 22آبان ماه 1400
13 November 2021

يیژٌ کارکىان شُرداريَا ،دَياريَا ي شًراَايَاي اسالمي شُر ي ريستا

ويريي دايطلب آتش وشاوي
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ثِ کسي گفتِ هي ضَد کِ هکول ًيرٍی حرفِ ای آتص ًطبًي ثَدُ ٍ ثصَرت افتخبری ٍ پبرُ ٍقت در راستبی خذهت رسبًي ثِ
ضْرًٍذاى جْت اًجبم فؼبليت ّبی ایوٌي ٍآتص ًطبًي اًتخبة هي ضَد ٍ ثب سبزهبى آتص ًطبًي ّوکبری هي کٌٌذ ٍ ایي
هَضَع ّيچ گًَِ تؼْذ استخذاهي ًخَاّذ داضت ،ثِ ٌّگبم ًيبزدر حَادث ٍآتص سَزی ّبی ثسرگ ضوي کوک رسبًي ثِ هردم
ٍ ًجبت جبى ٍ هبل آًْب در قبلت ًيرٍی آتص ًطبًي اًجبم ٍظيفِ هي ًوبیٌذ.

تفبٍت اصلي ثيي آتص ًطبًبى حرفِ ای ٍداٍطلت درایي است کِ آتص ًطبًبى حرفِ ای  ،هيجبیست درایستگبّْبی ػوليبتي
ثبزهبًْبی هطخص ٍ از قجل تؼييي ضذُ حضَر هرتت داضتِ ثبضٌذ ٍ در ازای ارائِ خذهبت خَدهجلغي هطخص ضذُ طجق قرارداد
دریبفت هي ًوبیٌذ در حبلي کِ آتص ًطبًبى داٍطلت ،ثِ استثٌبی هَاقغ هَرد ًيبز ثِ آًبى ًظير توریٌبت ٍ جلسبت آهَزضي در
ایستگبّْبی ػوليبتي حضَری ًخَاٌّذ داضت .اهرٍزُ در ثسيبری از کطَرّب از دٍ ًَع گرٍُ آتص ًطبًبى حرفِ ای ٍ داٍطلت
جْت ایجبد یک سيستن حفبظتي کٌترل حریق ٍ حَادث استفبدُ هي ًوبیٌذ تجبرة جْبًي در ثرخَرد ثب تطکيل چٌيي گرٍّْبیي
ًطبى هيذّذ اّذاف ثسيبری در پي تطکيل گرٍّْبی داٍطلت ٍجَد دارد  .اّن ایي اّذاف ػجبرتٌذ از:
َدف اصلي:

استفبدُ از هطبرکت ّبی هردهي در هَاقغ ثرٍز حَادث ٍ آتص سَزیْبی گستردُ ٍ داضتي ًيرٍّبی کبفي ٍ کبر آهذ ٍ آهبدُ ثِ کبر
ٌّگبم ًيبز
اَداف فرعي:

 -1ارتقبءسطح فرٌّگ ایوٌي ػوَم افراد جبهؼِ
 -2کبّص خسبرات جبًي ٍ هبلي ًبضي از حَادث ٍ آتص سَزی
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آهَزش ّوگبًي ایوٌي در ثرخَرد ثب حَادث ٍ آتص سَزی
ضٌبخت حرفِ هخبطرُ آهيس آتص ًطبًي ٍ تجييي اّويت ٍ جبیگبُ آى در ثيي اقطبر هختلف جبهؼِ
فراگيری دٍرُ ّبی آهَزضي ایوٌي ٍ آتص ًطبًي در راستبی پر ًوَدى اٍقبت فراغت افراد در ردُ ّبی سٌي هختلف
کبّص ثبر هبلي ٍ ّسیٌِ ّبی جبری سبزهبًْبی آتص ًطبًي در ًگْذاری ٍ استخذام پرسٌل
دخبلت ٍ در گير ًوَدى طجقبت هختلف جبهؼِ ٍ هطبرکت هردم در اهَر ایوٌي

آوچٍ باید یک آتش وشان بداود
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شرایط عضًیت در گريٌ ( آتش وشاوان دايطلب):

شرح يظایف آتش وشاوان دايطلب:

-1
-2
-3
-4
-5

ّوبٌّگي ٍ ّوکبری ثب ًيرٍّبی حرفِ ای آتص ًطبًي در ػوليبت اطفبء حریق
کوک ثِ افراد آسيت دیذُ از حَادث ٍ ًجبت آًْب از کبًَى حبدثِ
اًجبم کوک ّبی اٍليِ ٍ رسبًذى هصذٍهيي ٍ هجرٍحيي ثِ ًسدیکتریي هحل درهبًي
ضرکت در کالسْبی آهَزش تئَری ٍ ػولي جْت فراگيری اصَل ٍ ًکبت ایوٌي در راستبی اّذاف آهَزضي
سبزهبًْبی آتص ًطبًي
کَضص در ثرقراری ارتجبط ثب ضْرًٍذاى  ،آگبّي دادى ثِ آًبى ٍ اًتقبل ًکبت ایوٌي

ssafta.imo.org.ir
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ثرخَداری از سالهت کبهل جسوي ٍ رٍحي
ػالقوٌذی ٍ داضتي حذاقل سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي ٍ کست آهَزضْبی هقذهبتي
داستي حذاقل  18سبل ٍ حذاکثر  66سبل سي (گرٍُ سٌي فؼبل جبهؼِ(
تکويل فرم تقبضبی ػضَیت ( ایي فرم از سَی سبزهبى آتص ًطبًي تْيِ ٍ ارائِ هي گردد(
تکويل فرم تؼْذ ًبهِ ( ایي فرم از سَی سبزهبى آتص ًطبًي تْيِ ثِ هٌسلِ تؼْذ اخالقي داٍطلت ًسجت ثِ جبى ٍ هبل
هردم است )

