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مقذمه:

ًشح آٗٞصؽ ِ٘١بٛی ً٘ي١بی آٝی ٝ ٠آٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات دس خب١٠ٛبی ١الّ  ٝػشای ٗحالت ٝ
پبیِب١ٟبی ٗذیشیت ثحشا( ٙدس ؿ٢ش ت٢شا )ٙاهذاٗی آٝی ٠ثشای ایزبد تبةآٝسی ٗشدٕ ٜٗبًن ٗ ٝحالت دس ثشاثش آػیت١بی
ٗحیٌی  ٝحٞادث  ٝػٞاٛح ٗیثبؿذ ًٗ ٠یتٞاٛذ ٜٗزش ث ٠رزة  ٝتشثیت دأًٝجب ٝ ٙتیٖ١بی هذستٜ٘ذ آٗٞصؽدیذ ٟدس
ػشاػش ًـٞس ُشدد .ثًٞ٠سیً ٠اكشاد آٗٞصؽدیذ ٟثتٞاٜٛذ تب صٗب ٙسػیذٛ ٙیش١ٝبی اٗذادی ث ٠خٞد ،ػبیش اػوبی خبٞٛاد،ٟ
دٝػتب٘١ ٝ ٙؼبیِبً٘ ٙي ثشػبٜٛذ .ای ٚدٝسٗ ٟجتٜی ثش ٛیبص ٗحٔی دٝس ٟایؼت ً ٠دس آُ ٙش١ٟٝبی ٗختٔق ربٗؼ ٠ثش
اػبع سد ٟػٜی ٛ ٝیبصؿب ٙدس صٗیً٘ ٠ٜي١بی آٝی ٝ ٠آٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات دس خب١٠ٛبی ١الّ  ٝػشای ٗحالت ٝ
پبیِب١ٟبی ٗذیشیت ثحشا( ٙت٢شا )ٙآٗٞصؽ ٗیثیٜٜذ .ای ٚدٝس ٟثب حذاهْتشی ٝ ٚهشٝسیتشی ٚػشكلْ١بی آٗٞصؿی
ً٘ي١بی آٝی ٝ ٠آٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات ثشٛبٗ٠سیضیؿذ ٟاػت ًٗ ٠جٜبی آٗٞصؿی آ ٙاػتلبد ٟاص سٝؽ١بی آٗٞصؿی
ٗتٜٞع ثش اػبع سد ٟػٜی ٗخبًجب ٙاػت تب آٗبدُی الصٕ دس رٞاٗغ ٗحٔی كٞست ُیشد .ثؼذ اص ات٘بٕ ای ٚدٝس ٟث ٠اػوبی
ُش ٟٝتٞكیٗ ٠یؿٞد تب ساثٌ ٠خٞد سا ً٘بًب ٙثب خب١٠ٛبی ١الّ حلظ ًشد ٝ ٟه٘ ٚػبصٗبٙد١ی دس تیٖ١بی رٞاٛب،ٙ
اٗذادُشا ٙیب دأًٝجب ٙای ٚخب ٠ٛػبیش آٗٞصؽ١بی سػ٘ی ر٘ؼیت ١الّاح٘ش سا ثِزساٜٛذ  ٝثب ؿشًت دس ٗبٞٛس١بی ٗحٔی
 ٝػبیش ثشٛبٗ١٠بی ٗخلٞف دأًٝجب ،ٙآٗبدُی ربٗؼ ٠سا دس ثشاثش حٞادث  ٝثالیب توٞیت ًٜٜذ.
-1اهذاف
الف ) اهذاف کالن

تٞاٜ٘ٛذػبصی ربٗؼ ٠دس خلٞف ٝاًٜؾ ثٞٗ٠هغ اكشاد آٗٞصؽدیذ ٟثٜٗ٠ظٞس رُٔٞیشی اص تٔلبت ربٛی  ٝخؼبست١بی ٗبٓی
ُؼتشد ،ٟثذی٢ی اػت ً ٠آٗٞصؽ١بی هؼیق ٛ ٝبًبكی ٗٞرت ٛبًبٕ ٗبٛذ ٙكؼبٓیت١بی رؼتزٛ ٝ ٞزبت دس ثشخی ٗٞاسد
ٝاسد آٗذ ٙخؼبست١بی ؿیشهبثْرجشاٗ ٙیُشدد.
ب ) اهذاف خرد:

 اكضایؾ ػشا ٠ٛآٗٞصؿی ؿ٢شٛٝذاٙ

ً٘ ي ث ٠ث٢ؼبصی پبػخِٞیی ٝ ٝاًٜؾ دس ثشاثش حٞادث  ٝثحشا١ٙب ثً٘ ٠ي ظشكیتػبصی  ٝتٞاٜ٘ٛذ ٞ٘ٛدٙ
رٞاٗغ ٗحٔی ثٝ٠یظ ٟدس ٜٗبًن خب١٠ٛبی ١الّ
 اػتوشاس ٗذیشیت ثحشا ٙؿیشٗت٘شًض دس خب١٠ٛبی ١الّ ثشای ٝاًٜؾ اهٌشاسی دس ثشاثش ثحشا١ٙب

 ایزبد پْ استجبًی  ٝتؼبْٗ ثی ٚرٞاٗغ ؿ٢شی  ٝسٝػتبیی  ٝر٘ؼیت ١الّاح٘ش.
اكشاد ثب ًؼت آٗٞصؽ١ب ٢ٗ ٝبست١بی الصٕ دس ٓحظبت آٝی ٠پغ اص ٝهٞع ثحشا ،ٙثؼذ اص اً٘یٜب ٙاص ػالٗت خٞد ث٠
یبسی خبٞٛاد٘١ ،ٟؼبیِبٛ ٙضدیي  ٝػبیش ػبًٜیٗ ٚحٔ ٠ثـتبثٜذ  ٝتب سػیذُ ٙش١ٟٝبی حشك٠ای اٗذاد ،رؼتزٝ ٞ
ٛزبت دس ٗحْ حبدح ٠ثب اتٌب ث ٠آٗٞخت١٠بی خٞد  ٝدس حذ اٛتظبس ٛوؾ ایلب ًشد ٝ ٟپغ اص سػیذ ٙتیٖ١بی اػضاٗی ثب
آ١ٙب ٌ٘١بسی ٞ٘ٛد ٝ ٟدس اسػبّ اٌٗبٛبت ٗٞسدٛیبص ث ٠ثبصٗبٛذُب ٙتالؽ ًٜٜذ.
 -2فراینذهاي قبل از اجرا

 تؼیی ٚثشُضاسی رٔؼبت ر٢ت ٘١بِٜ١ی١بی الصٕ دس ػٌٞح ٗختٔق اػتب( ٙتؼی ٚتؼذاد خب١٠ٛبی ١الّ ؿؼت،
ػشای ٗحالت  ٝپبیِب١ٟبی ٗذیشیت ثحشا ٙؿ٢ش ت٢شا ،ٙظشكیت ٗشثیب ٙؿؼت  ٝتز٢یضات آٗٞصؿی)
 تٞریً٘ ٠يٗشثیبٞٗ( ٙهٞعثٜذ  )6ر٢ت یٌؼبٙػبصی سٝؽ١بی تذسیغ ٗ ٝحتٞای آٗٞصؿی
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 ثشٛبٗ٠سیضی ر٢ت ایبة  ٝر١بة ٗشثیبٙ

 ثٞدرً ٠شح ثش اػبع تؼذاد دٝسٛ ٝ ٟلشات كشاُیش اثالؽ  ٝتخلیق ٗییبثذ.
 -3روش اجراي طرح

 تبسیخ ؿشٝع ارشایی ًشح ٗشدادٗب 1399 ٟتب ؿ٢شیٞسٗب 1399 ٟثٗ ٠ذت ٗ 2ب ٟدس كبص ا ّٝارشای ًشح اػت.
 تـٌیْ ًبسُش ٟٝارشایی ًشح دس ٗشًض اػتب ٙث ٠سیبػت ٗذیش ػبْٗ اػتب ٝ ٙػوٞیت ًٔیٗ ٠ؼبٛٝیٚ
 توؼیٖ ٝظبیق  ٝاٛتظبسات ثی ٚثخـی ثش اػبع رذ ّٝصیش
سدیق ػٜٞاٙ

ٗٞهٞػبت

1

حشاػت

تبٗی ٚاٜٗیت ٗشثیبً ٝ ٙبدس ارشایی دس ًً ّٞشح

2

ػبصٗب ٙرٞاٛبٙ

ٌ٘١بسی دس رزة كشاُیشا،ٙاػتلبد ٟاص ٗشثیبً ٙشح دادسع  ٝؿٜچ١ ٠بی ١الّ

3

ػبصٗب ٙدأًٝجبٙ

ٌ٘١بسی دس رزة كشاُیشا ،ٙث٢شٜٗ ٟذی اص ظشكیت خیشیٚ

4

ػبصٗب ٙاٗذاد ٛٝزبت

ٌ٘١بسی دس رزة كشاُیشا ٝ ٙپـتیجبٛی ایبة  ٝر١بة ٗشثیبٙ

5

پـتیجبٛی

ٌ٘١بسی دس تبٗی ٚاٌٗبٛبت  ٝتز٢یضات ٓ ٝزؼتیي

6

سٝاثي ػ٘ٗٞی

تجٔیـبت  ٝاًالع سػبٛی ُؼتشد ٟدس سػب١ ٠ٛب  ٝكوبی ٗزبصی

ٗ ؼبٛٝت آٗٞصؽ  ٝپظ١ٝؾ دس ت٘بٗی اػتب١ٙب ٗٞظق ٛؼجت ث ٠ارشای ٗٞاسد صیش ثشٛبٗ٠سیضی١ب  ٝا١ت٘بٕ الصٕ سا
ث ٠ػْ٘ آٝسد.
 ثشٛبٗ٠سیضی  ٝارشای ثشٛبٗ١٠بیی اص هجیْ ت٢ی ٠پٞػتش ،كشاخٞاٗ ٙحٔی ٛ ٝلت ثٜش  ٝاػتلبد ٟاص سٝؽ١بی تجٔیـی
خالهب ٠ٛدس رزة ٗخبًجیٗ ٚحٔی ثشای ؿشًت دس سد١ٟب
ٌٛت :1 ٠كبیْ پٞػتش ًشح تٞػي ػتبد دس اختیبس ر٘ؼیت اػتب١ٙب هشاس خٞا١ذ ُشكت.
ٌٛت :2 ٠اص ظشكیت سػب١٠ٛبی ٗحٔی  ٝكوبی ٗزبصی ٛیض اػتلبد ٟؿٞد.
ٌٛتٌ٘١ :3 ٠بسی ػبصٗب١ٙبی رٞاٛب، ٙدأًٝجب ٝ ٙاٗذاد دس ثخؾ تجٔیـبت  ٝرزة كشاُیشاٙ
 ثشُضاسی دٝس ٟتٞری٢ی ثشای ً٘يٗشثیبٙ

ًٔ ی ٠سد١ٟبی حؼت پشٝتٌْ١بی ث٢ذاؿتی ً ٠هجالً اثالؽؿذ ٟاػت ،ثب حذاًخش حوٞس دٛ ٟلش دس ١ش ًالع ٝ
سػبیت اػتلبد ٟاص ٗبػي ٞٗ ٝاد هذػلٛٞی كٞست ُیشد.

 سد١ٟب حؼت سد ٟػٜی ًٞدًبٞٛ ،ٙرٞاٛب ،ٙرٞاٛب ٝ ٙثضسٍػبال ٝ ٙثش اػبع ػشكلْ١بی اسائه٠ؿهذ ٟدس پیٞػهت
یي اسائ ٠ؿٞد.
 -4جامعه هذف:

ُش١ٟٝبی ٗختٔق ارت٘بع ٗبٜٛذ ًٞدًب ،ٙداٛؾ آٗٞصا ،ٙداٛـهزٞیبٗ ،ٙؼٔ٘هبً ،ٙبسًٜهب ٙدٓٝهت  ٝثخهؾ خلٞكهی،
اكٜبف (ٛظیش ساٜٛذُب ٙدسٙٝؿ٢شی  ٝثشٙٝؿ٢شی ،كبحجب ٙحشفٗ ،ـبؿْ ً ،)... ٝبسُشا ،ٙػهشثبصا ،ٙسٝػهتبییب... ٝ ٙ
ِ٘١ی دس ایً ٚشح ثش اػبع ردُ سٌی ٞٛ ٝع تأحیشپزیشی  ٝتأحیشُزاسی ثش ربٗؼ ٠ثش  4دػت ٠اكٔی توؼیٖؿهذٟاٛهذ
ً١ ٠ش ُش ٟٝثش اػبع هشٝست١بی ػٜی ػشكلْ١بی اٞٓٝیهتداس اص آٗهٞصؽ ً٘هي١هبی آٝیه ٝ ٠آٗهبدُی دس ثشاثهش
ٗخبًشات سا كشاٗیُیشٛذ.
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ای ٚربٗؼ١ ٠ذف ػجبستٜذ اص:


ًٞدًب ٙسد ٟػٜی  8تب  12ػبّ

ٞٛ رٞاٛب ٙسد ٟػٜی  13تب  18ػبّ
 رٞاٛب ٙسد ٟػٜی  19تب  35ػبّ
 ثضسُؼبال ٙثبالی  36ػبّ
 -5مقررات عمومی

 ًّٞ ثشُضاسی دٝس ٟدس د ٝسٝص ًبسی  ٝثش اػبع ػشكلْ١ب حؼت سد ٟػٜی اٛزبٕ ؿٞد.

 دس ت٘بٗی ًالع١ب هشٝسی اػت ثب یي ًشح آصٗ ٙٞحبثت پیؾآصٗ ٝ ٙٞپغآصٗ ٙٞكٞست ُیشد (پیٞػت ػٝ )٠
ثشای ًٔی ٠ؿشًتًٜٜذُبُٞ ٙا١ی ؿشًت دس دٝسٗ ٟجتٜی ثش ٛیبص ٗحٔی كبدس خٞا١ذ ؿذ ای ٚدٝس ٟربیِضیٚ
دٝس١ٟبی سػ٘ی ً٘ي١بی آٝی ٝ ٠آٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات ٛخٞا١ذ ثٞد.

ٗ شثیبٞٗ ٙظلٜذ٘ٛ ،شات پیؾآصٗ ٝ ٙٞپغآصٗ ٙٞدس هبٓت یي كبیْ اًؼْ ث ٠ؿؼج ٠ر٘ؼیت ١الّاح٘ش ،تحٞیْ ٝ
ر٘ؼیت ١الّاح٘ش ٛؼجت ث ٠كذٝس ُٞا١یٛبٗ ٠دس هبٓت دٝسٗ ٟجتٜی ثش ٛیبص ٗحٔی اهذإ ٘ٛبیذ.
ٌٛت : ٠دس آ ٙدػت ٠اص سد ٟػٜی ًٞدًب ٠ً ٙهبدس ث ٠پبػخِٞیی ث ٠آصًٗ ٙٞتجی ٛیؼتٜذٗ ،شثیبٗ ٙیتٞاٜٛذ ػؤاالت سا
ث٠كٞست ؿلب١ی پشػیذ ٝ ٟآٛب ٙسا ٗٞسد ػٜزؾ هشاس دٜ١ذ.
 ؿؼت ر٘ؼیت ١الّ اح٘ش ٗٞظلٜذ ٛتبیذ پیؾآصٗ ٝ ٙٞپغآصٗ ٙٞسا پغ اص پبیب ٙدٝس ٟثٗ ٠ؼبٛٝت آٗٞصؽ ٝ
پظ١ٝؾ اػتب ٙاسػبّ ٝ ،اػتبٛ ٙیض پغ اص ر٘غثٜذی ث ٠اداس ًْ ٟپظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی اسػبّ ٘ٛبیٜذ.
ٌٛ ت( :٠الصٕ ث ٠رًش اػت كشٕ پیؾآصٗ ٝ ٙٞپغآصٗ ٙٞدس ػشاػش ًـٞس یٌؼب ٙثٞد ٠ً ٟتٞػي اداس ًْ ٟپظ١ٝؾ
 ٝكٜبٝسی ث ٠اػتب١ٙب اسػبّ خٞا١ذ ؿذ).
 ر٘ؼیت ١الّاح٘ش ؿ٢ش ت٢شاٛ ٙیض ٗٞظق ١ؼت ٗوذٗبت ثشُضاسی ای ٚدٝس ٟدس ػشای ٗحالت ؿ٢ش ت٢شاٝ ٙ
پبیِب١ٟبی ٗذیشیت ثحشا ٙسا كشا٘ٛ ٖ١بیذ.

ٜٗ بثغ ًشح اص ٗحْ ثٞدر ٠آٗٞصؽ ِ٘١بٛی تأٗی ٚخٞا١ذ ؿذ  ٝثش اػبع ُضاسؽ  ٝػ٘٢ی ٠اػتبٛی ثٞدر٠
ٗٞسدٛظش تخلیق داد ٟخٞا١ذ ؿذ( .پیٞػت )2
٘١ چٜی ٚاػتب١ٙب ٗزبص خٞاٜ١ذ ثٞد ثش اػبع ثٜذ ة ٗبد 14 ٟهبٗ ٙٞٛذیشیت ثحشاٛ ٙؼجت ث ٠اخز ٜٗبثغ  ٝیب
ظشكیت١ب اص ٗحْ د١یبسی١ب ،ؿ٢شداسی١بٗ ،ذیشیت ثحشا ٝ ٙػبیش ػبصٗب١ٙبی ٌ٘١بس اهذإ ٘ٛبیٜذ .دس ؿ٢ش
ت٢شاٛ ،ٙیض ٘١بِٜ١ی١بی الصٕ ثشای اػتلبد ٟاص ػشای ٗحالت  ٝپبیِب١ٟبی ٗذیشیت ثحشا ٙكٞست پزیشد.
 ایً ٚشح دس كبص آصٗبیـی ثشای دٗ ٝب ٟدس خب١٠ٛبی ١الّ ػشاػش ًـٞس  ٝػشای ٗحٔ( ٠دس اػتب ٙت٢شا )ٙارشا
ٗیُشدد.
 دس ١ش ٗب ٟدس ١ش خب١ ٠ٛالّ  ٝیب ػشای ٗحٔ 5 ٠دٝس ٟآٗٞصؿی ثشُضاس ٗیُشدد.

١ ش خب١ ٠ٛالّ  ٝیب ػشای ٗحٔٞٗ ٠ظق ث ٠ثشُضاسی یي دٝس ٟآٗٞصؿی ثشای ١ش ُش ٟٝػٜی ثب تؼذاد ٛ 10لش دس
یي ٗبٗ ٟیثبؿذ ،ث ٠اػتخٜب ُش ٟٝثضسُؼبال ٠ً ٙد ٝدٝس( ٟث ٠تلٌیي رٜؼیت) ٛ 10لش ٟدس یي ٗب ٟخٞاٜ١ذ
داؿت
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١ ضی١٠ٜبی دٝس ٟؿبْٗ حنآضحً٘٘ ٠يٗشثی ١ ٝضی١٠ٜبی ٗلشكی ثش اػبع ١ش خب١ ٠ٛالّ  3,500,000سیبّ
ثشای یي ٗب ٟخٞا١ذ ثٞد.

 حنآضحً٘٘ ٠يٗشثیبً ٙشح ثش اػبع دػتٞسآؼْ٘ ؿ٘بس 99/21/7511 ٟث ٠تبسیخ ٗ 99/3/10حبػجٝ ٠
پشداخت ٗیُشدد.
 دس كٞست ت٘بیْ ٗشثیب ٙث ٠ؿشًت دس ایً ٚشح حنآضح٘ ٠ثش اػبع ػوق پیؾثیٜی ؿذ ٟدس ایً ٚشح هبثْ
پشداخت ثٞدٗ ٝ ٟالى دٝس١ٟبی سػ٘ی ر٘ؼیت ١الّ اح٘ش ٛخٞا١ذ ثٞد.
ًٔ ی ٠ؿؼت ٗٞظق ث ٠تأٗیٝ ٚػیٔٛ ٠ؤی ٠ثشای ایبة  ٝر١بة ٗشثیبٗ ٙیثبؿٜذ .اػتلبد ٟاص ٓزؼتیي ػبصٗب ٙاٗذاد
ٛ ٝزبت ثشای ایٞٗ ٚهٞع ثالٗبٛغ اػت.
 تبٗی ٚاٜٗیت ٗشثیبً ٝ ٙبدس ارشایی دس ًً ّٞشح ثش ػ٢ذ ٟحشاػت اػتبٗ ٙی ثبؿذ.

 ثب تٞر ٠ث ٠اپیذٗی ثی٘بسی ًشٛٝب ،ثشای ثشُضاسی دٝس١ٟب سػبیت دػتٞسآؼْ٘  99/21/7330ث ٠تبسیخ 99/3/6
آضاٗی اػت.

 اكتتبح ًشح دس خب١٠ٛبی ١الّ ثب حوٞس ؿ٢شداس ،د١یبسٗ ،ؼئٓٞی ٝ ٚس١جشاٗ ٙحٔی  ٝػٞاْٗ سػب٠ٛای ثبؿذ ٝ
خجشِٛبساٗ ٙحٔی ٛیض دس رشیب ٙآٗٞصؽ١ب ثًٞ ٠س ٗذا ٕٝهشاس ُیشٛذ.
 اختلبف ثٞدر( ٠ث ٠كٞست تٜخٞا ) ٟثش اػبع  20دسكذ پیؾپشداخت 20 ،دسكذ دس  15سٝص ا ّٝپغ اص اسائ٠
ُضاسؽ ا 20 ،ّٝدسكذ  15سٝص د 20 ،ٕٝدسكذ  15سٝص ػ ٝ ٕٞدس٢ٛبیت  20دسكذ دس اٛت٢بی ًشح ثش اػبع
تؼذاد خب١٠ٛبی ١الّ اػتب ٙخٞا ٟثٞد.

 -6آموزشدهنذگان

ً٘ يٗشثیب ٙدٝس ٟآٗٞصؿی ً٘ي١بی آٝی ٠ر٘ؼیت ١الّاح٘ش ٗٞسد تأییذ ٗؼبٛٝت آٗٞصؽ ،پظ١ٝؾ  ٝكٜهبٝسی
ر٘ؼیت
 اػتلبد ٟاص پضؿٌب ،ٙپشػتبسا٘١ ٝ ٙچٜیٗ ٚشثیب ٙدأًٝت ،ثذ ٙٝدسیبكت حنآضح٘ٗ ٠شثیِشی ثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد
ٗ ٝشاتت توذیش اص ای ٚػضیضا ٙدس هبٓت ٓٞح توذیش  ٝیب اص سٝؽ١بی خالهب ٠ٛثشای ههذسداٛی اص خهذٗبت دأًٝجبٛه٠
كٞست ُیشد.

 دس ؿ٢ش ت٢شا ٙاػتلبد ٟاص اػوبی خب١٠ٛبی دٝإ ثٜٗ٠ظٞس تشؿیت  ٝتـٞین اكشاد ثشای حوٞس دس دٝس ٝ ٟتجٔیـبت ٝ
آٗٞصؽ دس ٜٗبًن ثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد  ٝپشداخت ث ٠اصای ١ش ػبػت ٌ٘١بسی ثٗ ٠جٔؾ  20.000سیبّ تهب ػهوق دٟ
ػبػت ث ٠اصای  5دٝس ٟدس یي ٗب ٟثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد٘١ .چٜی ٚدس كٞست داؿتٗ ٚهذسى ٗشثیِهشی ایه ٚاػوهب،
اػتلبد ٟدس دٝس ٟثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد.
ٌٛت :٠اػتلبد ٟاص ظشكیت آٗٞصؿی ٗ ٝشثیبً ٙشح دادسع ثالٗبٛغ اػت
 -7منابع آموزشی

 رض ٟٝآٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات دس ػبیت آٗٞصؽ ِ٘١بٛی

 دسػٜبًٗ٘ ٠ي١بی آٝی ٠پبیٞٛ ٠ؿت ٠دًتش ٗٞ١ب ٙحؼیٛ ٚظاد First aid guidelines 2016ٝ
5

تزًش ٜٗ :1هبثغ آٗٞصؿهی ػشكلهْ١هب ،دس ٜٗهٞی «ً٘هي١هبی آٝیه »٠دس ػهبیت آٗهٞصؽ ِ٘١هبٛی ثه ٠آدسع
 www.khadem.irدس دػتشع  ٝهبثْ داٞٔٛد اػت.
تزًش ٗ :2شثیب ،ٙپبیِب ٟخبدٕ سا ث ٠كشاُیشاٗ ٙؼشكی ًٜٜذ  ٝآٛب ٙسا ث ٠ػوٞیت دس ًبٛبّ١بی آٗٞصؿی كهٞمآهزًش
تشؿیت ًٜٜذ.
 -8گسارش دهی و ارزشیابی
گسارش دهی

ُ ضاسؽ ٗلٞس ؿبْٗ  15ػٌغ ٜٗتختٗ ،شاحهْ كشاخهٞا ٝ ٙاًهالعسػهبٛی  ٝثشُهضاسی دٝس ٟت٢یه ٝ ٠ثهب سػبیهت
ٗـخلبت صیش ث ٠اداس ًْ ٟآٗٞصؽ ِ٘١بٛی ٗؼبٛٝت آٗٞصؽ ،پظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی ر٘ؼیت اسػبّ ؿٞد.



مطخصات عکسها:

كشٗت  JPEGثب حزٖ حذاًخش ِٗ 5بثبیت  ٝػشم حذاهْ  800پیٌؼْ (ػٌغ داسای ػٜٞا ،ٙتبسیخ ٛ ٝهبٕ ػٌهبع ثبؿهذ
ث٠ػٜٞاٗٙخبّ :ثشُضاسی دٝس١ٟبی آٗٞصؿی ارت٘بعٗحٞسٛ ،بٕ ؿؼجٛ ،.....٠بٕ اػتب ،......ٙتبسیخ سٝصٗ/ب/ٟػبّ ،ػٌبع)... :
ارزشیابی

 اسصؿیبثی ای ٚدٝس ٟث ٠د ٝكٞست اػتبٛی  ٝػتبدی كٞست ٗیپزیشد:
 - 1اسصؿیبثی تٞػي اػتب:ٙ
دس پبیب١ ٙش دٝس ٟكشٕ اسصؿیبثی تٞػي كشاُیشاٗ ،ٙشثی ٛ ٝبظش اػتبٛی تٌ٘یْ ٗیؿٞدٛ .تبیذ ایهٛ ٚظشػهٜزی١هب پهغ اص
تحٔیْ ث٠كٞست ٗب١ب ٠ٛث ٠ػتبد اسػبّ ٗیُشدد.
-2اسصؿیبثی تٞػي ػتبدی:
دس ٗب ٟا ّٝارشای ًشح ،تیٖ١بی ٛظبست ػتبدی ث ٠ثشخی اص اػتب١ٙب ثٜٗ٠ظٞس پبیؾ دٝس ٟاػضإ  ٝه٘ ٚاسصیبثی دٝس١ٟبی
آٗٞصؽ خب١ ٠ٛالّ ،ثش اػبع ؿبخق١بی صیش اػتب١ٙب ٗٞسد اسصیبثی هشاسُشكت ٝ ٠ستج٠ثٜذی ٗیؿٛٞذ.
 تؼذاد اكشاد آٗٞصؽدیذٟ
 تٜٞع ُش١ٟٝب

 رزة آٗٞصؽ دیذُب ٙدس خب١٠ٛبی ١الّ

 رٔت ٗـبسًت حبٗیبٗ ٙبٓی ثشای دٝس١ٟبی آٗٞصؿی

 تـٞین كشاُیشا ٙثُ ٠زساٛذ ٙدٝس ٟسػ٘ی  22ػبػت ً٘ي١بی آٝی 8 ٝ ٠ػبػت آٗبدُی دس ثشاثش ٗخبًشات
نظارت

ٛ ظبست ثش حؼ ٚارشای ت٘بٗی ٗشاحْ ًشح ،ثش ػ٢ذٗ ٟذیشػبْٗ ٛ ٝظبست دس خلٞف ٗشاحْ دٝس١ٟهبی آٗهٞصؽ
ثش ػ٢ذٗ ٟؼب ٙٝآٗٞصؽ  ٝپظ١ٝؾ اػتب ٙاػت.
 تأٗی ٚاٜٗیت  ٝثی٘ٗ ٠شثیبٛ ٙیض ثش ػ٢ذ ٟؿؼج ٠اػضإ ًٜٜذ ٟثب كذٝس اثالؽ ٘١ ٝبِٜ١ی ثب حشاػت خٞا١ذ ثٞد.
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پیوست یک
سرفصلهاي آموزشی
آموزش همگانی
طرح جامعه آماده
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گروه هدف

دستاورد

روش آموزش

مبحث آموزشی

سرفصلهای آموزشی

ساعات آموزشی

ریس محتوا

ًٞدًبٙ

*ایزبد اِٛیضٟ
*دسى اص خٌش

*اٛی٘یـٚ
*٘ٛبیؾ خالم
*داػتبٙ
*ثبصی
*ًبسُبٛ ٟوبؿی
*تزشثٗ ٠یذاٛی

* آٗبدُی دس ثشاثش
ٗخبًشات

ػیْ

 30دهیو٠

تؼشیق ػبد ٟصٓضٓ٠
ؿشایي حی ٚصٓضٓ٠
پٜبُ ٟیشی
ثبصی خشٝد اهٌشاسی

صٓضٓ٠

 30دهیو٠

تؼشیق ػبد ٟػیْ
ؿشایي حی ٚػیْ  ٝآةُشكتِی
ٗحبكظت اص خٞد دس ػیْ

خبٞٛاد ٟآٗبدٟ

 30دهیو٠

تؼشیق ٛوبى اٗٛ ٝ ٚباٗٚ
ت٢یٛ ٠وـ ٠خٌش خب٠ٛ
ت٘شی ٚرٔؼ ٠خبٞٛادُی

دسخٞاػت ً٘ي

 15دهیو٠

یبدُشكت ٚكشاخٞاٛی ثشای ً٘ي اص چً ٠ؼبٛی  ٝچًِ٘ ٠ٛٞي ثخٞاٜ١ذ

ػٞختِی  ٝحشین

 15دهیو٠

ٗؼ٘ٗٞیت١ب

 15دهیو٠

ؿٜبخت ٚػٞاْٗ ػٞختِی  ٝآتؾػٞصی  ٝپش١یض اص آة یب ٗبیؼبت رٞؽ،
ثبصی ٌٛشد ٙثب ًجشیت ،پش١یض اص پشیض١ب ٞٓ ٝاصٕ ثشهی
پش١یض اص ًٜزٌبٝی ًٞدًب ٙدس خلٞف ٗٞاد ػ٘ی ،ؿٞیٜذ١ٟب  ٝداس١ٝب

رشاحت

 30دهیو٠

خلِی

 15دهیو٠

ؿٜبخت ٝ ٚدٝسی ًشد ٙاص ػْٔ ثشیذُی ،خشاؿیذُی هشةدیذُی ،آػیت
ث ٠ػش ،ؿٌؼتِی اػتخٞا ،ٙؿٌؼتِی دٛذا ،ٙآػیت چـٖ ٗخْ پش١یض اص
 ْ١داد ٙدٝسی اص اؿیب ٞٛىتیض ،دٝسی اص ٓج١٠ب دس استلبع پش١یض اص دٝیذٙ
ػجٞس اص
 ٝدهت
خیبثب،ٙپش١یض اص اٛزبٕ آ١ٙب ٗبٜٛذ پش١یض اص هٞست دادٙ
خلِی ٝ
ؿٜبختٚدسدالیْ

ر٘غ ًْ

 3ػبػت

 8تب 12

*ً٘ي١بی آٝی٠

ارؼبٕ ثضسٍٛ .خٞسد ٙدس حی ٚدٝیذ ٝ ٙثبصی ٌٛشدٙ

آموزش همگانی ویژه کودکان  8تا  12سال خانههای هالل -طرح جامعه آماده
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گروه هدف

دستاورد

ٞٛرٞاٛب* ٙایزبد اِٛیضٟ
 13تب * 18دسى اص خٌش
ػبّ

روش آموزش

مبحث آموزشی

سرفصلهای آموزشی

ساعات آموزشی

ریس محتوا

ًبسُب ٟآٗٞصؿی
٘ٛبیؾ
چٜذسػب٠ٛای
ثبصی
تزشثٗ ٠یذاٛی

* آٗبدُی دس ثشاثش
ٗخبًشات

ػیْ

 15دهیو٠

آؿٜبیی ثب ؿشایي ٝهٞع ػیْ  ٝآةُشكتِی
ؿٜبخت ٛوبى اٗ ٚدس ػیْ
ٗحبكظت اص خٞد دس ػیْ

صٓضٓ٠

 30دهیو٠

ؿٜبخت ؿشایي ٝهٞع صٓضٓ ،٠صٗبًٞ ٙتبٓ ٟشصؽ١ب ،كذٗبت ِٜ١بٕ كشاس،
خشٝری١بی اٗٞٛ ٝ ،ٚع تخٔی ٠اٗٚ
ؿٜبػبیی اهذاٗبت حی ٝ ٚثؼذ اص صٓضٓ٠
پٜبُ ٟیشی
خشٝد اهٌشاسی

خبٞٛاد ٟآٗبدٟ

 30دهیو٠

تؼشیق ٛوبى اٗٛ ٝ ٚباٗٚ
ت٢یٛ ٠وـ ٠خٌش خب٠ٛ
ت٘شی ٚرٔؼٗ ٝ ٠یضُشد خبٞٛادُی ثشای آٗبدٟػبصی

تلبدكبت

 15دهیو٠

آؿٜبیی ثب ًیق ً٘ي١بی آٝی٠
پیـِیشی  ٝتٞكی١٠بی ایٜ٘ی ثشای تلبدف ثب پیبد ،ٟدٝچشخٞٗ ،٠تٞس ،اتٗٞجیْ

ػٞختِی  ٝحشین

 30دهیو٠

اٞٛاع ػٞختِی ثب آة یب ٗبیؼبت رٞؽ ،ثشمُشكتِیٞٗ ،اد ؿی٘یبیی ٝ
تٞكی١٠بی ایٜ٘ی ثبثت آ١ٙب  ٝپش١یض اص ثبصی ثب آتؾ

ٗؼ٘ٗٞیت١ب

 30دهیو٠

ٗؼ٘ٗٞیت١بی خٞساًی ،داسٝییٞٗ ،اد ؿٞیٜذُ ،ٟضؽ حـشات  ٝتٞكی١٠بی
ایٜ٘ی ثشای آ١ٙب

رشاحت

 45دهیو٠

ٌٛبت ایٜ٘ی ثشای خشاؿیذُی ،ثشیذُی ،آػیت ث ٠ػش ،خٛٞشیضی ثیٜی ٝ
دٛذا ،ٙؿٌؼتِی اػتخٞا ٝ ٙحشًت ٛذاد ٙآ١ ،ٙـذاس ثشای دٝسی اص
ٓج١٠بی ٗشتلغٌٛ ،بت ایٜ٘ی دسثبصی١ب ٜٗ ٝبًن ثبصی

خلِی

 45دهیو٠

تٞكی١٠بی ایٜ٘ی دس اػتخش  ٝدسیبُ ،یشًشد ٙرؼٖ خبسری دس ُٔٞ

ر٘غ ًْ

 4ػبػت

*ً٘ي١بی آٝی٠

آموزش همگانی ویژه نوجوانان  13تا  18سال خانههای هالل -طرح جامعه آماده
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گروه هدف

دستاورد

روش آموزش

مبحث آموزشی

رٞاٛبٙ
 19تب 35
ػبّ

*ایزبد داٛؾ
*استوب ٗ٢بست
*دسى اص خٌش

ًالع آٗٞصؿی
ًبسُبٟ
ػخٜشاٛی  ٝثحج
ُش١ٝی
ٗؼبثوبت
تزشثٗ ٠یذاٛی

* آٗبدُی دس ثشاثش
ٗخبًشات

ریس محتوا

سرفصلهای

ساعات

آموزشی

آموزشی

ػیْ

 30دهیو٠

آؿٜبیی ثبػیْ١بی ثضسٍ هذی٘ی ٗبٜٛذ ػیْ تزشیؾ ت٢شاٙ
اهذاٗبت الصٕ حیٝ ٚهٞع ػیْ
چِِٛٞی ً٘ي ث ٠دیِشا ٙدس ػیْ

صٓضٓ٠

 45دهیو٠

ؿٜبخت ؿشایي ٝهٞع صٓضٓ ،٠صٗبًٞ ٙتبٓ ٟشصؽ١ب ،كذٗبت ِٜ١بٕ كشاس ،خشٝری١بی اٗٝ ،ٚ
ٞٛع تخٔی ٠اٗٚ
چیذٗب ٙكحیح ٓٞاصٕ دس ٜٗضّ (ارضا ؿیش ػبصٟای)
ؿٜبػبیی اهذاٗبت حی ٝ ٚثؼذ اص صٓضٓ٠
ت٘شی ٚپٜبُ ٟیشی  ٝخشٝد اهٌشاسی

خبٞٛاد ٟآٗبدٟ

 45دهیو٠

ؿٜبػبیی ٌٗب١ٙبی اٗ ٝ ٚخٌشصا دس خبٗ ،٠ٛذسػٗ ٝ ٠حٔ٠
تؼییٗ ٚؼیش١بی اهٌشاسی
تـٞین  ٝآٗٞصؽ چِِٛٞی ٗـبسًت دس كؼبٓیت١بی ٗـبسًتی ً٘ ٝي ث ٠دیِشاٙ
ت٢یٛ ٠وـٗ ٠ذیشیت ثحشا ٙخب٠ٛ
ٗیضُشد خبٞٛادُی دس خلٞف ثحشا ٝ ٙخٌشات ٗٞرٞد

تلبدكبت

 30دهیو٠

آؿٜبیی ثب ًیق ً٘ي١بی آٝی٠
اسصیبثی كح ٠ٜحبدحٝ ،٠هؼیت ٗلذ ،ٕٝحبثت ًشدُ ٙشد ٙدس تلبدف ثب پیبد ،ٟدٝچشخٞٗ ،٠تٞس ،اتٗٞجیْ

*ً٘ي١بی آٝی٠
ػٞختِی  ٝحشین

 30دهیو٠

ٗؼ٘ٗٞیت١ب

 30دهیو٠

رشاحت

 60دهیو٠

اٞٛاع ػٞختِی ثب آة یب ٗبیؼبت رٞؽ ،ثشمُشكتِیٞٗ ،اد ؿی٘یبیی  ٝتٞكی١٠بی ایٜ٘ی ثبثت
آ١ٙب  ٝپش١یض اص ثبصی ثب آتؾ
ٌٛبت ایٜ٘ی دس خلٞف ٗؼ٘ٗٞیت ثب ٗٞاد ٗخذس ،آٌُْ ،ضؽ حـشات  ٝتٞكی١٠بی ایٜ٘ی
ثشای آ١ٙب
ًٜتشّ خٛٞشیضی دس ،ثشیذُی ،آػیت ث ٠ػش ،خٛٞشیضی ثیٜی  ٝدٛذا ،ٙؿٌؼتِی اػتخٞاٝ ٙ
حشًت ٛذاد ٙآ ،ٙسٝؽ كحیح پبٛؼ٘ب ٝ ٙثبٛذاط

ؿشمؿذُی

 90دهیو٠

سٝؽ چي ًشدًٜ ٙتشّ ػالئٖ حیبتی ،ثبص ًشد ٙسا ٟتٜلغ ،احیبی هٔجی سیٞی ٌٛ ٝبت
ً٘ي١بی آٝی ٠دس ُیشًشد ٙرؼٖ خبسری دس ُٔٞ

ر٘غ ًْ

 6ػبػت
10

آموزش همگانی ویژه جوانان  19تا  35یال سال خانههای هالل -طرح جامعه آماده

گروه هدف

دستاورد

ثضسُؼبال* ٙایزبد داٛؾ
 36ػبّ ث* ٠استوب ٗ٢بست
*دسى اص خٌش
ثبال
*ایزبد اِٛیضٟ

روش آموزش

مبحث آموزشی

سرفصلهای آموزشی

ساعات آموزشی

ریس محتوا

كیٖٔ ٗؼتٜذ
ػ٘یٜبس
ًبسُبٟ
چٜذسػب٠ٛای
تزشثٗ ٠یذاٛی
ثبصی سایب٠ٛای

* آٗبدُی دس ثشاثش
ٗخبًشات

ػیْ

 60دهیو٠

آؿٜبیی ثب ؿشایي ٝهٞع ػیْ  ٝآةُشكتِی
اهذاٗبت الصٕ حیٝ ٚهٞع ػیْ
چِِٛٞی ً٘ي ث ٠دیِشا ٙدس ػیْ

صٓضٓ٠

 60دهیو٠

اهذاٗبت كحیح حی ٚصٓضٓ٠
پٜبُ ٟیشی  ٝخشٝد اٗٚ
آؿٜبیی ثب ًب١ؾ آػیتپزیشی خبٞٛاد ٟدس ثشاثش صٓضٓ٠
آؿٜبیی ثب اهذإ كحیح دس ٗٞار ٠٢ثب آٝاس  ٝسٝؽ ً٘ي ث ٠دیِشاٙ

خبٞٛاد ٟآٗبدٟ

 60دهیو٠

ؿٜبػبیی ٛوبى اٗ ٚػبخت٘بٗ ٙحْ صٛذُی ً ٝبس
ت٢ی ٠ثشٛبٗٗ ٠ذیشی ثحشا ٙخبٞٛادٟ
ت٘شی ٚخشٝد اٗٚ
آؿٜبیی ثب اًلب حشین  ٝچبدس صٛی

اك ّٞاكٔی ً٘ي١بی
آٝی٠

 60دهیو٠

سٝؽ ثشخٞسد ثب ٗلذٕٝ
ٗٞهؼیت ٜٗبػت ثشای ٗلذٕٝ
ًٜتشّ ػالئٖ حیبتی  ٝاحیبی هٔجی سیٞی
آؿٜبیی ثب اٞٛاع ػٞختِی  ٝدالیْ آٙ
ً٘ي١بی آٝی ٠دس ػٞختِی١بی دسر3 ٝ 2 ٝ 1 ٠
آؿٜبیی ثب اٞٛاع ٗؼ٘ٗٞیت١ب
ً٘ي١بی آٝی ٠اٞٛاع ٗؼ٘ٗٞیت١ب
خٛٞشیضی اٛذإ ٗختٔق ثذ ،ٙدالیْ آٙ
سٝؽ ثٜذ آٝسد ٙاػتبٛذاسد خٛٞشیضی دس اٛذإ ٗختٔق
ً٘ي١بی آٝی ٠خٛٞشیضی
خٌشات حبٞٛی ثؼوی اص خٛٞشیضی١ب ٗبٜٛذ صخٖ ٌٜٗذ ٟػی٠ٜ
ًٜتشّ ػالئٖ حیبتی،
ت٘شی ٚسٝؽ١بی ثبص ًشد ٙساٞ١ ٟایی،
تٜلغ ٗلٜٞػی  ٝكـشدٟػبصی هٔت

*ً٘ي١بی آٝی٠

ػٞختِی  ٝحشین

 60دهیو٠

ٗؼ٘ٗٞیت١ب

 60دهیو٠

خٛٞشیضی

 60دهیو٠

ؿشمؿذُی  ٝخلِی

 60دهیو٠

ر٘غ ًْ

 8ػبػت
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پیوست دو
اعتبار موردنیاز
برگساري دوره آموزش همگانی
طرح جامعه آماده

13

اعتبار موردنیاز برگساری دوره آموزش همگانی
در خانههای هالل سراسر کطور و سرای محالت در ضهر تهران
هسینه  5دوره آموزضی یک خانه هالل در یک ماه
هسینه
عنوان

هسینه به ازا

تعذاد دوره

تعذاد

جمع کل

هر دوره

در طول یک

فراگیر

(ریال)

توضیحات

ماه

گروه کودکان
شاخص

حقالتدریس

333,333

1

 13نفر

333,333

برای  3ساعت آموزش و 2
ساعت پیص و پسآزمون

گروه نوجوانان

363,333

1

 13نفر

363,333

برای  4ساعت آموزش و 2
ساعت پیص و پسآزمون

(کمکمربی)
گروه جوانان

483,333

1

 13نفر

483,333

گروه بزرگساالن

633,333

2

 23نفر

1,233,333

برای  6ساعت آموزش و 2
ساعت پیص و پسآزمون
برای  8ساعت آموزش و 2
ساعت پیص و پسآزمون

1.163.333

تبلیغات ،مصرفی و تسهیلگران

جمع
هسینه

14

3,533,333

بانذ ،گاز ،چسب و پنبه و...

پیوست سه
طرح آزمون کمکهاي اولیه
و آمادگی در برابر مخاطرات
(جامعه آماده)
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طرح آزمون کمکهای اولیه و آمادگی در مخاطرات
کودکان رده سنی  8تا  12سال

 .1بچِّب ٍقتی زلسلِ هیآیذ ٍ زیر پبهَى هیلرزُ چِکبری رٍ ببیذ فَراً اًجبم بذین؟
آقًٜ .بس دیٞاس داخٔی خ ٠ٛٞثشیٖ  ٝپٜب ٟثِیشیٖ.
ة .ثٜـیٜیٖ  ٝثب ١ش د ٝدػتبٗ ٙٞاص ػش ُ ٝشدٗ ٙٞ٘ٛحبكظت ًٜیٖ.
د .صیش ٗیض ثشیٖ  ٝثٜـیٜیٖ  ٝپبیٗ ٠یض سا ثِیشیٖ  ٝاص ػش ُ ٝشدٗ ٙٞ٘ٛحبكظت ًٜیٖ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .2بچِّب ٍقتی تکًَْبی زلسلِ توَم ضذ از کجب هیتًَین خبرج بطین؟
آق.آس ٝ ٕٝثذ ٙٝػش  ٝكذا اص ساٟپٔ ٠ثشیٖ.
ة .ثب ٗحبكظت ػش ُ ٝشد ٙثذُ ٙٝشكتٛ ٚشد١ٟب ثشیٖ.
د .ثب ٗحبكظت ػش ُ ٝشد ٙاص ًٜبس دیٞاس ساٟپٔ ٠ثشیٖ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .3بچِ ّب ٍقتی سیل کِ توَم ضذ ،برای هحبفظت از خَدهَى چِ کبری رٍ ببیذ اًجبم بذین؟
آق .ث ٠آة ػیْ دػت ٛضٛیٖ ،چً ٙٞخیق اػت.
ة١ .یچ ٝهت اصؽ ٛخٞسیٖ ،چٗ ٙٞشین ٗیـیٖ.
د .اًُ ٠لـبٗ ٖ١ ٙٞخیغ ؿذ اص پبٗ ٙٞدس ٛیبسیٖ چ ٠ٌٜ٘ٗ ٙٞؿیـی ٠پبٗ ٙٞس ٝصخ٘ی ً.٠ٜ
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .4هَقغ زلسلِ چرا ًببیذ از آسبًسَر استفبدُ کٌین؟
آقُ .یش ٗیٌٜیٖ  ٝاًؼیظ ٙثٗ ٠ب ٘ٛیشػ.٠
ة ٠ٌٜ٘ٗ .ثبص ٛـٛ ٝ ٠تٛٞیٖ ثیبیٖ ثیشٙٝ
د ٌٚ٘ٗ .پبیی ٚثیبكت ٝ ٠صخ٘ی ثـیٖ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .5بچِّب داخل اتبقخَابتَى کجبّبش پرخغر است؟
آق .صیش ٓٞػتش  ٝتبثٔٞ
ةًٜ .بس پٜزش ٝ ٟصیش چبسچٞة دس اتبم
د .هلؼ١٠بی ًتبة  ٝاػجبةثبصی١ب
دٞٗ ٠٘١ .اسد
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 .6بچِّب ٍقتی کِ سیل ٍ زلسلِ اٍهذ ٍ هب خًَِ ًبَدین ،چغَری خبًَادُهَى رٍ پیذا کٌین؟
آق .ث ٠ربی ثشیٖ ً ٠هجالً ثب اػوبی خبٞٛاد ٟدس ایٞٗ ٚسد كحجت ًشدیٖ.
ة .ػؼی ٗیًٜیٖ ث ٠یٌی اص اػوبی خبٞٛاد ٟتٔل ٚثضٛیٖ.
د .كوي اص پٔیغ ً٘ي ثِیشیٖ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .7ضوبرُ اٍرشاًس چِ ضوبرُ ای است؟
آق110 .
ة125 .
د123 .
د115 .
 .8اٍلیي اقذام در برخَرد بب سَختگی کذام هَرد است؟
آق .ت٘بع ثب اٝسطاٛغ
ة .كشاس ًشدٙ
د .ریؾ ًـیذٙ
د .تشػیذٙ
 .9چِ هَادی سوی ّستٌذ؟
آق .ؿٞیٜذ١ ٟب ٗبٜٛذ ٝایتٌغ
ة .ثؼوی اص داس١ٝب ث ٠تؼذاد صیبد
دٛ .لت
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .11در صَرت فرٍ رفتي هذاد در چطن چکبر ببیذ کٌین
آق .دساٝسدٗ ٙذاد اص چـٖ
ة .چؼت صد ٙسٝی چـٖ
د .ت٘بع ثب اٝسطاٛغ
د .دػت ًبسی ًشد ٙصخٖ
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طرح آزمون کمکهای اولیه و آمادگی در مخاطرات
نوجوانان رده سنی  13تا  18سال

 .1بچِّب ًقبط پرخغر در ٌّگبم ٍقَع سیل کجبست؟
آق .حشیٖ سٝدخب٠ٛ
ة .رٞیجبس١ب ،آثِزس١ب  ٝدس١ٟب
دٛ .وبى ًٖ استلبع
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .2بچِّب ٌّگبم ٍقَع سیل ،چِ کبری ببیذ اًجبم بذین؟
آق .كٞساً اص حشیٖ سٝدخب١٠ٛب ،رٞیجبس١ب ،آثِزس١ب  ٝدس١ٟب دٝس ٗیؿٞیٖ.
ة .خیٔی ػشیغ ث ٠یي ٛوٌٗ ٠شتلغ (ثٜٔذ) ٗیسٝیٖ.
د .اُش داخْ اتٗٞجیْ ١ؼتیٖ ،ػشیؼبً اص آ ٙخبسد ٗیؿٞیٖ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .3بچِّب هْنتریي اقذام ،زهبى ٍقَع زلسلِ کذام است؟
آق .ثبیذ كٞساً ثٛ ٠ضدیيتشیٗ ٚحْ ًٖخٌش پٜب ٟثشد ٝ ٟصیبد ربث٠رب ٛـذ.
ة .تب ات٘بٕ ٓشصؽ١ب  ٝسكغ خٌشٛ ،جبیذ اص ربی خٞد تٌب ٙخٞسد.
د .اص اؿیبی ؿیـ٠ای ،پٜزش١ٟب ،دس١بی خشٝری  ٝدیٞاس١بی خبسری ١ ٝش چیضی ً ٠احت٘بّ ػوٞى داسد (ٛظیش ٓٞػتش یب تضییٜبت
ٜٗضّ) دٝسی ًٜذ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .4بچِّب ضرایظ الزم برای خرٍج اضغراری در زهبى ٍقَع زلسلِ چیست؟
آق .تب ات٘بٕ ٓشصؽ١ب دس داخْ خب ٠ٛث٘بٛذ .اؿٔت كذٗبت ٛبؿی اص صٗیٓٚشص ٟصٗبٛی سٝی ٗیدٜ١ذ ًٗ ٠شدٕ ث ٠ػٔت ٝسٝد  ٝخشٝد دس
ٗؼشم خٌش ػوٞى اؿیبء هشاس ٗیُیشٛذ.
ة .ث١ ٠یچ ٝر ٠اص آػبٛؼٞس اػتلبدٛ ٟـٞد.
د .دس كٞستی ًٗ ٠ؼئٓٞی ٚاص ًشین سػب١٠ٛب ١ـذاس داد ٟثبؿٜذ  ٝاص ٗشدٕ ثخٞاٜ١ذ ًٜٗ ٠ضٓـب ٙسا تخٔیًٜٜ ٠ذ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .5چِ هَاردی را در برًبهِ ارتببعی ضرایظ اضغراری ببیستی در ًظر گرفت؟
آق .ت٘بٕ اػوبی خبٞٛاد ٟدٝس ٖ١ر٘غ ؿٛٞذ  ٝثب  ٖ١ثحج ُ ٝلتًِٜٜ ٞذ ٗ ٝخبًشات ؿبیغ ٌٜٗو ٠خٞد سا ٗـخق ًٜٜذ.
ة ٠٘١ .اػوبی خبٞٛاد ٟثبیذ ؿ٘بس ٟتٔل ٚیٌی اص آؿٜبیب ٙیب ثؼتِب ٙسا دس ٛوبى دیِش ؿ٢ش یب ؿ٢ش١بی دیِش اص حلظ ثذاٜٛذ.
د ٠٘١ .اػوبی خبٞٛاد ،ٟاص هجْ ثبیذ ٗحٔی سا تؼییًٜٜ ٚذ تب دس كٞست ٝهٞع حٞادث  ٝثالیب ،اُش ٜٗضٓـب ٙتخشیت ؿذ  ٝاكشاد دس آٙ
ِٜ١بٕ ،دس رب١بی ٗختٔق (ٗخالً ٗحْ ًبسٗ ،ذسػ )... ٝ ٠ثٞدٛذ ،ثتٞاٜٛذ دس آٛزب دٝثبس ٟدٝس  ٖ١ر٘غ ؿٛٞذ ٘١ ٝذیِش سا پیذا ًٜٜذ.
دٞٗ ٠٘١ .اسد
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 .6برای ترسین ًقطِ خغر خبًِ خَد چِ هَاردی الزم است؟
آق .ؿٜبػبیی ٛوبى ًٖخٌش  ٝپشخٌش خب٠ٛ
ة .دسد ػالٛت ثؼال ٟٝػجضس )+( َٛثشای ٛوبى ًٖخٌش
د .دسد ػالٗت هشثذس هشٗضس )×( َٛثشای ٛوبى پشخٌش
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .7اقذاهبت الزم جْت خبهَش کردى آتص کذام هَرد است؟
الف .حزف ٗٞاد هبثْ اؿتؼبّ
ب .جلوگیری از رسیدن دیاکسید کربن
د .رُٔٞیشی اص سػیذ ٙاًؼیظٙ
دٞٗ .سد آق  ٝد
 .8ػالئن هبرگسیذگی ٍ ػقرة گسیذگی کذام است؟
آق .ػشدسد  ٝػشُیز٠
ة .تٞ٢ع  ٝتبسی دیذ
د .اكضایؾ ثضام
دٞٗ ٠٘١ .اسد
. 9زهبًی کِ جسن خبرجی بسرگ در بذى هصذٍم ٍارد ضَد چِ اقذاهبتی را ببیذ اًجبم دّین ؟
آق .رؼٖ خبسری سا اص ثذٗ ٙلذ ٕٝثیشٗ ٙٝیًـیٖ
ة .رؼٖ خبسری سا اص ثذٗ ٙلذ ٕٝثیش٘ٛ ٙٝیًـیٖ صیشا ثبػج آػیت ثیـتش ٗیؿٞد0
د .رؼٖ خبسری سا ثیشً ٙٝـیذ ٝ ٟػو ٞسا ؿؼتـٗ ٞید١یٖ
د .رؼٖ خبسری سا ٗیجشیٖ
 .11کذام هَرد ببػث خفگی ًویضَد؟

آقً٘ .جٞد اًؼیظ ٙدس ًٟٞ
ةٛ .بسػبیی هٔجی
د .اكتبد ٙصثب ٙث ٠ػوت
د .ثشمُشكتِی
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طرح آزمون کمکهای اولیه و آمادگی در مخاطرات
جوانان رده سنی  19تا  35سال

 .1کذام گسیٌِ از اقذاهبت حفبظتی ٍ هراقبتی در حیي ٍقَع سیل برقآسب صحیح است؟
آق .پبی ٠ػبخت٘ب ٙسا ثپٞؿبٛیٖ تب اص ٝسٝد آة ٗ٘بٛؼت ؿٞد.
ة .ثشای رُٔٞیشی اص ثشُـت ػیْ ث ٠داخْ كبهالة دس ٗحْ صاٞٛی تٞآت ،دسیچ ٠اً٘یٜبٛ ٙلت ؿٞد.
د .كٞساً ثٞٛ ٠احی ٗشتلغ پٜب ٟثشدٜٗ ٝ ٟتظش دػتٞس ٗؼئٓٞی ٚؿذ.
د .ثشای ٗ٘بٛؼت اص ٝسٝد ػیْ ث ٠دس ٙٝخب ٠ٛاًشاف آ ٙدیٞاسًـی ؿٞد.
 .2کذام گسیٌِ در هَرد اقذاهبت حفبظتی ٍ هراقبتی بؼذ از ٍقَع سیل صحیح است؟
آق .دس ٗٞاهغ هشٝسی ٗیتٞا ٙاص آة ػیْ ٞٛؿیذ.
ة .اُش ػبخت٘بٛی دس ٗحبكش ٟػیالة هشاسُشكت ٠ثباحتیبى ث ٠آٛزب ثشُشدیذ  ٝػبخت٘ب ٙسا ثشسػی ًٜیذ.
د .دس ٗٞسد ػیٖ١بی ػوٞى ًشد ٟثبیذ كٞساً ث ٠اداس ٟثشم اًالع داد ٟؿٞد.
د١ .ش چیضی ً ٠ثب آة ت٘بع پیذاًشد ٟاػت سا كوي ثب دػت٘بّ خـيًٜیذ ٛ ٝیبص ث ٠هذػلٛٞی ٛذاسد.
 .3کذام هَرد ضبهل اقذاهبت حفبظتی قبل از ٍقَع زهیيلرزُ ّست؟
آق .سكغ ػیٞة ػیًٖـی ػبخت٘بٙ
ةٗ .حٌٖػبصی ٓٞػتش١ب دس ربی خٞد
د .هشاس داد ٙاؿیبی ثضسٍ یب ػِٜی ٚدس هلؼ١٠بی پبییٚ
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .4کذام گسیٌِ جسء اقذاهبت بؼذ از ٍقَع زهیيلرزُ هیببضذ؟
آق .ثبص ًشد ٙثباحتیبى هلؼ١٠ب ً ٝبثیٜت١ب
ة .سكغ ػیٞة ثشمُ ،بص ً٠ٓٞٓ ٝـی١ب
د .ت٘شیٗ ٚبٞٛس صٗیٓٚشصٟ
د .ثبیذ كٞساً ثٗ ٠حْ ًٖخٌش پٜب ٟثشد.
 .5حذاقل چٌذ ببر در عَل یک سبل ،توبم اػضبی خبًَادُ دٍرّن جوغ هیضًَذ ٍ در هَرد راّکبرّبی هقببلِ بب بالیبی احتوبلی
برًبهِریسی هیکٌٌذ؟
آق 4 .ثبس (یؼٜی دس آخش ١ش كلْ)
ة .یيثبس دس ػبّ
د١ .شٗبٟ
د١ .ش ٗ 6بٟ
 .6در رسن ًقطِ خغر زلسلِ ًقبط کنخغر ٍ پرخغر بب چِ ػالهت ٍ رًگی هطخص هیضًَذ؟
آقٛ .وبى ًٖخٌش ثب دایش ٟػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب هشثذس هشٗض
ةٛ .وبى ًٖخٌش ثب ثؼال ٟٝػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب كٔؾ هشٗض
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دٛ .وبى ًٖخٌش ثب ثؼال ٟٝػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب هشثذس هشٗض
دٛ .وبى ًٖخٌش ثب دایش ٟػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب كٔؾ هشٗض
 .7در تصبدف چٌبًچِ از سالهت هْرُّبی گردًی هغوئي ًیستین از چِ رٍضی برای ببز کردى راُ َّایی استفبدُ کٌین؟
آق .آتْثٜذی
ةٗ .بٞٛس ثبال ًـیذ ٙكي
د .تٌب ٙداد ٙػش
د .كـبس داد ٙؿٌٖ
 .8رٍش برخَرد بب فردی کِ لببسّبیص آتصگرفتِ کذام گسیٌِ است؟
آق .اص دٝیذ ٙكشد ٗلذ ٕٝرُٔٞیشی ًٜیذ
ة .اص یي پت ٞیب ٓجبع ثشای خبٗٞؽ ًشد ٙآتؾ اػتلبدًٜ ٟیذ
د .ثِزاسیٖ ٗلذ ٕٝدس كوبی ثبص ثذٝد
دٞٗ .سد آق ٝة
 .9در کذام هَارد هسوَهیت هصذٍم را ٍادار بِ استفراؽ ًویکٌین؟
آقٞٗ .اد ٛلتی،اػیذی  ٝثبص
ة .ثی٘بساٗ ٙـٌٞى ث ٠ح٘ٔ ٠هٔجی  ٝاختالّ ٞ١ؿیبسی
د .آق  ٝة
د .ت٘بٕ ٗؼ٘ٗٞیت١بی ُٞاسؿی
 .11چرا جسن خبرجی هحکن در ببفت فرٍرفتِ را ًببیذ دستکبری کرد ؟
آق .ثبػج تـذیذ آػیت  ٝخٛٞشیضی ٗیؿٞد
ة .ثبػج تـذیذ ػلٛٞت ٗیؿٞد
د .صخٖ ثؼت ٠ثبص ٗیؿٞد
د .دچبس ؿٌؼتِی ثبص ٗیؿٞد
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طرح آزمون کمکهای اولیه و آمادگی در مخاطرات
بسرگساالن رده سنی  36سال به باال

 .1کذام گسیٌِ از اقذاهبت حفبظتی ٍ هراقبتی در حیي ٍقَع سیل برقآسب صحیح است؟
آق .پبی ٠ػبخت٘ب ٙسا ثپٞؿبٛیٖ تب اص ٝسٝد آة ٗ٘بٛؼت ؿٞد.
ة .ثشای رُٔٞیشی اص ثشُـت ػیْ ث ٠داخْ كبهالة دس ٗحْ صاٞٛی تٞآت ،دسیچ ٠اً٘یٜبٛ ٙلت ؿٞد.
د .كٞساً ثٞٛ ٠احی ٗشتلغ پٜب ٟثشدٜٗ ٝ ٟتظش دػتٞس ٗؼئٓٞی ٚؿذ.
د .ثشای ٗ٘بٛؼت اص ٝسٝد ػیْ ث ٠دس ٙٝخب ٠ٛاًشاف آ ٙدیٞاسًـی ؿٞد.
 .2کذام گسیٌِ در هَرد اقذاهبت حفبظتی ٍ هراقبتی بؼذ از ٍقَع سیل صحیح است؟
آق .دس ٗٞاهغ هشٝسی ٗیتٞا ٙاص آة ػیْ ٞٛؿیذ.
ة .اُش ػبخت٘بٛی دس ٗحبكش ٟػیالة هشاسُشكت ٠ثباحتیبى ث ٠آٛزب ثشُشدیذ  ٝػبخت٘ب ٙسا ثشسػی ًٜیذ.
د .دس ٗٞسد ػیٖ١بی ػوٞى ًشد ٟثبیذ كٞساً ث ٠اداس ٟثشم اًالع داد ٟؿٞد.
د١ .ش چیضی ً ٠ثب آة ت٘بع پیذاًشد ٟاػت سا كوي ثب دػت٘بّ خـيًٜیذ ٛ ٝیبص ث ٠هذػلٛٞی ٛذاسد.
 .3کذام هَرد ضبهل اقذاهبت حفبظتی قبل از ٍقَع زهیيلرزُ هیببضذ؟
آق .سكغ ػیٞة ػیًٖـی ػبخت٘بٙ
ةٗ .حٌٖػبصی ٓٞػتش١ب دس ربی خٞد
د .هشاس داد ٙاؿیبی ثضسٍ یب ػِٜی ٚدس هلؼ١٠بی پبییٚ
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .4کذام گسیٌِ جسء اقذاهبت بؼذ از ٍقَع زهیيلرزُ هیببضذ؟
آق .ثبص ًشد ٙثباحتیبى هلؼ١٠ب ً ٝبثیٜت١ب
ة .سكغ ػیٞة ثشمُ ،بص ً٠ٓٞٓ ٝـی١ب
د .ت٘شیٗ ٚبٞٛس صٗیٓٚشصٟ
د .ثبیذ كٞساً ثٗ ٠حْ ًٖخٌش پٜب ٟثشد.
 .5حذاقل چٌذ ببر در عَل یک سبل ،توبم اػضبی خبًَادُ دٍرّن جوغ هیضًَذ ٍ در هَرد راّکبرّبی هقببلِ بب بالیبی احتوبلی
برًبهِریسی هیکٌٌذ؟
آق 4 .ثبس (یؼٜی دس آخش ١ش كلْ)
ة .یيثبس دس ػبّ
د١ .شٗبٟ
د١ .ش ٗ 6بٟ
 .6در رسن ًقطِ خغر زلسلِ ًقبط کنخغر ٍ پرخغر بب چِ ػالهت ٍ رًگی هطخص هیضًَذ؟
آقٛ .وبى ًٖخٌش ثب دایش ٟػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب هشثذس هشٗض
ةٛ .وبى ًٖخٌش ثب ثؼال ٟٝػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب كٔؾ هشٗض
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دٛ .وبى ًٖخٌش ثب ثؼال ٟٝػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب هشثذس هشٗض
دٛ .وبى ًٖخٌش ثب دایش ٟػجضسٛ ٝ َٛوبى پشخٌش ثب كٔؾ هشٗض
 .7برای چِ هصذٍهبًی ػولیبت احیبء را اًجبم هیدّین؟
آق .دس ٗٞار ٠٢ثب ٗلذٗٝب ٙثذ ٙٝپبػخد١ی  ٝثذ ٙٝتٜلغ
ةٗ .لذٗٝبٛی ً ٠تٜلغ ثشیذٟثشیذ ٟداسٛذ
د .دس ٗلذٗٝبٛی ً ٠ایؼت هٔجی ًشدٟاٛذ
دٞٗ ٠٘١ .اسد كحیح ١ؼت .
 .8سیکل احیبء چگًَِ است؟
آق 5 .چشخ ٠ث ٠كٞست 30ثبس كـشدٟػبصی هٔت (ٗبػبط هٔجی)  ٝػپغ تٜلغ ٗلٜٞػی د١بٙث٠د١ب ٙدس حذٝد  2دهیو٠
ة 5 .چشخ ٠ث٠كٞست  2تٜلغ ٗلٜٞػی  15 ٝكـشدٟػبصی هٔت (ٗبػبط هٔجی) دس حذٝد  2دهیو٠
د 5 .چشخ ٠ث٠كٞست  30كـشدٟػبصی هٔت (ٗبػبط هٔجی)  1 ٝتٜلغ ٗلٜٞػی دس صٗب 2 ٙدهیو٠
د 5 .چشخ ٠ث٠كٞست  30كـشدٟػبصی هٔت (ٗبػبط هٔجی)  2 ٝتٜلغ ٗلٜٞػی دس صٗب 5 ٙدهیو٠
 .9هْنتریي ًکتِ کِ در هَرد سَختگی هَردتَجِ قرار هیگیرد؟
آق .ػبْٗ ػٞصاٜٛذٟ
ةٝ .ػؼت  ٝػ٘ن ػٞختِی
دٝ .رٞد یب ػذٕ ٝرٞد آػیت ٘١شاٟ
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .11ػالئن هسوَهیت بب هَاد هخذر کذام است؟
آق .اكضایؾ هشثب ٙهٔت  ٝكـبسخُ ٝ ٙٞـبدؿذٗ ٙشدٗي
ةً .ب١ؾ هشثب ٙهٔتً،ب١ؾ كـبسخ ٝ ٙٞت َٜؿذٗ ٙشدٗي
د :ػشدسد  ٝتـییش س َٛپٞػت  ٝتشؿح صیبد ثضام د١بٙ
د .ة  ٝد
 .11بِهحض ایٌکِ قرببًی بذٍى پبسخ از آة خبرج ضذ چِ ببیذ کرد؟
آق .ساٞ١ ٟایی ٝی سا ثبصًٜیذ
ة .تٜلغ سا ثشسػی ًٜیذ
د .اُش تٜلغ ٛذاؿت  2تٜلغ ٗلٜٞػی ثذ١یذ
دٞٗ ٠٘١ .اسد
 .12هْنتریي اقذام در کٌترل خًَریسی برای فردی کِ دچبر خًَریسی ضذیذ است کذام هَرد هیببضذ ؟
آق .كـبس ثش ٛوبى كـبس
ة .ثبال ٠ِٛداؿت ٚػوٞ
د .كـبس ٗؼتویٖ
د .ثؼت ٚتٞسٛیٌ٠
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