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 مقـدمه

 ,صمتخصو  به منظور پاسخگویی سریع و مووثر بوه حوواد  و سوواند   در اختیوار داشوتن نیوروی انسوانی زبوده و              

یوزی  رجزء اولین و اساسی ترین پیش شرط ها می باشد . برای  دستیابی  بوه ایون هودر ضوروری اسوت توا بوا برناموه         

مناسوود در جهووت جووام   سوواماندهی و ح ووس نیووروی انسووانی داوطلوود گووام برداشووته  و در  ووین حووال موجبووات 

 فراهم  آورد . انگیزش امدادگران و نجاتگران را برای ارتقاء در مسیری از پیش تعیین شده  

مقابلوه   اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که بر برنامه ریزی و اقدام در جهت 3ماده  3با  نایت به بند 

از تاکیود  با حواد  و سواند  و آموزش  مومی در این زمینه اشاره داشته و بر تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نی

در  زوم تربیت وآماده سازی نیروی انسانی خاص برای پاسخگویی موثر به حواد  گونواگون  همننوین  دارد؛ و با توجه به ل

نه جمعیت هالل احمربوه منظوور سواماندهی وسوازماندهی     ین نامه خدمات داوطلبایآ 2ماده  3راستای اجرایی سازی بند

ز طلد بر اساس نوع تخصوص و توانمنودی ا  ارائه راهکاری برای درجه بندی و ت کیك نیروی انسانی داو  نیروهای داوطلد

 اصلی ترین نیازهای امروز جمعیت هالل احمر و به ویژه سازمان امداد و نجات می باشد.  

  توامین  ده اهدار ماکور را تسهیل می سازکه  نیل ب ارتقاء درجه امدادگران و نجاتگران  الوه بر آن ا طاء و دستورالعمل

  ملیاتیارائه  آموزش های تخصصی براساس نیازهای   ی داوطلد را نیز به دنبال دارد تانیازهای آموزشی و مهارتی نیروها

 برنامه ریزی واجرا گردد.

با توجه به بررسی هوای بعمول    نجاتگران داوطلد درسراسر کشور و مرحله درجه بندی امدادگران و شتپس از اجرای  ه

ن آازنگری دربخش هایی از این دستورالعمل به ویژه شرایط احراز درجات مختلف احساس گردیدکه حاصل نیاز به ب  آمده

 الزم االجرا خواهد بود.  ( می باشد که پس از ابالغ ه تمویرایش حاضر )تحت  نوان ویرایش 
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 ف اهدا

 اصلی: هدف 

   ملیاتی ح س و نگهداری نیروهای سازماندهی   

 فرعی:اهداف 

 رسیدن به مقاطع و درجات باالتر به منظور  و نجاتگران ایجاد انگیزه در امدادگران 

 تیم های  ملیاتی هر رسته از سطد بندی امدادگران و نجاتگران برمبنای تخصص وتوانمندی آنان در 

  ایجاد بانك اطال اتی و شناسنامه کامل و دقیق امدادگران و نجاتگران بر حسد درجات کسد شده 

 و ات  سازماندهی  جهت انجام امور مربوط به امدادونج به منظورجامعه ین ایجاد انگیزه و تشویق جوانان و داوطلب

 فعالیت های داوطلبانه درحواد  و سواند 

   باالبردن توان  ملیاتی امدادگران ونجاتگران 

 ز تیم های  ملیاتی نجاتگر داوطلد در هر رسته ا و استانداردسازی مسیر ارتقاء نیروهای امدادگر 

 ایجاد رقابت سالم با تقویت روحیه مشارکت و کارگروهی در بین امدادگران و نجاتگران 

 دامنه کاربرد 

قر مست قراردادی با پست نجاتگر راننده  کادر دامنه کاربرد این دستورالعمل تمامی ا ضای داوطلد امداد و نجات و

 می باشد. نجات جمعیت هالل احمر و درپایگاه های امداد

 ضرورت واهمیت  
که  شدا طاء و ارتقاء درجات امدادگران و نجاتگران درقالد رسته بندی تیم های  ملیاتی امداد و نجات با ث خواهد 

جهت داده شود حراز ا ضای داوطلد به سمت و سوی یك تیم تخصصی مشخص   الوه برتعیین شرح وظایف  شرایط ا

 لوگیری نماید.و از هدر رفتن منابع و امکانات ج

 مراجع الزامی
یه این دستورالعمل برحسد ضرورت و بنا برموارد اشاره شده دراساسنامه جمعیت هالل احمر و به منظور ایجاد وحدت رو

ه بازنگری گردید  شعد تابعه دربکارگیری ا ضای داوطلد در حوزه معاونت امداد و نجات جمعیت هالل احمراستان ها و

 است.
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  اختصارات تعاریف و

ه شخص حقیقی یا حقوقی است که به اصول بنیادین نهضت بین المللی صلید سرخ وهالل احمر پایبند بوده   ب داوطلب:

ده   شها و تیم های داوطلبی به صورت سازماندهی  اساسنامه و قوانین جمعیت متعهد می باشد و با فعالیت در قالد گروه

 اید. مستمر یا غیر مستمر ارائه خدمت می نم

ل  ضویت و دریافت آموزش های الزم  در قالد تیم های به داوطلبی اطالق می گردد که پس از طی مراح امدادگر :

دوم و یکم تقسیم می شود. حداقل سن  امدادگر به درجات سوم ارائه خدمات امدادی می پردازد.  به ملیاتی جمعیت 

 سال تمام می باشد .  16ورود به  امدادگری 

  مومی نجات / اسکان  اضطراری /حمایوت  وسا ته  یا  مومی امداد  160دوره تکمیلی   های تخصصی امداد:دوره  

 /اموداد هووایی     /روانی واجتما ی / ملیات لجستیك )آماد وپشتیبانی( /بهداشت  آم وغواا درشورایط اضوطراری   

 ارتباطات رادیویی  و مستند سازی  

معاونت آموزش  پژوهش و فناوری  فارغ التحصیالن مقطع  5/8/94مورخ  24697/21/94تبصره : براساس مصوبه شماره 

می سا ته یا  مومی امداد و مو 160کارشناسی مدیریت امداد و نجات و امداد درسواند نیاز به گاراندن دوره تکمیلی 

فناوری  ناوین نجات  ندارند .درصورت هرگونه تغییر در نوان و سا ت آموزشی از سوی معاونت آموزش  پژوهش و 

 قابل اصالح می باشد  ذکرشده

ل  ضویت و دریافت آموزش های الزم  در قالد تیم های به داوطلبی اطالق می گردد که پس از طی مراح نجاتگر :

 .دوم و یکم تقسیم می شود نجاتگر به درجات سوم   خدمات جستجو ونجات  می پردازد. ملیاتی جمعیت  به ارائه 

 م می باشد.سال تما 18نجاتگری  حداقل سن ورود به

  جسوتجو و نجوات در حوواد  بوین شوهری/ جسوتجو و نجوات در حوواد  شوهری /           :دوره های تخصصی نجـات

جسووتجو و نجووات در محوویط هووای آبووی /جسووتجو و نجووات درکوهسووتان / جسووتجو و نجووات در مووق وارت وواع   

جسوتجو ونجوات سوا هوای     انی/جستجو و نجوات در بهمون  بورر سونگین و کووالق/  اقودامات پویش بیمارست       /

دوره تخصصوی اصوول پیموایش و راهبوری در ملیوات جسوتجو ونجات/مودیریت و فرمانودهی   ملیوات          تجسس /

 امدادونجات

 به داوطلبی اطالق می گوردد کوه ضومن گارانودن مراحول امودادگری و نجواتگری و کسود انودین مهوارت و           ایثار :

توانووایی حضووور درماموریووت هووای مختلووف )شووهری  بووین شووهری    توانمنوودی ویووژه و قبووولی در آزمووون ای ووار   

واند سو کوهستان  محیط های آبی و ... (را داشوته و  والوه بور حضوور درسوواند  ملوی  توانوایی و قابلیوت حضوور در          

 سال تمام می باشد . 22بین المللی را نیز دارا می باشند . حداقل سن ورود به دوره ای ار

که به منظور تعیین سطوح امدادگری و نجاتگری براساس دستورالعمل مربوطه به داوطلبین  لوگویی است نشان و درجه :

 می گردد .نجات  ا طاء  و حوزه امداد
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ا بمنظور رسته های  ملیاتی می باشد که هریك از داوطلبین بدون در نظر گرفتن درجه  برحسد تمایل و البته رسته : 

انند داوطلبین می تو ا امکان  ضویت درتیم  ملیاتی مورد نظر را خواهند داشتدارا بودن شرایط احراز هریك از رسته ه

ده ش. رسته های تعیین شناخته می شود 2 کدنها به  نوان آرسته  ملیاتی تیم بندی گردند که رسته  ملیاتی دوم  2در 

 ه شده است.امداد و نجات در دستورالعمل تیم های  ملیاتی جمعیت هالل احمر به طور مبسوط شرح داد

 م اد این آزمون شامل آمادگی جسمانی و سنجش توان جسمی  مهارتی و ااالکی امدادگران و نجاتگران براساس آزمون:

سر ت  دقت و مهارت آنها و مطابق با دستورالعمل آزمون های کسد درجات برای ورود به درجات مشخص شده برگزار 

 می گردد.

نجات جهت  و به سازمان امداد داوطلبین ورود  به هنگام  کهمی باشد شامل اطال ات فردی  درخواست عضویت:

 تکمیل می گردد.درجه ا طاء

 نحوه ورود به سازمان امداد  و نجات : 

   سازمان جوانان 

 سازمان داوطلبان 

 محدوده سنی فعالیت در سازمان امداد و نجات : 

ی ار اسال تمام  وبرای  18سال تمام و برای نجاتگری  16 حداقل سن برای ورود به سازمان امداد و نجات برای امدادگری

 .سال می باشد 22حداقل 

 سطوح درجات: 

 :امدادگر
  امدادگر سوم 

  امدادگر دوم 

  امدادگر  يكم 

 نجاتگر : 
 نجاتگر سوم 

  نجاتگر دوم 

  نجاتگر يكم 

  ایثار
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 :ارتقاء درجات اعطاء وساختار

 امدادگر:
 

 امدادگر سوم      

 ماه  6                    

  

 امدادگر دوم 

 ماه6                     

 

 امدادگر یکم     

        

 ماه6            

 نجاتگر :

 

   

 نجاتگر سوم   

 سال 1     

 

         

 نجاتگر دوم

 سال 1         

 

 

 نجاتگر یکم             

       سال 2        

 

 

 :  ایثار 

 مهارتی درجه نجاتگر سوم  –کسد نمره قبولی در آزمون جسمانی 

 

 مهارتی درجه نجاتگر یکم –کسد نمره قبولی در آزمون جسمانی 

 

 مهارتی درجه ای ار –کسد نمره قبولی در آزمون جسمانی 

 دوممهارتی درجه نجاتگر  –کسد نمره قبولی در آزمون جسمانی 
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 امدادگری /نجاتگری  : درجهشرایط عمومی کسب    

 احراز شرایط سنی درجه مربوطه 

 تعهد و التزام به اصول ه تگانه  نهضت بین المللی صلید سرخ و هالل احمر 

 پایبندی به اصول اخالقی ورفتاری 

  تعهد و التزام  ملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

   پایبندی به سوگند نامه سازمان امداد و نجات 

 ودن مدرق دوره کمك های اولیه ب رااد 

 بودن شناسنامه سالمت  دارا 

 ضویت در رسته ها وتیم های  ملیاتی جمعیت هالل احمر  

 امدادگری /نجاتگری  : شرایط اختصاصی کسب درجه

 رجه امدادگر سوم د

 ورود بدو   

 احراز شرايط عمومی 

 درجه امدادگردوم 

 ورود بدو   

  احراز شرایط  مومی 

  دارابودن گواهینامه  های  مومی امداد و  مومی نجات 

 یوا یوك   ك شوی ت غیور  ملیواتی درجوه مکتسوبه      یو ویت معادل کمك هزینه ایام و ذهام پرداخت حق  ض

 شعبه زفعالیت داوطلبانه به تایید مسئولرو

  (1ورود )جدول شماره  امتیاز از  جدول امتیازبندی بدو  80کسد حداقل 

 

  امدادگر سوم به امدادگردوم :ارتقاء درجه  

  احراز شرایط  مومی 

  اخاگواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات 

   ماه در درجه امدادگر سوم  6فعالیت حداقل به مدت 

  پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت غیر  ملیاتی درجه قبلی)امدادگر سوم( یا

 شعبه ایید مسئولتیك روزفعالیت داوطلبانه به 

  ( 2امتیاز از جدول امتیاز بندی جهت ارتقاء  شماره ) 15کسد حداقل 
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 یکمدرجه امدادگر

 ورود بدو   

  احراز شرایط  مومی 

 دارابودن گواهینامه های   مومی امداد و  مومی نجات 

 پیش بیمارستانیره تخصصی ودارابودن گواهینامه  د 

 یا یك روزفعالیت ك شی ت غیر  ملیاتی درجه مکتسبه پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  ی

 شعبه تایید مسئول داوطلبانه به 

  ( 1امتیاز از جدول امتیازبندی بدوورود)جدول شماره    100کسد حداقل 

 

  ارتقاء درجه امدادگر دوم  به امدادگر یکم 

 راز شرایط  مومی اح 

 الوه بر گواهینامه های   مومی امداد  و مومی نجات( پیش بیمارستانیره تخصصی ود اخا گواهینامه ( 

   ماه در درجه امدادگر دوم  6فعالیت حداقل به مدت 

  پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت غیر  ملیاتی درجه قبلی)امدادگر دوم( یا

 شعبه مسئول  تاییدیك روزفعالیت داوطلبانه به 

  (  2امتیاز جدید از جدول امتیازبندی جهت ارتقاء )جدول شماره20کسد حداقل 

 

  نجاتگرسوم درجه                              

 

  بدو ورود 

   احراز شرایط  مومی 

 بودن گواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات  دارا 

 پیش بیمارستانیتخصصی  دورهبودن  گواهینامه  دارا 

 الزاماً برحسد رسته  ملیاتی اصلی()نجات امداد/بودن  گواهینامه یك دوره  تخصصی  دارا 

  (درجه نجاتگر سوم کسدآزمون مهارتی )جسمانی و قبولی در آزمون 

  پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت غیر  ملیاتی درجه مکتسبه  یا یك

 شعبه مسئول تاییدروزفعالیت داوطلبانه به 

  ( 1امتیاز از جدول امتیازبندی بدوورود )جدول شماره    120کسد حداقل 
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 به نجاتگرسوم  ارتقاء درجه  امدادگر یکم:  

  احراز شرایط  مومی 

   ای  ) الوه بر گواهینامه ه (الزاماً برحسد رسته  ملیاتی اصلی)نجات امداد/گواهینامه یك دوره  تخصصی اخا

 (پیش بیمارستانی  مومی امداد  و مومی نجات و دوره تخصصی 

   ماه در درجه امدادگر یکم  6فعالیت حداقل به مدت 

  درجه نجاتگر سوم( کسدمون )آزجسمانی و مهارتی قبولی در آزمون 

  پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت غیر  ملیاتی درجه قبلی)امدادگر یکم( یا یك

 شعبه مسئول تاییدروزفعالیت داوطلبانه به 

  (  2امتیاز جدید از جدول امتیازبندی شماره ) 30کسد حداقل 

 

  نجاتگردوم درجه                                         

 

 ورود  بدو: 

  احراز شرایط  مومی 

 بودن گواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات  دارا 

 پیش بیمارستانی تخصصی  دورهبودن  گواهینامه  دارا 

 الزاماً برحسد رسته  ملیاتی اصلی( نجات امداد/گواهینامه یك دوره  تخصصی بودن   دارا( 

  یکسال فعالیت در رسته  ملیاتی  سابقه 

  آزمون ورود به درجه نجاتگر دومی(جسمانی و مهارتی قبولی در آزمون( 

  پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت  ملیاتی درجه مکتسبه یا یك روزفعالیت

 شعبه مسئول تاییدداوطلبانه به 

  ( 1وورود )جدول شماره  امتیاز از جدول امتیازبندی بد  140کسد حداقل 

  ارتقاء درجه نجاتگرسوم به نجاتگر دوم: 

  احراز شرایط  مومی 

  گواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات  اخا 

 تخصصی پیش بیمارستانی دوره گواهینامه  اخا 

 (اصلیبرحسد رسته  ملیاتی الزاماً )نجات امداد/گواهینامه یك دوره  تخصصی  اخا 

  فعالیت حداقل به مدت  یکسال  در درجه نجاتگر سوم 

  درجه نجاتگر دوم( کسد)آزمون جسمانی و مهارتی قبولی در آزمون 

     پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت  ملیاتی درجه قبلی )نجاتگرسوم(یا یك

 شعبه مسئول تاییدروزفعالیت داوطلبانه به 

  (  2جدید از جدول امتیازبندی جهت  ارتقاء )جدول شماره   امتیاز 45کسد حداقل 
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 درجه نجاتگریکم  

 ورود   بدو: 

  احراز شرایط  مومی 

 بودن گواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات  دارا 

 پیش بیمارستانیتخصصی  دورهبودن  گواهینامه  دارا 

 دوره و اصلی ی مطابق با رسته عملیات الزاماًيک دوره نجات )امداد/ دوره تخصصیدو  بودن  گواهینامه های  دارا

 (2ديگر ترجیحاً مطابق بارسته عملیاتی کد

 ) قبولی در آزمون مهارتی و جسمانی )آزمون ورود به درجه نجاتگر یکم 

 ه یا یك روزفعالیت پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت  ملیاتی درجه مکتسب

 شعبه یید مسئولداوطلبانه به تا

  ( 1امتیاز از جدول امتیازبندی بدو ورود )جدول  شماره   200کسد حداقل 

 در بدو ورود  احراز درجه ایثار امکان پذیر نمی باشد و داوطلبین تا درجه نجاتگر یکم  مجاز به ارتقاء درجه می باشند. -

  ارتقاء درجه نجاتگردوم به نجاتگر یکم: 

  احراز شرایط  مومی 

 عالوه بردارابودن (2دوره تخصصی امداد/نجات )ترجیحاً مطابق بارسته عملیاتی کد يک گواهینامه اخا 

  گواهینامه یك دورهپیش بیمارستانی وتخصصی  دورهگواهینامه    گواهینامه های  مومی امداد و  مومی نجات 

 (اصلیبرحسد رسته  ملیاتی الزاماً )نجات امداد/تخصصی 

  درجه نجاتگر یکم ( کسد)آزمون ی و مهارتی جسمانقبولی در آزمون 

 درجه نجاتگر دوم فعالیت حداقل به مدت  یکسال در 

    پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شی ت  ملیاتی درجه قبلی  )نجاتگر دوم ( یا یك

 شعبه  زفعالیت داوطلبانه به تایید مسئول رو

  (  2امتیاز جدید از جدول امتیازبندی جهت ارتقاء )جدول شماره  60کسد حداقل 
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 :  ایثاردرجه 

 : ارتقاء درجه نجاتگر یکم  به  ایثار 

  احراز شرایط  مومی 

 گواهینامه عالوه بردارابودن( 2دوره تخصصی امداد/نجات )ترجیحاً مطابق بارسته عملیاتی کديک گواهینامه  اخا 

گواهینامه یك دوره  تخصصی پیش بیمارستانی وتخصصی  دورهگواهینامه    های  مومی امداد و  مومی نجات 

 (اصلیبرحسد رسته  ملیاتی الزاماً )نجات امداد/

   سال در درجه نجاتگر یکم2فعالیت حداقل به مدت 

  ای ار(  درجه کسدسازمان امداد و نجات )آزمون جسمانی و مهارتی قبولی در آزمون 

        پرداخت حق  ضویت معادل کمك هزینه ایام وذهام  یك شوی ت  ملیواتی درجوه قبلی)نجواتگریکم( یوا یوك

 شعبه تایید مسئولروزفعالیت داوطلبانه به 

  ( 2امتیاز جدید ازجدول امتیازبندی جهت ارتقاء )جدول شماره    85کسد حداقل 

 شرایط ورود مستقیم به درجات

صورت  به درجات صرفاً یکبار ورود مستقیمخاص کسد درجات به صورت پلکانی و ترتیبی صورت می گیرد ولی درشرایط 
 می باشد.نجاتگر یکم  درجه  درجه قابل اکتسام  در صورت ورود مستقیم  پایرفته  وحداک ر 

 نکته قابل توجه:

موزشوی  مسویر دوره هوای آ   باتوجه بهو مدادگران ونجاتگران ه اارتقاء درج ا طاء و نظرگرفته شده برای در سیرباتوجه به 
جودول   و شرایط الزم در اینبا اخا مدارق  درجه امدادگرسوم وارد مسیر ترتیبی شده وقا دتاً امدادگران جدیدالورود از

 ارتقاء می یابد.

 به شرح ذیل وجوددارد:ها  به شرایط موجود برای برخی از گروهامکان ورود مستقیم به درجات باالتر با توجه  
 

 نا بوه  بلی باشند و با جمعیت همکاری دارند و می که واجد شرایط  ورود به هریك از رسته ها  امدادگران ونجاتگرانی

       بورای ورود مسوتقیم بوه هریوك ازدرجوات در         ضوروری اسوت    دالیلی تاکنون درطرح درجه بندی شرکت نکرده اند

راد بورای  د. الزم به ذکر است این افنکلیه  شرایط موردنیاز درجه ماکور رادارا باش   تیتیم های  ملیا رسته های مختلف

همننین پس از کسد درجوه     کسد درجه نجاتگری ملزم به شرکت در آزمون کسد درجات و قبولی در آن می باشند.

 .یندداوطلبین  یکسال فرصت دارند تا سایر مدارق مورد نیازدرجه مکتسبه خود  را کسد نما

     دانش آموختگان رشته کاردانی امداد و نجات شهری  با گاراندن یك دوره تخصصی پایه پویش بیمارسوتانی و تائیود

نجوات  و اخوا    و در یکی از پایگواه هوای اموداد    سا ت ) دو روز کامل ( حضورفعال و تمرین 16صالحیت حرفه ای  و 

کسد حداقل  و رت  ضویت در یکی از رسته های   ملیاتیاز معاون امدادو نجات جمعیت هالل احمر و در صو تاییدیه

              شوناخته   3قبولی در آزموون کسود درجوات   بوه  نووان نجواتگر       ( و 1ورود )جدول شماره امتیاز از جدول بدو 120

قبولی الزم به ذکر است این داوطلبین برای کسد درجه نجاتگری ملزم به شرکت در آزمون کسد درجات و  د.نمی شو

د توا سوایر مودارق موورد نیازدرجوه      نو یکسال فرصت دار داوطلبین همننین پس از کسد درجه   می باشند. در آن

 د . نمکتسبه خود  را کسد نمای
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  دانش آموختگان رشته های  کاردانی امداد و سواند  و رشته های کارشناسی مدیریت  ملیات امدادونجات   مودیریت 

  ملیات امدادونجات  درحریق  و حواد   به جز امداد و نجات  شهری  بوا طوی یوك دوره   امداد در سواند  و مدیریت 

 سا ت ) دو روز کامل ( حضورفعال و تمرین 16آموزش تخصصی پایه جستجو ونجات) مومی امداد و  مومی نجات(  و 

ت در حمر  و در صورت  ضووی از معاون امدادو نجات جمعیت هالل ا تاییدیهاخا  نجات و و در یکی از پایگاه های امداد

ته شوناخ  2( بعنوان نجواتگر   1ورود )جدول شماره امتیاز از جدول بدو 140یکی از رسته های   ملیاتی و کسد حداقل 

الزم به ذکر است این داوطلبین برای کسد درجه نجاتگری ملزم به شرکت در آزمون کسد درجات و قبولی  د.نمی شو

  د .نسایر مدارق مورد نیازدرجه مکتسبه خود  را کسد نمای  طلبین  یکسال فرصت همننین  داو در آن  می باشند. 

 ضوروری اسوت  بوا    فاقد مدارق تخصصی امداد و نجات می باشند بوده و دارای تخصص یا مهارت ویژه داوطلبینی که  

توجه به مدارق تخصصی  تحصیلی یا مهارت ویژه خود درقالد تیم ها و رسته های تخصصی امداد و نجات سازماندهی 

و مودارق  تکمیل شوده  (  1ورود )جدول شماره جدول بدو  . الزم به ذکراست که برای ا طای درجهگردندودرجه بندی 

درجوه   ابرجدول زیر معوادل سوازی موی گوردد  توا     تخصصی و تحصیلی این افراد با مدارق تخصصی امداد و نجات بر

زم به الزم به ذکر است این داوطلبین برای کسد درجه نجاتگری ملمتناسد با امتیاز مکتسبه به داوطلبین ا طا گردد. 

یکسوال فرصوت    شرکت در آزمون کسد درجات و قبولی در آن  می باشند  همننین پس از کسد درجه   داوطلبین 

  د .نمدارق مورد نیازدرجه مکتسبه خود  را کسد نماید تا سایر ندار

 

  د ازجودول بودو ورو  جهت کسد درجوه  الزم را  امتیازافراد الزامی است  این  :کارکنان بازنشسته جمعیت هالل احمر

کارکنان بازنشسوته حووزه امودادونجات    درخواست درجه بندی کسد نمایند. همننین درخصوص  (1)جدول شماره 

 اناننوه  و (کسود نماینود  1رود )جدول شماره جمعیت هالل اجمردر سراسر کشور   باید امتیازالزم را از جدول بدو و

 وسال سابقه خدمت در حوزه اموداد   5مدارق تخصصی الزم درهر رده ازدرجه بندی باشند می توان به ازای هر  فاقد

الزم به ذکر است ا طواء درجوه بوه کارکنوان      است اده نمایند. درق تخصصی امداد/نجاتنجات  از معافیت در یك م

 د.صورت می پایربه این سازمان  احمر و حوزه امدادونجات   براساس مکاتبات ستاد /استان  بازنشسته جمعیت هالل

 حضور  این افراد در آزمون کسد درجات  الزم نمی باشد. همننین

 معادل سازی با دوره های تخصصی امداد و نجات مدرک تحصیلی/ مدرک تخصصی و مهارتی تخصص

 پیش بیمارستانی /کمك های اولیه کاردانی بهیار ی و فوریت های درمانی های درمانی فوریت تکنسین -بهیار

 جستجو ونجات  درمحیط های آبی ستاره**cmas 2حداقل مدرق غواصی  غواص

 جستجو ونجات  درکوهستان فدراسیون 3حداقل مربیگری درجه  کوهنورد

 حمایت های روانی حداقل کارشناسی روانشناسی روانشناس

 جستجو ونجات  درمحیط های آبی فدراسیون 2حداقل مدرق نجات غریق درجه  ناجی غریق
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 ابقا ء درجه ایثار:
 

ی ضرورامدادگران و نجاتگران که موفق به کسد درجه ای ار شده اند  تمامیافزایش توانمندی و ساماندهی  راستای  در

مکتسبه   موارد ذیل  گواهینامه ای ارارائه با  خود  سال از زمان اخا گواهینامه ای ار3پس از سپری شدن این افراد است 

 را تمدید نمایند. خود

   دادونجاتامسازمان  تاییدسا ت آموزش و بازآموزی مورد  60طی نمودن  حداقل 

    معاون س شعبهئیر تاییدبر اساس های امدادی  روز فعالیت های پشتیبانی و  ملیات 120گاراندن بیش از  

 امدادونجات استان  ومدیر  امل استان

امکان بهره برداری از مزایای درجه ای ار برای آزمون های ؛ بدیهی است افرادی که در این مرحله شرکت ننمایند
 .نخواهند داشت رااستخدامی جمعیت 

  درجات: ءوارتقا ءکمیته اعطا

برابر که  تصمیم گیری معین  درجات در سه سطد شهرستانی  استانی و کشوری با ا ضای مشخص و سطوح  ءکمیته ا طا
صورتجلسات های فرم برای کلیه ا ضای کمیتهامضای   همننین تشکیل می گردد شرح ذیل تعریف شده اند

 است.الزامی مربوطه)پیوست( 

 کمیته شهرستانی:

 ماینده حراست استان) ضو( ن -3شعبه )دبیر کمیته (     مسئول امداد -2کمیته(  رییسشعبه) رییس -1ا ضای کمیته: 

 بیر باشگاه شهرستانی ) ضو(د -5ماینده تام االختیار معاون امداد ونجات استان  ) ناظر ( ن -4

درسطد  براساس دستورالعمل ماکور درجه امدادگری اءگیری در خصوص ا طاء و ارتق کمیته شهرستانی مجاز به تصمیم
س براسادرجات امدادگری  گواهینامه های  ءا طاامضاء وهمننین  امدادگر سوم  امدادگر دوم و امدادگر یکم  می باشد

 .  انجام می شود استان معاون امدادونجات توسط  کمیته شهرستانی صورتجلسه  1فرم شماره 

 کمیته استانی:

    ست) ضو( مسئول حرا -3  نجات)دبیر کمیته(  و عاون امدادم -2کمیته(  رییسمدیر امل)-1ا ضای کمیته: 

 -6 مان امداد و نجات)ناظر(نماینده ساز -5استان ) ضو( کل ارزیابی  ملکرد و پاسخگویی به شکایات  نماینده اداره -4
 دبیر باشگاه استانی ) ضو(

 در سطد به تصمیم گیری در خصوص ا طاء و ارتقاء درجه نجاتگری براساس دستورالعمل ماکور مجازکمیته استانی 
رم فبراساس  نجاتگری  درجات گواهینامه  های  ا طایامضاء وهمنینین  باشدنجاتگرسوم   نجاتگر دوم  و نجاتگریکم می 

 انجام می شود .  مدیرعامل استانتوسط درجه نجاتگری   و قبولی درآزمون کسد کمیته استانی صورتجلسه  2شماره 

 

 :کمیته کشوری

کمیته فوق در معاونت برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات مستقر بوده و ا ضای کمیته مرکزی 
معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی)دبیر -2کمیته(   رییسسازمان امداد و نجات ) رییس -1سازمان نیز شامل: 
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اداره امور امدادگران  رییس -5مسئول حراست سازمان ) ضو(   -4معاون  ملیات امداد و نجات ) ضو(  -3کمیته(
 ) ضو( می باشند.  نماینده اداره کل ارزیابی  ملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان -6) ضو( 

ار ی ا درجها طای امضاء وهمنینین . می باشد ای اردرجه  اءگیری در خصوص ا طاء و ارتق یمتصم بهمجاز کشوری  کمیته

 انجام می شود .  سازمان امدادونجات  رییستوسط پس از قبولی در آزمون ای ار  

 قوانین ومقررات

 :زمان برگزاری کمیته  اعطاء و ارتقاء درجات 

  مدادگر امدادگر دوم به ا  به امدادگرسوم  امدادگرسوم به امدادگردوم سطد شهرستان)ورودا طاء و ارتقاء درجه در

 بار در طول سال (  بر اساس ا الم سازمان صورت می پایرد .2هر شش ماه یکبار ) یکم(

 زمان انی خود را براساس ا الم سا  تنها یکبار در سال کمیته های استمی باشند موظف ها جمعیت هالل احمر استان

ازمان سضور نماینده نجاتگر دوم و نجاتگر یکم به همراه آزمون های مربوطه  با ح  درجه نجاتگر سوم تقاءاربه منظور 

 در هریك از مقاطع کسد درجهرکی که داوطلد برای ارتقاء درجه تشکیل دهند. الزم به ذکراست مدا بعنوان ناظر 

ر ق موجود در پرونده ها بایستی ممهور به مهلحاظ کرده   مجاز به است اده جهت کسد درجه جدید نمی باشد .مدار

 کپی برابر اصل گردد.همننین  مدارق آموزشی موجود در پرونده ها توسط نماینده آموزش استان  موردبررسی قرار

   امتیاز آن لحاظ می گردد.تایید نهاییگرفته و پس از 

 یع نجاتگران را بصورت فایل تجم ادگران و  کلیه اطال ات و سوابق امدمی باشندموظف  ها جمعیت هالل احمر استان

اتگران نهایی تعداد امدادگران ونج د و پس از هر مرحله از درجه بندی  آمارنثبت ونگهداری نمای خود   شده دراستان

به ت کیك مرد و زن در هر رسته  از درجه بندی به معاونت برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و 

 م نماید. نجات کتباً ا ال

رسمی   تبصره : با  نایت به در دست اقدام بودن سامانه امدادیار   راه اندازی سامانه ماکور در اسرع وقت به صورت

 خواهد گردید.به استان ها ا الم 
 

 :112اپراتورهای 
ز سوا ت ( اپراتووری درمرکو   2880سا ته )یا معوادل   24روز شی ت کاری  120امدادگران ونجاتگران به ازای هر تمامی    

 جودول  4امتیاز  فعالیت پشتیبانی در ردیوف   35جمعیت هالل احمر استان های کشور   معادل  112پاسخگویی اضطراری 
 یید نهاییتا  با  پس از پیشنهاداستان)ارتقاء( 2شماره  لجدو4امتیاز  فعالیت پشتیبانی در ردیف  15یا )بدوورود( 1شماره 

نموود.الزم بوه    هماهنگی  ملیات و معاونت برنامه ریزی وآموزش های تخصصی این سازمان کسد خواهند مرکز کنترل و
 سا ت( قابل محاسوبه  2880شی ت یا معادل  120ذکراست کسد امتیاز فوق الاکر مشروط به تکمیل دوره کامل یکساله )

 ردید.به هیچ  نوان محاسبه نخواهدگ بوده وکمتر ازآن  به منزله محاسبه امتیاز مطابق با نسبت ریاضی تلقی نگردیده و

 نکته قابل توجه:
 باشد: بایستی شامل مدارق ومستندات زیر  پرونده امدادگران و نجاتگران

   فرم  ضویت 

 و روانشناس به مهروامضای پزشك مهورشناسنامه سالمت امدادگر/نجاتگر  م 
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 اارت تیم بندی براساس ساختار 

 )اء  مدارق و مستندات درجات قبلوی  در بخش ارتق -مدارق  و مستندات مربوط به جداول امتیاز دهی )بدورود/ارتقاء

 ضروری است  ضمیمه گردد .

 استانی و کشوری )درجه قبلی (ات مربوط به صورتجلسات  شهرستانیمدارق و مستند   

  5و ارتقاء(جدول شماره ورود  ت در  ملیات های امدادونجات )بدوشرکتاییدیه جدول 

 جدول شرکت امدادگران و نجاتگران در همایش ها  فعالیت های پشتیبانی در  ملیات   فعالیوت هوای  تووان    تاییدیه 

 6افزایی و خدمات داوطلبانه )بدوورود و ارتقاء(جدول شماره 

 رجات نجاتگری)درجه قبلی(لیست نمرات قبولی نجاتگران در آزمون کسد د 

 .ضروری است تمامی فرم ها و جداول به صورت کامل و خوانا تکمیل  وتائید شده باشد 
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 پیوست ها:

 

 امدادگران/نجاتگرانبدو ورود 
 

 اریخ:ت          ستان:                    شعبه:    ا                         نام :                                                نام خانوادگی :                                   کدملی:                 

 رسته عملیاتی:

 امداد:دوره های تخصصی 

 دوره های تخصصی نجات :

 ردیف عنوان شاخص حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

 30 

/  25دکترا    20شد کارشناسی ار -  15 کارشناسی -  10اردانی ک  - 5دیپلم  – 2زیر دیپلم 

 سواند   پزشکی   پرستاری و فوریتهایامتیاز ویژه  ) مدیریت امداد و   5رشته های مرتبط 

 پزشکی(

 1 مدرق تحصیلی

 10 
هر  )شامل کلیه برنامه ها   گردهمایی و همایش که توسط جمعیت  برگزار می گردد.

 (امتیاز 1مورد

تایید همایش ها و برنامه ها )

 (6شماره  جدول
2 

 50 
 -امتیاز  3لی به ازای هر روز  م ملیات های  -امتیاز   4 ملیات های فراملی به ازای هر روز 

 امتیاز 1حلی به ازای هر روز م ملیات های  -امتیاز   2استانی به ازای هر روز  ملیات های 

 ملیات های امدادونجات 

 (5شماره  تایید)
3 

 35 
ع وری و توزیآامتیاز )ازجمله فعالیت در انبارهای امدادی جمع  1هر روز پشتیبانی  ملیات   

 کمك مربی  با تائید معاونت آموزش و پژوهش اقالم  

فعالیت های پشتیبانی 

شماره  تایید جدول ملیات)

6) 

4 

 10 

 دریافت تقدیرنامه از :

 امتیاز 5جمعیت   دبیرکل هرمورد  رییس 

  امتیاز 4روسای سازمان ها  هرمورد 

  امتیاز 3مدیران  امل  و پست های همتراز آن هرمورد 

  امتیاز 2معاونین مدیر امل و پست های همتراز آن هرمورد 

 امتیاز 1و پست های همتراز آن هرمورد  رؤسای شعد 

 5 تقدیر و تشویق 

 20 

 (هرمورد 1شهرستانی  – 3استانی –  5تمرین/مانور)کشوری 

 (هرمورد  1شهرستانی  – 3استانی – 5مسابقات )کشوری 

 (هرمورد  1شهرستانی  – 3استانی – 5توان افزایی )کشوری 

فعالیت های توان افزایی 

 (6جدول شماره  تایید)
6 

 15 

  و 2پایه یك وپایه  –سیکلت  موتور  -لی تراق –گواهینامه های ویژه) لودرICDL   و

 (امتیاز 2هر مورد   ) (زبان انگلیسی

  رشته های  تخصصی ) غواصی   غریق نجات  کوهنوردی  بهیاری   آتش نشانی

 .(امتیاز 5هر مورد   () غارنوردی  کویر نوردی

 )سایرموارد با اخا تائیدیه از معاونت برنامه ریزی وآموزش های تخصصی  امتیاز دهی 

 می گردد( 

 7 های خاص مهارتکسد 

 

 

 RC.RO.AP.WI.01/06:   1جدول شماره  
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 تاریخ:                    شعبه:ستان:                    ا                         کدملی:                 نام :                                                نام خانوادگی :                                   

 رسته عملیاتی:                                                              

 دوره های تخصصی امداد: 

                                                                                                                             دوره های تخصصی نجات :    

امتیاز 

 هکسب شد

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف عنوان شاخص

 15 

9 

 سطد کشوری سطد استانی سطد شهرستان

مسابقات 

 امدادونجات 
 8 کسد مقام 

 1اول

 

 3اول 

 2دوم 

 1سوم

 5اول 

 4دوم

 3سوم 

6 
شهرستانی  -امتیاز 3استانی-امتیاز 4ملی –امتیاز 6بین المللی 

 امتیاز  2
 ورزشی 

 5 

 امتیاز5رادر(ب-خواهر  –همسر -فرزند  –مادر  -خانواده شهید     )پدر 

 امتیاز 4وخانواده جانباز  جانباز 

 امتیاز3وخانواده آزاده  آزاده  

  امتیاز2مدافع حرم/رزمنده 

 9 ای ارگری

 4 
        امتیاز  4بسیج فعال 

        امتیاز  2بسیج  ادی 
 10  ضویت بسیج

 6 

وآوری و ابداع  ن -ترجمه کتام  –ألیف کتام و مقاله ت -شامل : اساتید  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  الی

مورد  امدادونجات  هر ایجاد استار تاپها و کانالهای اموزشی  مرتبط با امدادونجات –واخترا ات مرتبط با 

 )بر اساس تائیدیه معاونت اموزش و پژوهش(امتیاز  3

 -فعالیت های  لمی 

 پژوهشی 
11 

 12 سابقه امدادگری ( براساس تائیدیه شعبه و استان مربوطهامتیاز )  5ه ازای هر سال  ب 40 

 45 

دوره های آموزشی و  (سا ت  700حداک ر سا ت مورد قبول )امتیاز  1سا ت   20به ازای هر  35

 مربیگری 

 مرتبط با  امداد ونجات 

13 

10 
ن درجه امتیاز. در هر رشته باالتری 6 /1امتیاز/ درجه  4   2امتیاز/ درجه  2  3مربیگری درجه 

 قابل محاسبه است.

 امتیاز( 5امتیاز         ) حداک ر  1به ازای هرسال  ضویت  5 
 ضویت در سازمان های 

 جوانان و داوطلبان
14 

 10 
زینه دریافت کمك هبدون دریافت  (و برنامه ها  اوطلبانه )حضور داوطلبی در حواد  پایگاه انجام خدمات د

 امتیاز 2(  به ازای هر مورد  ایام و ذهام

 خدمات داوطلبانه

 (6شماره  تایید جدول)
15 

 جمع کل 300 

   امتیازکسب شده:
 مسئولء مقام یدناظر                                                                                    محل امضایمحل تا
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 ارتقاء امدادگران/نجاتگران

 

 تاریخ:                    شعبه:ستان:                    ا  کدملی:                                        نام :                                  خانوادگی :                                   

 ه قبلی:درجه قبلی:                               تاریخ اخذ درج          رسته عملیاتی:                                                     

                                                                                                                             دوره های تخصصی نجات :                                                 دوره های تخصصی امداد:

 ردیف عنوان شاخص حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 مدرق تحصیلی کسد مدرق در هر مقطع جدید 5 

 5 
 شامل کلیه برنامه ها   گردهمایی و همایش که توسط جمعیت  برگزار می گردد.

 (امتیاز 1هر مورد )

تایید همایش ها و برنامه ها )

 (6شماره  جدول
2 

 30 
 -امتیاز  3لی به ازای هر روز  م ملیات های  -امتیاز   4 ملیات های فراملی به ازای هر روز 

 امتیاز 1حلی به ازای هر روز م ملیات های  -امتیاز   2 ملیات های استانی به ازای هر روز 

شرکت در ملیات های 

 (5م شمارهتایید فرامدادونجات)
3 

 15 
وری و آامتیاز )ازجمله فعالیت در انبارهای امدادی جمع  1پشتیبانی  ملیات   هر روز 

 کمك مربی  با تائید معاونت آموزش و پژوهشتوزیع اقالم  

فعالیت های پشتیبانی 

 (6جدول شماره  ملیات)تایید 
4 

 10 

 دریافت تقدیرنامه از : 

 امتیاز  5جمعیت   دبیرکل هرمورد  رییس 

  امتیاز  4روسای سازمان ها  هرمورد 

  امتیاز 3مدیران  امل  و پست های همتراز آن هرمورد 

  امتیاز 2معاونین مدیر امل و پست های همتراز آن هرمورد 

  امتیاز 1رؤسای شعد و پست های همتراز آن هرمورد 

 5 تقدیر و تشویق 

 10 

 (هرمورد 1شهرستانی  – 3استانی –  5تمرین /مانور )کشوری 

 (هرمورد  1شهرستانی  – 3استانی – 5مسابقات )کشوری 

 (هرمورد  1شهرستانی  – 3استانی – 5توان افزایی )کشوری 

 

تایید فعالیت های توان افزایی )

 (6شماره  جدول
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  و 2پایه یك وپایه  –ور سیکلت موت  -لی تراق –گواهینامه های ویژه) لودرICDL   و

 (امتیاز 2هر مورد   ) (زبان انگلیسی

  رشته های  تخصصی ) غواصی   غریق نجات  کوهنوردی  بهیاری   آتش نشانی

 (.امتیاز 5هر مورد   () غارنوردی  کویر نوردی

  سایرموارد با اخا تائیدیه از معاونت برنامه ریزی وآموزش های تخصصی  امتیاز دهی( 

 می گردد(

 7 های خاص  کسد مهارت
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 اریخ:      ت                        شعبه:                                ستان:          ا       نام :                                  خانوادگی :                                   کدملی:                                   

 رجه قبلی:دتاریخ اخذ                                 درجه قبلی:                                              رسته عملیاتی:                   

                                                                                                                          خصصی نجات :       دوره های ت                                                                                                    دوره های تخصصی امداد:

 امتیاز کسب شده

حداکثر 

 امتیازجهت 

 ارتقاء

 ردیف عنوان شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

9 

 سطد کشوری سطد استانی سطد شهرستان

مسابقات 

 امدادونجات 

 کسد مقام 

 
8 

 1اول

 

 3اول 

 2دوم 

 1سوم

 5اول 

 4دوم

 3سوم 

 ورزشی  امتیاز  2هرستانی ش -امتیاز 3استانی-امتیاز 4ملی –امتیاز 6بین المللی  6

 5 

 امتیاز5برادر(-خواهر  –همسر -فرزند  –مادر  -خانواده شهید     )پدر 

 امتیاز 4وخانواده جانباز  جانباز 

 امتیاز3وخانواده آزاده  آزاده  

  امتیاز2مدافع حرم/رزمنده 

 لحاظ نشده باشد( قبال)درصورتیکه امتیاز آن 

 9 ای ارگری

 4 

        امتیاز  4بسیج فعال 

        امتیاز 2بسیج  ادی 

 لحاظ نشده باشد( قبال)درصورتیکه امتیاز آن  

 10  ضویت بسیج

 

 

 

 

6 

ترجمه کتوام     –ألیف کتام و مقاله ت -شامل : اساتید  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  الی

استار تاپها و کانالهای اموزشی  مورتبط بوا    ایجاد–نوآوری و ابداع  واخترا ات مرتبط با  -

 )بر اساس تائیدیه معاونت اموزش و پژوهش(امتیاز  3هر مورد    امدادونجات 

 -فعالیت های  لمی 

 هشی پژو
11 

 45 

35 
 امتیاز  1سا ت   20به ازای هر 

 سا ت  700حداک ر سا ت مورد قبول 
دوره های آموزشی و 

 مربیگری 

 مرتبط با  امداد و نجات 

12 

10 
رین امتیاز. در هر رشته باالت 6 /1امتیاز/ درجه  4   2امتیاز/ درجه  2  3مربیگری درجه 

 درجه قابل محاسبه است.

 10 
 بدون دریافت (و برنامه ها  اوطلبانه )حضور داوطلبی در حواد  پایگاه خدمات دانجام 

 امتیاز 2(  به ازای هر مورد  دریافت کمك هزینه ایام و ذهام

 خدمات داوطلبانه

 (6جدول شماره  تایید)
13 

 جمع کل 170 

 امتیازکسب شده:   
 مسئولحل امضاء مقام م    دناظر                                                                                ییمحل تا
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 خالصه پرونده بدو ورود امدادگران/نجاتگران
 

 تاریخ:                            عبه:          ش                            استان:                                کدملی:        ی :                 نام :                          نام خانوادگ

 رسته عملیاتی:             

 دوره های تخصصی امداد:                                 

                                 دوره های تخصصی نجات :                                                                                                

 ردیف عنوان توضیحات  حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

 1 مدرق تحصیلی  30 

 2 (6جدول شماره یید همایش ها و برنامه ها )تا  10 

 3 (5شماره  تایید جدول) ملیات های امدادونجات   50 

 4 (6شماره  تایید جدولفعالیت های پشتیبانی  ملیات)  35 

 5 تقدیر و تشویق   10 

 6 (6جدول شماره  تاییدفعالیت های توان افزایی )  20 

 7 مهارت های خاص  15 

 8 کسد مقام   15 

 9 ای ارگری  5 

 10  ضویت بسیج  4 

 11 پژوهشی  -فعالیت های  لمی   6 

 12 سابقه امدادگری  40 

 13 دوره های آموزشی و مربیگری مرتبط با  امداد ونجات   45 

 14  ضویت در سازمان های جوانان و داوطلبان  5 

 15 (6شماره  تایید جدولخدمات داوطلبانه)  10 

 جمع کل 300 

 امتیازکسب شده:  
 مسئولحل امضاء مقام م    یدناظر                                                                                ایمحل ت

 

 

 

 

 

 

 

  RC.RO.AP.WI.01/06:  3جدول شماره



 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل اعطاء و ارتقاء درجه امدادگران و نجاتگران                     عنوان دستورالعمل 

 99اردیبهشت  شروع اجراءتاریخ  RC.RO.AP.WI.01/07 شماره دستورالعمل

 یک سال  تاریخ اعتبار 07 شماره بازنگری
 

24 

 

 

 

 خالصه پرونده ارتقاء امدادگران/نجاتگران
 

 اریخ:      ت ستان:                    شعبه:             ا          نام :                                  خانوادگی :                                   کدملی:                                

 اخذ درجه قبلی: درجه قبلی:                               تاریخ          رسته عملیاتی:                                                     

 دوره های تخصصی امداد:

                            دوره های تخصصی نجات :                                                                                                     

 ردیف عنوان توضیحات حداکثر امتیاز  شدهامتیاز کسب 

 1 مدرق تحصیلی  5 

 2 (6همایش ها و برنامه ها )تائیدجدول شماره   5 

 3 (5شرکت در ملیات های امدادونجات)تائیدفر م شماره  30 

 4 (6فعالیت های پشتیبانی  ملیات)تائیدجدول شماره   15 

 5 تقدیر و تشویق   10 

 6 (6توان افزایی )تائیدجدول شماره فعالیت های   10 

 7 کسد مهارتهای خاص   10 

 8 کسد مقام  15 

 9 ای ارگری  5 

 10  ضویت بسیج  4 

 11  پژوهشی -فعالیت های  لمی   6 

 12 دوره های آموزشی و مربیگری مرتبط با  امداد و نجات   45 

 13 (6خدمات داوطلبانه)تائید جدول شماره   10 

 جمع کل 170 

 امتیازکسب شده:
 ولمحل امضاء مقام مسئ                             محل تاییدناظر               
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 های امداد ونجات ید شرکت در عملیاتیتا
   

 قبلی: درجه               د ملی:         ک                  نام خانوادگی:                                  استان:                     شعبه:                                 نام :   

 ازتاریخ ....................تا..........................

 ردیف
عنوان عملیات 

 امدادونجات 

محلی)تائید برحسب 

 روز(

استانی)تائید برحسب 

 روز(
ملی)تائید برحسب 

 روز(

 فراملی

 )تائید برحسب روز(

  عملیات  بین شهری 1

 
   

     عملیات شهری 2

     عملیات کوهستان 3

     عملیات ساحلی 4

     سیالب عملیات 5

 کمیته شهرستانی

 امضاءحل م       مسوول امداد                                                                           

 

 امضاءحل م  شعبه                                                           رییسنام ونام خانوادگی  

 کمیته استانی

 امضاء نام ونام خانوادگی معاون امدادونجات استان                                           محل

 

 امضاءحل نام ونام خانوادگی حراست استان                                                        م

 

 امضاءحل م                   نام ونام خانوادگی مدیرعامل استان                                  
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 نام و نام خانوادگی.............استان ..........شعبه                                                       

فعالیت های  توان افزایی و خدمات   شرکت امدادگران و نجاتگران در همایش ها، فعالیت های پشتیبانی در عملیات، یدیتا

 .لغایت ....................داوطلبانه از تاریخ ..........

ف
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خ
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تا
رد 
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م

 

1             

2             

3             

 کمیته شهرستانی

 ءمسوول امداد                                                                             محل امضا 

 

 ءشعبه                                                        محل امضا رییسنام ونام خانوادگی   

 کمیته استانی

 ءضامعاون امدادونجات استان                                         محل امنام ونام خانوادگی 

 

 ءامضا نام ونام خانوادگی حراست استان                                                       محل

 

 ءامضا نام ونام خانوادگی مدیرعامل استان                                                    محل
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 استان ........... تجلسه کمیته شهرستانی اعطای درجه امدادگران و نجاتگرانصور

 

 درجه اکتسابی کسب شده *امتیاز  درجه قبلی شعبه ملیکد  نام و نام خانوادگی ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 (2ل شمارهو(جهت ورود یا امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندی جهت ارتقاء درجه )جد1امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندی کسب درجه )جدول شماره *

 

 

 

 

 

 

 ............. شماره جلسه:

 ............. تاریخ جلسه : 

 RC.RO.AP.WI.01/06 :1فرم شماره 

  :اعضای کمیته

 کمیته(                                 مسئول امدادشعبه )دبیر کمیته(  رییسشعبه )رییس 

 ن  )ناظر (نماینده حراست استان )عضو(                        نماینده تام االختیار معاون امداد و نجات استا

                                                  دبیر باشگاه شهرستانی)عضو(            
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 استان ......... اعطای درجه امدادگران و نجاتگراناستانی  صورتجلسه کمیته جدول

 درجه قبلی شعبه ملیکد  خانوادگی نام و نام ردیف

 نمره آزمون درجه قبلی 
کسب *امتیاز 

 شده
 درجه اکتسابی

آمادگی 

 جسمانی
 جمع کل مهارتی

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 *  ــماره ــدول ش ــه )ج ــب درج ــدی کس ــاز بن ــدول امتی ــده از ج ــب ش ــاز کس ــدول  1امتی ــده از ج ــب ش ــاز کس ــا امتی ــت ورود ی (جه

 (2ل شمارهوامتیاز بندی جهت ارتقاء درجه )جد

  نمی باشد.برای کسب درجه نجاتگر سوم نمره آزمون  درجه قبلی  براساس این دستورالعمل الزم  

 

 

 

 

 

 

 RC.RO.AP.WI.01/06 :2فرم شماره 
 ................   شماره جلسه: 

 تاریخ جلسه :     ................ 

  :اعضای کمیته

 )دبیر کمیته( معاون امداد و نجات  استان                                  یس کمیته(                          یمدیرعامل )ر

 استان ) ضو(کایات نماینده اداره کل ارزیابی  ملکرد و پاسخگویی به ش(                                     مسئول حراست استان)عضو

               ) ناظر ( جاتنسازمان امداد و  (                                                          نمایندهدبیر باشگاه استانی )عضو 
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 استان ........ اعطای درجه امدادگران و نجاتگرانکشوری صورتجلسه کمیته  جدول         

 درجه قبلی شعبه ملیکد  نام و نام خانوادگی ردیف

 نمره آزمون درجه قبلی 
کسب *امتیاز 

 شده
 درجه اکتسابی

آمادگی 

 جسمانی
 جمع کل مهارتی

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  (2(جهت ورود یا امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندی جهت ارتقاء درجه )جدل شماره1امتیاز کسب شده از جدول امتیاز بندی کسب درجه )جدول شماره *

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................ شماره جلسه:

 ................   :جلسه تاريخ 
 RC.RO.AP.WI.01/06 : 3فرم شماره

  :اعضای کمیته

 معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی)دبیر کمیته(     رییس سازمان امداد و نجات )رییس کمیته(           

 یس حراست سازمان)عضو( یر                    معاون عملیات امداد و نجات)عضو(          

 ( ) عضو سازمان  نماینده اداره کل ارزیابی  ملکرد و پاسخگویی به شکایات(  س اداره امورامدادگران)عضوییر     
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 درخواست عضویت درسازمان امداد و نجات (()) 

                          ...……………………نام خانوادگی: نام             نام :   .......................                                         

                                 

                        اریخ و محل تولد : ت                        نام پدر   :                شماره شناسنامه :                      محل صدور :                              كد ملی :       

 شغل : 

 متاهل     وضعیت تاهل :  مجرد                             زن      سن :           جنسیت  : مرد   

 استان محل سكونت :                                                 شهرستان محل سكونت : 

 آدرس محل سكونت :

 آدرس محل كار : 

 كار ) به همراه كد ( :تلفن منزل ) به همراه كد ( :                                                            تلفن محل 

 شماره تلفن همراه :                                                                        شماره تماس ضروری : 

                             م...كیلوگر....گروه خون : ..............                           قد : ........... سانتی متر                                 وزن : ...

 ...................یلی : ......مدرك تحصیلی : ...........................                                                                       رشته تحص

 ...............................................             ..............فعالیت های ورزشی :  ...............................           ...

 تسلط به زبان های خارجی :   زبان ........................          میزان تسلط .......................

 ه(مدافع حرم آزاده  ج( نسبت با شهید ...................  ب( جانباز  ایثارگر : الف ( خانواده شهید  

 ماه سابقه حضور در جبهه های نبرحق علیه باطل(  6و:رزمنده ) با حداقل 

    بسیج عادی    بسیج فعال 
 

 د ( سایر  .......     ج (ورزشی        ب ( فرهنگی    نخبگان :     الف ( علمی    
 

 ....سایر)نام ببرید(: .................. آتش نشانی  بهیاری      ب ( كوهنوردی   مهارت های ویژه :   الف ( غواصی  
 

 .....) نام ببرید ( : ................  ویژه              1پایه     2پایه    گواهینامه رانندگی :  موتورسیكلت  
 

 یید کننده)نام و نام خانوادگی(تا                                     امضاء متقاضی)نام ونام خانوادگی( :                                            

 شعبه /معاون امدادونجات استان  :  ییسر                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

محل الصاق  

 عكس

 RC.RO.AP.WI.01/06 :4  فرم شماره

  گواهی کامول  آاین فرم جهت ورود به حوزه امدادونجات جمعیت  هالل احمر تشکیل شده است و اطال ات ثبت شده  مورد تائید اینجاند می باشود و بوا   
 براساس درجه مکتسبه صورت پایرد.حق الزحمه پرداختی و  بودهمتعهد می شوم  این خدمات در جمعیت هالل احمر بصورت  داوطلبانه 
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اَس َجمیٰعا  َو َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 بخشیده است.هرکس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 داوطلد گرامی؛

....... .اره شناسونامه  جنام آقای/سرکارخانم  ......... فرزند ........... دارای کدملی .............  به شوم     

از ه ؛ صادره از ........... با توجه به برگزاری کمیته  کشوری ا طاء درجات وقبولی درآزموون مربوطو  

 تاریخ ...........   به کسد درجه ای ار نایل می گردید .

ه امید است  با استعانت از الطار حق تعالی و رهنمودهای رهبر معظم انقالم حضرت  امام خامن

ای) مدظله العالی( مبنی بر ح س حالت تحرق و حضور دائم در خدمت رسانی به آسید دیدگان و 

                                                                                       نیازمندان مویدوسربلند باشید .           

                                                                          ....................                                                                          

 و نجات سازمان امداد یسير                                                                                        
 

                               تاریخ اعتبار:  

 

 
   

 ارثگواهیناهم ردهج ای 
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اَس َجمیٰعا  وَ                                                                                                             َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 و هرکس ن سی را حیات بخشد م ل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 گرامی؛داوطلد 

ه ....... صادر.شناسنامه  جنام آقای/سرکارخانم  ......... فرزند ........... دارای کدملی .............  به شماره    

......   اریخ .......ا طاء درجات وقبولی درآزمون مربوطه ؛ از ت استانیاز ........... با توجه به برگزاری کمیته  

 گردید . به کسد درجه........ نایل می

 )امید است  با استعانت از الطار حق تعالی و رهنمودهای رهبر معظم انقالم حضرت  اموام خامنوه ای   
مدظله العالی( مبنی بر ح س حالت تحرق و حضور دائم در خدمت رسانی به آسید دیدگان و نیازمندان 

 .موید و سربلند باشید

 

 

 .........ستان...مديرعامل جمعیت هالل احمرا                                                           

 

 

 

 .....گواهیناهم ردهج 

دراین محل الصاق 

آرم مربوط به درجه 

اکتسابی فرد جهت 

صدورگواهینامه های 

    نجاتگری الزامی

 می باشد
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اَس َجمیٰعا  وَ                                                                                                             َمْن اَْحٰیاٰها فََکانَّما اَْحٰیا الن ٰ

 و هرکس ن سی را حیات بخشد م ل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 داوطلد گرامی؛

ه ....... صادر.شناسنامه  جنام آقای/سرکارخانم  ......... فرزند ........... دارای کدملی .............  به شماره    

.... ه کسد درجه....ب از تاریخ .............    ا طاء درجات  شهرستانیاز ........... با توجه به برگزاری کمیته  

 نایل می گردید .

 )استعانت از الطار حق تعالی و رهنمودهای رهبر معظم انقالم حضرت  اموام خامنوه ای   امید است  با 
مدظله العالی( مبنی بر ح س حالت تحرق و حضور دائم در خدمت رسانی به آسید دیدگان و نیازمندان 

 .موید و سربلند باشید

 

 

 .........تان...ل احمراسجمعیت هال دادونجات معاون ام                                                           

 

 

 .....گواهیناهم ردهج 

دراین محل الصاق 

آرم مربوط به درجه 

اکتسابی فرد جهت 

صدورگواهینامه های 

 امدادگری الزامی 

 می باشد
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 امدادگر یکم

 

 

 نجاتگرسوم
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 جاتگریکمن      
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 )) سوگند نامه اعضای سازمان امداد و نجات (( 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 و مَن أحياها فَكَأنَّما أحيَا النّاسَ جَميعاً

 وهرکس یك نفر را نجات دهد مثل این است که همه مردم را نجات داده است

د ش مسئول پذري رد شرف اكنون هك با عنایت و الطاف بيكران الهي  د از نجات قرار گرفته ايم با توكل رب و يت خطير امدا وند متعال و استمدا  خدا

ان افزايي و كسب ردجات باالرت م و با طي دوره اهي آموزشي و تو و مهارتي اقدا  طح دانشقاء س ذات مقدس الهي با تمام توان و ظرفيت رد جهت ارت 

ري و مهرورزي هب آسیب  . ي باشيمم وادث ديدگان رد ح  آماده خدمتگذا

د و نجات رد اگشيپه مقدس  گاهن صليب سري كنيم ات با پسم ياد م ق لهي اما اعضاء سازمان امدا خ و هالل احمر بدون جهت گيري ادنبيي هب اصول هفت

وند ضایتو جلب ر اهنسياسي ، ژنادي ، ملیتي  بصورت داوطلب د و نجات مردم آسیب ديده ردمتعال رباي ام خدا ر   رهدا گوهش دنيا از چيه تالشي فروگذا

 ننماميي .

وندا  ما را رد انجام اين عمل   (( مابفر بت قدم اثاري و يالح ص))  خدا

 ))   السالم عليكم و رحمته اهل و ربكاهت  ((                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 


