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 بسوِ تعبلی

 ّویبر ّالل احور ّر کٌََّرد یک اهدادگر،
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 کشَر ّبی کٌََّردی ّب ٍ ببشگبُ ّیبت 
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 مقذمه

 جوؼیت ّالل احوش هتَلی اهذاد ٍ ًجبت حَادث وَّستبى هی ثبضذ. 1398اسالهی دس سبل ثِ استٌبد لبًَى هصَة هجلس ضَسای       .1

لبًَى فَق الزوش ًجبت جبى حبدحِ دیذگبى دس حَادث وَّستبى ثب هذیشیت جوؼیت ّالل احوش ٍ  "ة "ثٌذ 14ثِ استٌبد هبدُ       .2

 ُ ّبی ریشثط هی ثبضذ.ّوىبسی فذساسیَى ) ّیبت ّب ٍ ثبضگبّْبی صیش هجوَػِ( ٍ سبیش دستگب

ٍ ًظبست تین ّبی پیطگیشی ٍ پطتیجبًی اص حَادث وَّستبى ، جستجَ ٍ  دس ایي ساستب فذساسیَى ٍظیفِ داسد ًسجت ثِ تطىیل      .3

دس صیش هجوَػِ ّبی خَد )ّیبت ّبی استبًی ٍ ثبضگبّْبی وٌََّسدی( الذام ًوبیذ تب ثِ هحط دسخَاست وتجی ٍ یب ضفبّی  ًجبت

 احوش دس ػولیبت ّبی اهذادی هطبسوت ًوبیٌذ .ّالل 

ثب تَجِ ثِ گستشش ثبضگبّْبی وٌََّسدی ٍ ػعَیت ثسیبسی اص طجیؼت گشاى دس ثبضگبّْب ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی هختلف وٌََّسدی       .4

جستجَ ٍ ًجبت تطىیل  )وَّپیوبیی دس توبم فصَل ، سٌگ ًَسدی ، دسُ ًَسدی ٍ ...( ظشٍست داسد وِ دس ّش ثبضگبُ یه یب چٌذ تین

 گشدد تب دس صَست ًیبص دس وٌبس تین ّبی اهذادی ّالل احوش ثتَاًٌذ سشػت ػول دس ًجبت جبى حبدحِ دیذُ گبى سا ثبال ثجشًذ.

افشاد دس ثب تطىیل ایي تین ّب ٍ آهَصش افشاد ٍاجذ ضشایط دس ّش ثبضگبُ ػالٍُ ثش تسشیغ دس سًٍذ اهذاد سسبًی ثبػج هی ضَد توبهی       .5

ثشًبهِ ّبی وٌََّسدی ثب هسبئل اهذادی ثیطتش آضٌب ضًَذ ٍ دس صَست ثشٍص حَادث دس حیي ثشًبهِ ّبی وٌََّسدی ثْتشیي ػولىشد سا 

 ٍ ثبػج ًجبت جبى ّوٌَسداى خَد ضًَذ .  دس ضشایط اظطشاسی داضتِ

 اهذاف  : 1مبده 

اص ػولیبت ّبی اهذاد ٍ ًجبت ّالل احوش ثب ّوىبسی فذساسیَى ٍ حعَس هْوتشیي ّذف ایي دستَسالؼول پیطگیشی ٍ پطتیجبًی       .1

 وٌََّسداى اهذادگش دس ثشًبهِ ّبی وٌََّسدی ٍ جلَگیشی ٍ وبّص حَادث غیش هتشلجِ هی ثبضذ.

 سبصهبًذّی اصَلی تین ّب ثش اسبس ایي دستَسالؼول ثِ هٌظَس تسشیغ دس اًجبم ٍظبیف هی ثبضذ.     .2

 2مبده 

ثبضگبّْب هَظف ّستٌذ ثؼذ اص تطىیل تین ّبی پیطگیشی ٍ ًجبت ًسجت ثِ تجْیض اػعب اصلی ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی طجك ّیبت ّب ٍ 

 ثشًبهِ ّبی آهَصضی فذساسیَى الذام ًوبیٌذ.

 3مبده 

ثل دستشسی ثبضذ ًگْذاسی ولیِ ّیئت ّب ٍ ثبضگبّْب هی ثبیست لَاصم هَسد ًیبص سا ثش اسبس لیست پیَست تْیِ ًوَدُ ٍ دس هىبًی وِ لب

 ًوبیٌذ.

 4مبده 

ًفشُ ثب تجشثِ ٍ ثب آهبدگی جسوبًی تطىیل  6یب  4ٍسصضی هشتجط ثب وٌََّسدی یه تین  ّبی ثبضگبّْب هَظف ّستٌذ ثش اسبس هجَص فؼبلیت

َسدی استبى ّوىبسی الصم سا دٌّذ تب دس صَست ثشٍص حبدحِ دس وَّستبى ثب دسخَاست وتجی یب ضفبّی ّالل احوش ثِ فذساسیَى یب ّیبت وٌَّ

 داضتِ ثبضٌذ .

 5مبده 

 ضشح ٍظبیف اػعبی تین اهذاد ٍ ًجبت ثبضگبّْب
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 سرپرست تیم     -1

 .حذالل ثب هذسن هشثیگشی وَّپیوبیی ٍ داسای تجشثِ ثبضذ     .1

خَد هطبسوت سشپشست ثب ّوبٌّگی هذیشیت ثبضگبُ ٍ هتَلیبى اهذاد ٍ ًجبت دس ػولیبت ّب ثِ ّوشاُ تین      .2

 فؼبل داسد .

ولیِ اػعبء تین هَظف ّستٌذ اص دستَسات ایطبى تجؼیت ًوَدُ ٍ دس صَست ػذم حعَس ایطبى هسئَلیت ثِ      .3

 ػْذُ هسئَل فٌی ٍ ایوٌی تین هی ثبضذ.

هسئَلیت حفظ جبى ًجبتگشاى ٍ اجشای وبهل دستَسالؼول ّبی ایوٌی اص اّن ٍظبیف سشپشست هی ثبضذ ٍ      .4

 صُ ّیچ گًَِ الذاهی وِ ثبػج ثِ خطش افتبدى جبى ًجبتگشاى گشدد سا ًذاسد .اجب

ٍ دس صَست ػذم تبییذ  ثشسسی سالهت سٍاى ٍ آهبدگی جسوی ٍ سٍحی اػعبی تین ٍظیفِ سشپشست هی ثبضذ     .5

 هی تَاًذ اص حعَس ًجبتگش دس ػولیبت جلَگیشی ًوبیذ.

 مسئول فنی و ایمنی     -2
 سشپشست ٍ هسئَل فٌی ٍ ایوٌی تین هی ثبضذ .جبًطیي      .1

ظشٍسی است داسای هذسن هشثیگشی سٌگٌَسدی یب ثشف ٍ یخ یب وَّپیوبیی سا داضتِ ثبضذ ٍ توبهی دٍسُ      .2

 .ّبی پیطشفتِ ٍ ًجبت فٌی ٍ ثْوي ضٌبسی سا گزساًذُ ثبضذ

اهبت جْت حفظ جبى ًجبتگشاى هی ثبضذ هْوتشیي ٍظیفِ هسئَل فٌی ٍ ایوٌی دس تین ، ًظبست ثش ولیِ الذ     .3

 . ٍ اص ّش گًَِ سفتبس ٍ ػولىشد پش خطش هی ثبیست اجتٌبة ًوبیذ

ثشسسی ثسیبس دلیك دس ػولیبت ّب ٍ تصوین گیشی ّب ٍ چه ًوَدى توبهی الذاهبت فٌی دس ػولیبت اص لَاصم      .4

 ٍ حعَس افشاد حبظش ثش ػْذُ ایطبى هی ثبضذ .

ایوٌی هَظف است دس اجشای وبهل ٍ ثسیبس دلیك طشح ّبی اجشایی دس ػولیبت ثب سشپشست هسئَل فٌی ٍ      .5

 تین ّوبٌّگی داضتِ ثبضذ .

 هسئَل فٌی ٍ ایوٌی هَظف است ولیِ الذاهبت اًجبم ضذُ سا طی هىتَثی ثِ سشپشست تین اسائِ ًوبیذ .     .6

 ثِ ّوىبسی هی ثبضٌذ .ولیِ ًجبتگشاى طجك دستَسات هسئَل فٌی ٍ ایوٌی هَظف      .7

 نجبتگر    -3

 سشپشست تین

6ًجبتگش  5ًجبتگش  4ًجبتگش   3ًجبتگش   2ًجبتگش   1ًجبتگش   

 هسئَل فٌی ٍایوٌی
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هشثیگشی یب هشثی ساٌّوبی وَّستبى ثب آهَصش  هذسن ًفش ثب حذالل 6یب  4دس ّش تین ثبضگبّی هی ثبیست      .1

 الصم ٍ هْبست دس ووه ّبی اٍلیِ ثِ ػٌَاى ًجبتگش حشفِ ای حعَس داضتِ ثبضٌذ.

ًجبت هی ثبیست ثب هطَست یه پضضه )وِ اص لجل هؼشفی ولیِ الذاهبت دسهبًی دس ػولیبت ّبی اهذاد ٍ      .2

 . ضذُ است( ّوبٌّگ گشدد ٍ اص ٍخین تش ضذى حبل ػوَهی هصذٍم تب سسبًذى ثِ هشاوض دسهبًی هشالجت ًوبیذ

ًجبتگشاى ٍظیفِ داسًذ لجل اص اػضام تین ثِ هحل هبهَسیت ولیِ لَاصم پضضىی ٍ اهذادی سا ثشسسی ًوَدُ ٍ ثِ      .3

 .یب هسئَل فٌی گضاسش دٌّذسشپشست 

 

 

 

 ح عملیبتسط:  6مبده 
  

ضفبّی ٍ هذیشیت  ذ وِ دس حَادث وَّستبى ثب دسخَاست وتجی یبضهی ثب هلی ، استبًی ٍ هٌطقِ ایشبهل : 

  . هی ثبضذّیبت وٌََّسدی  ٍ ثب ّوبٌّگی فذساسیَىٍ  ّالل احوش
 

 7مبده 

 حوادث ، جستجو و نجبت ببشگبههبمراحل پبسخگویی تیم هبی پیشگیری و پشتیببنی از 
  

ثب تَجِ ثِ ضشایط هحیط طجیؼت ٍ وَّستبى ایي اهىبى ٍجَد داسد وِ ّش لحظِ حبدحِ ای ثبػج ثِ      .1

خطش افتبدى جبى وٌََّسداى یب طجیؼت گشاى گشدد ٍ حتی هوىي است ثش احش ثشخی حَادث طجیؼی هبًٌذ ) 

سٍستبّبیی وِ دس وَّپبیِ ّب ّستٌذ سا دچبس هطىل ٍ دس هؼشض خطش صلضلِ ، سیل ، ثْوي ٍ ... ( ضْشّب یب 

 لشاس دّذ.

وٌََّسداى اٍلیي وسبًی ّستٌذ وِ اص حبدحِ دس هحیط وَّستبى هطلغ هیطًَذ لزا ضبیستِ است      .2

 هَلؼیت دلیك حبدحِ سا ثِ ّالل احوش اػالم ًوبیٌذ . 112سشیؼب ثب ضوبسُ هلی 

توبس تلفٌی ، حبدحِ سا ثِ هسئَالى وٌََّسدی اطالع دٌّذ ٍ تبویذ ًوبیٌذ لجل  دس صَست ػذم اهىبى     .3

 ثِ ّالل احوش گضاسش دٌّذ . 112اص ّش الذاهی ثب ضوبسُ 

ولیِ الذاهبت ثشای ًجبت حبدحِ دیذگبى ٍ هصذٍهیي هی ثبیذ ثب هطَست ٍ هجَص ّالل احوش صَست      .4

 پزیشد.

 ضاسش حبدحِ الذام ثِ اػضام تین ّبی ػولیبتی هی ًوبیذ .ّالل احوش ثؼذ اص دسیبفت گ     .5
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تین اػضاهی ّالل احوش ثب تَجِ ثِ ضشایط هحیطی ٍ فٌی وَّستبى ساسب الذام هی ًوبیذ ٍ دس صَست ًیبص      .6

ثِ ّوىبسی اص سبیش اسگبى ّب ٍ یب تین ّبی ثبضگبّْب یب ّیبت وٌََّسدی استبى یب ضْشستبى ووه هی گیشد ٍ 

 َظف ثِ ّوىبسی هی ثبضٌذ .آًْب ه

 ّالل احوش ثؼذ اص ثشسسی ًسجت ثِ اًتمبل هصذٍهیي حبدحِ الذام هی ًوبیذ .     .7

ّالل احوش دس صَست ًیبص ثِ تین ّبی تخصصی تش دس سضتِ ّبی وٌََّسدی اص فذساسیَى دسخَاست       .8

 ّوىبسی هی ًوبیذ .

ح هلی تب پبیبى ػولیبت ّوىبسی ًوبیذ . هذیشیت ٍ فذساسیَى هَظف است دس سطح هٌطمِ ٍ یب سط     .9

 پبسخگَیی حبدحِ ثب ّالل احوش هی ثبضذ .

دس پبیبى ػولیبت اهذاد ٍ ًجبت ظشٍسی است ّش ٍاحذ گضاسش هىتَة خَد سا ثِ ّوشاُ هستٌذات ثب         .11

 سػبیت سلسلِ هشاتت ثِ همبم ثبالتش خَد اسائِ ًوبیذ .
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 8مبده 
 

هی ْبی کٌََّردی سِ هبُ پس از تبریخ ابالغ ایي دستَرالعول از طرف فدراسیَى کٌََّردی توبهی ببشگبّ .1

جْت تشکیل تین ّبی خَد طبق شرایط هٌدرج اّتوبم ٍرزیدُ ٍ ًسبت بِ هعرفی تین ّب بِ ّیبت ببیست 

 . کٌََّردی استبى ٍ شْرستبى اقدام الزم را بعول آٍرًد

هسئَلیت تشکیل تین ّبی اهداد ٍ ًجبت ٍ ّوچٌیي ًظبرت بر حسي اًجبم ٍظبیف آًْب بر عْدُ رییس ّیبت  .2

 . ٍ هسئَل کویتِ جستجَ ٍ ًجبت هی ببشدکٌََّردی 

رسیدُ  تَسط کویتِ پسشکی جستجَ ٍ ًجبت تْیِ ٍ بِ تصَیب فدراسیَى کٌََّردی مبده 8ایي دستَرالعول در  .3

 .است
 

 

 
 

 کوهنوردی و صعودهبی ورزشیفذراسیون 

 کمیته پسشکی جستجو و نجبت

 


