
  

  

  بخش اول 

  كليات

        ::::تعاريف تعاريف تعاريف تعاريف         –    1111

يك پديده محيطي ناگهاني با ابعاد وسيع بوده كه در جريان آن منطقه تحت تأثير : حادثه يا سانحه  – 1

  .كند  اي پيدا مي نياز به كمكهاي خارج منطقه

وال به وضعيتي كه به يك مرحله انقالب و آشفتگي و تغيير حالت در بيمار يا اوضاع و اح: بحران  – 2

مقطع حياتي و به نقطه برگشتي براي بهتر و يا بدتر , مملكت پديد آمده باشد و يا يك لحظه تعيين كننده 

  .شود  شدن وضعيت نيز اطالق مي

سازد كه بطور سريع  جوامع و افراد را قادر مي, سازمانها , ها  اقداماتي است كه دولت: آمادگي سوانح  – 3

  .اسخ دهند هاي سوانح پ  و مؤثر به وضعيت

  .ارائه واقعي و به هنگام خدمات اضطراري پس از وقوع يك سانحه مي باشد : پاسخ به سوانح  – 4

  .گردند  حوادث براساس وسعت به سه دسته زير تقسيم مي: بندي حوادث و سوانح  تقسيم – 5

ارات بعد ميزان تخريب و خس, پراكندگي , حوادثي هستند كه به لحاظ وسعت : حوادث محلي  –الف 

  .باشند  محلي داشته و نيروهاي شعبه محل حادثه قادر به كنترل و امدادرساني آن مي

بعد , ميزان تخريب و خسارات , پراكندگي , حوادثي هستندكه به لحاظ وسعت : اي  حوادث منطقه –ب 

ل و امدادرساني قادر به كنتر, اي داشته كه نيروهاي استاني و در صورت ضرورت كمك استانهاي معين  منطقه

  باشند  آن مي

, پراكندگي ميزان تخريب و خسارت , حوادثي هستند كه به لحاظ وسعت : المللي  حوادث ملي و بين –ج 

المللي را  بعد ملي داشته و كنترل امدادرساني آن توسط نيروهاي استاني ميسر نبوده و امكانات كشوري و بين

  .طلبد  به كمك مي

سرپناه موقت و , غذا , آب : نظير (ديدگان سوانح  كمكهاي اضطراري كه به آسيب به مجموعه: امداد  – 6

  .شود  گردد اطالق مي ارائه مي) غيره

ديده در معرض خطر و  به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه موجب دستيابي به فرد آسيب: نجات  – 7

  .شود  رهاسازي و انتقال او به محل امن مي

مخابرات و , ترابري , نظير مجموعه انبارها (به مجموعه پايگاههاي امدادي : نجات شبكه امداد و  – 8

پايگاههاي جستجو , ) اي امداد جاده, استانها و شهرستانها , امداد هوايي و غيره در مركز , ارتباطات راديويي 

مراكز آموزش , ) نظير پايگاههاي موقت و ثابت ساحلي و كوهستان و تخليه مجروحين و غيره(و نجات 

, محل تخليه (باراندازها , ) اطاقهاي پراتيك و غيره  ,نظير آموزشهاي تخصصي (تخصصي امداد و نجات 

. و نقاهتگاهها تلقي ميشود ) المللي بندي و بارگيري هدايا و كمكهاي مردمي داخلي و بين بسته, تفكيك 

  .رسد  ن امداد و نجات به انجام ميمديريت كشوري شبكه امداد و نجات جمعيت هالل احمر توسط سازما



 ١

از جمله , ريزي و مقابله با سوانح  يك اصطالح كلي كه كليه جوانب برنامه: مديريت سوانح  – 9

  .هاي قبل ، حين و بعد از وقوع سوانح را دربر مي گيرد  فعاليت

داليل مستقيم و  شود كه دليل يا هاي اضطراري گفته مي به سوانح يا موقعيت: سوانح انسان ساخت  – 10

  .اقدامات عمومي يا غيرعمدي انسانهاست , اصلي وقوع آنها 

خدمات يا مناطق جغرافيايي , ها  سازه, هاي كه احتمال ميرود جوامع  محدوده و اندازه: پذيري  آسيب – 11

يرات مورد خسارت يا تخريب ناشي از تأث) در يك منطقه سانحه خيز(شان  به دليل ماهيت يا ساختار و محل

  .اي خاص قرار گيرند  خطر سانحه

آن دسته از حوادث و سوانح هستند كه بطور غيرمترقبه بروز : بيني  حوادث و سوانح غير قابل پيش – 12

زلزله و سيل و حوادث صنعتي و تا حدود زيادي فعال شدن , نمونه كامالً مشخص اين نوع حوادث . كنند  مي

  .باشند  سوزيها مي آتشفشانها و همچنين آتش

در اين دوره . هاي كه بالفاصله پس از وقوع يك سانحه ناگهاني شروع ميگردد دوره: مرحله امداد – 13

ميبايست مبادرت به انجام اقداماتي خاص در جهت فراهم نمودن احتياجات اساسي بازماندگان از قبيل 

  .نمود ) بهداشتي(هاي پزشكي  غذا و مراقبت, آب, پناهگاه 

  
��ه	�ا��ل و  – ٢ 

كليه , سرخ و هالل احمر  المللي صليب جمعيت هالل احمر براساس فلسفه پيدايش و تعهدات نهضت بين – 1

فعاليتهاي خود را بر پايه اصول اساسي هفتگانه صليب سرخ و هالل احمر كه بنياد فعاليتهاي هر جمعيت ملي 

  :ت است از اصول هفتگانه عبار. سرخ و هالل احمر است اجراء مي نمايد  صليب

  انساندوستي   – 1  

  بيغرضي – 2  

  بيطرفي  – 3 

  عدم وابستگي       -  4 

  خدمات داوطلبانه – 5 

  يگانگي   – 6 

  جهان شمولي – 7 

در حوزه امداد و نجات نيز جمعيت هالل احمر كليه اقدامات خود را مطابق با اصول هفتگانه صليب سرخ و 

  .نمايد  هالل احمر اجراء مي

جمعيت هالل احمر در چارچوب مسئوليتهاي . ولت وظيفه نهايي و كلي مقابله با سوانح را بر عهده دارد د – 2

, ) سطح پيشگيري و آمادگي(هاي موجود در امر امداد و نجات در سه  قانوني خود و براساس منابع و ظرفيت

ات و منابع جمعيت هالل احمر از آنجايي كه امكان. مسئول است) عادي سازي و بازسازي(و ) امداد و نجات(

ريزي جامع و كارآمد جهت تأمين منابع  محدود ميباشد ضروري است در كليه عمليات امداد و نجات برنامه

تعيين حوزه عمليات و دخالت جمعيت از نظر وسعت عمليات و زمان و نيز , استفاده مؤثر از ساير منابع , كافي 

  .گردد استراتژي خروج جمعيت هالل احمر معمول 



 ٢

براساس وظايف و سياستهاي كالن جمعيت هالل احمر امر امداد و نجات در زمان وقوع سوانح اولويت اول  – 3

لذا ضروري است ترتيبات و لوازم كافي جهت استفاده كارآمد از ديگر منابع جمعيت . رود  جمعيت بشمار مي

  .در زمان وقوع سوانح انديشيده شود 

ديده از  جمعيتي و اجتماعي منطقه آسيب, هاي فرهنگي  و نجات توجه به ويژگي در كليه عمليات امداد – 4

  .سوانح از اهميت بااليي برخودار است 

خدمات داوطلبانه اساس كار صليب سرخ و هالل احمر است لذا استفاده مؤثر از خدمات داوطلبان در  – 5

  .كليه مراحل امداد و نجات حائز اهميت ويژه است 

قاء كيفيت امر امداد و نجات در جمعيت هالل احمر استفاده از دانش مدرن و تجارب موجود جهت ارت – 6

  .رود ، لذا ضروري است از تجارب جمعيت استفاده شود  امري حياتي بشمار مي

و تخصصي از وظايف بنيادين جمعيت ) ترويج فرهنگ ايمني و خود امدادي(آموزش در سطوح عمومي  – 7

هاي آموزشي  ريزي و اجراي برنامه عالوه بر برنامه. شود  مداد و نجات قلمداد ميهالل احمر در بخش ا

بايست از كليه عمليات امداد و نجات بعنوان فرصتي براي انتقال دانش و تجارب و آموزش ديگران  مي

  .برداري نمود  بهره

مشاركت , كمكهاي دولتي  ,هاي جمعيت در كليه سوانح از منابع جمعيت  منابع كافي جهت اجراي برنامه – 8

  .شود  المللي پيش بيني و تأمين مي ملي و بين

  
٣ – �	�����ر�� و �	�� � ����� :ه�   

ديده از  ارائه كمكهاي بشردوستانه به افراد آسيب, مأموريت جمعيت هالل احمر در حوزه امداد و نجات 

هاي مندرج در  ي براساس مسئوليتهاي الزم براي پاسخگوي حوادث و سوانح و همچنين ايجاد آمادگي

, المللي صليب سرخ و هالل احمر و در سه سطح محلي  اساسنامه جمعيت و در چارچوب تعهدات نهضت بين

  .پذيرد  استاني و ملي انجام مي



 ٣

  بخش دوم

  وظايف و مسئوليت ها 

  

  :  1ماده 

ن در حوادث و سوانح در نقش و وظيفه سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايرا

  :سه سطح 

  )پيشگيري و آمادگي(قبل از سانحه  –الف 

  )امداد و نجات(حين سانحه  –ب 

  )عادي سازي و بازسازي(بعداز سانحه  –ج 

  .به شرح ذيل و رعايت موارد قانوني انجام مي پذيرد 

  

  )پيشگيري و آمادگي ( قبل از سانحه  –الف    

  

يري و آمادگي حوادث و سوانح سازمان امداد و نجات در سه دسته بصورت ها و فعاليتهاي پيشگ برنامه

  :باشد مجزا و مرتبط بشرح زير مي

  

        ::::فعاليتهاي فيزيكي فعاليتهاي فيزيكي فعاليتهاي فيزيكي فعاليتهاي فيزيكي : : : :     1111

  .ايجاد و تجهيز شبكه پايگاههاي امداد و نجات كشور , توسعه , طراحي : 1- 1

وسايل و ساير تسهيالت مورد  ,تجهيزات , امكانات اسكان اضطراري , تهيه و تأمين اقالم امدادي :  2- 1

  .نياز عمليات امداد و نجات در حد امكان 

  .مخابرات و ارتباطات راديويي , تأمين و تداركات تجهيزات و ابزار امداد و نجات , تهيه :  3- 1

  .هواي درحد متعارف  –دريايي  –زميني  –تهيه و تأمين وسائط نقليه :  4- 1

  .ديدگان  زات اقالم امدادي جهت تسكين آسيبتمهيد و تأمين وسايل و تجهي:  5- 1

  .تهيه و طرح و برنامه عمليات امداد و نجات جهت مقابله با حوادث و سوانح :  6- 1

  .تدوين استانداردهاي عمليات امداد و نجات و روزآمد نمودن مستمر آنها :  7- 1

  .   ارائه طرحهاي پيشگيري به سازمانهاي ذيربط جهت كاهش اثرات سوانح:  8- 1

  

        ::::فعاليتهاي آموزشي فعاليتهاي آموزشي فعاليتهاي آموزشي فعاليتهاي آموزشي : : : :     2222

پذير از  هاي آموزش خود امدادي و ترويج فرهنگ ايمني خصوصاً اقشار آسيب تهيه و اجراي برنامه:  2-1

هاي گروهي بويژه صدا و سيما با  طريق آموزشهاي همگاني و فراگير حضوري و غيرحضوري و با همكاري رسانه

  .شگيري وكاهش اثرات سوانح هدف ارتقاء توان علمي و عملي آنان جهت پي

  



 ٤

نامه به صورت جداگانه توسط سازمان امداد و نجات تهيه و  هاي تفضيلي و مورد نياز اين آئين دستورالعمل – 1

  .متعاقباً ارسال خواهد شد 

 –مديران (هاي مختلف امداد و نجات  تربيت وسازماندهي نيروهاي تخصصي كارآمد در رسته, آموزش :  2-2

براي حضور و فعاليت بموقع و مؤثر در زمان ) و ساير عوامل مرتبط - امدادگران و جوانان و مربيان-داوطلبان 

  .وقوع حوادث و سوانح 

بين بخشي و , عملياتي برون بخشي ) مانورها(ريزي و اقدام در جهت اجراي تمرينهاي آمادگي  برنامه:  2-3

  .در عمليات واقعي  المللي بمنظور دستيابي به هماهنگي مؤثر عندالزوم بين

  

        ::::امكان سنجي امكان سنجي امكان سنجي امكان سنجي : : : :     3333

خيزي مناطق مختلف كشورها و آمار مورد نياز امداد و  آوري و پردازش اطالعات مربوط به حادثه جمع:  1- 3

  .نجات با هماهنگي اداره كل آمار ، طرح و برنامه 

 –تجهيزات  –نساني افزاري اعم از نيروهاي ا افزاري و سخت منابع موجود نرم, شناسائي امكانات :  2- 3

  ... .خصوصي و  –دولتي  –مورد نياز پاسخ اضطراري در ساير بخش عمومي ... آالت و  ماشين

دستگاهها و نهادهاي مؤثر در امداد و نجات بمنظور ايجاد , ريزي و ايجاد هماهنگي با سازمانها  برنامه:  3- 3

  .انسجام جهت پاسخگوئي سريع و مناسب به حوادث و سوانح 

  .يابي حوادث و سوانح و پيش هشدار  همكاري و هماهنگي با مراكز و مؤسسات پيش:  4- 3

همكاري و هماهنگي با كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي در قالب كميته فرعي تخصصي امداد و :  5- 3

  نجات 

  

  )امداد و نجات ( حين سانحه  –ب    

  

  .ديده  ث و سوانح بمنظور تأمين و رفع نيازهاي منطقه آسيببرآورد اوليه ميزان خسارات و نيازها در حواد:  1

, سيل , زلزله : از قبيل (ديدگان ناشي از سوانح طبيعي و غيرطبيعي  ارائه خدمات اوليه الزم به آسيب:  2

ريزش و , رانش , هجوم آوارگان و پناهندگان , جنگ , شيوع بيماريهاي واگيردار , خشكسالي , ها  سوزي آتش

گيري از  با بهره...) شيميايي و بيولوژيك و , حوادث صنعتي , حوادث حمل و نقل , بهمن , مين و كوه لغزش ز

ديده يا در  ديده و استفاده از تجهيزات و امكانات الزم به منظور امداد و نجات انسانهاي آسيب نيروهاي آموزش

  .معرض آسيب و همچنين جلوگيري از وارد آمدن تلفات و خسارات بيشتر 

  .ديدگان ناشي از حوادث و سوانح  جستجو و نجات آسيب:  3

ارائه كمكهاي اوليه فوريتهاي پزشكي و همكاري با ديگر مراجع مسئول در ارائه خدمات درماني به :  4

  .مجروحان و مصدومات ناشي از حوادث و سوانح و انتقال سريع آنان به نزديكترين مراكز درماني 

 )1(اساسنامه 4ونجات مربوط به زمان جنگ و مناقشات مسلحانه داخلي براساس ماده ارائه خدمات امداد :  5

  .جمعيت هالل احمر 

  . جوامع و حيوانات اهلي در معرض خطر , گروهها , تخليه افراد :  6



 ٥

  اساسنامه  4ماده  – 1

المللي  مقررات ملي و بين جمعيت و عوامل امدادي آن طبق, در زمان جنگ و در زمان تصادمات و برخوردهاي مسلحانه   

پناهندگان و آوارگان و اسراء و , ديدگان صم به كمك مجروحين و آسيبجات متخا مصون از هرگونه ممانعت و يا تعرض دسته

هاي انساني خود را عرضه  به طرفين درگير بنحو يكسان و بدون هيچگونه تبعيضي كمك, جستجوي مفقوداالثرها شتافته 

  .باشند  خاصم ملكف به احترام و همكاري با جمعيت و عوامل آن مينمايد و طرفين مت مي

  

ديدگان از قبيل امكانات و  تأمين سرپناه اضطراري و فراهم نمودن وسايل اوليه زندگي مورد نياز آسيب:  7

  .مواد غذاي و پوشاك , وسايل زيستي 

ديده  اء بهداشت رواني جامعه آسيبديدگان با هدف ارتق تالش الزم در جهت حمايت روانشناختي از آسيب:  8

و انجام اقداماتي كه مانع بروز و شيوع و ازمان اختالالت رواني ناشي از سانحه ميگردد و نيز شرائط بازگشت به 

  .زندگي عادي سانحه ديدگان را تسهيل و تسريع مي نمايند

  .طي همكاري با سازمانهاي مسئول در تأمين خدمات اوليه بهداشتي فردي و محي:  9

  .بكارگيري مقررات وضعيت اضطراري در محل حادثه :  10

ارزيابي عمليات و بررسي نقاط ضعف و قوت عمليات امداد و نجات بمنظور تقويت آمادگي بعدي و :  11

  .مستندسازي روند سوانح و عمليات 

  .ربط ن ذيكمك به فعاليتهاي بهزيستي و جمع آوري اطفال بي سرپرست و تحويل آنها به مسئولي:  12

  

  

  )سازي و بازسازي  عادي( بعد از سانحه  –ج    

  

ديدگان و تشويق و ترغيب آنان  ابراز همدردي و بكارگيري روشهاي دلجويانه بمنظور تقويت روحيه آسيب:  1

به كار و كوشش و تالش مجدد جهت جلوگيري از هم گسيختگي روند عادي زندگي و همكاري با آنان در اعاده 

  ) .حفظ روحيه عمومي(لت عادي وضع به حا

  .شده ت براساس استانداردهاي تعيينها و نوتواني انبارها و امكانات و تجهيزات امداد و نجا بازسازي ظرفيت:  2

تجزيه و تحليل آمار و اطالعات حوادث و سوانح در ايران و جهان به منظور استفاده در بانك اطالعات :  3

  .حوادث و سوانح 

  .المللي  هاي بازسازي از محل هدايا و كمكهاي مردمي و يا بين همكاري در اجراي برنامهمشاركت و :  4
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  :  2ماده 

تجهيزات و نيروي انساني , در زمان وقوع حوادث و سوانح و در صورت ضرورت و نياز به امكانات فني   

و درخواست جمعيت  با تشخيص, هاي دولتي و خصوصي  مؤسسات و شركت, ها  وزارتخانه, ساير سازمانها 

جمعيت ساير مؤسسات و دستگاهها موظفند تشريك مساعي الزم ) 1(اساسنامه 5بر طبق ماده , هالل احمر 

  .جهت حمايت و پشتيباني عمليات امداد و نجات را بنمايند 

  :  3ماده 

ديده و  بوسعت مناطق آسي, مدت ارائه خدمات امداد و نجات از هنگام وقوع سوانح به تناسب شدت حادثه 

  .ديدگان ناشي از آن متفاوت خواهد بود كه ميانگين آن يكماه و نيم و حداكثر سه ماه مي باشد  تعداد آسيب

  

, كشتيراني , ها و مؤسسات دولتي باالخص هواپيمائي  سازمانها و شركت, ها  كليه وزارتخانه :اساسنامه  5ماده  – 1

حوادث و يا در زمان جنگ در اجراي وظايف جمعيت همكاري و  گمرك موظفند خصوصاً در هنگام بروز, آهن  راه

  .تشريك مساعي الزم را بنمايند 

  

در , ديده  چگونگي و نحوه تمديد مدت تعيين شده و استراتژي خروج جمعيت از منطقه آسيب ::::    1111تبصره تبصره تبصره تبصره  

  .گردد  دستورالعمل امداد و نجات ذكر مي

ديدگان خاص اهداء شده است تا زمانيكه  ور كمك به آسيبتوزيع كمكهاي اهدايي جنسي كه بمنظ ::::    2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

با رعايت موارد فوق وكسب موافقت رئيس سازمان ادامه خواهد , ديدگان نيازمند اين كمكها باشند  آسيب

  .داشت 

  : 4ماده 

ه اي است كه سانحه در محدود ارائه خدمات امداد و نجات مصرح در اين آئين نامه در وهله اول بر عهده شعبه

جغرافيايي آن بوقوع پيوسته و شعبه مزبور موظف است به محض اطالع از وقوع سانحه در اسرع وقت موضوع 

را به مركز استان و سازمان امداد و نجات به طور همزمان اطالع داده و ضمن هماهنگي با ستاد حوادث 

  .آغاز نمايند  اقدامات مورد لزوم امداد و نجات را , غيرمترقبه محل 

  باشد  سيمات كشوري جمعيت مشخص ميحوزه استحفاظي هر شعبه برابر با آخرين ضوابط قانون تق ::::    1111ه ه ه ه تبصرتبصرتبصرتبصر

استانها موظفند پس از اطالع از وقوع حوادث بالفاصله سازمان را از شدت و وسعت آن مطلع نموده  ::::    2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

گزارش تا پايان سانحه و ساعت يك  12و بطور مستمر گزارشات مربوط را با توجه به ضرورت و حداقل هر 

  .عادي شدن شرايط به سازمان ارسال نمايند 

  : 5ماده 

در صورتيكه شدت و وسعت حادثه در حدي باشد كه مقابله با آن و انجام عمليات امداد و نجات از توانايي 

موظف است , حسب ضرورت و يا تشخيص مديرعامل جمعيت مركز استان , شعبه مربوطه خارج باشد 

در چنين شرايطي , ديده نمايد ين شعب به محل حادثه را مأمور كمك در امدادرساني به منطقه حادثهنزديكتر

  .مدير عامل يا معاون امداد و نجات استان هدايت و رهبري عمليات را عهده دار خواهند بود 
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  : 6ماده 

استان خارج باشد و  چنانچه شدت و وسعت حادثه در حدي باشد كه مقابله با آن و انجام عمليات از توان

در صورت استمداد جمعيت استان و يا تشخيص رياست سازمان و جانشينان , يا وجود ساير مالحظات خاص 

 .وي استانهاي همجوار و معين و ساير استانهاي مورد نظر مأمور امدادرساني به آن استان خواهند بود 

مسئوليت هدايت و رهبري عمليات امداد و نجات بعهده مدير عامل استان يا معاون امداد و نحات  ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

استان سانحه ديده خواهد بود وكليه عوامل امدادي اعزامي ازساير استانها موظفند تحت نظر آنان انجام 

  .وظيفه نمايند 

  : 7ماده 

اد و نجات استان و همچنين در سوانح بزرگ بنابر ضرورت و در صورت عدم حضور مديرعامل و معاون امد

رئيس سازمان و يا جانشينان وي مستقيماً , كه پاسخگويي به آن از توان استان محل سانحه خارج باشد 

دار شده و تمامي نيروهاي حاضر موظف به اطاعت و اجراي  هدايت و رهبري عمليات امداد و نجات را عهده

  .هند بود اوامر و نظرات نماينده اعزامي خوا

هاي مديران استاني و شهرستاني در اقدام  رافع مسئوليت, حضور رئيس سازمان و جانشينان وي  ::::    1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

 .عمل و وظائف قانوني آنها نيست 

استانها وشعب متعاقباً طي دستورالعملي توسط سازمان اعالم , سامانه فرماندهي عمليات درمركز  ::::    2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .خواهد شد 

  : 8ماده 

واقعي كه شدت حادثه در حدي باشد كه احتمال تبديل به بحران ملي باشد حسب نمودار تشكيالتي در م

 .سازمان ستاد بحران جمعيت تشكيل و مسئوليت هدايت و رهبري عمليات به عهده ستاد مذكورخواهد بود 

  : 9ماده 

متعلق به جمعيت هالل در زمان بروز حادثه و سانحه تمام عوامل نيروي انساني و امكانات و تجهيزات 

احمر در رده هاي مختلف براساس دستورالعملي كه تهيه و ابالغ خواهد شد در اختيار سازمان امداد و نجات 

  . قرار خواهد گرفت

  : 10ماده 

پاسخگويي به آن از توان جمعيت , ديدگان  در مواردي كه به علت شدت و وسعت سانحه و كثرت آسيب

ديدگان را ننمايد پس از اعالم مراتب توسط رئيس سازمان به رياست  ي آسيبخارج باشد و تكافوي نيازها

  .المللي توسط ايشان اعالم خواهد شد  جمعيت حسب ضرورت و تشخيص استمداد ملي و بين

  : 11ماده 

هرگونه خدمات امدادي در جمعيت با استفاده از امدادگران داوطلب ميسر خواهد بود و سازمان موظف به 

سازماندهي و نگهداري و ارتباط مستمر در اين زمينه از طريق , زي و بكارگيري در جهت آموزش ري برنامه

  .مراكز استانها مي باشد 
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سازمان براي تأمين عوامل امدادي در سطح كشور و آموزش امدادگران و گروههاي امدادي و آماده  ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

, نجات طرحهاي الزم را با همكاري سازمان جوانان ساختن و امكان استفاده سريع از آنان در عمليات امداد و 

  .گذارد  معاونت درمان و توانبخشي تهيه و بمرحله اجرا مي, سازمان داوطلبان

  : 12ماده 

مرتبط با حوادث و سوانح توسط ) داخلي و خارجي(استفاده از خدمات سازمانهاي خيريه غيردولتي 

معيت حسب مورد با هماهنگي سازمان امداد و نجات به انجام الملل ج سازمان داوطلبان و اداره كل امور بين

  .خواهد رسيد 

  : 13ماده 

سازمان موظف است متناسب با متقضيات و شرايط زمان و براساس نيازمنديهاي خود با هدف تخصصي 

بت به نامه نس ها و وظايف مطرح در اين آيين نمودن فعاليتهاي امدادي و بهبود امور مربوط به انجام مسئوليت

اصالح ساختار و تشكيالت سازماني خود در مركز و استانها با هماهنگي اداره كل تشكيالت و روشها اقدام به 

ارائه پيشنهاد به رياست جمعيت نموده تا پس از تاييد ايشان و تصويب هيئت اجرايي به مرحله اجراء گذارده 

  .شود 

  : 14ماده 

يف محوله و در جهت تسريع و ارتقاء در پاسخگويي به سازمان موظف است در راستاي تحقق شرح وظا

امكانات   ,ديدگان تمهيدات الزم را براي تأمين تجهيزات  حوادث و سوانح و تأمين نيازمنديهاي اوليه آسيب

هاي پيشرفته مخابراتي و ارتباطات راديوئي و آموزش نيروهاي انساني مورد  سيستم, آمد امداد و نجات روز

  .يد نياز اتخاذ نما

  :  15ماده 

سازمان موظف است در جهت احداث پايگاههاي امدادي و طراحي شبكه امداد و نجات كشور با هدف 

پشتيباني عمليات امداد و نجات و ايجاد آمادگيهاي مورد نياز در حواث و سوانح مساعي الزم را در استانها و 

ستانداردسازي انبارها و تهيه تجهيزات و وسايل ساماندهي و ا, مناطق بعمل آورده و نسبت به تجهيز پايگاهها 

  .در حد امكانات اقدام نمايد ... مورد نياز حمل و نقل بارگيري و تخليه و 

  : 16ماده 

, با توجه به ضرورت حفظ آمادگي جهت پاسخگوئي به حوادث و حمايت از آسيب ديدگان ناشي از آن  

را برابر استانداردهاي موجود به معيار حداقل دو درصد  سازمان موظف است وسائل اوليه زندگي و مواد غذائي

تهيه و با ) يك درصد در سطح شعب و يك درصد در مركز استان به عنوان پشتيباني ( جمعيت كشور 

هاي الزم جهت ارسال  اي در شبكه امداد و نجات كشور نگهداري نمايد كه از قابليت بندي مناسب بگونه بسته

ديدگان و فرهنگ جامعه آسيب  نيازمنديهاي آسيب, براساس نوع سانحه ( ديده  به موقع به مناطق آسيب

  ....و پوشاك,مواد بهداشتي, ي مواد غذائ, ملزومات زيستي , سرپناه اضطراري : از قبيل . برخوردار باشد ) ديده
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اي آمادگي مقابله اقماري تهران بزرگ در قالب برنامه ه –ذخيره سازي پايگاههاي امدادي پشتيباني  ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . با سوانح جمعيت هالل احمر استان تهران به انجام خواهد رسيد 

  : 17ماده 

براساس شرح وظائف سازماني مندرج در اين آئين نامه و در جهت آمادگي عمومي جامعه در برابر حوادث   

هاي كمكهاي اوليه و  اجراء آموزش, مسئوليت برنامه ريزي , و سوانح و ارتقاء فرهنگ ايمني و خود امدادي 

, آشنائي با حوادث و سوانح و همچنين آموزش و تربيت امدادگر , آموزشهاي عمومي امداد , خود امدادي 

نجاتگرو مربيان و نيروهاي تخصصي مورد نياز در عمليات امداد و نجات براساس دستورالعملهائي كه بهمين 

  . منظور تدوين مي گردد بعهده سازمان خواهد بود 

سازماندهي نيروهاي آموزش ديده در قالب تيم هاي عملياتي امداد و نجات بمنظور استفاده به موقع  ::::صره صره صره صره تبتبتبتب

  . در حوادث و سوانح در استانها برعهده معاونين امداد و نجات مي باشد 

  :  18ماده 

تيد صاحب نظر سازمان وظيفه دارد با استفاده از منابع داخلي و خارجي و بهره گيري از كارشناسان و اسا  

سمينارها و كارگاهها در جهت ارتقاء , داخلي و خارجي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي امدادي ويژه 

بديهي است اين دوره هاي . كاركنان و امدادگران اقدام نمايد , عملي و علمي دانش امداد و نجات مديران 

  . آموزشي جزو آموزش ضمن خدمت كاركنان محسوب خواهد شد 

سازمان درخصوص محتواي علمي و استفاده از منابع موجود حسب مورد هماهنگي الزم را با مؤسسه :  1111بصره بصره بصره بصره تتتت

  . آموزش علمي كاربردي هالل ايران و اداره كل امور بين الملل جمعيت بعمل خواهد آورد 

امدادي به آسيب  با عنايت به وظائف سازماني و مأموريت اصلي جمعيت هالل احمر كه ارائه خدمات ::::    2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

ارتقاء سطح علمي و عملي و استفاده بهينه از , بمنظور حفظ آمادگي , ديدگان حوادث و سوانح مي باشد

نيرهاي شاغل واجد شرايط در جمعيت الزم است كليه شاغلين جمعيت در دوره هاي آموزشي امدادي با 

مربوطه شركت و گواهينامه مبني بر سازمان و مديريتهاي , هماهنگي اداره كل تشكيالت و روشها جمعيت 

بديهي است مدت اين آموزشها نيز مشمول آموزش . طي دوره عمومي امداد و كمكهاي اوليه را دريافت نمايند 

  . ضمن خدمت كاركنان منظور خواهد شد 

  : 19ماده 

باطات شبكه فراگير مخابراتي و ارت, سازمان موظف است ضمن ارزيابي و انجام مطالعات مورد نياز   

  . راديوئي كه متناسب با نيازهاي موجود و شرايط كشور و در حد امكانات باشد طراحي و به اجراء در آورد 

  :  20ماده 

سازمان با همكاري سازمانهاي جوانان و داوطلبان موظف , با عنايت به گستردگي و تنوع جغرافيائي كشور   

امداد , سيالب , صي مختلف ازقبيل نجات در آوار هاي تخص به جذب نيروهاي داوطلب و امدادگر در رسته

  . ميباشد ... جنگل و , كوهستان , اي  جاده
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  :  21ماده 

سازمان موظف است عالوه بر , به منظور كاهش خسارات و پيامدهاي رواني ناشي از حوادث و باليا   

با ) ورت امكان در شهرستانها و در ص( سازماندهي و تشكيل تيم هاي حمايت رواني در مركز و مراكز استانها 

  . استفاده از نيروهاي متخصص باين امر بنحو مناسب و در حد امكانات اقدام نمايد 

  : 22ماده 

اقدامات جمعيت هالل احمر در زمينه امداد و نجات پس از وقوع سانحه صرفاً در جهت نجات و رفع   

حوادث و سوانح به  شمار ان خسارات ناشي از نيازهاي اضطراري آسيب ديدگان بوده و هيچگاه به معناي جبر

  نمي رود 

  

  بخش سوم

  بودجه و اعتبارات

  

  :  23ماده 

اعتبار مورد نياز به منظور اجراي مواد اين آئين نامه همه ساله براساس ضوابط و مقررات ناظر بر تنظيم   

  . كل ارائه خواهد شد بودجه جمعيت در قالب برنامه هاي پيشنهادي سازمان پيش بيني و به خزانه داري

  : 24ماده 

وسائط , ابزار و ملزومات امدادي , به منظور يكسان سازي و يكنواخت نمودن تجهيزات و وسائل آموزشي   

كه اعتبارات مورد نياز آن در ... كاالهاي اساسي مورد نياز آسيب ديدگان و , نقليه ويژه عمليات امداد و نجات 

ه پس از دريافت اعتبار نسبت به خريد آن با رعايت سقف معامالت و ساير برنامه ساليانه جمعيت منظور شد

  . ضوابط و مقررات آئين نامه مالي و محاسباتي جمعيت اقدام مي گردد 

خودروهاي امدادي و كليه اقالمي كه در راستاي , تهيه و خريد اقالم و تجهيزات آموزشي و امدادي  ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

استانداريها براي استانها تأمين با , ارگانها , سازمانها , آن از طرف خيرين  خدمات سازمان مي باشد و اعتبار

  . هماهنگي و تائيد سازمان قابل انجام مي باشد 

  : 25ماده 

همه ساله بر اساس پيشنهاد سازمان امداد و نجات ، درصدي از اعتبارات جاري امدادي در بودجه بصورت     

ادثه با درخواست تنخواه از طرف سازمان به منطقه حادثه مورد نظر از متمركز نگهداري و در زمان بروز ح

  .  طريق اداره كل اعتبارات حواله و موضوع را جهت اصالح بودجه به دفتر برنامه و بودجه اعالم نمايند

  : 26ماده 

ستانها موظفند استمداد ملي يا بين المللي بعمل آيد جمعيت مراكز ا, آئين نامه  10در موارديكه برابر ماده   

ريز و مراتب را مستنداً به اعانات نقدي جمع آوري شده را به حساب هاي خاص اعانات خزانه داريكل وا

ضمناً كمكهاي , اعالم نمايند ) به منظور برنامه ريزي الزم ( و سازمان  ) جهت اعمال حساب (داريكل  خزانه
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سب به محلهائي كه سازمان مشخص دي مناآوري شده غيرنقدي پس از تفكيك و بسته بن اهدائي و جمع

  .ارسال نمايند , نمايد مي

با پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد رياست جمعيت ) ارزي و ريالي ( اعانات نقدي جمع آوري شده  :تبصره 

  . گردد  هزينه مي

  

  : 27ماده 

داري در مناطق سازمان موظف است آن بخش از كمكهاي جنسي داخلي و خارجي قابل استفاده و بهره بر  

ديده را پس از هماهنگي با جمعيت محل سانحه مابين آسيب ديدگان به طريق مقتضي توزيع نمايد و  آسيب

  . درصورتي كه مازاد آن قابل نگهداري باشد براي سوانح احتمالي بعدي در انبارهاي خود ذخيره نمايد 

غاير با فرهنگ و آداب آسيب ديدگان باشد ، درصورتيكه اجناس مازاد قابل نگهداري نبوده و يا م ::::    1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

سازمان ميتواند با ملحوظ داشتن صرفه و صالح و كسب مجوز از رياست جمعيت نسبت به تبديل به احسن 

اقدام نموده و معادل ارزش ريالي آنرا در راستاي رفع ساير نيازهاي ) و يا بفروش رساندن اجناس(نمودن 

  .طقه عملياتي صرف و هزينه نمايدآسيب ديدگان و نيازهاي امدادي من

آئين نامه  89جمعيت موظفند در خصوص كمكهاي جنسي فاسد شدني مازاد بر مصرف ، طبق ماده :  2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .محاسباتي جمعيت عمل نمايد  –مالي 

در خصوص كمكهاي خارجي ، منوط به كسب موافقت اهداء كنندگان خارجي از  2و  1اعمال تبصره :  3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .   اره كل امور بين الملل خواهد بود طريق اد

   

  بخش چهام

  مقررات عمومي
  

٢٨�د�  : 

, در صورتي كه در حوادث و سوانح منطقه اي و ملي به لحاظ ابعاد فاجعه نياز به بسيج عمومي امكانات   

ت و با ستاد بحران جمعيت زير نظر رئيس جمعي, باشد ) جمعيت و ساير دستگاهها ( تجهيزات و نيروي انساني 

  . حضور اعضاء ذيل تشكيل تا هدايت و رهبري بحران را برعهده گيرد 

  )رئيس ستاد ( رئيس جمعيت  - 1

  )جانشين ( دبير كل جمعيت  -2

  ) دبيرستاد( رئيس سازمان امداد و نجات  - 3

  )عضو( خزانه داريكل و ذيحساب سازمان  -4

  )عضو( معاونين و رؤساي سازمانهاي جمعيت  - 5

  )عضو( ل امور بين الملل جمعيت مدير ك - 6

  )عضو(مدير كل حراست جمعيت  -7

  )عضو(مدير كل روابط عمومي جمعيت  -8
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٢٩�د�  : 

ستاد بحران جمعيت تا رفع شرايط اضطراري وعادي شدن اوضاع منطقه آسيب ديده به كار خود ادامه   

  .خواهد داد 

  .تور رياست جمعيت خواهد بود تشكيل ستاد بحران جمعيت و پايان كار آن با دس ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 
٣٠�د�  : 

ديده باشند عالوه بر كمكهاي اوليه در صورت  جمعيتها مي توانند به افرادي كه درحوادث فردي آسيب  

كمك مالي فقط براي يكبار حداكثر معادل دو ماه حقوق كارگري بصورت اعانه بالعوض از محل , استحقاق 

  . ل سازمان درحد مقدورات پرداخت نمايند اعتبارات پيش بيني شده طبق دستورالعم

از محل اعتبارات سازمان , چنانچه هزينه هاي مربوطه بيش از بودجه مصوب در بخش اين امور باشد  ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . داوطلبان قابل تأمين و پرداخت مي باشد 
٣١�د�  : 

أمين امنيت فيزيكي و بمنظور ايجاد هماهنگي و گسترش پوشش خبري منطقه و ارتباطات بين المللي و ت  

, الملل امور بين, كل روابط عمومي ادارات , اي وملي  پرسنلي و گردآوري آمار بموقع در حوادث و سوانح منطقه

حراست و آمار جمعيت مكلفند نسبت به استقرار نيروهاي مسئول خود در صحنه عمليات بطور دائمي تا پايان 

  .موده و انجام وظيفه نمايند عمليات زير نظر مدير عمليات منطقه اقدام ن
٣٢�د�  : 

اين آئين نامه در مواردي كه طبق مقررات تقاضاي استمداد بين المللي گردد اداره كل  10به موجب ماده   

اموربين الملل موظف است نيازهاي امدادي موردنظر سازمان را طبق درخواستهاي سازمان تنظيم و منتشر 

  . نمايد 

ط اداره كل امور بين الملل با هماهنگي معاونت اداري و پشتيباني و اين سازمان و ساير در اين ارتبا ::::    1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . بخشهاي مربوطه موظف است كليه هماهنگي هاي الزم را جهت دريافت اقالم اهدائي بعمل آورد 

آنها را گزارش نحوه استفاده از , سازمان موظف است در صورت دريافت هرگونه كمكهاي بين المللي  ::::    2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . جهت انعكاس به اهداء كنندگان خارجي به اداره كل امور بين الملل ارائه نمايد 
٣٣�د�  : 

به منظور تسكين آالم و مساعدت به خانواده متوفيان ناشي از حوادث و سوانح حسب تشخيص و   

, رت اعانه بالعوضمبلغي به صو, يت پيشنهاد سازمان امداد و نجات و موافقت رياست جمعيت يا دبير كل جمع

متناسب با زمان و مكان و شرايط در صورت وجود منابع مورد نياز از محل اعانات نقدي جمع آوري شده يا هر 

  . محل اعتباري مقدور پرداخت خواهد شد 



 ١٣ 

٣٤�د�  : 

تحويل وسائل و لوازم نو امدادي موجود در انبارهاي امداد و نجات به دستگاهها و سازمانهاي دولتي و   

غيردولتي مجاز نمي باشد ولي مديران عامل استانها مي توانند در صورت ضرورت و ارائه همكاري متقابل از 

  . لوازم امدادي برگشتي به صورت امانت با اخذ ضمانت برگشت براي مدت زمان محدود اقدام نمايد 
٣٥�د�  : 

ديريتي مورد نياز كليه آوري اطالعات و نظام اطالعات م سازمان موظف است نسبت استقرار فن  

  .هاي خود اقدام نمايد  فعاليت
٣٦�د�  : 

بمنظور ظرفيت سازي و توان افزائي امداد و نجات در شبكه امداد و نجات جمعيت در مركز و استانها و   

سازمان مي تواند طرحها و پروژه هاي مستقلي را با , بهره گيري از منابع و امكانات داخلي و بين المللي 

گي اداره كل امور بين الملل و معاونت اداري و پشتيباني جمعيت زير نظر رياست يا دبيركل جمعيت هماهن

  .تنظيم وبه مرحله اجراء در آمد 
٣٧�د�  : 

جهت ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات امداد و نجات كمافي السابق نشان اختصاصي سازمان امداد و   

  . منقوش خواهد شد ... كاالها و ,  نجات در صورت زير بر روي كليه خودروها
٣٨�د�   : 

شيوه ها و روشهائي كه براي اجراي اين آئين نامه ضروري است در دستورالعمل مربوطه پيش , راهكارها   

  . بيني و تدوين خواهد شد 
٣٩�د�  : 

ره قبلي مغاير با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صاد, كليه آئين نامه ها , از تاريخ تصويب اين آئين نامه   

  . آن لغو و بالاثر خواهد بود 

تغيير و اصالح قسمت يا بخشهائي از مفاد اين آئين نامه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت اجرائي : تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . جمعيت بالمانع است 
٤٠�د�  : 

رائي جمعيت هيأت اج 17/12/1381تبصره در جلسه چهارصد و سوم  مورخ  22ماده و 40اين آئين نامه در   

  . مركزي به تصويب رسيد 

  


