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 سمه تعالياب

 دهياران داوطلب امداد طرح

 مقدمه:

ّوكاسي تا ٍاحذّاي  ،دس ساستاي اجشاي ٍظايف ًْاد دّياسي دس صهيٌِ صياًت اص سٍستا دس هقاتل سَاًح ٍ حَادث عثيؼي 
ٍ  سٍستا شيت تحشاىيعثيؼي ٍ جايگاُ ٍ ًقص دّياساى دس هذدس ٌّگام ٍقَع حَادث ٍ سَاًح غيشهتشقثِ ٍ تالياي اهذادسساى 
هثٌي تش تؼييي دّياساى تِ ػٌَاى ًيشٍي  وشحًاهِ هٌؼقذُ تا ساصهاى داٍعلثاى جوؼيت ّالل ا تِ استٌاد هفاد تفاّنّوچٌيي 

ئِ خذهات تِ ساكٌيي ساًي، ّوياسي ٍ هطاسكت دس اساسّا دس اهذاد گيشي اص ظشفيت دّياسي تِ هٌظَس تْشُداٍعلة، ايي عشح 
 هٌاعق سٍستايي هتاثش اص هذيشيت تحشاى تذٍيي ضذُ است.

 اهداف:

 ّا تقَيت سٍحيِ هطاسكت، تؼاهل ٍ ّوياسي دس دّياسي .1

 كوك تِ ساكٌيي هٌاعق سٍستايي هتاثش اص حَادث ٍ سَاًح غيشهتشقثِ ٍ تالياي عثيؼي .2

 هَاقغ تحشاًيّا دس  ، تجْيضات ٍ ًيشٍي اًساًي دّياسيافضايي اهكاًات ّن .3

 ّاي هثتٌي تش هحيظ سة آهَصشّا ٍ ك اسب هذيشيت تحشاى تِ سايش دّياسياًتقال تج .4

 روش انجام:

ّا تَسظ هؼاًٍت اهَس  يضات ٍ ًيشٍي اًساًي سايش دّياسيديذُ ٍ ًياصهٌذ اهكاًات، تجْ ضٌاسايي هٌاعق حادثِ .1
 ديذُ ّا تا ّوكاسي استاى آسية دّياسي

ّايي هاًٌذ؛ فاصلِ، اهكاًات ٍ تجْيضات، دستشسي ٍ ... تا ّواٌّگي هشاجغ  احتساب ضاخص ّاي هؼيي تا تؼييي استاى .2
 هشتَعِ

 ّاي هؼيي ضٌاسايي دّياساى داٍعلة اهذاد اص سَي استاى .3

 ّذف تَسظ استاى هؼيي طضٌاسايي اهكاًات ٍ تجْيضات دساختياس ٍ هَسد ًياص ًقا .4

ذف تا ّوكاسي اسسال تجْيضات هَسد ًياص دس هٌاعق ّ ٍ اٍعلة اهذادتشاي اػضام ٍ استقشاس دّياساى د  اًجام ّواٌّگي .5
 ّاي ّذف ٍ هؼيي ّا ٍ استاى هؼاًٍت اهَس دّياسي

 ّاي اهذادي اػضاهي اّتوام دس هستٌذساصي اقذاهات گشٍُ .6

 ّاي هشدهي هساػذتآٍسي  ّاي هشتَعِ تشاي كوك تِ جوغ ّوكاسي تا دستگاُ .7

 امكانات و تجهيزات:

لَدس،  آالت ػوشاًي ٍ خذهاتي ًظيش؛ لَدس، تكَْلَدس، هيٌي هاضيي ،ّذفي حادثِ ٍ اػالم ًياص استاى ٍ گستشدگ تا تَجِ تِ ًَع
 .ديذُ اػضام ضَد تِ هٌغقِ آسيةًطاًي، تاًكشآب ٍ سايش تجْيضات اهذادي  كوپشسي، حول صتالِ، آتص

 هزينه هاي انجام:

ستاى هؼيي ّاي جاسي هاضيي آالت ٍ ... تش ػْذُ ا كاى، پزيشايي، ّضيٌِكليِ ّضيٌِ ّاي اًجام عشح اص قثيل اياب ٍ رّاب، اس
 اي تش استاى حادثِ ديذُ تحويل ًخَاّذ ضذ. گًَِ ّضيٌِ تَدُ ٍ ّيچ

 سايرمالحظات:

 .ضَد تَدُ ٍ حضَس دّياس دس آى تِ ػٌَاى هاهَسيت آهَصضي تلقي هيسٍص  3هذت دٍسُ حضَس ٍ اهذاد حذاقل  .1

 پيص تيٌي ضَد. الصماي  تشاي اػضام ٍ پَضص تيوٍِسيلِ ًقليِ هٌاسة  .2

 داضتِتايست ضشايظ جسوي ٍ تَاًوٌذي الصم جْت اهذادسساًي دس صهيٌِ حادثِ هَسدًظش سا  ًيشٍي اًساًي داٍعلة هي .3
 تاضذ.

تين اػضاهي داٍعلة تا ّواٌّگي دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي ّذف ٍ تحت هذيشيت ستاد هذيشيت  .4
 استاى ّذف اًجام ٍظيفِ هي ًوايذ.تحشاى 
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