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 مقــدمه  -1

ستوان  و بالیتا بعنتوان اولتین اقتدام مواجهته بتا        خدمات جستتجو و نجتات بته آستید دیتدگان       ارائه ی

مختتاطرات بتته وقتتوع پیوستتته در کنتتار برختتورداری از برنامتته ریتتزی هتتای متترتب  و در اختیتتار داشتتتن 

تجهیزات متناسد، مستلزم بهتره گیتری از ختدمات نیتروی انستانی آمتوزش دیتده کارآمتد متی باشتد            

ال ختدمات امتداد و نجتات در ایتن کشتور      صتد ست   یکی از مهم ترین مواردی کته همتواره در طتول یت     

حضتور بته    مطرح بوده است و همتواره بته عنتوان یکتی از  تال  هتای اساستی مطترح گردیتده استت،          

 یسترعت در واکتن  هتا   های امدادی در صحنه عملیات و ارزیتابی صتحی  آنتان بتوده استت       ورموقع نی

           ستترعته بت  یتی زمتتان طال ،مواجهته بتتا حتوادس و ستوان    استت ، در   یاتیتتمتورر و ح  یعتامل ، یاضتطرار 

              و کتتار  نیهتتا بتتا مجهتتز تتتر میتتت نیبهتتتر یحتتت شتتود  یمتت شتتتریو ب شتتتریهتتا ب دیگتتدرد و آستت یمتت

بته انجتام نرستانند ، پتس از      یا ستته یاقتدام در ختور و شا   یتی اگتر در فرصتت طال   روهتا ین نیآزموده تر

گداشتته باشتد و جتان هتا از      یوب  را بتر جتا  ، آن هنگام کته حادرته ارترات نتامطل    ییگدشتن زمان طال

         مطالعته کشتورهای مختلتف نیتز نشتان       حاصتل خواهتد بتود     یبت  یدست رفته باشتد، انجتام هتر کتار    

 یهتا  می دهد با توجه به گستره جغرافیایی و تنتوع هتای فرهنگتی و قتومی و میتزان حادرته پتدیری راه       

 حتوادس  هنگتام  زمتان طالیتی در نظتر گرفتته انتد  در      وم های خاصی را برای ساعات اولیه گوناگون و تی

و  نتوع  شترای ،  بته  بستته   ستریع  واکتن   هتای  تتیم  اعضتا  آن بته  پاستخ  راستتای  در و مترقبته  غیر

  .آیتد  متی  وجتود  بته  تغییراتتی  اعضتا  یتا  تعتداد  در و حوادس کشورهای مختلف متغیر استت  گستردگی
هتای   تتیم  ،دیتده ی بته منتاطآ آستید    دو نیتروی عمتده واکتن  ستریع اعزامت     در سط  بتین المللتی   

هتتا هستتتند  نیروهتتای  DMATنیروهتتای جستتتجو و نجتتات شتتهری و  یتتا  INSURUG))اینستتارا 

ماموریتتت نجتتات آستتید دیتتدگان گیتتر افتتتاده در محتتل و ختتار   1(US&R)جستتتجو و نجتتات شتتهری 

ستتند  هتای ستیاری ه   هتا بته منزلته بیمارستتان     DMATکردن آنها از محل خطر را بتر عهتده دارنتد و    

که از پرستنل ارائته دهنتده ختدمات ستالمت تشتکیل شتده انتد          2که با اعضای دارای قابلیت های متعدد

استتفاده از نیروهتای داوطلتد در     می توانند مراقبت هتای پزشتکی را بته آستید دیتدگان ارائته دهنتد        

ختوان  هتای ختود فرا   اکثتر ایتن افتراد توست  ستازمان      ،شود کته در زمتان حادرته    این تیم ها موجد می

بته نیروهتای ختارجی و تتیم هتای بتین المللتی در         ءشوند و به منطقه حادرته دیتده اعتزام شتوند  اتکتا     

                                                 

 

 

 

1 Urban search & rescue 

2 Multi disciplinary 
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ساعات طالیی پیچیدگی های ختا  ختود را دارد و ستوابآ نشتان متی دهتد اکثترا بتا تتاخیر بته محتل            

حادرتته حاضتتر شتتده انتتد  نتتوع پاستتخگویی تتتیم هتتای اینستتارا  جستتتجو ونجتتات شتتهری و نتتوع    

پاستخگویی درمتانی در حتوادس استت  تنتوع بتادی حتوادس در کشتور           DMAT یم های پاسخگویی ت

ایران نیاز به ترکیبی از این تیم ها بترای پاستخگویی ستریع دارد کته عتالوه بتر  تابکی و مهتارت هتای          

 کشوری قادر به پاسخگویی باشند   ی خا  به صورت آماده در ی  شبکه گسترده

 باشد:  تیم هایی به ددیل زیر می تشکیل  نینی به طور کلی فلسفه 

 گستردگی و تنوع سوان  و لزوم پاسخگویی فوری    1

ظرفیت محتدود پاستخگویی پایگتاه هتای بتین شتهری در پاستخگویی بته ستوان  ختا  بته دلیتل ستاختار                2

 داوطلبی 

 تاخیر در فراخوان و تشکیل تیم های تخصصی و بین المللی در هنگام حوادس خا   3

 و تخصصی به حوادس از طریآ ی  شبکه گسترده امداد و نجات   ضرورت پاسخگویی فوری  4

 نستبت  بته  مختلتف  هتای  دوره در بالیتا  متدیریت ی  مستئله  کته  دهتد  متی  نشان ایران تاریخی تجربه

 در منتد  ستاختار  و منستجم  نگترش  یت   گتاه  هتی   ولتی  گرفتته  می قرار مورد توجه گوناگون، حوادس

 و هتا  ناهمتاهنگی  متعتدد  متوارد  طبیعتی  بتالی  یت   وقتوع از  پس همواره  است نیامده بوجود آن مورد

 بالیتا  متدیریت  نظتام  کته  استت  آن و مؤیتد  استت  گردیتده  پدیتدار  طبیعی بالی دیریتم در ها کاستی

 بته  پاستخ  ایتران  در شتواهد موجتود   برپایته  .استت  اساسی مشکالت د ار بالیا از پس و حین و قبل در

پتس از   1347استت  در ستال    بتوده  متدیران  بلتی ق تجربته  براستاس  و ای ستلیقه  غیرمترقبته  حتوادس 

زلزله کاخ  گناباد و تدوین آیتین نامته امتداد و نجتات، ضترورت تتیم هتای پیشترو و تشتکیل آنتان در           

مراکز استانها به منظور حضور ستریع در حتوادس پتی  بینتی شتد  بتا پیتروزی انقتالب استالمی و آغتاز           

ه هتای حتآ   هت عطتو  بته  امتداد رستانی در جب    جنگ تحمیلی فعالیت ستازمان امتداد و نجتات بیشتتر م    

در کتتاب ختاطرات ختود    مرحوم بیژن دفتتری)از روستای ستابآ ستازمان امتداد ونجتات(      علیه باطل بود  

برشتمرده  تتاخیر در ورود تتیم هتای امتدادی      و بتم را  زنجتان ، گتیالن  هتای  از جمله مشکالت زمین لرزه

یگتر مستئله حضتور بته موقتع نیروهتای امتدادی          زلزله های رودبار و منجیل و پس از آن بتم بتار د  است

در صحنه های عملیات را مطرح کرد و تشتکیل تتیم هتای ضتربت و ستدس اندیشته تشتکیل تتیم هتای          

در ستال  بتر مبنتای تتیم هتای اینستارا       طراحی اولیه ایتن تتیم هتا    واکن  سریع بتدریج شکل گرفت  

استتان   پتنج و در  شتدن قترار گرفتت   در حوزه دبیر کتل بته انجتام رستید و در آستتانه عملیتاتی        1387

در طتول ستالیان مختلتف بتا بهتره گیتری از اندیشته هتای         بصورت آزمایشی برنامته ریتزی شتد     کشور 

در  مختلف و همچنین انتقال تجربیتات، ایتن تتیم هتا فعالیتت هتای پراکنتده ای داشتته انتد کته نهایتتا            

              عملیتاتی  یکتی از تتیم هتای    رویکرد جدی و جدید بترای تشتکیل ایتن تتیم هتا بته عنتوان        1395سال 
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وارد ( 1جهتت تحقتآ اهتدا  متوردنظر ) شتکل شتماره       ( 1شتماره   )جتدول ر ه جمعیت هتالل احمت  گان 17

 فاز اجرایی و عملیاتی شد 

 

 

 ساختار وظیفه محور ی  واحد واکن  سریع  -1شکل شماره 

 

ل شماره ی  هر واحد واکن  سریع مجموعه وظایف خود بر اساس شک -توضیح شکل شماره یک

          را در قالد بخ  های مدیریت، لجستی ، بخ  پزشکی و فوریت، بخ  نجات و بخ  جستجو

 باشد   می
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 رجمعیت هالل احم  عناوین تیم های عملیاتی -جدول شماره یک 

تعداد  تیمعنوان  ردیف
 نفرات

 حوزه تخصصی

  5 بین شهریتیم جستجو و نجات  1

 

 

 

 
 

 

 سازمان  امدادونجات

 5 تیم جستجو و نجات در کوهستان 2

 5 تیم جستجو و نجات شهری 3

 5 تیم جستجو و نجات در محی  های آبی 4

 5 تیم حمایت روانی 5

 5 تیم پشتیبانی عملیات 6

 5 تیم واکن  سریع 7

 5 تیم جستجودرسوان  8

 2 تیم ارزیابی سوان  9

 5 تیم اسکان و تغدیه اضطراری 11

 5 تیم مستندسازی  11

 5 تیم فوریت های درمانی  12

 5 تیم بازپیوند خانواده 13
سازمان امدادونجات +معاونت بین 
 الملل و  امور بشر دوستانه

  BHCU 13تیم مراقبتهای  پایه بهداشتی  14

 

معاونت بهداشت درمان و 

 توانبخشی

 

 RDH 13ن سریع ادستقرارتیم  بیمارستا 15

 - RHتیم بیمارستان مرجع  16

 تیم ارزیابی بهداشتی 17
 

- 
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 هدف -2

 ،اداری ،، شتتترح وظتتتایف، قتتتوانین عملیتتتاتیاز ایتتتن دستتتتور العمتتتل تبیتتتین ستتتاختار هتتتد 
  آموزشی و تجهیزات تیم های واکن  سریع است 

 

 دامنـــه کاربرد -3

  .باشدمیاحمر های اجرایی جمعیت هالل حوزه دامنه کاربرد این دستورالعمل

 مراجع الـزامی  -4

  آیین نامه امداد و نجات 

  برنامه پاسخگویی عملیاتی جمعیت هالل احمر(EOP ) 

   دستور العمل تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر 

 روش کـار  -5

قوانین اداری و  این بخ  شامل اهدا  تیم، ساختار وشرح وظایف، آموزش ها، تجهیزات، قوانین عملیاتی و

  .تیم های واکن  سریع می باشدمالی 
 

 اهداف عملیاتی تیم های واکنش سریع  -5-1 
 هدف کلی  -الف

به منظور عملکرد سریع و به حداقل رساندن  1سوان  در زمان طالیی مدیریت سازماندهی شده حوادس و

 میزان تلفات و کاه  آسید ها

 اهداف ویژه  -ب

  در حوادس و سوان  حضور به موقع و مورر 

  گزارش از منطقه حادره دیده تهیه ارزیابی اولیه و سریع و 

  تریاژ و انجام اقدامات حیاتی و بالینی برای کاه  تلفات انسانی ناشی از حوادس تا رسیدن تیم های تخصصی 

  انجام عملیات جستجو و نجات تا رسیدن تیم های تخصصی 

                                                 

 

 

 

1 Golden Time 
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  ر جامعهخدمات امداد و نجات مبتنی بساماندهی  

 همکاری با تیم های تخصصی بنا به تشخیص ستاد هدایت عملیات 

   حادره دیدهایجاد حس آرام  و اطمینان در منطقه  
 

 

 ساختارتیم های واکنش سریع  -5-2

(، تجهیزات قابل حمل 1ارکردهای مورد انتظار )شکل شماره اهدا  ترسیم شده، کحسد ساختار این تیم ها 

نیروهای کادر در سط   بکارگیری  ه است پنج نفره تعیین شد ،رر از ناوگان خودروییاستفاده سریع و موو 

تیم ها با نسبت به تشکیل این استان  در سط  شعد نیز جمعیت هالل احمر الزامی بوده وسازمان واستان 

 نماید  می اقدام  داوطلدنیروهای کادر و  بهره مندی از

جسمانی، روانی و را با موفقیت پشت سر گداشته و از آمادگی های  هر تیم دزم است کلیه آموزش هااعضای 

 در اداره تیم نجاتگری که از دان ، مهارت و توانایی بادتر، در بین اعضای تیم دزم برخوردار باشند فنی 

 به تایید معاون امداد استان مربوطه رسیده باشد فرماندهی تیم را به عهده می گیرد و طبآ برخوردار باشدو

 بهترین پاسخ ممکن به حوادس به فعالیت می پردازند  ارایه اصول فرماندهی سانحه و در راستای

 ساختار تیم های واکنش سریع

 

 

 
 

 

 ساختار تیم های واکن  سریع -2شکل شماره 

ــمار    ــمل ل ــیش ل جستتتجوگر،  2هتتر تتتیم واکتتن  ستتریع متشتتکل از یتت  فرمانتتده،    -2توض

 می باشد   (ماموریت فوریت های درمانینجاتگر با   فنی و یی  نجاتگر )نجاتگر  2

 

جستجوگر  نجاتگر
 )فوریتها( 

 )راننده(نجاتگر جستجوگر 

 فرماند 
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 وظایف  شرح  -5-3

 وظایف در فاز آمادگی -الف

 و روزانه آمادگی جسمانی به صورت مستمر انجام برنامه های -1

 در طی روز مرور فنون عملیاتی آموزش دیده -2

  بررسی و آماده سازی تجهیزات -3

 آموزشی های شرکت در دوره های آموزش تخصصی مطابآ با سرفصل -4

 ان داوطلد و پرسنل به عنوان مربی/ کم  مربیآموزش های تخصصی به امدادگران و نجاتگر ارایه -5

 ح محلی، منطقه ای و کشوری وطراحی و فرماندهی و حضور در تمرین های سط -6

 ونجات انجام مطالعات و تحقیقات مرتب  با امداد -7

 حضور در دوره های توان افزایی و بازآموزی  -8

 ، هر شش ماهبراساس دستور العمل آمادگی جسمانی  نجام آزمون های آمادگی جسمانی و کسب حد نصابا  -1توضی  

 یکبار از اعضای تیم ضروریست .

 انجام معاینات سالمت روان و سالمت جسمانی هر سال یکبار ضرورریست.  -2توضی  

درصد  08ر سال، شرکت درحداقل مطابق با برنامه معاونت برنامه ریزی و آموزش های تخصصی در ه -3توضی  
  .ابالغی ضروریست آموزشهای

فعالیت های آموزشی به درصدد  08تخصصی شرکت در  یمطابق با ابالغ معاونت برنامه ریزی و آموزش ها -4توضی  

 ضروریست.  کمک مربی/ عنوان مربی

ر طول سال برای اعضای تیم تمرین منطقه ای و یک تمرین کشوری د 2تمرین محلی،  5حداقل حضور در  -4توضی  

 واکنش سریع ضروریست. 

 مورد از برنامه های توان افزایی و باز آموزی در طول یکسال برای اعضای تیم ضروریست.  4حضور در حداقل  -5توضی  

های تخصصی سازمان امداد و نجات، نسبت به تهیه کارنامه آموزشی و  موزشآمعاونت برنامه ریزی و  -6توضی  

 اقدام خواهد نمود.  اعضاو ارزیابی ساالنه پژوهشی 
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 ییفاز پاسخگووظایف در -ب

 فرمانده شرح وظایف 

 برنامه ریزی و هماهنگی تیم 

  منطقه حادرهسریع ارزیابی 

 ترسیم اهدا  کلی عملیات 

  ر پاسخگویی و مسئولین امداد و نجاتدرگیر دهماهنگی با سایر نیروهای 

 و کارآیی منابع اطمینان از وضعیت مناسد عملیات 

  نظارت بر اجرای کار ، تهیه و درخواست تجهیزات و اقالم مورد نیاز تیم 

  نظارت و پیگیری امور 

  ارزیابی عملیات 

 جمع آوری آمار و اطالعات 

 ارائه گزارش نهایی 

 )مدیریت اولویت بندی )تریاژ 

 نآسید دیدگابه اعضای تیم و  ارایه کم  های اولیه و حمایت روانی اجتماعی 

 نالیز و ارزیابی خطرات رانویه آ 

 ایمنی صحنه 

 )و مستندسازی ارتباط با رسانه ها )درصورت اخد مجوز از مافوق 

 

 ستجوگر جشرح وظایف 

 و نجات اجرای عملیات جستجو 

 کم  های اولیه  ی ارائه 

  جمع آوری آمار و اطالعات 

  جهت تجهیز وآماده به کار بودن تجهیزات مورد نیازپیگیری 

 ه یاب و کاربری سگ های زنده یابدزندازی انواع سیستم های راه ان  

 ارسال پیام، تهیه مستندات و اطالعات حادره 

 ربت زمان کاری افراد و تیم 
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 )فوریت درمانی ( نجاتگر

   آماده سازی و نگهداری تجهیزات 

  اجرای عملیات جستجو و نجات 

 حمل و انتقال مصدوم   -ارایه کم  های اولیه، تثبیت 

 آوری آمار و اطالعات  جمع 

    وتشکیل محدوده منطقه تریاژ وکنترل ورود وخرو  مصدومان و نصد نوار خطر ، انجام عملیتات تریتاژ 

 تخلیه مصدومین از منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ  

  در صورت نیاز(کم  در برپایی کمپ های درمانی( 

 ه ربت اطالعات مصدومین تریاژ شده و تهیه گزارشات مربوط 

  ارایه خدمات درمانی اولیه 

  نجاتگر

   آماده سازی و نگهداری تجهیزات 

  اجرای عملیات جستجو و نجات 

 حمل و انتقال مصدوم   -ارایه کم  های اولیه ، ربیت 

  جمع آوری آمار و اطالعات 

  انجتام  ود وخترو  مصتدومان و نصتد نتوار خطتر     تشکیل محدوده منطقه تریاژ وکنترل ورهمکاری در ،

 تخلیه مصدومین از منطقه عملیاتی بر اساس روند تریاژ  وتریاژ  عملیات

 راه اندازی و کاربری سیستم های ارتباطی و مخابراتی 

  انجام امور لجستیکی تیم 

  ایمنی و تثبیت محی 
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 آموزش های تخصصی   -5-4

 آموزش های مورد نیاز  -الف

 آمادگی مقابله با آنها آشنایی با انواع سوان  و 

 یی با مخاطرات رانویه ناشی از سوان  )حوادس زنجیره ای (آشنا 

 دوره تخصصی ارزیابی صحنه حادره ، شناسایی و پیشگیری از عوامل خطر 

     آشنایی با اصول جستجو ونجات و  هار عنصر موقعیت یابی ، دستیابی ، تثبیت و انتقتال در محتی

 حوادس مختلف

 ریت سانحهدوره تخصصی هدایت عملیات جستجو ونجات و مدی 

 دوره تخصصی ایمنی در عملیات جستجو و نجات و امدادرسانی 

 دوره تخصصی روش های تثبیت ، حمل و انتقال فیزیکی مصدوم 

  دوره تخصصی ارزیابی مصدومین ، الویت بندی و تریاژ و پی  بیمارستانی 

 ها ، نیمه سنگین و زنده یابو تجهیزات فنی سب  دوره تخصصی روش استفاده از ابزارها 

 دوره تخصصی بقاء در طبیعت و شرای  سخت 

 دوره تخصصی اطفاء حریآ 

 ارزیابی نیازها 

 دوره تخصصی نقشه خوانی 

  سیستم فرماندهی سانحهICS 

 جغرافیای سوان  در ایران و جهان 

 دوره تخصصی مستند سازی اطالعات و گزارش سانحه 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در جاده 

 آوار دوره تخصصی جستجو ونجات در 

 دوره تخصصی  نجات در ارتفاع و فضاهای معلآ 

 دوره تخصصی جستجو ونجات در کوهستان 

 ها و سیالب دوره تخصصی جستجو ونجات در آب 

 دوره تخصصی اقدامات پی  بیمارستانی 

 دوره  تخصصی سرپناه اضطراری ، اسکان موقت و اردوگاه 

 دوره تخصصی حمایت های روانی اجتماعی در حوادس 

 آب و بهداشت در زمان اضطرارصصی تغدیهدوره تخ ، 

   آشنایی با جستجو ونجات در سوانNBC  

 دوره تخصصی اسکان اضطراری و انواع آن 
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 دوره تخصصی طراحی اردوگاه 

 دوره تخصصی ارتباطات در عملیات 

 آمار و ارزیابی 

 دوره تخصصی آشنایی تجهیزات امداد و نجات 

 برنامه ریزی و تهیه طرحهای عملیاتی 

 EOC )مرکز فوریت های عملیاتی( 

  تغدیه در بحران 

  بهداشت در سوان 

  دوره تخصصی جستجو و نجات در کویر و طوفان 

   دوره تخصصی جستجو و نجات در عمآ 

   روش تحقیآ 

   روش تدریس 

  ارتباط با رسانه 

 مستند سازی  

   مکالمات زبان انگلیسی و ارتباطات بین المللی 

  فناوری اطالعات 

  جستجو و نجات کار با سگ های 

  مسائل اداری ، حقوقی، فقهی و اخالقی در امداد و نجات 

 باز پیوند خانواده 

   امداد رسانی در حوادس هسته ای، شیمیایی و میکروبی 

   جستجو و نجات در حوادس کارگاهی و صنعتی 

  آشنایی با نحوه عملکرد مراکز کنترل و هماهنگی عملیات 

 رنامه ریزی و آموزش های تخصصی ابالغ خواهد شد  موزشی توس  معاونت بآ ریز محتوای*

 

 

 

 

 

 



 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل تیم های واکنش ســـریع   ورالعملعنوان دست 

  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.80 /88 شماره دستورالعمل

  تاریخ اعتبار 88 شماره بازنگری

 

16 

 

 مهارت های اساسی  -ب

جستجو و نجات نیازمند تسل  اعضای تیم ها بر مجموعه مهارت هایی می باشد که در  عملیاتاجرای موفآ 

 ی  تقسیم بندی کلی شامل موارد زیر می باشند:

 گردآوری آرار و شواهد زنی وردی  پیشرفته، ی پیمادر بر گیرنده ها های جستجو: این مهارتمهارت

   هدایت سگ جستجو)در صورت نیاز( استسوژه، جستجوی الکترونی  و 

 ها شامل نجات فنی )دست یابی و آزادسازی در  سط ، عمآ و ارتفاع(  های نجات: این مهارتمهارت

 شد های اولیه پیشرفته و اقدامات پی  بیمارستانی( می با و نجات درمانی )کم 

  های بقاء: این مهارت ها شامل مجموعه توانایی های نجاتگر برای حفظ جان خود و مصدوم مهارت

تغدیه )با توجه به منابع موجود و  است که شامل حفظ دمای بدن )به کم  پوشاك و رفتارهای ویژه(،

گیری از پیمای  )شامل جهت یابی به کم  کلیدهای طبیعی و بهره هواشناسی، امکانات محی (،

درخواست کم  با استفاده از عالیم و امکانات موجود   های اولیه پایه،نقشه و قطد نما(، کم 

 دهد که ضمن حفظ سالمت خود در محی ،های فوق به نجاتگر این امکان را میباشد  مهارتمی

 بتواند به نحو مؤرر و کارآمد به جستجو و نجات سوژه اقدام نماید  

 فرماندهی : شامل ساماندهی تیم های محلی و ساماندهی مشارکت های مردمی مهارت راهبری و 

  مهارت حمایت های روانی و اجتماعی : شامل ایجاد حس آرام  و امنیت در مناطآ حادره دیده و

 افراد آسید دیده 

 های اساسی  آمادگی -ج

توان آنها را در سه ویکرد کلی، میای از آمادگی ها می باشند که در ی  رمجموعه اعضای این تیم ها نیازمند

 دسته تقسیم بندی کرد : 

 ای از مهارت ها و توانایی های فنی در راستای اجرای عملیات ابالغی مادگی فنی : شامل مجموعهآ

انگیزه  های جستجو و نجات ودر بر گیرنده ویژگی های روانی و شخصیتی متناسد با مأموریت آمادگی روانی:

   و برخورد مناسد با همکاران و آسید دیدگان می باشد یات موردنظر استو عالقه به عمل

) مطابق با برای اجرای عملیات دزم می باشدای از ویژگی های جسمانی است که آمادگی جسمی: مجموعه

 دستور العمل آمادگی جسمانی سازمان(
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 جهیزات ت -5-5

و بین المللی تجهیزات مورد نیاز ستفاده از تجارب ملی بر اساس ماموریت، اهدا ، وظایف و مسئولیت ها و با ا

   .تعریف میشوند "تیمی  وانفرادی "سط   دوهای آماده عملیات جستجو و نجات در تیم 
 الف: تجهیزات انفرادی : 

یا در زمان حضور در کشی   این تجهیزات شامل کلیه اقالم و لوازمی میباشد که جهت استفاده در عملیات و

 ( 1)پیوست  گردد  رد استفاده قرار می گیرند و به صورت شخصی تحویل هر ی  ار اعضای تیم میجمعیت مو

 : یتجهیزات تیم -ب

باشد که هر تیم عملیاتی در زمان اعزام به منطقه حادره  این تجهیزات شامل کلیه اقالم و لوازم عملیاتی می

ر اختیار تیم بوده و مسئولیت آن به عهده کلیه حسد نوع حادره میبایست به همراه داشته باشد  این اقالم د

 (2)پیوست د  نگهداری و آماده بکار می باشناتاق آماده عملیات بوده و در اعضای حاضر در عملیات 

 

 لباس فرم  -5-6

حسد ماموریت های محوله البسه مورد نیاز تیم ها از سوی سازمان امداد و نجات طراحی، تامین و در اختیار 

طرحی برای نصد برروی لباس تیم  ضمنا اعضای تیم ها قرار می گیرد و به آرم طراحی شده مزین میگردند 

  لباس استفاده نمایند واکن  سریع طراحی شده که دزم است کلیه استان ها از این مشخصه بر روی

 

 

  

 محل استقرار  -5-7

شرای  اتاق آماده عملیات بوده و و و امداد هوایی ید در نزدیکی بالگرد بامحل استقرار این تیم ها 

)خودروی شاسی بلند دوکابین مجهز به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یاب، آمبودنس لجستیکی 

برای حضور به جهز به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یاب (شاسی بلند تیپ دو با کلیه تجهیزات و م

 موقع در منطقه حادره دیده فراهم باشد 
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 قوانین عملیاتی  -5-8

 به صحنه حوادث و سوانحورود تیم های واکنش سریع  معیارهای -الف 

 ایفای نق  تیم های ارزیاب و پیشرو 

 ر تیم های تخصصی اولویت با تیم های مدکور وقوع حادره در شعاع عملیاتی محل استقرار )درصورت حضو

 است(

  ) تعداد فراگیر آسید دیدگان حادره )بی  از توان پاسخگویی پایگاه موجود در شعاع عملیاتی 

   وضعیت حادره با تخرید سازه ای همراه باشد 

  کمدلکس ) ترکیبی بی  از دو حادره( و یا دارای مخاطرات رانویه تشخیص داده شود  حادره 

 و یا مشکل باشد   ترسی به منطقه برای تیم های تخصصی زمانبردس 

   پوش  خبری حادره گسترده باشد 

 میدان حادثهفرماندهی  -ب

رسیدن تیم های تخصصی بر حسد سانحه فرماندهی میدان بر عهده فرمانده تیم  تا زمانفرماندهی صحنه 

از این تیم ها، بعد از رسیدن تیم های  استفادهتداوم فرماندهی صحنه و های واکن  سریع خواهد بود  

اولویت با برگشت  به تشخیص فرمانده تیم تخصصی و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خواهد بود  ،تخصصی

   آمادگی، برای حوادس احتمالی بعدی می باشدتیم ها از منطقه حادره و ایجاد 

هالل احمر قادر به پاسخگویی بوده، اولویت حضور با های جمعیت  در حوادری که تیم های مستقر در پایگاه :1توضی  

 تیم های مستقر در پایگاه می باشد  

هر شعبه آنکال شیفت های اعضای تیم ها در سه شیفت حاضر در پایگاه، آنکال و استراحت قرار میگیرند   :2توضی  

  آن روز خواهند بود  در زمان حادره ممکن است بر حسد نوع حادره فراخوان شوند و تحت فرماندهی شیفت

تیم واکن  سریع منطقه حادره دیده اولویت فرماندهی نسبت به سایر تیم های واکن  سریع هم سط  در  :3توضی  

سط  استان را دارد و در صورت ورود تیم مرکز استان فرمانده تیم مرکز استان به عنوان فرمانده  تیم های واکن  

  ایر افراد در هر کدام از فعالیت های تعریف شده خواهد بود سریع خواهد بود و مسئول جایگزینی س

تیم واکن  سریع استان محل حادره ، فرماندهی تیم های واکن  سریع سایر استانها را در محل حادره بر  :4توضی  
ت سازمان امداد و نجا عهده خواهد داشت و در صورت ورود تیم سازمان امداد و نجات مسئولیت فرماندهی با تیم

 خواهد بود 
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 روند فعالیت روزانه اعضای تیم ها  -5-9
 

این واحدها در سازمان در معاونت عملیات و زیر نظر مدیریت تیم ها خواهند بود ودر سط  استان نیز زیر 

ساختار فوق در سه  امداد و نجات به فعالیت می پردازند  مسئولنظر معاونت امدادو نجات و در شعد زیر نظر 

 و شعد در  ارت ایجاد خواهد گردید   ی، استانیانسط  سازم

نفر نیروی کادر )نیروی رسمی ، پیمانی یا قراردادی ( می باشند که در مجموع  5: هر شیفت کاری متشکل از 1توضی  

 ( انجام وظیفه خواهند نمود   48 -24نفر نیرو با رعایت قوانین نوبت کاری ) به صورت  15برای هر مرکز 

 رکید تیم ها رابت هستند و فرمانده شخص واحد است ت: 2توضی  

نسبت به ایجاد با هماهنگی سازمان امداد و نجات و خزانه داری جمعیت هالل احمر  معاونت منابع انسانی: 3توضی 

  د نمزایای اعضای تیم های واکن  سریع اقدام می نمایتعریف پست های سازمانی، و 
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  پیوست ها
 

 (1پیوست شماره ی ) 
 

  شخصی تجهیزات انفرادی
با توجه به اینکه تیم های آماده عملیات جستجو و نجات هر لحظه ممکن است برای انجام عملیات های 

، دزم است کلیه نجاتگران به اقالم زیر تجهیز محی  های مختلف اعزام گردد ات درگوناگون جستجو ونج

 هیزات را کنترل و در دسترس داشته باشد گردند و عالوه بر آن نجاتگر موظف است در هر شرایطی تج

ژل ضدعفونی، دستمال  لوازم بهداشتی شخصی ) مسواك سفری، خمیردندان کوچک، صابون کاغذی، الف(لوازم شخصی شامل:
 التر(، برس سبک و دستمال مرطوب (یا با SPF 08کاغذی جیبی، کرم ضد آفتاب ) 

 ، پد بتادینه، پدکل )پنبه الکل آماده( و چسب زخم است.: باند، گازب( لوازم کم  های اولیه شخصی شامل 

فندك ارتفاع، الکل جامد، چاقوی هشت کاره، سوت، کیسه فریزر، دستکش یکبار مصرف نایلونی و  ( لوازم شخصی بقا شامل: 
  نخ وسوزن، قرص حیات و قرص کلر می باشد

 (البسه عملیاتی:د

 تعداد واحد تجهیزات ردیف

 1 دست (، کاله قرمزهن ، شلوار ، تی شرت ، کاپشناو نجات )پیرن امدادلباس فرم سازما 1

 1 دست بلوز شلوار گرمکن 2

 1 دست بلوز شلوار بیس ، بلوز شلوار گورتکس 3

 1 دست  کاله گرم ، کاله افتاب گیر  4

 1 جفت دستک  پالر ، دستک  کار 5

 1 جفت جوراب نخی ، جوراب گرم 6

 1 عدد UVعین   7

 1 عدد کاله ایمنی  8

 1 جفت کف  کتانی ، کف  تراکینگ ایمنی 9

 1 دستگاه GPSقطد نمای سیلوا ،  11

 1 ست ست ظرو  ،  راغ خوراك پزی ، ست قاشآ  نگال ، لیوان ، فالس  11

 1 دستگاه هد دمپ 12

 1 عدد کوله پشتی امدادی ، زیر انداز دستیکی 13

 1 عدد ای پنج تا منهای هشت ، پتوی نجاتکیسه خواب با درجه راحتی منه 14

 1 عدد  اقوی  ند کاره نجات 15

 1 دستگاه SOSست نجات  16
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 (2پیوست شماره ی ) 

 تجهیزات تیمی 

  تجهیزات لجستیکی -الف

از آنجا که یکی از قابلیت های وجودی تیم های آماده عملیات جستجو و نجات دسترسی سریع و تحرك باد 

مناسد به حوادس و سوان  در حداقل زمان ممکن می باشد ، دزم است هر تیم به اقالم و  جهت پاسخگویی

 خودروهای زیر تجهیز باشند  

 خودروی شاسی بلند دوکابین مجهز به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یاب 

  آمبودنس شاسی بلند تیپ دو با کلیه تجهیزات و مجهز به سیستم رادیویی بی سیم و مسیر یاب 

 موتور سیکلت 

  تلفن رریا 

 دوربین کمدکت عکاسی ضد آب و ضد ضربه 

  ست 4نقشه منطقه 

 GPS 3 دستگاه 

   دستگاه 4بیسیم 

 دستگاه 2تلفن ماهواره ای 

  دستگاه 1دوربین عکاسی و فیلمبرداری 

  تجهیزات اتاق آماده عملیات -ب

ریع و صحی  به حوادس و سوان   تیم های آماده عملیات جستجو و نجات در راستای آمادگی و پاسخگویی س

و همچنین ارائه خدمات امداد و نجات کارا و مؤرر و بهره برداری بهینه از منابع و امکانات و تجهیزات دزم 

است  نسبت به راه اندازی اتاق آماده عملیات بعنوان یکی از گام های مهم آمادگی در مقابله با حوادس و 

ینکه خرو  تجهیزات  از انبارهای موجود  تابع روندی طودنی و وقت گیر سوان  اقدام نماید  با توجه به ا

است، تشکیل و تجهیز اتاق آماده عملیات می تواند زمان پاسخ به سانحه را به وضوح کاه  داده و امکان 

پاسخگویی سریع و مؤرر را فراهم آورد  بدیهی است دراین اتاق لوازم و تجهیزاتی نگهداری می شوند که 

ی پاسخگویی به سوان  کو   یا  بزر  و پیچیده توس  تیم ضرورت دارد و در کنار عملیات جهت برنامه برا

های آماده سازی و ساماندهی تیم ها  مورد استفاده قرار می گیرند   تجهیزات صد در صد در اختیار تیم قرار 

م فرمانده تیم صورت ستور مستقی، تمرین و مانورها تنها با دورود و خرو  آنها در زمان عملیاتدارند و 

یکی از اعضای تیم به صالحدید فرمانده مسئول اتاق آماده عملیات می گردد و سایر اعضا دزم خواهد گرفت  

بازبینی و جهت عملیات  است در حفظ و نگهداری تجهیزات کوشا باشند   تیم موظف است تجهیزات را مرتبا 

 دارد   آماده نگه
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 عملیات  مشخصات اتاق آمــاده

  مجاور یکدیگرمتر مربع دارد که شامل دو فضای  81اتاق آماده عملیات نیاز به فضایی به مساحت          

متر مربع  است  فضای اول بعنوان  48متر مربع و مساحت فضای دوم  32می باشد که مساحت فضای اول  

داری تجهیزات عملیاتی مورد محل نگهداری تجهیزات شخصی و رختکن تیم ایثار و فضای دوم جهت نگه

 استفاده قرار می گیرد 

 قابل دسترسی توس  تی ادمکان دارای ساختمانی مستقل، همکفاتاق آماده عملیات باید ح ،

 ، تا دسترسی به امکانات و تجهیزات در کوتاهترین زمان صورت گیرد ملیاتی باشدخودروهای ع

 باید فضایی در نظر گرفته شود که بتوان اری، ناسد در خار  از ساختمان اددر صورت نبود فضای م

 درهای مستقل از ساختمان اداری برای آن تعبیه کرد  

 تم قفسه بندی اتاق آماده عملیات بهتر است  از نوع رام و راك است  سسی 

  اتاق مورد نظر باید به وسیله تابلویی باعنوان  اتاق آماده عملیاتRRU   مشخص گردد 

 و مطلوب است به دوربین مدار بسته   د نظر باید دارای حفاظ  فلزی و قفل باشددر و پنجره اتاق مور

 تجهیز گردد  

  دزم است  اتاق مجهز به سیستم اعالم و اطفاء حریآ یا حداقل کدسول اطفاء حریآ متناسد باشد 

 هویه جهت حفظ و نگهداری تجهیزات و لوازم، اتاق مورد نظر باید دارای سیستم سرمای ، گرمای  و ت

 متناسد با آب و هوای منطقه باشد 

  کلیه کارهای اجرایی اتاق آماده عملیات واکن  سریع توس  اعضای تیم و نظارت مسئول اتاق آماده

 گیرد   گردد ، انجام می عملیات که به صالحدید فرمانده تیم واکن  سریع انتخاب می

   تجهیزات، ضمن تکمیل لیست ورود و مسئول اتاق آماده عملیات می بایست در هنگام ورود و خرو

 خرو  بررسی دزم را از نظر سالم بودن تجهیزات انجام دهد 

   اتاق آماده در تمام ساعات شبانه روز می بایست آماده عملیات باشد 

 که مانده تیم واکن  سریع یا نیرویی ، مسئولیت به عهده فرورت مرخصی رفتن مسئول اتاق آمادهدر ص

 می باشد  ،ایندایشان معرفی می نم
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 تجهیزات شخصی نجاتگران

 

 مشخصات تعداد عنوان ردیف

 واجد استاندارد نجات 1 سینه صندلی  1

 استاندارد نجات –استاتی   –جدید  6mm  متر 6 طناب انفرادی 2

 استاندارد نجات –استاتی   –جدید  6mm عدد2 طنابچه پروسی  3

 جاتاستاندارد ن -  HMS عدد 3 کارابین پی  4

 UIAAواجد استاندارد   -جهت کاربری نجات   عدد1 هشت فرود 5

 UIAAواجد استاندارد   -اینچی   1 متر 4 تسمه باز 6

 UIAAواجد استاندارد   -سانتیمتری 61 حلقه 1 تسمه بسته 7

 UIAAواجد استاندارد  لنگه 1 یومار 8

 استاندارد نجات عدد 1 مینی یومار 9

 استاندارد نجات عدد 1 تسمه دیزی  ین 11

 UIAAواجد استاندارد   -شاخه   11 جفت 1 کرامدون 11

 UIAAواجد استاندارد   -ضد شوك   -تلسکوپی  جفت 1 باتوم 12

 UIAAواجد استاندارد   -  Tرده  عدد 1 کلنگ 13
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 تجهیزات ایمنی و هشدار 

 تعداد نوع تجهیزات  ردیف

 عدد 5 شد تاب ) فالشر( با باطری 1

 عدد 5 موانع زمینی شبرنگ دار ) دوك خطر( 2

 عدد 2 عالئم هشدار دهنده ) مثلث خطر( 3

 کیلوگرم 2 نوار هشدار شبرنگ  4

 دستگاه 1  راغ گردان پایه دار  5

 دستگاه 1 بلندگوی دستی آژیردار 6

 

 تجهیزات پیمایش 

 تعداد نوع تجهیزات  ردیف

 عدد 4 قطد نمای تخت  1

2 GPS 4 گاهدست 

 ی  سری انواع نقشه  3

 ی  سری انواع وسایل و تجهیزات ترسیم نقشه 4

 ی  سری میز ترسیم  5

 ی  سری صندلی 6
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 ،  Cutter سب  برش دستگاه – ج  – ف  – قیچی : هیدرولی  شامل  های سیستم 

 تجهیزات نجات در جاده

ف
دی

ر
 

 واحد نوع ابزار/تجهیزات

داد
تع

ف 
دی

ر
 

 واحد نوع ابزار/تجهیزات

داد
تع

 

 2 عدد بل کش باطریگیره کا 24 2 عدد تیغه یدکی  18اره آهن بر با قاب سخت و  1

 1 عدد متر 5/2*  5/2زیر انداز برزنتی  25 2 عدد 21/22چکش مکانیکی  2

 20 2 عدد سانتی( 38اینچ ) 12قلم  3
نوار چسب پهن کلفت )برای نوارکشيی لبيه   

 های تیز خودرو(
 5 بسته

4 
سانتی( لبيه تخيت    48اینچ ) 10پیچ گوشتی 

 پهن
 5 بسته درو(خمیر نشت گیر )برای باك خو 22 2 عدد

 20 1 عدد دیلم میخ کش 5
مایع ضد یخ به هميراه ميواد جيارب روغين     

 )مثل خاك اره(  
 2 گالن

0 
پانچ مخصوص شکستن شیشيه هيای نشيکن    

 خودرو
 22 1 عدد

آب پاش محتيوی آب صيابون )آب و ميایع    

 ظرفشویی(
 1 بطری

 2 دستگاه برانکار تاشو 38 1 عدد برای برش بدنه  SoSست کامل  2

 1 دستگاه بک بورد   31 1 عدد یچی لبه بلند )برای بریدن کمربند ایمنی(ق 0

 1 دستگاه اسکوپ 32 1 عدد سانتی( 38اینچ ) 12آچار هاللی بزرگ  2

 1 دستگاه نیم بک تسمه دار   33 1 عدد سانتی ( 15اینچ )  0آچار هاللی کوچک  18

 4 عدد کوالر گردن 34 1 دست پیچ گوشتی )تمام سایزها( 11

 2 عدد بیلچه امدادی دسته کوتاه 35 2 عدد جک ستونی بلند   12

13 
ست بالشتک سوپاپ دارچهارگوش با 

 دوسیلندر هوا و متعلقات
 1 دست

30 
 1 دستگاه ابزار هولیگان

14 
دست ست جک وقیچی هیدرولیک 

 گاه

1 
32 

 1 عدد سانتی   138دیلم سر کج لوالکش 

 آمپر 18تا  5موتور برق پرتابل  15
ستد

 گاه
 11 عدد لباس فرم یکسره ضدخش 30 1

 متری 48سیم رابط برق  10
دست

 گاه
 11 عدد کاله ایمنی بنددار 32 2

12 
 10اره دوبل بر برقی با تیغه های اضافی 

 اینچ 0تا  4دندانه در هراینچ و ست تیغه های 

دست

 گاه 
 11 عدد عینک ایمنی  48 1

 متر سیم رابط 28المپ خودرو سیار با  10
دست

 گاه 
 11 عدد دستکش کار پنج انگشتی 41 2

 نورافکن با سه پایه سبک و المپ کم مصرف 12
دست

 گاه 
 11 عدد کفش ایمنی  42 0

 خودرو اسقاطی با بدنه سالم 28
دست

 گاه 
2 44 

 کارد بزرگ )کارد شکاری(
 1 عدد

 2 عدد انبردست 45 1 دست آچار دو سر )تمامی سایزها( 21

 11 عدد لباس فرم یکسره ضدخش 40 1 عدد انه بزرگآچار کالغی ده 22

     1 عدد انبر قفلی 23
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دوك خطر، تجهیزات ست هیدرولی ،  HNDیا  AFD* ست نیمه سنگین نجات: کامبیتولز، فیکسر )دستیکی و جوبی( زنجیر برای ف ، 

 اه های مولد نیرو دستگ

 هوا بادبر های کنتلر، رگالتور، فشار شکن، شلنگ، کدسول هوای فشرده،  کمدرسور هوای فشرده، کیسه: پنوماتی  شامل های سیستم *

 مختلف، کیسه های نجات سایزهای در

 دستی - بنزینی – برقی : شامل  نیرو مولد های دستگاه *

 

 تجهیزات نجات در عمق و ارتفاع

 مشخصات  تعداد وع تجهیزات ن ردیف

 متری 61 –میلی متری جدید  2/11 حلقه 4 طناب استاتی    1

 شکل بزر  O عدد 8 کارابین پی  2

 استاندارد نجات عدد 2 راك 3

  عدد 1 سفره نجات ) حمل مصدوم( 4

 با تکیه گاه پشتی عدد 1 سینه صندلی نجات )حمل مصدوم( 5

  سری 2 لفتسمه دوخته در سایزهای مخت 6

  عدد 4 متری 6تسمه کارگاه  7

  جفت 1 باتوم 8

  عدد 1 کلنگ  9

  دستگاه 1 سه پایه نجات  11

  دستگاه 1 ت  پایه نجات  11

 ضد طوفان –دو پوش  –نفره  4 تخته 2  ادر ارتفاع  12

 استاندارد نجات-قابل حمل –روکشدار –تاشو عدد 1 بسکت  13

  عدد 2 کاله ایمنی ارتفاع 14

 سایز بزر   -پالرت    دست 2 لباس گرم کامل  15

 سایز بزر  -گورتکس  دست 2 لباس محافظ کامل  16
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 تجهیزات نجات در کوهستان

 مشخصات فنی نام ردیف

1 
کاله ایمنی ارتفاع و نجات 

(ALVEO VENT – )پزل 

مکان نصب ا -سوراخ های تهویه -تنظیم سایز مرکزی)چرخ دنده( -با فوم جارب ضربه

دارای  -گرم( 358سبک)زیر  -بند چانه قابل تنظیم -هد المپ بند دار و بی بند

 سفید. -با محل نصب شبرنگ و نام نجاتگر – UIAAو  CEاستاندارد 

 (KONGسینه صندلی نجات) 2
  قابلیت -کمربند تقویت شده -سگک های خودکار سریع -حلقه پشت، شکم و سینه

 -دارای استاندارد اروپا و آمریکا -حداقل دو حلقه ابزار -شکمییا حذفگیره طناب   افزود

3 
 خود حمایت پروسیک

  (Prosic ) 
 صد و پنجاه سانتیمتری –شش میلیمتری یا پنج میلیمتری جدید   -دینامیک 

  بسکت حمل مجروح 4

 واجد استانداردهای اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردی (RESCUEقرقره ) 5

0 FOOTPRO واجد استانداردهای اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردی 

 واجد استانداردهای اروپا و اتحادیه جهانی کوه نوردی (PROTRAXIONقرقره) 2

  (ASAPخود حمایت) 0

  کیسه حمل بار 2

 یومار 18
سوراخ اتصال کارابین، پارکاب و ابزار  –دستگیره ارگونومیک  – UIAAاستاندارد اروپا و 

 -پیشروی 

 صد و پنجاه سانتیمتری –ده میلیمتری  –دینامیک  خود حمایت دم گاوی 11

 (H.M.Sپیچ دار) کارابین 12

 پنجاه متری –mm11(Static ) طناب 13

 پنجاه متری –mm2(Static) Mm2(Static )طناب  14

  تونل طناب 15

 لوله ای -Mm  20 تسمه 10

 پنجاه متری -mm2(Static) طناب 12

10 paw سایز متوسط 

12 LOOPING  

  IDSفرود  ابزار 28

  برانکارد حمل مجروح کوهستان 21

  کارابین ساده گالبی 22

  کارابین پیچ ویلیام 23

 NFPAاستاندارد اروپا و  سه پایه نجات 24

  چاقوی برش طناب 25
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  سیالبدر  نجات تجهیزات

 واحد نوع ردیف

 فروند نفره 0قایق جمینی  1

 فروند نفره 0قایق جمینی  2

 ست کامل تجهیزات قایق)پارو، باك بنزین، شیلنگ بنزین، کیف آچار، وسایل پنچرگیری( 3

 دستگاه اسب 25موتور قایق  4

 دستگاه اسب 40موتور قایق  5

 عدد حلقه نجات 0

 حلقه متر0و  4تسمه  2

 ثوپ جلیقه نجات 0

 عدد چنگک سه شاخ 2

 حلقه کاستاتی mm11طناب  18

 عدد کارابین گالبی پیچ 11

 عدد تونیک سینه 12

 عدد Fixe قرقره 13

 عدد  Twin قرقره 14

 حلقه )اینچ(4/1طناب  15

 حلقه )اینچ(2/1طناب  10

 جفت پارو 12

 عدد گوی نجات 10

 عدد کاله کاسکت کوه  12

 تخته تخته شنا 28

 بسته فشفشه 21

 ست ست بقاء در آب 22

 ددع سوت 23

 کیسه کیسه شن 24

 عدد Tandemقرقره  25

 ثوپ ویژه سیالب ( (لباس یک تکه غواصی 20

 جفت ) ویژه سیالب (دستکش غواصی 22

 جفت ) ویژه سیالب (  کفش غواصی 20

 جفت ) ویژه سیالب (  جوراب غواصی 22

 بویه استاتیک 2mطناب  38

 عدد حلقه 31
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  در بهمن و کوالک  نجات تجهیزات 

 تعداد واحد نوع کاد ردیف تعداد واحد نوع کاد ردیف

 4 عدد کلنگ کوهنوردی 22 2 حلقه متری  58میلیمتر 11طناب استاتیک  1

 4 عدد سوند بهمن 38 2 حلقه متری  58 میلیمتر دینامیک 11طناب  2

 بسکت تیتانیم 31 1 حلقه متری  58میلیمتر 2طناب دینامیک  3
دست

 گاه
1 

 0 عدد کاله کاسک فنی نجات در فضاهای معلق   32 4 رشته متری 18یلیمتر استاتیک م 2طناب  4

 1 عدد چاقوی طناب  33 1 حلقه متری 58میلیمتردینامیک  2طناب  5

0 
 اینچ  1تسمه  ،متری 18اینچی  1تسمه  

 متری  4اینچی 1تسمه   ،متری0
 34 4 رشته

دی زیر انداز برزنتی ضد سایش و زیر انداز کوهنور

 زمستانی
 4 عدد

 2 عدد کوالر گردن اورژانسی 35 4 عدد سینه صندلی نجات  سایزمتوسط و  بزرگ   2

 4 عدد روانداز سبک 30 4 عدد  صندلی فرود نجاتگر سایز متوسط وبزرگ  0

 4 عدد هشت فرود 32 1 عدد سفره نجات 2

 2 عدد تفاعچادر دو پوش ار 30 18 عدد سانتیمتری 15اسلینگ دوبل کارابین 18

 0 دست کاپشن شلوار پالر و گورتکس از هر کدام 32 4 عدد متری 3اسلینگ  11

 48 0 عدد لنگر برفی، پیچ یخ   12
سانت،  102و  132،  128طنابچه پروسیک  

 سوت، کیف کمری، ازهرکدام

 4 عدد

 4 جفت کفش سنگین کوهنوردی و گرامپون 41 1 عدد   IDترمز 13

 1 جفت یومار جفت)چپ و راست( 42 18 عدد دورکارابین پیچ کا 14

 4 عدد کیسه خواب پر 43 28 عدد کارابین پیچ ویلیامز 15

 0 دست گتر، دستکش، کاله گورتکس و ضد طوفان 44 1 عدد استاپ فرود  10

 0 عدد بیل برف 45 1 عدد گری گری 12

 4 جفت باتوم کوهنوردی 40 3 عدد کیسه طناب فنی کوله ای 10

 4 عدد نخ بهمن 42 2 عدد رقره تاندم ق 12

 2 عدد گیرنده و فرستنده بهمن 40 1 عدد Protraxionقرقره پرو تراکسیون   28

 4 ست هد المپ ، ست ظروف و چراغ خوراك پزی 42 4 عدد تونل طناب 21

 58 1 عدد ابزار راك  22
GPS دست

 گاه
1 

 2 عدد  لینارد  دوتایی   51 1 عدد ابزار توبا  23

 1 عدد Rollcabقرقره برای حرکت در امتداد کابل   52 2 عدد  Twinقرقره دوبل  24

    53 2 عدد    Rescueقرقره نجات  25

 54 2 عدد قرقره مینی تراکسیون 20

 لوازم انفرادی که کارآموزان باید همراه داشته باشند:

 کفش سنگین کوهنوردی -       بلوز شلوار پالر -

دستکش پالر و گورتکس وکاله       -     کرم ضد آفتاب  -     عینک آفتابی -

 زمستانی
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 تجهیزات داخل خودروی نجات/ آمبوالنس   

 تعداد تجهیزات داخل خودروی نجات/ آمبوالنس ردیف

 تجهیزات جابجایی بیمار 1

 1 برانکارد چیر استریچر)پاچالقی( آمبوالنس

 1 نس( آمبوالScope Stretcherبرانکارد اسکوپ )

( long back boardتخته کامل بلند ستون فقرات با نگهدارنده سر وتسمه های نگهدارنده )

 آمبوالنس
1 

 1 برانکارد برزنتی آمبوالنس

 2 پتو یا تشک جهت جابجایی بیمار در آمبوالنس

2 
وسایل رابت نگهدارنده 

 اندام

 سری2 ست آتل گردنی فیالدلفیا در آمبوالنس

 سری2 ثابت سازی شکستگی)آتل سیمی وچوبی یا آلومینیومی( در آمبوالنسست کامل 

ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات قابل باز شدن وسائل یا تخته های کوتاه ستون 

 (آمبوالنسShort back boardفقرات)
1 

 تجهیزات تهویه/تنفس 3

 2 النس واطاق آمادهلیتری همراه مانومتر(در آمبو18مخزن اکسیژن ثابت )سیلندر

 2 در آمبوالنس 0888دستگاه اکسیژن ساز 

 1 آمبوبگ با ماسک و لوله های هوائی برای تمام سنین

 1 ماسک تهویه دهانی به همراه ورودی اکسیژن

کیلو پاسکال با حداقل ظرفیت  05ساکشن برقی ثابت یا قابل حمل قابل شارژ باحداقل فشار منفی 

 اکشن دستی وپدالی قابل حمل و سوند ساکشن در آمبوالنسیک لیتر/یا س
2 

 2 پالس اکسیمترانگشتی در آمبوالنس

 

4 

 

 تجهیزات تشخیصی

 

 
 

 2 دستگاه فشارسنج ثابت در آمبوالنس

 2 گوشی پزشکی در آمبوالنس

 2 چراغ قوه جهت معاینه همراه با باطری اضافی در آمبوالنس

 2 درجه سلیسیوس در آمبوالنس 42الی  20حداقل دامنه دماسنج طبی جیوه ای با

 2 کیف نجات اطاق آماده و آمبوالنس

 

5 

تجهیزات دزم جهت 

 درمان حیاتی احیاء و

)ترجیحا بهره گیری باحضورپزشک یا نجاتگر  در آمبوالنس AEDدستگاه الکترو شوك با ار جحیت 

 آموزش دیده(
1 

6 
وسایل وتجهیزات 

 یبهداشتی و جانب

 2 ( در آمبوالنس1ست  پانسمان جراحتها )

 1 پد سوختگی بزرگ برای کل بدن

 2 پتو ی مسافرتی در آمبوالنس

 ( در دوسایزبزرگسال واطفال)کیف نجات(NG tubeلوله معده با ملحقات )
عدد از  2

 هر کدام

 سری 1 لگن ادرارومدفوع و استفراغ و کیسه استفراغ یکبار مصرف در آمبوالنس

 بسته1 لیتری(08کیسه زباله )حداقل 

 وپنبه وشان می باشد resiver.golipot ست باید حداقل دارای پنس ،گاز استریل ،قیچی،-1 
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