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ببسوه تعبلي
شيوه نبهه اجرايي تفبهن نبهه هوكبري هشترك سبزهبى شهرداريهب و دهيبريهبي كشور و سبزهبى داوطلببى جوعيت هالل احور

دس ساستاي اًؼماد تفاّنًاهِ ّوىاسي هطتشن ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي وطَس ٍ ساصهاى داٍعلثاى جوؼيت ّالل
احوش تِ ضواسُ  59296هَسخ  ،97/99/24ضيًَُاهِ اجشایي ایي تفاّنًاهِ تا ّذف تثثيي فشآیٌذ جزب ٍ آهَصش دّياساى ٍ
اػضاي ضَساي اسالهي سٍستا ٍ ساوٌيي سٍستا ٍ ّوچٌيي ساُاًذاصي خاًِّاي ّالل تا استفادُ اص ظشفيت عشفيي تِ هٌظَس
استماء تابآٍسي جاهؼِ سٍستایي دس هَالغ تشٍص تحشاى تْيِ ٍ تذٍیي ضذُ است .ایي ضيًَُاهِ هطتول تش تؼاسیف ،ساختاس
تطىيالتي ،فاصتٌذي اجشا ،فشآیٌذ اجشا ٍ الذاهات اجشایي هي تاضذ وِ ضشٍست داسد پس اص اتالؽ تِ وليِ ٍاحذّاي تاتؼِ تش
حسي اجشاي آى ًظاست گشدد.
هبده ا-هفبهين:

داوطلب :ضخصي حميمي یا حمَلي است وِ ضوي ػضَیت ،تِ اصَل تٌيادیي ًْضت تييالوللي صلية سشخ ٍ ّالل احوش
پایثٌذ تَدُ ٍ تِ اساسٌاهِ ٍ لَاًيي جوؼيت ّالل احوش هتؼْذ تاضذ ٍ تا فؼاليت دس لالة سستِّا ٍ سضتِّاي داٍعلثي ،دس
ساستاي تَسؼِ اّذاف ػاليِ جوؼيت ّاللاحوش ٍ پيطثشد تشًاهِّاي اهذادي ،تطشدٍستاًِ ٍ خيشخَاّاًِ تِ صَست ساصهاًذّي
ضذُ ،هستوش یا غيش هستوش اسائِ خذهات هيًوایذ.
خدهبتداوطلببنه :تِ خذهاتي اعالق هيگشدد وِ فشد داٍعلة تذٍى چطنداضت هادي ،آى سا تا هيل ٍ اختياس خَد اًجام
هيدّذ ٍ ّذف اص آى اسائِ خذهات تِ هشدم آسيةپزیش جاهؼِ است.
خبنه هالل :خانه هالل جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ،هشوضي است تا ساختاس ٍ اهىاًات ٍ فؼاليت

داٍعلثاًِ وِ دس سغح هحالت ضْشّا ٍ ًماط سٍستایي تاسيس هيگشدد.
رئيس خبنه هالل :یه ًفش اص اػضاي ٍاجذ ضشایظ خاًِ ّالل تَسظ ضَساي تشسسي ٍ ًظاست خاًِّاي ّالل اًتخاب ٍ تِ
سئيس ضؼثِ ّالل احوش ضْشستاى هؼشفي هيگشدد وِ پس اص تائيذ ،تِ ػٌَاى سئيس خاًِ ّالل اًتخاب هيضَد.
تثصشُ:سئيس خاًِ ّالل تِ هذت  6هاُ تِ صَست هَلت اًتخاب ضذُ وِ پس اص گزضت  6هاُ ،ضوي داسا تَدى ضشایظ
ػوَهي تا حىن سئيس ضؼثِ ّالل احوش ضْشستاى تِ ػٌَاى سئيس دائن تؼييي هيضَد.

پروژه داوطلبي :فؼاليتي است وِ تا هساػذت ٍ ّوشاّي داٍعلثاى ،جْت تاهيي اصليتشیي ٍ هْوتشیي ًياصّاي
ًياصهٌذاى جاهؼِ ّذف صَست هيگيشد.
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كبرواى سالهت :گشٍّي است هتطىل اص پضضىاى ٍ پيشاپضضىاى وِ تا تخصصْاي هتفاٍت ٍ تا اػضام تِ سٍستاّا ٍ هٌاعك
آسيةپزیش ًسثت تِ تْثَد ٍ استماء سغح سالهت صًذگي الطاس آسية پزیش الذام هيًوایٌذ.
دهيبريًْ :اد ػوَهي ٍ غيشدٍلتي هحسَب هيضَد ٍ داساي ضخصيت حمَلي هستمل تَدُ وِ تِ صَت خَدوفا اداسُ
هيضَد.
دهيبر :دّياس ضخصي حميمي است وِ تَسظ ضَساي اسالهي سٍستا ٍ تش اساس ضَاتظ هشتَعِ اًتخاب ضذُ ٍ هذیشیت
دّياسي سا تش ػْذُ داسد.
پبيگبه آتشنشبني روستبيي :پایگاُ آتصًطاًي سٍستایي ،هىاًي هستمل ٍ تحت هالىيت دّياسي سٍستاي هحـل اسـتمشاس
اسـت وـِ تـا تشخَسداسي اص ًيشٍي آهَصشدیذُ ٍ تجْيضات هماتلِ تا آتصسَصي ٍ اهذاد ٍ ًجات ،تحت ًظاست تخـطذاس تـِ
ػوليات آتصًطاًي ،اهذاد ٍ ًجات آسية دیذگاى حَادث دس هحذٍدُ سٍستاي هحل استمشاس هي پشداصد.
هبده -2سبختبر تشكيالتي:

تِ هٌظَس تشًاهِسیضي ٍ ّواٌّگي تشاي اجشاي هفاد هٌذسج دس ضيَُ ًاهِ ،واسگشٍُّاي استاًي ٍ ضْشستاًي ریل واسگشٍُ
هلي(هَضَع هادُ  6تفاّن ًاهِ) تِ ضشح صیش تطىيل هيگشدد:
الف )کارگروه استانی:

 .9هذیشول دفتش اهَس سٍستایي ٍ ضَساّاي استاًذاسي
 .2هذیش ػاهل جوؼيت ّالل احوش استاى/هؼاٍى اهَس داٍعلثاى استاى
 .3هؼاًٍيي هشتَعِ (دس صَست لضٍم)
ب) کارگروه شهرستانی :

واسگشٍُ ضْشستاًي دس ریل واسگشٍُ استاًي تَدُ ٍ هتطىل اص اػضاي صیش هيتاضذ:
ً .9وایٌذُ تام االختياس فشهاًذاسي
 .2سئيس ضؼثِ جوؼيت ّالل احوش
 .3تخطذاس
 .4سیيس خاًِ ّالل سٍستاي هشوض دّستاى یا سٍستاي داساي پایگاُ آتصًطاًي سٍستایي
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هبده -3فبزبندي اجرا:

جزب ٍ آهَصش دّياساى ٍ اػضاي ضَساياسالهي سٍستا ٍ ساُاًذاصي خاًِّاي ّالل ،دس  3هشحلِ ٍ تا اٍلَیت ّاي ریل اجشا
هيگشدد:
-9سٍستاّاي داساي پایگاُ آتصًطاًي سٍستایي
-2هشاوض دّستاىّا
-3سٍستاّاي ٍاجذ ضشایظ ٍ حادثِ خيض
تثصشُ :دس فاصّاي  3 ٍ 2اجشا ،ساُاًذاصي خاًِّاي ّالل هٌَط تِ اسائِ دسخَاست اص سَي دّياس ،ضَساي اسالهي سٍستا ٍ یا
فشد هتماضي ساوي سٍستا هيتاضذ.
هبده -4فرآيند اجرا :
رديف

9
2
3
4

نوع اقدام

هسئول اقدام

هؼشفي دّياساى ٍ اػضاي ضَساي اسالهي سٍستاّاي ٍاجذ ضشایظ تا تَجِ تِ فاصتٌذي اجشا
تِ سئيس ضؼثِ جوؼيت ّالل احوش
تشگضاسي دٍسُ ّاي تَجيْي همذهاتي تشاي دّياساى ٍ اػضاي ضَساي اسالهي سٍستا جْت
تثييي ًحَُ ّوىاسي تا جوؼيت ّالل احوش دس خصَظ الذاهات دّياسيّا
جزب ٍ ساصهاًذّي دّياساى ٍ اػضاي ضَساي اسالهي سٍستا تِ ػٌَاى داٍعلة جوؼيت
ّالل احوش
تشگضاسي دٍسُّاي آهَصش ػوَهي تشاي دّياساى ٍ اػضاي ضَساي اسالهي سٍستا

دفتش اهَس سٍستایي ٍ
ضَساّاياستاًذاسي
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ّواٌّگي جْت ساُاًذاصي خاًِ ّالل

6

اعالع سساًي ٍ تشغية ٍ تطَیك خيشیي ٍ ساوٌيي سٍستا تشاي ػضَیت دس خاًِّاي ّالل

7

جزب ساوٌيي هتماضي داٍعلة دس سٍستا

8

تشگضاسي دٍسُ آهَصشّاي ػوَهي ٍ تخصصي تشاي سٍستائياى تا تَجِ تِ ًياصسٌجي
صَست گشفتِ
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ضؼة جوؼيت ّاللاحوش
ضؼة جوؼيت ّاللاحوش
ضؼة جوؼيت ّاللاحوش
ضؼة جوؼيت ّاللاحوش-
دّياسي
دّياسي
سئيس خاًِ ّالل-
دّياسي
ضؼة جوؼيت ّالل احوش-
سئيس خاًِ ّالل-
دّياسي

تبصره :دّياسيّا هي تَاًٌذ تا احصاء هسائل ٍ هطىالت سٍستا ًسثت تِ دسخَاست تشگضاسي دٍسُ آهَصضي هَسدًياص تِ
جوؼيت ّالل احوش هاًٌذ هذیشیت تحشاى ،تْذاضت هحيظ ،هماتلِ تاخطىسالي ٍ  ...تا ّذف افضایص تابآٍسي ٍ پاسخگَیي
تِ سَاًح ٍ حَادث الذام ًوایٌذ.
هبده -5اقداهبت اجرايي:

تؼذ اص هؼشفي ٍ جزب دّياساى ٍ اػضاي ضَساي اسالهي سٍستا ،الذاهات ریل تَسظ دّياسيّا ٍ خاًِّاي ّالل تا ّوىاسي
جوؼيت ّاللاحوش اًجام هيضَد:
 .9جزب ساوٌيي هتماضي داٍعلة دس سٍستا
 .2احصاء ٍ تجْيض الالم اهذاد ٍ ًجات تا هطاسوت خيشیي ٍ داٍعلثاى
 .3هؼشفي خيشیي ساوي دس سٍستاّا تِ جوؼيت ّاللاحوش جْت حوایت اص پشٍطُّاي داٍعلثي اجشا ضذُ دس سٍستا
ّ .4وىاسي تشاي ساُاًذاصي پایگاُّاي جوغ آٍسي ووهّاي هشدهي دس خاًِ ّالل دس صهاى تشٍص حَادث
 .5اختصاظ فضاي هَسد ًياص جْت دپَي الالم اهذاد ٍ ًجات دس صهاى تشٍص حَادث
ّ .6واٌّگي تشاي تاهيي الالم اهذاد ٍ ًجات هَسد ًياص اػالم ضذُ اص سَي دّياسيّا تَسظ جوؼيت ّاللاحوش
 .7اجشاي پشٍطُ ّاي داٍعلثي هحشٍهيت صدا ،سالهت هحَس ٍ  ...تا استفادُ اص ظشفيت عشفيي
ّ .8واٌّگي تشاي اًجام هاًَسّاي آهَصضي ٍ اهذاد ٍ ًجات تَسظ جوؼيت ّاللاحوش تا ّوىاسي دّياسيّا ٍ
خاًِّاي ّالل
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