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هقذهَ:
زر عزصِ ذسهت رسبًی ثِ آسیت زیسگبى حَازث غیزهتزقجِ علی رغن زیسگبُ ثزذی اس هسیزاى
ثحزاى ،ثبًَاى هی تَاًٌس ًقص هَثزی زر ثزًبهِ ریشیّ،سایت فعبل زر صحٌِ ّبی آسیت زاضتِ
ثبضٌس .چٌبى کِ هعوبر ثشرگ اًقالة حضزت اهبم ذویٌی(رُ) ثبرّب ٍ ثبرّب زر ثیبًبت ذَز ًسجت

ثِ تَاًوٌسی ٍ هطبرکت فعبل سًبى زر سبذتبر جبهعِ ثب حفظ ضئًَبت اسالهی تبکیس فزاٍاى
زاضتِ اًس .زر ایي راستب ثبًَاى اهسازگز جوعیت ّالل احوز ًیش ثِ ٍیضُ اس اٍایل اًقالة اسالهی تب
کٌَى زر فعبلیت ّبی اهساز ٍ ًجبت زر حَازث ٍ سَاًح حضَر فعبل زاضتِ اًس ٍ حبل ًیش ثب زر

ًظز گزفتي ایٌکِ تقزیجب ًیوی اس جوعیت کطَر را سًبى تطکیل هیسٌّس ٍ ثب تَجِ ثِ پتبًسیلی
کِ زر ثبًَاى ٍجَز زارز عزصِ ثزای فعبلیت آًب ى زر حَازث غیز هتزقجِ ثیص اس ثیص فزاّن

هی ثبضس.
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ثز ایي اسبط سبسهبى اهساز ٍ ًجبت جْت تحقق اّساف جوعیت ّالل احوز ثب ّوت کبرضٌبسبى في
ٍ ثْزُ گیزی اس تجبرة آًبى اقسام ثِ سبسهبًسّی تین ّبی ثبًَاى اهسازگز ،ثب زر ًظز گزفتي

فزٌّگ،اعتقبزت هذّجی،سبذتبر فیشیَلَصی ٍ تَاًوٌسی ّبی سًبى ًوَزُ است.لذا استبى ّب
هَظفٌس تین ّبی ثبًَاى را زر رضتِ ّبی هطزح زر زستَرالعول،زر کلیِ ضعت ٍ استبى ّب
سبسهبًسّی ًوبیٌس تب زر صَرت ًیبس ،ثِ صَرت سبسهبًسّی ضسُ زر عولیبت اهساز ٍ ًجبت حضَر

فعبل زاضتِ ثبضٌس.
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 -1تالش زر جْت ایجبز اطویٌبى ذبطز ٍ تبهیي اهٌیت فکزی ثزای ثبًَاى ٍ کَزکبى
آسیت زیسُ ثب حضَر ثبًَاى اهسازگز ٍ ًجبتگز
-2ارتقبء تَاى عولیبتی ثبًَاى جوعیت ّالل احوز زر پبسد گَیی ثِ حَازث ٍ
سَاًح.
-3استفبزُ اس تَاًوٌسی ثبًَاى ثب تَجِ ثِ رٍحیِ ٍ فیشیَلَصی آًبى زر ارائِ ذسهبت
اهساز ٍ ًجبت
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ً-1یشّی اًغبًی
آهْصػ دیذٍ

 -2تجِیضات ّ ّعبیل
ثَ سّص اهذاد ّ ًجبت

-3آشٌبیی ًیشّی اًغبًی
دسکبسثشی صذیخ اص
تجِیضات
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حساقل تحصیالت زیپلن هتَسطِ(ثِ استثٌبءتین حوبیت رٍاًی ٍ فَریت ّبیزرهبًی)

آضٌبیی کبهل ثِ ًْضت صلیت سزخ ٍ ّالل احوز ٍ اسبسٌبهِ جوعیتگذراًسى زٍرُ پبیِ کوکْبی اٍلیِگذراًسى زٍرُ عوَهی حوبیت ّبی رٍاًیثزذَرزاری اس سالهت کبهل جسوی ٍ رٍاًی6

فشهبًذٍ تین جغتجْ ّ ًجبت
دس آّاس

جستجْ ّ
ًجبتگز(ً3فز)
7

جستجْ ّ
ًجبتگز(ً3فز)




تعزیف:

قبثلیت ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت جْت افزاد آعیت
دیذُ ٍ گیز افتبدُ در تبعیغبت ٍ فضبّبی فیشیکی
ٍ
ّب
ؽْز
در
هختلف
رٍعتبّب(هغکًَی،تجبری،هتزٍ،تًَلْب)...،در اثز عَاًح
هختلفی کِ عبسُ ّب آعیت هیجیٌٌذ هبًٌذ سلشلِ ٍ
عیل آتؼ عَسی ٍ  ...را ثز ػْذُ دارد.



ضزایط احزاس ترصصی:



گذراًذى دٍرُ ػوَهی ًجبت
گذراًذى دٍرُ تخصصی ًجبت در آٍار



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:



اًَاع ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت در آٍار ٍ عبسُ ّبی
هختلف
هْبرت در ثکبرگیزی اثشارّب ٍ تجْیشات فٌی
عجکً،یوِ عٌگیي ٍ سًذُ یبة ّب
آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی تثجیت،حول ٍ اًتقبل فیشیکی
هصذّم
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سدی
ف

1

2

جوغ

ػٌْاى

فشهبًذٍ تین

جغتجْ ّ ًجبتگش

تؼذاد

1

6

ششح ّظبیف
ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ
تینً،ظبست ثش اجشای کبسُ،وبٌُگی
ثب عبیش تین ُب ّ هغئْلیي اهذاد ّ
ًجبت،تِیَ ّ دس خْاعت تجِیشات ّ
افالم هْسد ًیبس تینً ،ظبست ّ
پیگیشی اهْس ،اسصیب ثی ػولیبت آّاس
ثشداسی،جوغ آّسی آهبس ّ
اعالػبت،اسائَ گضاسػ ًِبیی،کوک
ثَ عبیش اػضبی تین
اسصیبثی ّکبسشٌبعی هٌظقَ،اجشای
ػولیبت صًذٍ یبثی،اسایَ کوک ُبی
اّلیَ،کوک دس عبیش اهْس

7

فزهبًذٍ تین جستجْ ّ
ًجبت درجبدٍ ّسْاًح
تزافیکی

ًجبتگزاصلی(ً 2فز)
9

ًجبتگز
پشتیجبى(جستجْگزهسئْل
تجِیشات)(ً2فز)



تعزیف:



قبثلیت ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت درعَاًح
جبدُ ای ٍ تزافیکی اػن اس تصبدفبت
خَدرٍیی در جبدُ ّبی ثیي ؽْزی،عَاًح
ریلی ٍ َّایی را ثز ػْذُ دارد.

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

ششح ّظبیف



ضزایط احزاس ترصصی:

1

فشهبًذٍ تین

1



گذراًذى دٍرُ ػوَهی ًجبت
گذراًذى دٍرُ تخصصی ًجبت در جبدُ ٍ
عَاًح تزافیکی

ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ تینً،ظبست
ثش اجشای کبسُ،وبٌُگی ثب عبیش تین ُب
ّ هغئْلیي اهذاد ّ ًجبت،تِیَ ّ دس
خْاعت تجِیشات ّ افالم هْسد ًیبس تین،
ًظبست ّ پیگیشی اهْس ،اسصیب ثی
ػولیبت ،جوغ آّسی آهبس ّ
اعالػبت،اسائَ گضاسػ ًِبیی،کوک ثَ
عبیش اػضبی تین

2



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:



ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت در جبدُ ّب ٍعبیزعَاًح
تزافیکی
هْبرت در ثکبرگیزی اثشارّب ٍ تجْیشات فٌی
عجکً،یوِ عٌگیي در ًجبت جبدُ ای
آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی تثجیت،حول ٍ اًتقبل
فیشیکی هصذٍم
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3

جوغ

ًجبتگش اصلی

ًجبتگش
پشتیجبى(جغتجْگشهغ
ئْل تجِیضات)

اسائَ کوکِبی اّلیَ ّ ًجبت
هصذّهیي،تثجیت -دول ّ اًتقبل
هصذّم،اًجبم علیش اهْس هذْلَ

2

2

اسصیبثی ّکبسشٌبعی عبًذَ،آهبدٍ عبصی
ّ ًگِذاسی تجِیضات،اجشای ػولیبت
جغتجْ ّ ًجبت جبدٍ ای،دعتیبثی ّ
سُبعبصی هصذّم،اًجبم عبیش اهْس

5

فزهبًذٍ تین جستجْ ّ
ًجبت در کُْستبى

ًجبتگز کُْستبى

ّفضبی هؼلق
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ًجبتگز کُْستبى
ّفضبی هؼلق

ًجبتگز کُْستبى
ّفضبی هؼلق



تؼشیف:



قبثلیت ػولیبت جستجْ ّ ًجبت درهحیظ ُبی
کُْستبى،کْیز،جٌگل ّ سْاًح آة ّ ُْایی هبًٌذ
ثِوي ّ کْالک ّ ًیش سْاًح در چبٍ ،گْدال ّ
کوک رسبًی در ُز گًَْ فضبی هؼلق را ثز
ػِذٍ دارد.



ششایظ ادشاص تخصصی:



گذراًذى دّرٍ ػوْهی ًجبت
گذراًذى دّرٍ تخصصی ًجبت درکُْستبى ّ
ارتفبع ّ فضبی هؼلق



تْاًبیی ُبی هْسد اًتظبس:



ػولیبت جستجْ ّ ًجبت در کُْستبى
ػولیبت ًجبت در ارتفبع ّ فضبُبی هؼلق
هِبرت در ثکبرگیزی اثشارُب ّ تجِیشات فٌی
ًجبت در کُْستبى ّ ارتفبع ،گْدال ّ.......
آشٌبیی ثب رّش ُبی تثجیت،حول ّ اًتقبل فیشیکی
هصذّم



رفتبر شٌبسی افزاد گوشذٍ
ثقبء در عجیؼت ّ شزایظ سخت
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سدی
ف

1

2

جوغ

ػٌْاى

فشهبًذٍ تین

ًجبتگشکُْغتبى ّ
فضبی هؼلق

تؼذاد

1

3

ششح ّظبیف
ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ
تینً،ظبست ثش اجشای کبسُ،وبٌُگی ثب
عبیش تین ُب ّ هغئْلیي اهذاد ّ
ًجبت،تِیَ ّ دس خْاعت تجِیشات ّ
افالم هْسد ًیبس تینً ،ظبست ّ پیگیشی
اهْس ،اسصیب ثی ػولیبت جغتجْ
ًجبتً،ظبست ثش اجشای کبس
اجشای ػولیبت جغتجْ ّ ًجبت دس
کُْغتبى،کبس ثب عٌبة ،تثجیت،دول ّ
اًتقبل هصذّم،اسائَ کوکِبی اّلیَ
ّجوغ آّسی آهبس ّ اعالػبت،اسائَ
گضاسػ ًِبیی،اًجبم علیش اهْس هذْلَ

4

فزهبًذٍ تین جستجْ ّ ًجبت در
آثِب ّ سیالة

جبًشیي(ًجبتگز رّی
ػزشَ)
ًجبتگز ّ شٌبگز
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تؼشیف:
قبثلیت ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت درعیالة ّب ،آة
ّبی خزٍؽبى ٍ عَاًح ثَجَد آهذُ در
دریب،عبحل،دریبچِ ّب ٍ عذ ّبرا ثز ػْذُ دارد.

ششایظ ادشاص تخصصی:

گذراًذى دٍرُ ػوَهی ًجبت
گذراًذى دٍرُ تخصصی ًجبت درعیالة

سدی
ف

1

فشهبًذٍ تین

تؼذاد

1

تْاًبیی ُبی هْسد اًتظبس:

ػولیبت جغتجَ ٍ ًجبت در آثْب
ثقبء در عجیؼت ٍ ؽزایظ عخت
هْبرت در ثکبرگیزی اثشارّب ٍ تجْیشات فٌی ًجبت
در عیالة ٍ آثْب
هْبرت در ارائِ کوک ّبی اٍلیِ ٍ ًجبت در آثْب
آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی تثجیت،حول ٍ اًتفبل فیشیکی
هصذٍم
رفتبر ؽٌبعی افزاد گوؾذُ

2

3

جوغ
14

ػٌْاى

جبًشیي

ًجبتگش ّ
شٌبگشاصلی

1

1

ششح ّظبیف
ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ تین،
ُوبٌُگی ثب عبیش ًیشّ ُبی دسگیش دس
پبعخگْیی ّ هغئْلیي اهذاد ّ
ًجبتً،ظبست ثش اجشای کبس
تِیَ ّ دس خْاعت تجِیشات ّ افالم
هْسد ًیبس تینً ،ظبست ّ پیگیشی
اهْس ،اسصیب ثی ػولیبت ،جبًشیي
فشهبًذٍ،شٌبگش هشاقت،آهبدٍ کشدى
تجِیضات ًجبت،جوغ آّسی آهبس ّ
اعالػبت،اسائَ گضاسػ ًِبیی،کوک ثَ
عبیش اػضبی تین
اسصیبثی ّکبسشٌبعی عبًذَ ،اجشای
ػولیبت جغتجْ ّ ًجبت دس آثِب ّ
عیالة اسائَ کوکِبی اّلیَ،کوک دس
عبیش اهْس

3

فزهبًذٍ تین حوبیت رّاًی

اهذاگز حوبیت رّاًی
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اهذاگز حوبیت رّاًی

اهذاگز حوبیت رّاًی



تعزیف:



ٍظیفِ پبعخ گَیی ٍ حوبیت رٍاًی اجتوبػی
آعیت دیذگبى عَاًح را ثز ػْذُ دارد تب ثتَاًٌذ
ثغَر هَثز خَد را ثب فؾبر ّبی رٍاًی ًبؽی اس
عَاًح عبسگبر ًوبیٌذ ٍ ثب خبًَادُ ٍ هحیظ
ارتیبط هٌبعت ثز قزار ًوبیٌذ.



ضزایط احزاس ترصصی:



دارا ثَدى حذاقل لیغبًظ(الَیت ثب رؽتِ ّبی
رٍاًؾٌبعی یب هزتجظ هی ثبؽذ)
فزهبًذُ تین رٍاًؾٌبط هی ثبؽذ.



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:
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هْبرت در ارائِ کوک ّبی اٍلیِ
ارایِ کوکْبی اٍلیِ رٍاًؾٌبختی ٍ حوبیت
رٍاًی در عَاًح
هْبرت در تکٌیک ّبی هقبثلِ ثب اعتزط ٍ
هذیزیت آى

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

ششح ّظبیف

1

فشهبًذٍ تین

1

ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ تینً،ظبست
ثش اجشای کبسُ،وبٌُگی ثب عبیشًیشّ ُبی
دس کیش دس پبعخگْیی ّ هغئْلیي اهذاد ّ
ًجبت،تِیَ ّ دس خْاعت تجِیشات ّ افالم
هْسد ًیبس تینً ،ظبست ّ پیگیشی اهْس،
اسصیب ثی ػولکشد تینً،ظبست ثش اجشای
کبس

2

جوغ

اهذادگش
دوبیت
سّاًی

3

اسایَ کوک ُبی اّلیَ سّاًشٌبختی دس
ثالیب،دوبیت سّاًی اجتوبػی آعیت دیذگبى
 ،ثبصگْیی سّاًشٌبختی ّ اًجبم عبیش
اهْس هذْلَ
4

فزهبًذٍ تین اسکبى
اضغزاری

هسئْل عزاحی اردّگبٍ
ّ هکبى یبثی(ً2فز)

17

هسئْل ثزپبیی
چبدر(ً3فز)



تعزیف:



قبثلیت اًجبم اهَر اهذادی در تبهیي
عزپٌبُ ،اعکبى اضغزاری ،ثزپبیی
اردٍگبُ ثزای اعکبى آعیت دیذگبى ٍ
کوک ثِ افزادی کِ پظ اس ٍقَع عَاًح
عجیؼی خبًِ ّبی خَد را اس دعت دادُ
اًذ،را ثز ػْذُ دارد.



ضزایط احزاس ترصصی:



گذراًذى دٍرُ ػوَهی اهذاد
گذراًذى دٍرُ تخصصی اعکبى
اضغزاری،اردٍگبُ.......



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:
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عزاحی ٍ ثزپبیی اردٍگبُ
ًحَُ اعکبى آعیت دیذگبى در ؽزایظ
هختلف

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

ششح ّظبیف

1

فشهبًذٍ تین

1

ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ
تینُ ،وبٌُگی ثب عبیش تین ُب ّ
هغئْلیي اهذاد تِیَ ّ دس
خْاعت تجِیشات ّ افالم هْسد
ًیبس تینً ،ظبست ّ پیگیشی اهْس،
اسصیب ثی ػولیبت اعکبى ،اسائَ
گضاسػ

هغئْل عشادی
اسدّگبٍ ّ هکبى
یبثی

2

3

جوغ

هغئْل ًصت ّ
ثشپبیی چبدس

اسصیبثی ّکبسشٌبعی هٌغقَ،
هکبى یبثی ،تْجیَ هغئْلیي
ًصت چبدس،کوک دس عبیش اهْس
عشادی ّ ثلْک ثٌذی هٌبعق
اعکبى ،ثشپبیی چبدس ُب،اًجبم
عبیش اهْس هذْلَ

3

6

فزهبًذٍ تین تغذیَ ،
ثِذاشت ّتْسیغ اقالم اهذادی

اهذادگز (ً2فز)
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اهذادگز (ً2فز)

اهذادگز (ً2فز)

اهذادگز (ً2فز)



تعزیف:



قبثلیت پبعخ گَیی،رفغ ًیبس ّبی اضغزاری
سًذگی،تبهیي آة ٍ تغذیِ عبلن ٍ تذاٍم
ثْذاؽت ػوَهی آعیت دیذگبى عَاًح را ثز
ػْذُ دارد.ؽٌبعبیی آعیت دیذگبى،تؼییي
ًیبس ّب ٍ تَسیغ اقالم اهذادی اس هْبرت ّبی
ایي تین هی ثبؽذ



ضزایط احزاس ترصصی:



گذراًذى دٍرُ ػوَهی اهذاد
گذراًذى دٍرُ تخصصی ثْذاؽت ٍ تغذیِ



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:
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ؽٌبخت ًیبس ّبی فیشیَلَصی اًغبى ّب در
حبلت ًزهبل ٍ در حَادث ٍعَاًح
اًجبم خذهبت ثْذاؽتی ٍ تغذیِ ای هٌبعت
ثِ آعیت دیذگبى
هْبرت در ثکبرگیزی ٍعبیل ٍ تجْیشات
هزثَط ثِ اجزای ثْذاؽت در هحیظ
تبهیي ٍ ارسیبثی آة ٍ تغذیِ عبلن در عَاًح

رزیف

عٌَاى

تعساز

ضزح ٍظبثف

1

فزهبًسُ

1

ثزًبهِ ریش ٍ ّوبٌّگ کٌٌسُ تین،
ّوبٌّگی ثب سبیز تین ّب ٍ
هسئَلیي اهساز ٍ ًجبتً،ظبرت ثز
اجزای کبر

2

اهسازگز

جوع

8

تعییي ًیبس ّبی ضزٍری ثِ زًجبل
سَاًح ،تبهیي ٍ ارسیبثی تغذیِ
سبلن زر سَاًح  ،سَاًح،تبهیي ٍ
تساٍم ثْساضت زر سَاًح ،تبهیي
ٍ ارسیبثی آة سبلن زر سَاًح ،
تَسیع اقالم اهسازی ثیي آسیت
زیسگبى  ،اًجبم سبیز اهَر هحَلِ
9

فزهبًذٍ تین
رّاثظ ػوْهی ّ هستٌذ سبسی

اهذاگز فیلن ثزدار
ّ تصْیز ثزدار

21

اهذاگز هستٌذ سبس

اهذاگز خغبط




تعزیف:

قبثلیت اًؼکبط فؼبلیت ّبی اهذاد ٍ ًجبت اس
هٌغقِ ػولیبت،هغتٌذ عبسی کبهل اقذاهبت اًجبم
ؽذُ(تصَیزی ٍ هتٌی) ٍ در صَرت ًیبس اًجبم
تجلیغبت در صحٌِ ػولیبت را دارا هی ثبؽذ.



ضزایط احزاس ترصصی:



دارا ثَدى هْبرت در رؽتِ رٍاثظ ػووی-هْبرت در
اًجبم فزآیٌذ هغتٌذ عبسی -کبرؽٌبط رٍاثظ
ػوَهی ٍ رؽتِ ّبی هزتجظ
گذراًذى دٍرُ تخصصی رٍاثظ ػوَهی ٍ هغتٌذ
عبسی



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:
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ؽٌبخت اصَل ارتجبط ٍ رٍاثظ ػوَهی
آؽٌبیی ثب اجزای صحیح فزآیٌذ هغتٌذ عبسی
هْبرت در ارائِ کوکْبی اٍلیِ
هْبرت در پیذا کزدى عَصُ ّبی هٌبعت جْت
اعتفبدُ ػولیبتی در ثؼذ اس حَادث
هْبرت در ثجت ٍ ًؾبى دادى فؼبلیت ّب ٍ ػولیبت
ؽٌبخت اّویت هغتٌذ عبسی ٍ اجزای صحیح آى
اس ػولیبت اًجبم ؽذُ

سدیف

1

2

3

4

ػٌْاى

فشهبًذٍ

اهذادگش فیلوجشداس
ّ تصْیش ثشداس

اهذادگش هغتٌذ عبص

اهذادگش خغبط
جوغ

تؼذاد

ششح ّظبثف

1

ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ تینُ ،وبٌُگی ثب عبیش تین
ُب ّ هغئْلیي اهذاد ّ ًجبت ،تِیَ ّ دس خْاعت
تجِیشات ّ افالم هْسد ًیبس تین،اسصیبثی ػولکشد تین،
ًظبست ثش اجشای کبس ّ اًؼکبط اخجبس ّ اعالػبت ثَ
هغئْلیت ریشثظ

1

تِیَ فیلن،ػکظ،تِیَ گضاسػ خجشی ّ آهبدٍ عبصی جِت
اعالع سعبًی ّ اًجبم عبیش اهْس هذْلَ

1

تِیَ هغتٌذات ػولیبت ّ عجقَ ثٌذی ّ ًگِذاسی دس
آسشیْ،اًجبم عبیش اهْس هذْلَ

1

اًجبم اهْس تجلیغبت ّ خغبعی ّاًجبم عبیش اهْس هذْلَ
4

فزهبًذٍ تین
ارتجبعبت آهبر ّ پشتیجبًی اداری

اهذادگش
استجبعبت سادیْیی

23

اهذادگش
اهْس اداسی ّ
دثیش خبًَ

اهذادگش
آهبس اعالػبتی



تعزیف:



ضزایط احزاس ترصصی:
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قبثلیت ایجبد ٍ کٌتزل فزآیٌذ ارتجبعی ٍ هخبثزاتی
در عَاًح ٍ حَادث ،پبعخ گَیی،جوغ آٍری ٍ ارائِ
اعالػبت هَرد ًیبس،جوغ ثٌذی آهبر،تْیِ گشارؽبت
ٍ اًجبم اهَر اداری در حَادث عتبد فزهبًذّی
هٌغقِ حبدثِ ٍ هزکش فَریت ّبی ػولیبتی
( )EOCرا دارد.
گذراًذى دٍرُ تخصصی ارتجبعبت ٍ هخبثزات
گذراًذى دٍرُ تخصصی آهبر ٍ اهَر اداری ٍ دثیز
خبًِ
کذراًذى دٍرُ تخصصی رایبًِ ٍ ًزم افشار ّبی
هزتجظ ثب آى

رز
یف

عٌَاى

تعساز

ضزح ٍظبثف

1

فزهبًذُ

1

ثزًبهِ ریش ٍ ّوبٌّگ کٌٌذُ تین ،تؾکیل
دثیز خبًِ،کٌتزل ثزقزاری ارتجبعی تٌظین ثز ًبهِ جلغبت ٍ
صَرت جلغبتّ،وبٌّگی ثب عبیز تین ّب ٍ هغئَلیي اهذاد
ٍ ًجبت،تْیِ ٍ در خَاعت تجْیشات ٍ اقالم هَرد ًیبس تین،
ارسیبثی ػولکزد تینً،ظبرت ثز اجزای کبر

2

تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:

هْبرت در ارائِ کوکْبی اٍلیِ
هْبرت در ثکبرگیزی تجْیشات فٌی،ارتجبعی ٍ
هخبثزاتی
هْبرت در رٍػ ّبی اجزایی آهبر در اهَر اداری ٍ
دثیز خبًِ
آؽٌبیی ثب عتبد ّبی فزهبًذّی ٍ هزکش کٌتزل
حَادث ٍ عَاًح ٍ ٍظبیف هزثَط ثِ آى
آؽٌبیی ثب ًزم افشار ّبی تخصصی هزتجظ رٍس
کؾَر ٍ دًیب

اهذادگز
ارتجبعبت
رادیَیی

3

اهذادگز اهَر
اداری ٍ دثیز
خبًِ

4

اهذادگز آهبر
اعالػبتی
جوغ

1

پبعخ گَیی ثِ ارتجبعبت رادیَیی ٍ هخبثزاتی،کبر ثب ایٌتزًت
ٍ رایبًِ ،اًجبم عبیز اهَر هحَلِ

1

اهَر اداری،تْیِ هیٌَت ًبهِ ّب ٍ صَرت جلغبت،تبیپ،جوغ
آٍری آهبر ٍ اعالػبت،تْیِ هغتٌذات ػولیبت،عجقِ
ثٌذی،ارائِ گشارػ ًْبیی ٍ ًگْذاری در آرؽیَ،کوک ثِ
اػضبء تین

1

جوغ آٍری ٍ ثجت آهبر،تجشیِ ٍ تحلیل آهبر اعالػبت ،
اًجبم عبیز اهَر هحَلِ
4

فزهبًذٍ تین پشتیجبًی فٌی
ػولیبت اهذاد ّ ًجبت

اهذادگزتزاثزی
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اهذادگز
تجِیشات

اهذادگز اًجبر

اهذادگز تذارکبت
ّ خذهبت



تعزیف:



قبثلیت پبعخگَیی ٍ ثْیٌِ عبسی تزاثزی ،اًجبر،
تذارکبت ،ارسیبثی آى را ثِ دًجبل عَاًح ٍ حَادث
داردً ٍ .یش ّوکبری در خذهبت ػوَهی عتبد ّبی
ػولیبتی ٍ فزهبًذّی عبًحِ در هٌغقِ ًیش اس ٍظبیف
ایي تین هیجبؽذ.

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

ششح ّظبثف

1

فشهبًذٍ

1

ثشًبهَ سیض ّ ُوبٌُگ کٌٌذٍ تینُ ،وبٌُگی ثب
عبیش تین ُب ّ هغئْلیي اهذاد ّ ًجبتً،ظبست ثش
اجشای کبس،اسصیب ثی ػولیبت ،اسائَ گضاسػ ًِبیی



ضزایط احزاس ترصصی:

2



گَاّیٌبهِ راًٌذگی پبیِ یک ٍ دٍ (اهذادگزاى تزاثزی)
گذراًذى دٍرُ تخصصی اًجبرداری
گَاّیٌبهِ هْبرت ّبی فٌی ٍ تخصصی هزثَط

3



تَاًبیی ّبی هَرز اًتظبر:



تَاًبیی تْیِ عجذّبی اهذادی (غذایی ،ثْذاؽتی،
پَؽبک ٍ)....
راًٌذگی خَدرٍّبی عجک ،عٌگیيً ،گْذاری ٍ
آهبدُ ًگْذاؽتي خَدرٍ ّبی اهذادی
ثزٍس ًگْذاؽتي تجْیشات اهذادی
کٌتزل ثز اجزای خذهبت ػوَهی عتبد ّبی ػولیبتی
ٍ فزهبًذّی عبًحِ در هٌغقِ
هْبرت در اهَر اًجبرداری
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4

5

اهذادگش تشاثشی

اهذادگش
تجِیضات

اهذادگش اًجبس

اهذادگش تذاسکبت
ّ خذهبت
ػوْهی

جوغ

1

1

1

1

ساًٌذگی خْدسُّبی اهذادی عت ّ عٌگیي،
ًگِذاسی ّ آهبدٍ ًگِذاشتي خْدسُّب،اًجبم
عبیش اهْس هذْلَ

ثشّص ًگِذاشتي ّ تؼویش تجِیضات اهذادی،اًجبم
عبیش اهْس هذْلَ
کوک دس اًجبس داسی،اًجبم عبیش اهْس هذْلَ
تِیَ عجذ ُبی هختلف اهذادی شبهل عجذ
غزایی،عجذ ثِذاشتی،عجذ پْشبک ّ اقالم صًذگی،
تبهیي تبعیغبت ّ خذهبت ػوْهی عتبد ُبی
ػولیبتی ّ فشهبًذُی عبًذَ دس هٌغقَ،اًجبم
،اًجبم عبیش اهْس هذْلَ

5



تعزیف:



هتؾکل اس اػضبء تین ّبی تخصصی ثبًَاى هی ثبؽذ کِ آهبدگی کبهل دارد تب ثز
حغت ًیبس در حَادث هختلف در اعزع ٍقت ثِ هٌغقِ هَرد ًظز اػشام گزدًذ .ایي
تین هی ثبیغت ثصَرت ٍیضُ تؾکیل گزدد ٍ تجْیشات اًفزادی آًْب در هحل
هخصَؿ اتبق آهبدُ ػولیبت،ثصَرت کبهل آهبدُ ثبؽذ.



ضزایط احزاس عضَیت:



تَاًوٌذتزیي اػضبءّز تین اس ًظز جغوی،هْبرتی ٍ ػولیبتی
داؽتي آهبدگی کبهل در ّز ؽزایظ جْت اػشام
داؽتي هْبرت ّبی تخصصی هَرد اًتظبر توبم تین ّبی هغزح در دعتَرالؼول
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هلشٍهبت اًفزازی عولیبت اهساز ٍ ًجبت:

 لَاسم ؽخصی( هغَاک ،خویز دًذاى ،صبثَى هبیغ ٍ)...
 لَاسم تخصصی ؽبهل:
 دعتکؼ آهجَ کَلِ پؾتی کفؼ(پَتیي ثب لحبػ ًوَدى عبیش) کیف کوکْبی اٍلیِ اًٍیفزم اهذادی(هبًتَ،هقٌؼِ ٍ کبٍر) کَالر گزدًی کیف کوزی کبپؾي اهذادی آتل ثبدی ًَار ّؾذار عَت کالُ اهذادی پتَ عزثبسی ثی عین چزاؽ قَُ کبراثیي دفتز یبدداؽت عٌبة ثیلچِ خَدکبر -تجْیشات تخصصی هزثَط ثِ ػولیبت

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

ششح ّظبیف

1

فزهبًذٍ تین

1

ثزًبهَ ریشیُ،وبٌُگی ثیي اػضبی تین ّ هسئْلیي اهذاد ّ ًجبت،تِیَ تجِیشات هْرد ًیبس ًظبرت ثز اجزای
کبر،ارسیبثی فؼبلیت ُب ّ ارائَ گشارش ًِبیی

2

جستجْگز ّ ًجبتگز در آّار

1

اجزای ػولیبت سًذٍ یبثی،ارائَ کوکِبی اّلیَ،تثجیت حول ّ اًتقبل ّ اًجبم سبیز اهْر هحْلَ

3

جستجْگز ّ ًجبتگز درجبدٍ ّ
سْاًح

1

دستیبثی ّ رُبسبسی هصذّم ،ارائَ کوکِبی اّلیَ،تثجیت ،حول ّ اًتقبل ّ اًجبم سبیز اهْر هحْلَ

4

جستجْگز ّ ًجبتگز در ارتفبع
ّ فضبی هؼلق

1

اجزای ػولیبت جستجْ ّ ًجبت،کبر ثب عٌبة ّ اًجبم سبیز اهْر هحْلَ

1

ارسیبثی هٌغقَ،ارائَ گشارش ،پیگیزی اهْر اجزای ػولیبت ًجبت در آة ّ سیالة ّ اًجبم اهْر هحْلَ

6

اهذادگز حوبیت رّاًی

1

ارائَ حوبیت ُبی رّاًی،اجزای ثبسی گزُّی ّ ًقبشی ثزای کْدکبى آسیت دیذٍ ّ اًجبم سبیز اهْر هحْلَ

7

اهذادگز اسکبى اضغزاری

1

هکبى یبثی،عزاحی ّ ثلْک ثٌذی هٌبعق اسکبى،تْجیَ هسئْلیي ًصت چبدرُ،وکبری در ًصت چبدر ّ اًجبم
سبیز اهْر هحْلَ

5

29

جستجْگز ّ ًجبتگز درسیالة

سدیف

ػٌْاى

تؼذاد

8

اهذادگش ثِذاشت ّ تْصیغ
اقالم اهذادی

1

9

اهذادگش استجبعبت آهبس ّ
اهْس اداسی

1

10

اهذادگش پشتیجبى فٌی
ػولیبت

1

11

اهذادگش سّاثظ ػوْهی ّ
هغتٌذ عبص

1

تِیَ فیلن ّ ػکظ,تِیَ گضاسػ خجشی،تِیَ هغتٌذات ػولیبت ّ عجقَ ثٌذی آى،اًجبم
اهْس تجلیغبت،خغبعی ّ اًجبم عبیش اهْس هذْلَ

11

ُش ػضْ دس سشتَ تخصصی خْد ثبیذ اص هِبست کبهل ثشخْسداس ثْدٍ ّ دس سشتَ ُبی
دیگش ًیض دذاقل دّسٍ ُبی آهْصشی پبیَ سا گزساًیذٍ ثبشذ.

تؼذاد کل

30

ششح ّظبیف

ییي ًیبص ُبی ضشّسی آعیت دیذگبى،تبهیي ّ اسصیبثی تغزیَ عبلن،اسصیبثی آة
عبلن،تْصیغ اقالم اهذادی ّ اًجبم عبیش اهْس هذْلَ
پبعخ گْیی ثَ استجبعبت سادیْیی ّ هخبثشاتی ،اًجبم اهْس اداسی جوغ آّسی آهبس ّ
اعالػبت ّ تجضیَ ّ تذلیل آى ّ اسائَ ثَ هبفْق ّ اًجبم عبیش اهْس هذْلَ
ًگِذاسی ّ آهبدٍ عبصی خْدسُّب،تؼویشات اّلیَ تجِیضات اهذادی،کوک دس اهْس اًجبس
داسی،تبهیي تبعیغبت ّ خذهبت ػوْهی عتبد ػولیبت ّ اًجبم اهْس هذْلَ

