آییي ًاهِ هذیزیت خذهات اهذاد ٍ ًجات
تْار1399
هؼبًٍت آهَسش ٍ پژٍّص

هقذهِ

خوؼیت ّالل احوط خوَْضی اسالهی ایطاى هَسسِ ای ذیطیِ ٍ ػام الوٌفؼِ است کِ زض ضاستای ٍظایف
شاتی تط اساس لَاًیي هلی ٍ اسٌاز تیي الوللی ٍ زض چاضچَب ًْضت تیي الوللی غلیة سطخ ٍ ّالل احوط

فؼالیت هی ًوایس .ایي خوؼیت تِ ػٌَاى هؼیي زٍلت زض ترطی اظ همَلِ ی هسیطیت تحطاى ًسثت تِ تطًاهِ
ضیعی ٍ السام ،تط اساس ضطح ٍظایف زض هطاحل چْاضگاًِ ی پیطگیطی ٍ کاّص ذغط ،آهازگی ،پاسرگَیی،
تاظیاتی ٍ تاظساظی ،هغاتك اساسٌاهِ خوؼیت ػول هی کٌس .تط ّویي اساس ،یکی اظ هأهَضیت ّای هحَضی
خوؼیت ّالل احوط ،اهساز ٍ ًدات تَزُ کِ ضاهل تطًاهِ ضیعی ،هسیطیت ٍ اخطای هدوَػِ الساهات هَضز
تؼْس زض پاسد تِ حَازث ٍ سَاًح است .ایي الساهات تا تْطُ هٌسی اظ تَاى تواهی ٍاحسّای خوؼیت ٍ تا
هحَضیت ساظهاى اهساز ٍ ًدات تِ اًدام هی ضسس.

تاسًگزی

تسیْی است السام زض ایي ضاستا ًیاظهٌس تثییي ٍ تططیح ٍظایف ،تؼییي خایگاُ ٍ ًمص خوؼیت ّالل احوط ٍ
ٍاحسّای تاتؼِ آى استً .ظط تِ اغالحات غَضت گطفتِ زض تطذی اظ لَاًیي هلی ٍ اسٌاز تیي الوللی ٍ

ضطایظ حاکن تط کطَض ،ضطٍضت تاظًگطی زض آییي ًاهِ ی اهساز ٍ ًدات هػَب ّ 1381/12/17یأت
اخطایی ٍلت خوؼیت ٍخَز زاضتِ ٍ اظ سَی زیگط تا تَخِ تِ تٌَع حَازث ٍ سَاًح عثیؼی ٍ اًساى ساذت ٍ
افعایص هیعاى اًتظاضات خاهؼِ اظ خوؼیتٍ ،یطایص ٍ تسٍیي آییي ًاهِ هصکَض ضطٍضی است.
تاظًگطی آییي ًاهِ ی اهساز ٍ ًدات زض اخطای تٌس  2-5هازُ  2فػل چْاضم تطًاهِ پٌدسالِ خوؼیت ّالل
احوط هػَب ضَضای ػالی خوؼیت تِ هٌظَض زستیاتی اّساف شیل غَضت هی پصیطز

اّذاف تاسًگزی

استقای فشَىگ
تبییه ي تعییه وقص
جمعیت َالل احمش
دس حًادث ي سًاوح
دس سطًح
ضُشستاوی ،استاوی،
ملی ي بیه المللی

تسُیل اجشای
يظایف جمعیت َالل
احمش دس حًصٌ ی
امذاد ي وجات

خًدامذادی ،دگش

استقای آمادگی کمی

امذادی ي آمادگی

ي کیفی عملیاتی

جامعٍ باتشيیج

جمعیت بٍ مىظًس

فعالیتُای آمًصضی

پاسخگًیی صحیح ي

با تاکیذ بش

مًثش بٍ حًادث ي

مأمًسیت َای

سًاوح

جمعیت َالل احمش

پاسخگًیی کاس آمذ ي
اثشبخص بٍ حًادث
ي سًاوح ي استقای
سطح تاب آيسی

ساصماوی جمعیت

قَاًیي ٍ هقزرات

اغل  29لاًَى اساسی خوَْضی اسالهی ایطاى
هاااازُ ٍاحاااسُ لااااًَى ٍظاااایف ٍ هساااهَلیتْای خوؼیااات ّاااالل احواااط هػاااَب
1362/10/20هدلس ضَضای اسالهی
آییي ًاهِ ی کویتِ هلی حمَق تططزٍستاًِ (هػَب )1378/02/01
سیاستْای کلی هػَب همام هؼظن ضّثطی زض ذػَظ پیطگیطی ٍ کاّص ذغطات
ًاضی اظ سَاًح هػَب 1384/07/25

قَاًیي ٍ هقزرات

هازُ  8لاًَى هسیطیت ذسهات کطَضی هػَب  1386/07/08هدلس ضَضای اسالهی
اساسٌاهِ خوؼیت ّالل احوط خوَْضی اساالهی ایاطاى ،هػاَتِ ی 1388/02/30
هدلس ضَضای اسالهی
لاًَى ضسیسگی تِ ترلفات ضاًٌسگی( ،هػَب اسفٌسهاُ سال  1389هدلس
ضَضای اسالهی).
آییي ًاهِ ی هسیطیت ایوٌی حول ٍ ًمل ٍ سَاًح ضاًٌسگی (هػَب کاضگطٍُ تَسؼِ
حول ًٍمل ػوَهی ٍ هسیطیت هػطف سَذت .اتالغی ضئیس خوَْض ضْطیَض )1389

قَاًیي ٍ هقزرات

هازُ  77لاًَى تطًاهِ پٌح سالِ ضطن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى
هػَب1395/12/21

لاًَى هسیطیت تحطاى کطَض هػَب  1398/06/03هدلس ضاَضای اساالهی ٍ
آئیي ًاهِ ّا ٍ زستَضالؼول ّای ًاضی اظ آى

هػَتات ضَضای ػالی هسیطیت تحطاى کطَض

اسٌاد تیي الوللی

استطاتژی  2020فسضاسیَى تیي الوللی غلیة سطخ ٍ ّالل احوط

چاضچَب سٌسای تطای کاّص ذغط تالیا

اّساف ّفسُ گاًِ ی تَسؼِ ی پایساض ،هػَب ساظهاى هلل هتحس زض سال 2015

فصل اٍل
هادُ 1

فصل اول

هادُ 1

تؼبریف ٍ اغطالحبت

فصل اول :تعاریف و اصطالحات

هخاطزُ:

پذیذُ طجیؼی یبوٌص اًسبًی (ثِ جش هَاردًظبهی ،اهٌیتی ٍ اجتوبػی) وِ در غَرت ٍلَع در هحیط یب جبهؼِ
آسیت پذیز هی تَاًذ تجذیل ثِ یه ثحزاى ٍ حبدحِ خسبرت ثبر ضَد.

تحزاى :

اس ّن گسیختگی جذی ػولىزد یه جبهؼِ وِ ًبضی اس ٍلَع یه هخبطزُ است ٍ هٌجز ثِ خسبرات ٍ احزات
هٌفی گستزدُ اًسبًی ،التػبدی یب سیست هحیطی هی ضَد ،ثِ طَری وِ هَاجِْ ثب آى فزاتز اس تَاًبیی جبهؼِ
هتأحز ٍ دستگبّْبی هسئَل هَضَع هبدُ  2لبًَى هذیزیت ثحزاى وطَر ثبضذ.
آسیة پذیزی:

ضؼف ٍ ووجَدّبی هبدی ٍ غیزهبدی ضبهل فیشیىی ،اجتوبػی ،التػبدی ٍ سیست هحیطی در جبهؼِ است وِ
ثبػج هی ضَد ٍلَع هخبطزات هٌجز ثِ ثحزاى ضَد.
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خطز :

همذار یب اًذاسُ خسبرات اًسبًی ٍ هبدی احتوبلی ،در غَرت ٍلَع یه هخبطزُ در جبهؼِ آسیت پذیز است.

خطزپذیزی :

ثِ احتوبل ایجبد آسیت یب اس ثیي رفتي سیزسبختبرّب ،ایجبد اختالل در سیستوْبی ارائِ ی خذهبت ،ثِ خطز
افتبدى حیبت افزاد ،اس دست رفتي اهَال ٍ آسیت ّبی سیست هحیطی ًبضی اس هخبطزات اطالق هی ضَد.
حادثِ:

ّز رٍیذادٍ ،الؼِ ٍ اتفبق یب الذاهی غیزهؼوَل وِ وبروزدّبی طجیؼی جبهؼِ را تحت تبحیز لزاردادُ ،پیبهذّبی
جذی ٍ یب خسبرت در ثزداضتِ ٍ پبسخ اضطزاری ثِ آى ضزٍری ثبضذ ٍ اغلت تَسط ًیزٍّب ٍ تین ّبی ػولیبتی
هحلی لبثل پبسخ هی ثبضذ .در ٍالغ حبدحِ ،ثبلفؼل ضذى هخبطزُ است.
ساًحِ:

رٍیذادی ًبگَار ٍ خسبرت ثبر است وِ هَجت اختالل در ػولىزد هؼوَل ٍ طجیؼی یه جبهؼِ ضذُ ،پبسخ ثِ آى
اس تَاى ،اهىبًبت ٍ یب هٌبثغ جبهؼِ ی آسیت دیذُ خبرج ثَدُ ٍ اغلت ًیبسهٌذ حضَر ٍ ووه ًیزٍّبی خبرج اس آى
جبهؼِ هی ثبضذ
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ضزایط اضطزاری:
ٍضؼیتی است وِ در پی ٍلَع هخبطزات ٍ لزیت الَلَع ثَدى حبدحِ یب ثؼذ اس ٍلَع آى ایجبد هی ضَد ٍ ًیبس ثِ
الذاهبت فَق الؼبدُ ثزای پبسخ دارد.
هذیزیت تحزاى:
ًظبم حبون ثز راّجزدّب ،رٍیىزدّب ،ثزًبهِ ّب ٍ الذاهبتی است وِ ثب ّذف پیص ثیٌی ،پیطگیزی ٍ وبّص خطز،
آهبدگی ،پبسخ وبرآهذ ٍ ثبستَاًی ٍ ثبسسبسی پس اس ٍلَع حَادث ٍ سَاًح ،ثِ غَرت چزخِ ای غَرت هیگیزد.
آسیة دیذُ:
ثِ فزدی اطالق هی ضَد وِ تحت تبحیزات سَء حبدحِ یب سبًحِ لزار گزفتِ است.
هٌطقِ حادثِ:
هحذٍدُ ی جغزافیبیی است وِ تحت تبحیزات سَء حبدحِ یب سبًحِ لزار گزفتِ است.
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تاب آٍری:
ثِ تَاًبیی یه ًظبم یب جبهؼِ در هؼزؼ هخبطزات ،ثزای ایستبدگی ،تحول ٍ سبسگبری در ثزاثز حَادث ٍ سَاًح ٍ
ثبستَاًی ٍ ثبسسبسی هَحز ٍ ثِ هَلغ جبهؼِ آسیت دیذُ گفتِ هی ضَد.
پیطگیزی ٍ کاّص خطز:
ثِ هجوَػِ تذاثیز ٍ الذاهبتی گفتِ هی ضَد وِ ضبهل ضٌبسبیی ،ضٌبخت ،تحلیل هخبطزات ،آسیت پذیزی ّب،
الشام ثِ وبرگیزی هذیزیت وبّص خطز در تذٍیي ثزًبهِ ٍ ثَدجِ ثخص ّبی تَسؼِ ای ،تؼییي راّجزدّب ٍ اٍلَیت
ّبی ثخص ّبی گًَبگَى ،تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ ّبی وبّص خطز حَادث ٍ سَاًح در وطَر است.

آهادگی:
هجوَػِ تذاثیز ٍ الذاهبتی است وِ ظزفیت جبهؼِ ٍ دستگبُ ّبی هسئَل را ثزای پبسخ هَحز ثِ حَادث ٍ سَاًح
افشایص هی دّذ ،ثِ طَری وِ خسبرت اًسبًی ٍ هبدی ًبضی اس آى را ثِ حذالل ثزسبًذ.
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ساهاًِ ی فزهاًذّی حادثِ:
یه سبختبر هٌؼطف سبسهبًی است وِ ثبهٌظَر تسْیل ،تسزیغ ٍ اجزای ػولیبت پبسخ ثِ حَادث ٍ سَاًح
تجییي ضذُ ٍ اهىبى فزهبًذّی ،وٌتزل ٍ ّوبٌّگی هَحزتز در همبثلِ ثب حَادث ٍ سَاًح را فزاّن هی ًوبیذ.
ارسیاتی:
ارسیبثی فزاگزد جوغ آٍری ،تطجیك ٍ آًبلیش اطالػبت در خػَظ سبًحِ ٍ پیبهذّبی آى است .ارسیبثی هستلشم
جوغ آٍری اطالػبت ،آًبلیش ٍ لضبٍت در هَرد ٍضؼیت ایجبد ضذُ است ،ارسیبثی سبًحِ را ّوچٌیي هی تَاى
ثزرسی یه سبًحِ ٍالؼی یب هحتول الَلَع ،ثزای تخویي خسبرات ایجبد ضذُ یب خسبرات هَرد اًتظبر ثزای ارائِ
پیطٌْبدّب ٍ تَغیِ ّب ثزای پیطگیزی ،آهبدگی ٍ پبسخگَیی داًست.
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ارسیاتی سزیع :
ارسیبثی اٍلیِ سزیغٍ ،ضؼیت ،هٌبثغً ،یبسّبی ارسیبثی ضذُ فَریتی ٍ هزحلِ ثحزاًی یه سبًحِ است وِ در طی
آى ثزآًین وِ ًَع پبسخ ّبی هَرد ًیبس اهذادی فَریتی را ضٌبسبیی ًوبیین .ارسیبثی ٍضؼیت ،یىی اس هْوتزیي
ثخص ّبی ارسیبثی سزیغ اٍلیِ است وِ ثبیذ در سزیؼتزیي سهبى هوىي ثِ اًجبم رسذ.
ارسیاتی دقیق:
پس اس اًجبم ارسیبثی سزیغ ،ضزٍرت دارد وِ احزاتً ،یبسّب ٍ هٌبثغ پبسخگَیی ثیطتز ٍ تَسط افزاد هتخػع در
ّز ثخص ٍ در فزغتی ثِ سبًحِ ثب جشئیبت ثیطتز ٍ تَسط افزاد هتخػع در فزغتی فزاختز ثِ اًجبم رسذ .ایي
ارسیبثی رٍسّب ٍ ّفتِ ّبی ثؼذ اس ٍلَع سبًحِ ثب ّذف رٍضي سبختي اثؼبد دلیك ٍ ّوِ جبًجِ سبًحِ ٍ رسیذى
ثِ اطالػبت رٍضي ٍ ٍاضحتز ثزای اخذ تػویوبت دلیك تز ٍ ثزًبهِ ریشی هجتٌی ثز ٍالؼیتْبی ػیٌی اًجبم هی
ضَد.
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ارسیاتی هستوز:
در غَرتی وِ اثؼبد حبدحِ ٍ پیچیذگی آى ًیبسهٌذ تذاٍم حضَر تین ّبی ػولیبتی ثبضذ ،ثزای ثزآٍرد دلیك اثؼبد
حبدحِ ٍ تؼییي ضزٍرت تذاٍم حضَر فؼبل ضذى وبروزدّبی ػولیبتی ٍ یب تطخیع سطح سبًحِ در حذ هٌطمِ
ای ٍ هلی ،السم است تب تین ّبی ارسیبثی سَاًح ثب وست ضٌبخت السم اس پیچیذگی ّبی حبدحِ ٍارد هٌطمِ
ػولیبتی ضذُ ،در هٌطمِ ثبلی هبًذُ ٍ در اسزع ٍلت گشارضبت تخػػی را هطبثك چه لیست ّبی هزتجط ،تْیِ
ًوبیٌذ .ایي فزایٌذ ػوَهب تب پبیبى ػولیبت پبسخگَیی ًیش اداهِ خَاّذ داضت.
جستجَ:
هجوَػِ فؼبلیت ّب ٍ الذاهبتی است وِ ثِ هٌظَر هىبى یبثی ٍ دستیبثی ثِ فزد یب افزاد هفمَد ،هحجَس ٍ یب
آسیت دیذُ اس حَادث ٍ سَاًح غَرت هی پذیزًذ.
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ًجات:
هجوَػِ فؼبلیت ّب ٍ الذاهبتی است وِ ثِ هٌظَر حفظ جبى فزد یب افزاد آسیت دیذُ ،رّبسبسی ٍ خزٍج اس
هحیط خطزًبن ٍ اًتمبل ثِ ًشدیىتزیي هزوش درهبًی غَرت هی پذیزد.
اهذاد:
هجوَػِ فؼبلیت ّب ٍ الذاهبتی است وِ ثِ هٌظَر تذاٍم حیبت فزد یب افزاد آسیت دیذُ ٍ ثزخَرداری اس
تسْیالت ٍ اهىبًبت سیستی ٍ وزاهت اًسبًی غَرت هی پذیزد.

تخلیِ ی اضطزاری
ػجبرت است اس تزن فَری هىبى ٍ یب هحلی وِ احتوبل ایجبد آسیت ٍ احزات سَء در غَرت تذاٍم حضَر افزاد
در آى ٍجَد دارد ٍ اًتمبل ثِ هحل ّبی اهٌی وِ خطزی آًْب را تْذیذ ًىٌذ.
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اسکاى اضطزاری:
فزایٌذ استمزار افزاد آسیت دیذُ اس حَادث ٍ سَاًح در اهبوي اهي ٍاجذ هلشٍهبت ٍ تسْیالت اٍلیِ سًذگی است
وِ ثطَر هؼوَل ثب استفبدُ اس چبدر ٍ ثب ثْزُ هٌذی اس فضبّبی ػوَهی اس جولِ هذارس ،هسبجذ ،حسیٌیِ ّب،
سبلي ّبی ٍرسضگبُ ّب ٍ  ...تأهیي هی گزدد.
اسکاى هَقت:
فزایٌذ استمزار هَلت افزاد آسیت دیذُ اس حَادث ٍ سَاًح در اهبوي هَلت ٍاجذ هلشٍهبت ٍ تسْیالت پبیِ
سًذگی است وِ حزین خػَغی افزاد در آى ّب تبهیي هی ضَد.

فصل اول :تعاریف و اصطالحات

داٍطلة:
ضخػی حمیمی وِ ثب پذیزش اسبسٌبهِ جوؼیت ٍ ثِ طَر داٍطلجبًِ تَاًوٌذی ٍ خذهبت ّذایتی ،حوبیتی،
هطبروتی ٍ هْبرتی خَد را ثِ غَرت هستوز ٍ غیزهتوز در جْت اّذاف جوؼیت ثِ وبر گیزد.
اهذادگز:
ثِ داٍطلجی اطالق هی ضَد وِ پس اس طی هزاحل ػضَیت ٍ دریبفت آهَسش ّبی ضزایط احزاس در جوؼیت ّالل
احوز ثِ ارائِ ی خذهبت اهذادی هی پزداسد.

تغذیِ اضطزاری:
فزایٌذ تبهیي ٍ تَسیغ غذای ثب وویت ٍ ویفیت لبثل لجَل جْت حفظ سالهتی آسیت دیذگبى حَادث ٍ سَاًح
وِ ًیبسّبی پبیِ ی تغذیِ ای افزاد را تبهیي هی ًوبیذ.

فصل اول :تعاریف و اصطالحات

ضثکِ اهذاد ًٍجات:
هجوَػِ ی یىپبرچِ اس پبیگبُ ّبی اهذاد ٍ ًجبتً ،بٍگبى تزاثزی ،هخبثزات ٍ ارتجبطبت رادیَیی ،اًجبرّب ،ضؼت ٍ
هزاوش استبًی جوؼیت ،هزاوش آهَسش تخػػی ٍ تَاى افشایی ٍ تین ّبی ػولیبتی ٍ هزاوش وٌتزل ٍ ّوبٌّگی
ػولیبت در گستزُ ی وطَر است.
ًجاتگز:
داٍطلجی اطالق هی ضَد وِ پس اس طی هزاحل ػضَیت ٍ دریبفت آهَسش ّبی تخػػی السم ٍ ضزایط احزاس ثِ
ارائِ ی خذهبت جستجَ ٍ ًجبت هی پزداسد.
تین عولیاتی:
هجوَع تؼذاد هطخع اهذادگز ٍ ًجبتگز آهَسش دیذُ ٍ سبسهبًذّی ضذُ وِ ٍاجذ هْبرت تؼییي ضذُ ٍ
تجْیشات تخػػی هزتجط جْت پبسخگَیی سزیغ ٍ هَحز ثِ حَادث ٍ سَاًح هی ثبضٌذ اطالق هی گزدد.

فصل اول :تعاریف و اصطالحات

کذ :2
سبختبر سبسهبًی هجبسی است وِ ثِ هٌظَر ثْزُ هٌذی اس ّوىبری آى دستِ اس وبروٌبى جوؼیت وِ در سهبى ثزٍس
حَادث ٍ سَاًح فبلذ ًمص ٍ ٍظیفِ ی هطخع در ثزًبهِ ی پبسخگَیی جوؼیت هی ثبضٌذ ،تذٍیي هی ضَد.
آهَسش تخصصی:
ثِ دٍرُ ّبی آهَسش تؼزیف ضذُ جْت وست هْبرت السم ثزای حضَر هَحز در ػولیبت پبسخگَیی ثِ حَادث ٍ
سَاًح اطالق هی گزدد.
آهَسش ّوگاًی:
ثِ ثزًبهِ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسضی تؼزیف ضذُ جْت آضٌبیی ػوَم هزدم ثب هخبطزات جبهؼِ ٍ ًحَُ ی ٍاوٌص
هٌبست در غَرت ثزٍس حَادث ٍ سَاًح اطالق هیگزدد.

فصل اول :تعاریف و اصطالحات
پایگاُ اهذاد ٍ ًجات:
هجوَػِ ای است هطتول ثز سبختوبى ،هحَطِ ٍ تزجیحب پذ ثبلگزد ٍ ٍاجذ ًیزٍی اًسبًی ػولیبتی ،خَدرٍ ٍ
تجْیشات ػولیبتی هَرد ًیبس وِ تین یب تین ّبی ػولیبتی جوؼیت ثِ هٌظَر آهبدگی ارائِ ی خذهبت جستجَ ٍ
ًجبت ٍ اهذادرسبًی ثِ آسیت دیذگبى ًبضی اس حَادث ٍ سَاًح ٍ ًیش هبهَریت ّبی اثالغی در آى هستمز هی
ضًَذ
پایگاُ اهذاد ٍ ًجات َّایی:
هجوَػِ ای است هطتول ثز سبختوبى ،هحَطِ ،آضیبًِ ٍ پذ ثبلگزد ٍ تزجیحب رهپ پزٍاسی ٍ ٍاجذ تبسیسبت
دایوی اداری ،فٌی ،ػولیبتی ٍ استزاحتگبّی ٍ تجْیشات تخػػی وِ ثِ هٌظَر اجزای ػولیبت ّبی هختلف
پزٍاسی ٍ پطتیجبًی َّایی اس ػولیبت جستجَ ٍ ًجبت تبسیس هی ضَد.
اًثار اهذادی:
سبختوبى یب هحَطِ ای است وِ ثب ثْزُ ثزداری اس یه سیستن غحیح طجمِ ثٌذی ٍ تٌظین ،ثزای ًگْذاری الالم
اهذادی ٍ تجْیشات تخػػی ػولیبت اهذاد ٍ ًجبت ،استفبدُ هی ضَد.

فصل دٍم
هَاد2-11
دٍ تثصزُ

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 2

جوؼیت ّالل احوز در چبرچَة هسئَلیت ّبی لبًًَی
هٌذرج در اسبسٌبهِ ثزاسبس هٌبثغ ٍظزفیت ّبی هَجَد،
ثِ ػٌَاى هؼیي دٍلت در هزاحل پیطگیزی ٍ وبّص خطز،
آهبدگی ،پبسخگَیی ٍ ثبستَاًی ٍ ثبسیبثی الذام هی ًوبیذ.
ثِ هَجت اغل  2۹لبًَى اسبسی ٍ سیبستْبی ولی ًظبم
در حَسُ پیطگیزی ٍ وبّص خطزات ًبضی اس سَاًح
طجیؼی ٍ حَادث غیز هتزلجِ اثالغی همبم هؼظن رّجزی ٍ
هبدُ  ۸لبًَى خذهبت وطَری ٍ ّوچٌیي استٌبد ثِ لبًَى
هذیزیت ثحزاى وطَر (هػَة  13۹۸/06/03هجلس
ضَرای اسالهی) ،ضَرای ػبلی هذیزیت ثحزاى وطَر،
ٍظیفِ هذیزیت در حَادث ٍ سَاًح را ثز ػْذُ دارد.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 3

جوؼیت زض چبضچَة هؿئَلیت ّبی قبًًَی ذَز زض چطذِ ی
هسیطیت حَازث ٍ ؾَاًح ٍظبیف پیكگیطی ٍ کبّف ذطط-
آهبزگی-پبؾد-ثبظیبثی ٍ ثبظؾبظی ضا ثط ػْسُ زاضز

الف :پیطگیزی ٍ کاّص خطز

بشوامٍ سیضی جُت بُشٌ
مىذی اص مطالعات
آمایص سشصمیه ي خطش
پزیشی مىاطق
جغشافیایی کطًس
بشاساس يظایف ي
مأمًسیت َای محًلٍ ی
جمعیت دس حًصٌ ی
امذاد ي وجات َالل
احمش

کمک بٍ افضایص تاب
آيسی جامعٍ دس مًاجٍُ
با حًادث ي سًاوح اص
طشیق آمًصش َای
َمگاوی ي استقای
خذمات آمادگی دس بشابش
حًادث ي سًاوح

تًسعٍ ي استقای ایمىی ي
امىیت ضبکٍ ی امذاد ي
وجات جمعیت با َذف
اقذامات پیطگیشاوٍ.

اسائٍ ی طشح َای
کاَص خطشپزیشی بٍ
ساصمان َای ریشبط
جُت پیطگیشی اص يقًع
ي کاَص خطش حًادث ي
سًاوح

ب :آهادگی

تْیِ ی عطح ّا ٍ
تطًاهِ ّای خاهغ زض
حَظُ هسیطیت ػولیات
اهساز ٍ ًدات تِ
هٌظَض پاسد تْیٌِ ٍ
تِ هَلغ تِ حَازث ٍ
سَاًح.

11

تطکیل ٍ ساظهاًسّی
سغَح ستازی ٍ
هیساًی تِ ذػَظ
تین ّای ػولیاتی زض
ضستِ ّای ترػػی
هَضزًیاظ زضسغَح
زاذلی ٍ تیي الوللی.

21

آهَظش ًظطی ،هْاضتی،
کاضتطزی ،تَاى افعایی
ٍ تاظآهَظی توام
سغَح ستازی ٍ
هیساًی تین ّای
ػولیاتی.

31

تطگعاضی توطیي ٍ
هاًَضّای هَضز ًیاظ زض
سغَح ضْطستاًی،
استاًی هٌغمِ ای،
کطَضی ٍ تیي الوللی

41

ب :آهادگی

ًیاظسٌدی،
تدْیعات،
لدستیک ٍسایط
اهکاًات هَضزًیاظ
ػولیات اهسازٍ
ًدات زض حس
استاًساضزّای
هَخَز

تاهیي الالم،
تدْیعات،
لدستیک ٍ سایط
اهکاًات هَضز ًیاظ
ػولیات اهساز ٍ
ًدات زض حس هٌاتغ
هالی خوؼیت

پیص تیٌی ٍ تأهیي
هٌاتغ هالی هَضز
ًیاظ خْت
پاسرگَیی کاض آهس
زض حَازث ٍ
سَاًح تط اساس
اساسٌاهِ ی
خوؼیت

تطًاهِ ضیعی ٍ
اخطای آهَظش
ّوگاًی خْت
افعایص سطهایِ
اختواػی خوؼیت ٍ
اضتماء تاب آٍضی ٍ
آهازگی خاهؼِ

ایداز ٍ اضتماء
ساهاًِ هسیطیت ٍ
فطهاًسّی سَاًح
زض سغح کطَضی،
استاًی ٍ ضؼة

61

71

81

91

101

ج :پاسخ

اضظیاتی ٍ تطآٍضز
اٍلیِ ی هیعاى
ذساضات ٍ ًیاظّا
زض حَازث ٍ
سَاًح تِ هٌظَض
تاهیي ٍ ضفغ ًیاظ
هٌغمِ ی آسیة
زیسُ هتٌاسة تا
هاهَضیت ّای
خوؼیت

11

اضائِ ی ذسهات
خستدَ ًٍدات
تطاساس ٍظایف ٍ
تَاى ػولیاتی
خوؼیت

هسیطیت اسکاى
اضغطاضی ٍ اضائِ
ی ذسهات ٍتَظیغ
الالم اٍلیِ
اهسازی ٍ تغصیِ
اضغطاضی تِ
آسیة زیسگاى
ًاضی اظ حَازث ٍ
سَاًح ،تط اساس
ٍظایف خوؼیت

ّوکاضی زض اهط
حوایت ضٍاًی،
اختواػی ٍ
تاظپیًَس ذاًَازُ
تِ آسیة زیسگاى
ًاضی اظ حَازث ٍ
سَاًح زض حس
اهکاى تا ساظهاًْای
هتَلی

21

31

41

خوغ آٍضی ،ساهاًسّی
ٍ تَظیغ هٌاسة کوک
ّای ًمسی ٍ غیطًمسی
اّسایی هلی ٍ تیي
الوللی زض هٌاعك
آسیة زیسُ اظ حَازث
ٍ سَاًح (تٌس  3ترص
ب ٍظایف خوؼیت ّالل
احوط زض هازُ 14
لاًَى هسیطیت تحطاى
کطَض هػَب
)1398/06/03

51

ج :پاسخ

پایص ٍ اضظیاتی
ػولیات ،گعاضش
زّی هستوط ،اعالع
ضساًی هٌاسة ٍ
هستٌسساظی زض
حَازث ٍ سَاًح
زض چاضچَب ٍظایف
خوؼیت.

61

اضائِ ی ذسهات
خستدَ ،اهساز ٍ
ًدات زض ظهاى
خٌگ ،هراغوات ٍ
تطذَضزّای
هسلحاًِ تطاساس
هازُ  4اساسٌاهِ
ی خوؼیت ٍ حمَق
تیي الولل تطط
زٍستاًِ

فؼال ساظی سغَح
ستازی ٍ هیساًی
ساهاًِ هسیطیت ٍ
فطهاًسُ سَاًح
خوؼیت هتٌاسة
تا سغح ٍ ٍضؼیت
ساًحِ اضغطاضی

ّوکاضی تا زستگاُ
ّای هتَلی زض
اضائِ ی ذسهات
اٍلیِ ی سالهت ٍ
تَاًثرطی
اضغطاضی تِ
هػسٍهیي ًاضی اظ
حَازث ٍ سَاًح
زضحس همسٍضات

هسهَلیت اعالع
ضساًی زض حَازث
ٍ سَاًح تط ػْسُ
ازاضُ کل ضٍاتظ
ػوَهی ٍ اضتثاعات
هطزهی ذَاّس
تَز.

71

81

91

101

د :تاسیاتی ٍ تاسساسی

تاظتَاًی ضٍاًی ٍ
اختواػی تیوْا ٍ
ًیطٍّای ػولیاتی

تطهین ظطفیت ّای
لدستیکی ،الالم ٍ
تدْیعات ػولیاتی

تدعیِ ٍتحلیل آهاض ٍ
اعالػات حَازث ٍ سَاًح
ًٍتایح اضظیاتی ػولیات
تِ هٌظَض تاظ عطاحی
تطًاهِ ّای پاسد تِ
حَازث ٍ سَاًح

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 4

جوؼیت زض ٌّگبم ثطٍظ حَازث ٍ ؾَاًح هبًٌس ؾیل ،ظلعلِ ٍ غیطُ
حؿت هبهَضیتْب هطبثق ثٌس ة هبزُ 14قبًَى هسیطیت ثحطاى کكَض
ٍ اؾبؾٌبهِ جوؼیت ،ذسهبت اهساز ٍ ًجبت ضا اضائِ هی ًوبیس.

تثػطُ یک :اضائِ ی ذسهاتی کِ ذاضج اظ ٍظایف هػطٍحِ هَضَع هازُ  3اساسٌاهِ ٍ زض اخطای تثػطُ
ّ 2واى هازُ اظ عطف زٍلت زض سغح کطَض ٍ ذاضج اظ کطَض تِ ػْسُ ی خوؼیت هحَل هی ضَز ،تا
ضػایت کلیِ ی هفاز تثػطُ ی هصکَض هٌَط تِ تطریع ضئیس خوؼیت ذَاّس تَز ٍ زض ضطایظ غیط
اضغطای پس اظ تاییس ضئیس خوؼیت تِ تػَیة ضَضای ػالی هی ضسس.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 5

ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت زض پبؾرگَیی ثِ حَازث ٍ ؾَاًح ًقف
هحَضی زاقتِ ٍ ٍاحسّبی تبثؼِ ی جوؼیت هَظف اًس ثط اؾبؼ
ثطًبهْی هلی پبؾرگَیی جوؼیت زض ؾَاًح ()EOPحساکثط
ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی الظم ضا زض ایي ظهیٌِ ثِ ػول آٍضًس.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 6

هؿئَلیت جوغ آٍضی ٍ ؾبهبًسّی کوکْبی هطزهی زاذلی زض
ٌّگبم ثطٍظ حَازث ٍ ؾَاًح ثط ػْسُ ی ؾبظهبى زاٍطلجبى اؾت.
زؾتَضالؼول اجطایی ایي هبزُ ظطف هست قف هبُ پؽ اظ
تهَیت ایي آییي ًبهِ تَؾط ؾبظهبى زاٍطلجبى ثب ّوکبضی ؾبظهبى
اهساز ٍ ًجبت ٍ اذص ًظط ٍاحسّبی شیطثط تْیِ ٍ تَؾط ضیبؾت
جوؼیت اثالؽ هی گطزز

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 7

هؿئَلیت ّوبٌّگی زضیبفت ٍ اضؾبل کوک ّابی ثایي الوللای ثاط
ػْسُ ی هؼبًٍت اهَض ثیي الولل ٍ حقاَ ثكطزٍؾاتبًِ های ثبقاس.
زؾااتَضالؼول اجطایاای ایااي هاابزُ ظااطف هااست قااف هاابُ پااؽ اظ
تهَیت ایي آییي ًبهِ تَؾاط هؼبًٍات اهاَض ثایي الولال ٍ حقاَ
ثكطزٍؾتبًِ ثب ّوکبضی ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ،هؼبًٍات ثْساقات،
زضهبى ٍ تَاًجركای ٍ هؼبًٍات تَؾاؼِ هٌابثغ اًؿابًی ٍ پكاتیجبًی ٍ
ؾبیط ٍاحسّبی هطتجط تْیاِ ٍ تَؾاط ضیبؾات جوؼیات اثاالؽ های
گطزز.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 8

هؿئَلیت ّوکبضی زض اضائِ ی ذسهبت اٍلیِ ،زضهبى اضططاضی زض
هطحلِ ی پبؾد ثِ حَازث ٍ ؾَاًح ٍ ّوچٌیي ذسهبت تَاًجركی
ٍ ثبظتَاًی ثؼس اظ ثطٍظ حَازث ٍ ؾَاًح ثط ػْسّی هؼبًٍت
ثْساقت ،زضهبى ٍ تَاًجركی جوؼیت اؾت .زؾتَضالؼول اجطایی
ایي هبزُ ظطف هست قف هبُ پؽ اظ تهَیت ایي آییي ًبهِ
تَؾط هؼبًٍت ثْساقت زضهبى ٍ تَاًجركی ثب ّوکبضی ؾبظهبى
اهساز ٍ ًجبت ٍ اذص ًظط ٍاحسّبی شیطثط تْیِ ٍ تَؾط زثیط کل
اثالؽ هی گطزز.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 9

هؿئَلیت ّوکبضی زض اضائِ ی ذسهبت حوبیت ضٍاًی ٍ اجتوبػی
ثِ آؾیت زیسگبى ًبقی اظ حَازث ٍ ؾَاًح ثط ػْسُ ی ؾبظهبى
جَاًبى هی ثبقس .زؾتَضالؼول اجطایی ایي هبزُ ظطف هست قف
هبُ اظ تهَیت ایي آییي ًبهِ تَؾط ؾبظهبى جَاًبى ثب ّوکبضی
ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ اذص ًظط ٍاحسّبی شیطثط اظ جولِ
هؼبًٍت آهَظـ ،پػٍّف ٍ في آٍضی تْیِ ٍ تَؾط زثیطکل اثالؽ
هی گطزز.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 10

هؼبًٍت حقَقی ٍ اهَض هجلؽ جوؼیت هَظف اؾت زض
چبضچَة ضَاثط ٍ هقطضات هطثَطِ ًؿجت ثِ تٌظین لَایح ٍ ططح
ّبی قبًًَی هَضز ًیبظ زضظهیٌِ اضائِ ی ذسهبت اهساز ٍ ًجبت ٍ
حوبیت اظ اهسازگطاى ًٍجبتگطاى زاٍطلت ٍ پطؾٌل هكبضکت
کٌٌسُ زض ذسهبت اًؿبى زٍؾتبًِ جوؼیت ٍ پیگیطی تهَیت آًْب
اقسام ًوبیس.

فصل دوم :نقش ها و وظایف

هادُ 11

ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت هَظف اؾت ًؿجت ثِ ًیبظؾٌجی ،تْیِ ٍ تبهیي
تجْیعات ٍ لَاظم هسیطیت ذسهبت اهساز ٍ ًجبت ٍ زضهبى اضططاضی ٍ
تَؾؼِ ی کوی ٍ کیفی قجکِ ی اهساز ٍ ًجبت ،پؽ اظ اذص ًظط جوؼیت
اؾتبى ّب ،ثط اؾبؼ پػٍّف ّبی کبضثطزی زض حَظُ هؼبًٍت آهَظـ،
پػٍّف ٍ فٌبٍضی کبضثطزی ٍ آهبیف ؾطظهیي ٍ اؾتبًساضزّبی کوی ٍ کیفی
هَضز ًظط ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ هؼبًٍت ثْساقت ،زضهبى ٍ تَاًجركی کِ
تَؾط زثیطکل اثالؽ هی گطزز؛ اقسام ًوبیسّ .طگًَِ تْیِ ٍ اؾتفبزُ اظ اقالم،
ذبضج اظ قبذم ّب ٍ اؾتبًساضزّبی تؼییي قسُ ،هوٌَع ذَاّس ثَز.

تثػطُ یک :ایداز اضزٍگاُ ّا ،اًثاضّای اهسازی ٍ هطاکع آهَظش ترػػی ٍ تَاى افعایی تا ضػایت
ًیاظسٌدی اًدام ضسُ تط اساس آهایص سطظهیٌی ،هٌَط تِ زضذَاست هکتَب استاى ،پس اظ تطضسی
ٍ تاییس ساظهاى اهساز ٍ ًدات تا هدَظ ضیاست خوؼیت هی تاضس.

فصل سَم
هَاد12-21
پٌج تثصزُ

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 12

حَازث ٍ ؾَاًح ثط اؾبؼ ًیبظ پبؾرگَیی جوؼیت زض  4ؾطح
قْطؾتبى-اؾتبى -هلی -ثیي الوللی تقؿین هی گطزز

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی
حَادث ٍ سَاًح ضْزستبىۺ ٍسؼت ،پزاوٌذگی
ٍ هیشاى تخزیت ٍ آسیت ّبی ًبضی اس آًْب ،ثؼذ
الف
هحذٍد ضْزستبًی داضتِ ٍ ضؼجِ ی هحل
ٍلَع ،اس تَاى پبسخ ثِ آًْب ثزخَردار است.

حَادث ٍ سَاًح استبىۺ ٍسؼت ،پزاوٌذگی ٍ
هیشاى تخزیت ٍ آسیت ّبی ًبضی اس آًْب ،ثؼذ
استبًی داضتِ ٍ استبى هحل ٍلَع ،اس تَاى
پبسخ ثِ آًْب ثزخَردار هی ثبضذ.

حَادث ٍ سَاًح هلیۺ ٍسؼت ،پزاوٌذگی ،هیشاى
تخزیت اٍ آسیت ّبی ًبضی اس آًْب فزاتز اس
تَاى پبسخگَیی تَسط استبى ّبی هؼیي ثَدُ
ٍ ًیبسهٌذ استوذاد هلی یب ثیي الوللی است.

حَادث ٍ سَاًح ثیي الوللیۺ ٍضؼیتی وِ در آى
استوذاد وطَرّبی درگیز حَادث ٍ سَاًح یب
هزاجغ ثیي الوللی غَرت هی گیزد.

ج

ب

ز

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 13

اٍلیي ٍاحس اقسام کٌٌسُ زض حَازث ٍ ؾَاًح (زض حیطِ ی ٍظبیف
جوؼیت ثط اؾبؼ قبًَى هسیطیت ثحطاى کكَض) ًعزیکتطیي هطکع
ػولیبتی جوؼیت زض هحسٍزُ ی جغطافیبیی هٌطقِ ی آؾیت زیسُ
ثسٍى هالحظبت هطظثٌسی ّبی اؾتبًی ٍ قْطؾتبًی اؾت.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 14

فطهبًسّی هیساًی ػولیبت اهسازًٍجبت ٍهؿئَلیت آى زض ؾطح
حَازث ٍ ؾَاًح قْطؾتبى ثطػْسُ هؼبٍى قؼجِ یب هؿئَل
اهسازًٍجبت ٍهسیطیت ؾتبزی آى ثطػْسُ ضئیؽ قؼجِ یبزفتط
ًوبیٌسگی آى هحسٍزُ ٍهٌطقِ آؾیت زیسُ هی ثبقس.

تثػطُ یک :حَظُ استحفاظی ّط ضؼثِ ،تطاتط تا آذطیي ضَاتظ ٍ لَاًیي تمسیوات کطَضی هی تاضس.

تثػطُ زٍ :زض ضْطستاى ّایی کِ خوؼیت ّالل احوط زاضای ضؼثِ ًوی تاضس ،هسیطػاهل استاى هَظف
است هسهَلیت ،فطهاًسّی ٍ پاسرگَیی ػولیات تِ حَازث ٍ سَاًح ضا تِ ًعزیکتطیي ضؼثِ یا زفتط
ًوایٌسگی ٍاگصاض ًوَزُ ٍ زض ایي ذػَظ اتالؽ الظم ضا غازض ًوایس.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 15

فطهبًسّی هیساًی ػولیبت اهساز ٍ ًجبت زض ؾطح حَازث ٍ
ؾَاًح اؾتبًی ،ثطػْسُ ی هؼبٍى اهسازًٍجبت جوؼیت اؾتبى
آؾیت زیسُ ٍ هسیطیت ؾتبزی ثط ػْسُ هسیط ػبهل جوؼیت ّالل
احوط اؾتبى اؾت.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 16

زض نَضت ػسم حضَض فطهبًسّی ػولیبت زض ؾطح اؾتبى حبزثِ
زیسُ یب ثٌب ثِ ضطٍضتً ،ظط ثِ فَضیت پبؾرگَیی ثِ حبزثِ یب ؾبًحِ،
ضئیؽ ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت پؽ اظ ّوبٌّگی ثب ضیبؾت جوؼیت،
فطهبًسّی ػولیبت ضا اًتربة ٍ ثطای ٍی اثالؽ نبزض هی ًوبیس.
ثسیْی اؾت توبهی ًیطٍّبی ػولیبتی تحت اهط هَظف ثِ اجطای
زؾتَضات فطهبًسّی تؼییي قسُ ثَزُ ٍ هؿئَلیت کلیِ ی تهویوبت
هترصُ زض حسٍز ٍظبیف هحَلِ زض هست فطهبًسّی ػولیبت ثط ػْسُ
ی ٍی هی ثبقس.

تثػطُ :حضَض فطهاًسّی هیساًی ٍ ستازی ػولیات تؼییي ضسُ زض غحٌِ ػولیات ،ضافغ سایط
هسهَلیت ّای هسیطاى استاًی ٍ ضْطستاًی زض السام تِ ٍظایف لاًًَی آًْا ًیست.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 17

زض حَازث ٍ ؾَاًح هلی ،فطهبًسّی ػولیبت ثب ضئیؽ ؾبظهبى
اهساز ٍ ًجبت ٍ هسیطیت آى ثط ػْسُ ی ضئیؽ جوؼیت اؾت.

تثػطُ :تٌاتط تطریع ضئیس خوؼیت لاتل تفَیض تِ زتیطکل هی تاضس.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 18

زض حَازث ٍ ؾَاًح هلی ٍ ثیي الوللی ،ثِ هٌظَض ؾیبؾت گصاضی
ّبی کالى ٍ ّوبٌّگی ثیي ٍاحسّبی ػولیبتی« ،ؾتبز هلی
هسیطیت ػولیبت اضططاضی جوؼیت» هتكکل اظ ضئیؽ جوؼیت،
ًوبیٌسّی ٍلی فقیِ ،زثیطکل ،ذعاًِ زاض کل ،ضئیؽ ؾبظهبى اهساز
ٍ ًجبت ،ضئیؽ ؾبظهبى زاٍطلجبى ٍ ضئیؽ ؾبظهبى جَاًبى ،هؼبٍى
ثْساقت ،زضهبى ٍ تَاًجركی ،هؼبٍى آهَظـ ،پػٍّف ٍ فٌبٍضی،
هؼبٍى اهَض ثیي الولل ٍ حقَ ثكطزٍؾتبًِ ،هؼبٍى تَؾؼِ هٌبثغ
اًؿبًی ٍ پكتیجبًی ٍ هؼبٍى حقَقی ٍ اهَض هجلؽ ،هسیط کل ضٍاثط
ػوَهی ٍ اضتجبطبت هطزهی ،هسیط کل اضظیبثی ػولکطز ٍ ضؾیسگی
ثِ قکبیبت  ،هسیط کل حطاؾت ٍ یک ًفط اظ ثبظضؾبى هجوغ
ػوَهی تكکیل ذَاّس قس .زثیط ؾتبز هلی هسیطیت ػولیبت
اضططاضی جوؼیت ،ضئیؽ ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت هی ثبقس.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 19

زض هَاضزی کِ پبؾرگَیی ثِ ػلت قست ٍ ٍؾؼت ؾبًحِ ٍ
کثطت آؾیت زیسگبى ،اظ تَاى جوؼیت ذبضج ثبقس ٍ اهکبًبت ٍ
تجْیعات جوؼیت تکبفَی اضائِ ذسهبت هٌبؾت اهساز ٍ ًجبت
ًیبظّبی آؾیت زیسگبى ضا ًٌوبیس؛ پؽ اظ اػالم ضئیؽ ؾبظهبى
اهسازًٍجبت ،ضئیؽ جوؼیت حؿت تكریم ؾتبز هلی هسیطیت
ػولیبت اضططاضی جوؼیت ًؿجت ثِ اؾتوساز اظ ؾتبز هلی هسیطیت
ثحطاى کكَض اقسام هی ًوبیس.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 20

زض نَضت ًیبظ ثِ کوک ّبی ثیي الوللی ،پؽ اظ اػالم ضئیؽ
ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ،ضئیؽ جوؼیت حؿت تكریم ؾتبز هلی
هسیطیت ػولیبت اضططاضی جوؼیت ثب ّوبٌّگی ٍظاضت اهَض
ذبضجِ تَؾط هؼبًٍت اهَض ثیي الولل ٍ حقَ ثكطزٍؾتبًِ اقسام
ثِ اؾتوساز ثیي الوللی ذَاّس ًوَز.

فصل سوم :سطوح حوادث ،سوانح و فرماندهی

هادُ 21

زض نَضت ثطٍظ حَازث ٍ ؾَاًح ثیي الوللی ،پؽ اظ زضذَاؾت
جوؼیت هلی کكَض آؾیت زیسُ یب زضذَاؾت زٍلت ،زؾتَض اػعام
ًیطٍ ،اضؾبل اقالم اهسازی ،اضائِ ی ذسهبت اهساز ٍ ًجبت ٍ زضهبى
اضططاضی ثطٍى هطظی ثِ اؾتٌبز ثٌس  6هبزُ  ۹اؾبؾٌبهِ ثط ػْسُ
ضئیؽ جوؼیت هی ثبقس.

تثػطُ :هؼاًٍت اهَض تیي الولل ٍ حمَق تططزٍستاًِ هَظف است تا ّوکاضی ساظهاى اهساز ٍ ًدات،
هؼاًٍت تْساضت زضهاى ٍ تَاًثرطی ،هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ پطتیثاًی ٍ سایط ٍاحسّای
هطتثظ ًسثت تِ تسٍیي زستَضالؼول ػولیات تیي الوللی خوؼیت حساکثط ظطف هست  6هاُ پس
تػَیة ایي آییي ًاهِ السام ًوایس.

فصل چْارم
هَاد 22-27
سِ تثصزُ

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 22

ذسهبت زاٍطلجبًِ یکی اظ انَل ثٌیبزیي ًْضت ثیي الوللی نلیت
ؾطخ ٍ ّالل احوط اؾت ،لصا توبهی ٍاحسّبی جوؼیت ّالل
احوط ،ثب ضػبیت هبزُ  22اؾبؾٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ی اجطایی آى
(ههَة ّیأت ٍظیطاى هَضخ )25/04/13۹6هَظف ثِ ثْطُ گیطی
اظ ظطفیت ّبی اػضبء ٍ زاٍطلجبى جوؼیت زض فؼبلیتْب ٍ پطٍغُ ّب
ذَاٌّس ثَز.

تثػطُ :تسٍیي زستَضالؼول اخطایی تْطُ گیطی اظ ظطفیت ّای اػضاء زاٍعلة تط ػْسُ ساظهاى ّای
زاٍعلثاى ٍ خَاًاى ذَاّس تَز کِ تَسظ زتیطکل اتالؽ هی ضَز.

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 23

ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ هؼبًٍت ثْساقت ،زضهبى ٍ تَاًجركی
جوؼیت ّالل احوط هَظف ّؿتٌس ثب ّوکبضی ؾبیط ؾبظهبًْب ٍ
هؼبًٍت ّبی جوؼیتً ،ؿجت ثِ ؾبظهبًسّی ًیطٍّبی اًؿبًی
(پطؾٌل ضؾوی ،پیوبًی ،قطاضزازی ٍ زاٍطلت) ٍ آهَظـ ّبی
هَضزًیبظ ایكبى جْت پبؾرگَیی ثِ حَازث ٍ ؾَاًح اقسام ًوبیٌس.

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 24

زض قطایط اضططاضی ٍ ثحطاى ثٌب ثِ زضذَاؾت ضئیؽ ؾبظهبى
اهساز ٍ ًجبت ٍ هَافقت ضئیؽ جوؼیت ،توبهی هٌبثغً ،یطٍی
اًؿبًی ،اهکبًبت ٍ تجْیعات کلیِ ٍاحسّبی تبثؼِ جوؼیت ثط
اؾبؼ زؾتَضالؼول کس  2زض اذتیبض ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت قطاض
ذَاّس گطفت.

تثػطُ :تٌا تط تطریع ضئیس خوؼیت لاتل تفَیض تِ زتیطکل هی تاضس.
تثػطُ :ساظهاى اهساز ٍ ًدات هَظف است تا ّوکاضی هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ پطتیثاًی
خوؼیت ٍ سایط ٍاحسّای هطتثظ ظطف هست ضص هاُ پس اظ تػَیة ایي آییي ًاهِ ًسثت تِ تْیِ ی
زستَضالؼول کس ٍ( 2ظایف زٍم پطسٌل خوؼیت زض حَازث ٍ سَاًح ) السام ٍ تَسظ زتیط کل اتالؽ
ًوایس.

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 25

هؼبًٍت تَؾؼِ هٌبثغ اًؿبًی ٍ پكتیجبًی ثب ّوکبضی ؾبظهبى
اهسازًٍجبت هَظف اؾت ثِ هٌظَض حفظ ًٍگْساضی ًیطٍّبی
زاٍطلت ،زؾتَضالؼول ّبی الظم جْت ثطًبهِ ضیعی اضائِ ی
ذسهبت حوبیتی (تؿْیالت ضفبّی ،پَقف ثیوِ ای حَازث ٍ
هؿئَلیت ٍ ٍ )...ججطاى ثركی اظ ذسهبت ًیطٍّبی زاٍطلت ضا
حساکثط تب قف هبُ پؽ اظ تهَیت ایي آییي ًبهِ ،ضوي تَجِ ثِ
هبزُ  16قبًَى هسیطیت ثحطاى کكَض تْیِ ٍ ثِ تهَیت زثیطکل
ثطؾبًس.

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 26

ؾبظهبى زاٍطلجبى ٍ هؼبًٍت اهَض ثیي الولل ٍ حقَ ثكط زٍؾتبًِ
هَظفٌس ثب ّوکبضی ؾبیط ؾبظهبًْب ٍ هؼبًٍت ّب ،ثؿتط هٌبؾت
جْت ثْطُ گیطی ٍ اؾتفبزُ اظ ذسهبت ٍ کوک ّبی اقربل
حقیقی ٍ حقَقی ،ؾبظهبًْبی ذیطیِ ٍ هطزم ًْبز زاذلی ٍ ذبضجی
ضا فطاّن ًوبیٌس.

فصل چهارم :نیروی انسانی

هادُ 27

ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت هَظف اؾت ثب ّوکبضی ؾبیط ؾبظهبى ّب ٍ
هؼبًٍت حقَقی ٍ اهَض هجلؽ زض ضاؾتبی تجلیل اظ ذسهبت
زاٍطلجبًِ ی اهسازگطاى ًٍجبتگطاى ٍ تجلیل اظ ایثبضگطی ّبی
پطؾٌل ٍ اػضبی زاٍطلت جوؼیت کِ ثب هبهَضیتْبی ػولیبتی
زچبض حبزثِ،ههسٍهیت یبفَت هی گطزًس ،حساکثط قف هبُ پؽ
اظ تهَیت ایي آییي ًبهًِ ،ؿجت ثِ تسٍیي زؾتَضالؼول الظم اقسام
ًوَزُ ٍ آى ضا ثِ تهَیت ضئیؽ جوؼیت ثطؾبًس.

تثػطُ :زض غَضت تسٍیي ٍ اتالؽ آییي ًاهِ ی اخطایی هازُ  20لاًَى هسیطیت تحطاى کطَض،
زستَضالؼول هصکَض هغاتك آییي ًاهِ ی اخطایی اغالح هی گطزز.

فصل پٌجن
هَاد28-43
سِ تثصزُ

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 28

اًتهبثبت

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی
ضئیس ساظهاى اهساز ٍ ًدات تطخیحا اظ تیي
پطسٌل ضسوی خوؼیت تَزُ ،کِ ػالٍُ تط زاًص،
ترػع ٍ هْاضت الظم ،حسالل  5سال ساتمِ ی
هسیطیت اهَض اخطایی زاضتِ تاضس کِ تَسظ
ضیاست خوؼیت هٌػَب هی گطزز.

الف

هؼاٍى اهساز ٍ ًدات استاى اظ پطسٌل ضسوی یا
پیواًی خوؼیت تا حسالل  3سال ساتمِ هسیطیت
اهَض اخطایی ٍ اهسازی پس اظ ّواٌّگی ٍ تأییس
ضئیس ساظهاى اهساز ٍ ًدات تا حکن هسیط ػاهل
استاى هٌػَب هی گطزز.

ج

هؼاًٍیي ساظهاى اهساز ٍ ًدات اظ پطسٌل ضسوی
یا پیواًی خوؼیت تا ترػع ّای هطتثظ تَزُ ٍ
حسالل  3سال ساتمِ هسیطیت اهَض اخطایی ٍ
اهسازی زض خوؼیت ّالل احوط زاضتِ تاضس کِ تا
ّواٌّگی ضئیس خوؼیت ٍ تا حکن ضئیس ساظهاى
اهساز ٍ ًدات هٌػَب هی گطزًس.

ب

هؼاٍى اهساز ٍ ًدات ضؼثِ اظ پطسٌل ضسوی،
پیواًی تا لطاضزازی خوؼیت تا حسالل سِ سال
ساتمِ اهسازی تا پیطٌْاز ضییس ضؼثِ ،تاییس
هؼاًٍت اهساز ٍ ًدات استاى ٍ حکن ضیاست
هٌػَب هی گطزز.

ز

تبصره :شرایط اعالم شده در باال برای تصدی پست های مدیریتی در حوزه امداد و نجات ،عالوه بر رعایت شرایط احراز پست مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 29

هحل تأهیي هٌبثغ هبلی الظم جْت اجطای ثطًبهِ ّبی جوؼیت زض
پبؾرگَیی ثِ حَازث ٍؾَاًح اظ هٌبثغ پیف ثیٌی قسُ زض ثَزجِ
ی جوؼیت ،کوک ّبی زٍلتی ٍاػتجبضات پیف ثیٌی قسُ زض هبزُ
 16قبًَى هسیطیت ثحطاى کكَض ٍ هكبضکت ّبی هلی ٍ ثیي الوللی
اؾت.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 30

زض هَاضزی کِ کوک ّبی هطزهی زاذلی ٍ ذبضجی ٍ ّوچٌیي
کوک کكَضّب ٍ ؾبظهبًْبی ثیي الوللی ثِ حَازث ٍ ؾَاًح
ذبل ،ثیكتط اظ ّعیٌِ ّبی اًجبم قسُ یب ثسٍى ههطف زض آى
هَضز ثبقس؛ ثبیس پؽ اظ اتوبم ػولیبت اهسازی ٍ کوک ضؾبًی،
گعاضـ الظم تَؾط هسیط ػبهل اؾتبى ثب ضئیؽ ؾبظهبى اهساز ٍ
ًجبت ٍ یب ٍاحسّبی هطثَطِ ی زیگط جوؼیت ،حؿت ؾطح ثٌسی
حَازث ثِ ضئیؽ جوؼیت هٌؼکؽ قَز .ضئیؽ جوؼیت ًیع پؽ اظ
اذص ًظط ًوبیٌسُ ی ٍلی فقیِ ثب ّوبٌّگی ذعاًِ زاضی کل ٍ
شیحؿبثی اقسام ٍ زض پبیبى ،گعاضـ هطثَطِ ضا ثِ قَضای ػبلی
اضائِ هی ًوبیس.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 31

توبهی ٍاحسّبی تبثؼِ جوؼیت هَظف اًس اًجبضّبی اهسازی ذَز
ضا زض پبیبى ّط ؾبل هبلی ثط اؾبؼ زؾتَض الؼول اثالغی اظ ؾَی
ذعاًِ زاضی کل ،اًجبضگطزاًی ًوَزُ ٍ نَضتجلؿِ ی هطثَطِ ضا زض
اذتیبض ذعاًِ زاضی کل ٍ ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت قطاض زٌّس.

تثػطُ :ساظهاى اهساز ٍ ًدات هَظف است تا ّواٌّگی هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ پطتیثاًی
حساکثط ظطف هست یک سال پس اظ اتالؽ ایي آییي ًاهِ ًسثت تِ اضتمای سیستن اًثاضزاضی هثتٌی تط
یافتِ ّای ػلوی ٍ تداضب تیي الوللی زض حَظُ لدستیک تططزٍستاًِ ٍ پیص شذیطُ ساظی اهسازی زض
لالة سیستن خاهغ هکاًیعُ الکتطًٍیکی ٍ تحت ٍب السام ًوایس.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 32

ثب تَجِ ثِ اّویت پبؾرگَیی ثِ هَقغ زض حَازث ،پطزاذت ّعیٌِ
ّبی جبضی ػولیبت اهسازًٍجبت ،فَ الؼبزُ هبهَضیت ّبی
اهسازی ،کوک ّعیٌِ ایبة ٍ شّبة اهسازگطاى ٍ ًجبتگطاى زض
اٍلَیت پطزاذت ّبی جوؼیت قطاضزاضز.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 33

جوؼیت ّالل احوط ثِ هٌظَض ججطاى ثركی اظ ظحوبت زاٍطلجبى
قطکت کٌٌسُ زض فؼبلیت ّبی اهساز ٍ ًجبت ،ثط اؾبؼ پیكٌْبز
ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ ؾبیط ؾبظهبى ّب ٍ هؼبًٍت ّبی زیگط،
هجبلغی ضا اظ قجیل کوک ّعیٌِ ی ایبة ٍ شّبة ،پبزاـ ،الجؿِ،
ّعیٌِ غصایی ٍ  ...پطزاذت هی ًوبیس.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 34

تْیِ ٍذطیساقالم ،تجْیعات ٍذَزضٍّبی اهسازی ٍؾبیطتجْیعات
ػولیبتی کِ هٌبثغ آى اظ کوک ّبی ذیطیي ،ؾبظهبًْب ،اضگبى ّب ٍ
یب اؾتبًساضی ّب تبهیي هی قَز ،نطفب طجق اؾتبًساضزّبی هسٍى
ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ هؼبًٍت ثْساقت ،زضهبى ٍ تَاًجركی ثب
ضػبیت هفبز آییي ًبهِ ی هبلی ،هحبؾجبتی ٍ هؼبهالتی جوؼیت
اهکبى پصیط هی ثبقس.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 35

اقالم ٍ تجْیعات اهسازی هَجَز زض اًجبضّب نطفب ثِ هٌظَض
ههبضف اهسازی ٍ تبهیي ًیبظ آؾیت زیسگبى ثَزُ ٍ تحَیل اقالم
اهسازی ثِ ؾبظهبى ّب ٍ اضگبًْبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی زض ههبضف
غیط اهسازی هوٌَع اؾت ٍ زض هَاضز ذبل ثِ نَضت اهبًی ٍ پؽ
اظ تؼییي ظهبى ػَزت ثب هجَظ ضئیؽ جوؼیت اقسام ذَاّس قس.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 36

زض حَازث ٍ ؾَاًح هلی ٍ ثیي الوللی هطبثق آییي ًبهِ هبلی،
هحبؾجبت ٍ هؼبهالتی جوؼیت ،ثب زضذَاؾت ٍاحسّبی تبثؼِ ٍ
تبییس ضئیؽ جوؼیت هؼبًٍت تَؾؼِ هٌبثغ اًؿبًی ٍ پكتیجبًی هی
تَاًس تب ؾقف اػتجبض هطثَطِ اظ هحل کوک ّبی هطزهی ٍ ثیي
الوللی ٍ ؾبیط هٌبثغ ثب هؿئَلیت ذَز ٍ ثب ضػبیت نطفِ ٍ نالح
جوؼیت ًؿجت ثِ تبهیي ًیبظّبی ضطٍضی ػولیبت اقسام ًوبیس.

تثػطُ:زض غَضت ًثَز ضیاست خوؼیت هیتَاى تا تاییس زتیطکل خوؼیت السام ًوَز.
تثػطُ:گعاضش ّعیٌِ ّای اًدام ضسُ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ پطتیثاًی تایس حساکثط ظطف
هست یک هاُ پس اظ اًدام ّعیٌِ ّای هصکَض تِ ضئیس خوؼیت اضائِ ضَز.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 37

زض حَازث ٍ ؾَاًح هلی ٍ ثیي الوللی هطبثق آییي ًبهِ هبلی،
هحبؾجبتی ٍ هؼبهالتی جوؼیت ،ثِ هسیط ػبهل اؾتبى اجبظُ زازُ
هیكَز زض ٌّگبم ثطٍظ حَازث ٍ ؾَاًح ثب هؿئَلیت ذَز ٍ ثب
ضػبیت نطفِ ٍ نالح جوؼیت ثِ هٌظَض تأهیي ًیبظّبی ضطٍضی،
تب ؾقف هؼبهالت هجبظ اؾتبى ًؿجت ثِ ضفغ ًیبظّبی فَضی ثسٍى
ضػبیت هقطضات آییي ًبهِ هبلی هحبؾجبتی ٍ هؼبهالتی جوؼیت
اقسام ًوبیس.

تثػطُ :هسیط ػاهل استاى هَظف است حساکثط ظطف هست یک هاُ پس اظ اًدام ّعیٌِ ّای هصکَض،
گعاضش هطتَعِ ضا تِ زتیط کل خوؼیت اضائِ ًوایس

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 38

ضؾیسگی ثِ هَاضز احتوبلی ترلف ٍ ّط ًَع ؾْل اًگبضی
کبضکٌبى زض اًجبم اهَض هحَلِ ثط اؾبؼ ّویي آییي ًبهِ ٍ
زؾتَضالؼول ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی هطتجط ثِ ایي آییي ًبهِ ،هطبثق ثب
قبًَى ضؾیسگی ثِ ترلفبت ازاضی کبضکٌبى نَضت هی پصیطز.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 39

زض ٌّگبم هبهَضیت ٍ اًجبم ػولیبت پبؾرگَیی ثِ حَازث ٍ
ؾَاًح زض ّط ؾطح زض نَضت قهَض ،توطز ٍ کَتبّی اػضبی تین
ّبی ػولیبتی هیساًی ٍ یب ؾتبزی (اػن اظ هسیطاى ٍ فطهبًسّبى
ػولیبتی) ،فطز ذبطی ثِ ّیبت ضؾیسگی ثِ ترلفبت ازاضی
کبضهٌساى جوؼیت ثب ّوبٌّگی زثیطکل هؼطفی ٍ هَضَع هصکَض
ذبضج اظ ًَثت هَضز ضؾیسگی قطاض ذَاّس گطفت.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 40

ًظط ثِ ّوکبضی زاٍطلجبًِ ی افطاز زض هبهَضیت ّبی اهساز ٍ ًجبت
تحت ػٌَاى اهسازگط ٍ ًجبًگط ،ضؾیسگی ثِ ّطگًَِ ترلف ایكبى
زض اًجبم اهَض هحَلِ ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول اًضجبطی اهسازگطاى ٍ
ًجبتگطاى کِ تَؾط ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت ٍ ثب ّوکبضی ؾبیط
ؾبظهبًْب ٍ هؼبًٍت ّبی جوؼیت طی قف هبُ تْیِ ٍ اظ ؾَی
زثیطکل اثالؽ هی گطزز ،اهکبى پصیط اؾت.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 41

جْت ایجبز ٍحست ضٍیِ زض اضائِ ی ذسهبت اهساز ٍ ًجبت،
ًكبى ضؾوی ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت (ًكبى شیل) ،ثط ضٍی کلیِ
ذَزضٍّب ،کبالّب ،تجْیعات ٍ الجؿِ ی اهسازی ٍ ...هٌقَـ ذَاّس
قس.
ایي ًكبى زض کتبة ضاٌّوبی ططح ٍ ًكبى ّبی جوؼیت ّالل احوط
ثِ تهَیت قَضای ػبلی جوؼیت ضؾیسُ اؾت.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 42

ؾبظهبى اهساز ٍ ًجبت هَظف اؾت ثب ّوکبضی ؾبیط ؾبظهبى ّب ٍ
هؼبًٍت حقَقی ٍ اهَض هجلؽ زض ضاؾتبی تجلیل اظ ذسهبت
زاٍطلجبًِ ی اهسازگطاى ًٍجبتگطاى ٍ تجلیل اظ ایثبضگطی ّبی
پطؾٌل ٍ اػضبی زاٍطلت جوؼیت کِ ثب هبهَضیتْبی ػولیبتی
زچبض حبزثِ،ههسٍهیت یبفَت هی گطزًس ،حساکثط قف هبُ پؽ
اظ تهَیت ایي آییي ًبهًِ ،ؿجت ثِ تسٍیي زؾتَضالؼول الظم اقسام
ًوَزُ ٍ آى ضا ثِ تهَیت ضئیؽ جوؼیت ثطؾبًس.

تثػطُ :زض غَضت تسٍیي ٍ اتالؽ آییي ًاهِ ی اخطایی هازُ  20لاًَى هسیطیت تحطاى کطَض،
زستَضالؼول هصکَض هغاتك آییي ًاهِ ی اخطایی اغالح هی گطزز.

فصل پنجم :مقررات اداری و مالی

هادُ 43

ایي آییي ًبهِ زض  43هبزُ ٍ  13تجهطُ زض تبضید  13۹۹/02/2۹زض
یکهسٍ ؾی ٍ یکویي جلؿِ قَضای ػبلی جوؼیت ّالل احوط ثِ
تهَیت ضؾیسٍ اظ ظهبى تهَیت ایي آییي ًبهِ ّ،طگًَِ آییي ًبهِ
ٍ زؾتَضالؼول هغبیط ثب هفبز ایي آییي ًبهِ لغَ ٍ ثالاثط هی گطزز.

ضوٌا زض غَضت هطاّسُ هغایطت هَاضزی اظ ایي آییي ًاهِ تا اسٌازی اظ لاًَى هسیطیت تحطاى کطَض کِ
هتؼالثا هػَب ٍ اتالؽ هی ضَز،هَاضز هغایطت زض ضَضای ػالی خوؼیت هَضز تاظًگطی ٍ اغالح لطاض
ذَاّس گطفت.
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