
بازدید نحوه تکمیل نمودن دفتر   

 کلیه موارد خواسته شده در دفتر بازدید ، یادمان می بایست بصورت دقیق و خوانا تکمیل گردد . -1

 تکمیل می گردد . ستادی و استانی و شعب مدیران و کارشناسان حوزه عملیات امداد و نجات  این فرم صرفاً توسط-2

انجام وظیفه  شیفتلباس امدادی متحدالشکل زیر نظر مسئول  پایگاه موظفند در زمان حضور در پایگاه , با عملیاتینیروی -3

 مایند ن

در یکی از سه قسمتهای خوب، متوسط ، ضعیف  ✓با مشخص شدن عالمت در جدول طبق بندهای ذیل  بازدیدکلیه عناوین -4

 . مشخص گردد

 بررسی گردد.گزارشات روزانه در دفتر گزارش روزانه  اطالعاتثبت -5

 بازدید کننده امکانات و تجهیزات آمبوالنس ، کمکهای اولیه و اورژانسی ، ست های نجات ، ایمنی ، بصورت کامل توسط -6

 بررسی شده و در دفتر ثبت گردد . 

 ثبت گردد .  مهارت و توانایی نیروهای نجاتگر توسط ارزیاب سنجیده شده و در دفتر -7

دوره های تخصصی نجاتگران در پایگاه توسط ارزیاب بررسی شده و در دفتر ثبت گردد .تحویل مدارک بررسی گذراندن -8

  . بررسی و ثبت گردد بازدید کننده ررو تحول توسط یو تحول روزانه پایگاه در دفتر تغی

در قسمت نواقص و مشکالت نظرات و پیشنهادات بررسی و در صورت امکان  بازدید کننده ، کمبودها  توسط کلیه نواقص -9

 مکتوب گردد . 

اطالع رسانی تمامی مشکالت مطروحه پایگاه به مسئول پایگاه / رئیس شعبه , برعهده مسئول شیفت هر روز می باشد -10

. 

 مسئولیت پیگیری رفع نواقص و مشکالت پایگاه برعهده رئیس شعبه است .-11

 .نمایدثبت  بازدیددر دفتر یادداشت وراگونه اقدام جهت رفع نواقص هرپس از بازدید پایگاه  موظف استرئیس شعبه -12

 

 

) انتهای دفتر ( یادمان نحوه تکمیل نمودن دفتر   

 بازدید مدیران و مسئولین غیر جمعیتی از پایگاه , می بایست  در دفتر یادمان نوشتار گردد .-1

توسط مدیران ارشد جمعیت : شامل رئیس جمعیت هالل احمر , دبیرکل , معاونین  دفتر بازدید ) به عنوان یادمان (انتهای -2

 جمعیت و روسای سازمانها  و همچنین مدیران خارج از جمعیت تکمیل می گردد .

 

 

و تحول  تحویلروزانه، گزارش دفتر تکمیل نمودن نحوه   

 و خوانا تکمیل گردددقیق می بایست بصورت ، تحویل و تحول  گزارش روزانهکلیه موارد خواسته شده در دفتر -1

.  

  ثبت گردد ., می بایستی در گزارش روزانه  و لغو ماموریتدرصورت اعزام تیم عملیاتی به محل حادثه -2



صحیح دقیق ، کلیه موارد خواسته شده در دفتر می بایست بصورت روزانه پایگاه توسط مسئول شیفت , کنترل و -3

 شود .  کنترل،کامل و خوانا ) مشخصات نیروی انسانی ، سمت ، درجه ، ساعت ورود و خروج ( 

 شیفتلباس امدادی متحدالشکل زیر نظر مسئول  , با پایگاه موظفند در زمان حضور در پایگاه عملیاتینیروی -4

 انجام وظیفه نمایند .

 گیرندگان خدمات از جمعیت هالل احمر در جدول مربوطه توسط مسئول  شیفت ثبت گردد .-5

 در دفتر درج گردد .درصورت اسکان مصدوم/درراه ماندگان در پایگاه , مشخصات کامل -6

 مسئول شیفت می بایست شرح اقدامات و عملیات های روزانه را بصورت مکتوب در دفتر ثبت کند .-7

ر را د، کمبودها در عملیات می بایست اقدامات صورت گرفته جهت رفع مشکالت مسئول امداد  /رئیس شعبه -8

 قسمت مربوطه شرح دهند .

کنترل پایگاه ،آمبوالنس ،خودرو نجات می بایست بصورت روزانه چک شده و در قسمت تحویل و تحول با -9

 ه می باشد . دمشخص گردد و هر گونه مغایرت در لیست بر عهده تحویل گیرن-10 ✓عالمت 

 شود .شارژ مجدداً کلیه اقالم می بایست مصرفی در عملیات  درصورت استفاده اقالم-11

 تحویل گیرد .  سوخت فولدر هنگام تحویل آمبوالنس و خودرو نجات  راننده می بایست خودروها را با -12

د تحویل بایستی توسط راننده , به فرو یا تجهیزات هرگونه نقصی در خودرو ) آمبوالنس / خودروی نجات ( -13

  . گیرنده انتقال داده شود

, مسئولیت کل اقالم و تجهیزات برعهده تحویل گیرنده خودرو ) آمبوالنس / خودروی نجات (  تغییر و تحولدر -14

 است .

 . اطالع رسانی گردداطالع  مربوطه , بایست توسط مسئول شیفت به مسئولینمی , مشکالت و نواقص پایگاه -15

 گیرنده بصورت کامل و خوانا نوشته شود .  تحویل دهنده و تحویل ، امضاء نام و نام خانوادگی -16

 

 

 

 

نجات فنی : ) رهاسازی (نحوه تکمیل نمودن دفتر   

 و خوانا تکمیل گردددقیق می بایست بصورت کلیه موارد خواسته شده در دفتر گزارش نجات فنی ) رها سازی ( -1

.  

 شیفتلباس امدادی متحدالشکل زیر نظر مسئول  , بانجات فنی  عملیاتپایگاه موظفند در زمان  عملیاتی نیروی-2

 انجام وظیفه نمایند .

جهت رهاسازی آسیب دیده , رضایت , نیروی عملیاتی حاضر در صحنه حادثه موظفند قبل از برش وسیله نقلیه -3

 کنند .) شماره پالک خودرو , امضاء و اثر انگشت (اخذ  در بخش برائت ذمه  مالک بصورت مکتوب

ید نوشتاری و اخذ امضاء ازمصدوم/همراه متوفی , افسر راهنمایی رانندگی و شاهد برعهده مسئول ائمسئولیت ت-4

 تیم عملیاتی است .



 داشتن استامپ در خودرو نجات الزامی می باشد . -5

کمترین آسیب توسط نجاتگر به خودروی آسیب دیده  می بایست و نجات فنی و رهاسازی مصدوم , امداد زماندر -6

 وارد نماید .

های  توسط دستگاه ذمه/ بستگان  قادر به ثبت امضاء در برائت ذمه نباشد , برائت  درصورتیکه مصدوم / همراه-7

اثر و ( امضاء  و راهداری , اورژانس راهنمایی و رانندگی , نیروی انتظامی همکار حاضر در صحنه حادثه ) پلیس

 . اخذ گرددانگشت 

 دقیق نوشته شود . متوفی  /نام و نام خانوادگی مصدوم -8

مشخص گردد بصورت واضح قسمت هایی از خودرو که عملیات برش به روی آن صورت می گیرد باید در فرم -9

 . ) طبق تصویر (

در صورت کمبود فضا می توان از پشت صفحه استفاده کرد  ,شرح کامل حادثه در برگه رهاسازی نوشته شود -10

 . 

 گردد . نام نجاتگران , مسئول تیم و زمان اتمام عملیات فنی در پایان برگه , ثبت -11

توسط تیم عملیاتی , شماره سلایر برگه رهاسازی درصورت رهاسازی مصدوم و همچنین انتقال به مرکز درمانی -12

 در برگه انتقال مصدوم ذکر شود .

تیم عملیات فنی موظفند پس از اتمام ماموریت , کلیه تجهیزات و ... بکارگرفته شده در عملیات را بصورت -13

و درصورت هرگونه نقص و  کنندو شرح عملیات را مکتوب  مان نمایندچیدمنظم و صحیح در خودروی نجات 

 مصرف اقالم , ضمن اطالع رسانی به مسئول پایگاه / رئیس شعبه در برگه ذکر گردد .
 

 

 

  انتقال مصدوم :نحوه تکمیل نمودن دفتر 

  . و خوانا تکمیل گردددقیق می بایست بصورت ،  انتقال مصدوم کلیه موارد خواسته شده در دفتر گزارش-1

 حفظ کرامات مصدوم در حین انتقال به مرکز درمانی , الزامی است .-2

لباس امدادی متحدالشکل زیر نظر مسئول  , با و انتقال مصدومپایگاه موظفند در زمان حضور  عملیاتینیروی -3

 انجام وظیفه نمایند . شیفت

 بایست بصورت کامل و خوانا تکمیل گردد .برگه انتقال مصدوم می -4

 در برگه انتقال ثبت گردد ., حتما اعزام کننده مصدوم  نجاتگران نام -5

  در دفتر ثبت گردد .در زمان ماموریت آمبوالنس کیلومتر رفت و برگشت -6

 درج گردد .مشخصات کامل مصدوم به همراه شرح حال و عالئم مصدومیت / بیماری , در برگه انتقال -7

زمانهای دریافت ماموریت ،حرکت از پایگاه ،  حادثه بخصوص از لحاظ حقوقی زمانبا توجه به اهمیت ثبت -8

 دقیق در دفتر ثبت گردد . حرکت و رسیدن به بیمارستان و تحویل به اورژانس بصورت  ،رسیدن به سانحه 



به همراه و عملیات رها سازی عالئم حیاتی ، سطح هوشیاری با توجه به اهمیت ثبت وقایع حادثه از نظر حقوقی , -9

 در دفتر ذکر شود .ارزیابی 

 نوع آسیب و اقدامات انجام شده مصدوم بصورت تفصیلی در دفتر شرح داده شود .-10

درمانی , بایستی امضاء و اثرانگشت اخذ درصورت خودداری مصدوم/ همراه مصدوم جهت اعزام به مرکز -11

 گردد .

 داشتن استامپ در آمبوالنس الزامی می باشد . -12

 تحویل گیرنده و تحویل دهنده در دفتر ثبت گردد .شخص ساعت و امضاء  ،مشخصات کامل -13

 شود .درصورت وجود هرگونه مشکل در هنگام تحویل به بیمارستان و ... درقسمت مالحظات نوشته -14

 ورژانس بیمارستان باشد .ابیمارستان / پزشک  پذیرش/  115تحویل گیرنده میتواند -15

و بایگانی پایگاه ( تکمیل و تحویل  در صورت نیاز , مصدوم مراکز درمانیبرگه انتقال مصدوم در سه نسخه )-16

     گردد .

 بایستی کیلومتر رفت ومی  ، های کاذبماموریتدرصورت اعزام خودرو ) آمبوالنس / خودروی نجات ( به -17

 و نیازی به پر کردن فرم انتقال مصدوم نمی باشد . گزارش روزانه ثبت گردد برگشت در دفتر 

 می بایست، الزامی می باشد و نظافت آمبوالنس  به همراه شارژ تمامی اقالم مصرفی، از اتمام عملیات  پس-18

 در دفتر گزارش روزانه ثبت و به مسئولین مربوطه اطالع رسانی گردد. جهت پیگیری کسری اقالم موجود 
   


