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 :مقدمه) الف

هـاي امـدادي   المپيـاد مهـارت  ( آمـاده  مسابقاتدر ) آموز آماده در روزهاي سختدانش(طرح ملي دادرس هاي آموزان پس از گذراندن آموزشدانش

بـر   تأكيـد هاي آموزشي و تربيتي اسـت كـه بـا    آماده يكي از برنامه مسابقاتمقدماتي مرحله . پردازندبه رقابت با يكديگر مي )احمريدادرسان هالل

-در دوره .گـردد برگزار مـي  يو شهرستان ايناحيه، ايدرون مدرسهسطح 3هاي آماده برتر در آموزش قبل از اجراي مسابقات و به منظور تعيين تيم

تـوجهي  شد كه همين امر سبب كماي بر برگزاري مراحل استاني و كشوري المپياد ميآماده تأكيد ويژه مسابقات قبلي برگزاري طرح دادرس وهاي 

تغييرات ، هاي گذشتهاندركاران برگزاري طرح و مسابقات در سالبه همين دليل پس از كارشناسي نظرات دست. گشتبه امر آموزش در مدارس مي

  :گرددآماده به شرح زير اعالم مي مسابقاتها مراحل برگزاري ها و امكانات موجود در شهرها و شهرستاندر اجراي برنامه امسال با توجه به ظرفيت

  

  :اهداف)ب

  آماده براي مقابله با حوادثآموزي هاي دانشافزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري مدارس كشور با تكيه بر تربيت تيم •

  آموزاندانشهاي خودامدادي در ميان توسعه و ترويج ظرفيت •

   يهاي كارگروه ديده توانمند و برخوردار از مهارتآموزان آموزشهاي اوليه مديريت بحران مبتني بر دانش ساماندهي تيم •

  

  :سطوح  برگزاري )ج

   هاي آماده مدارس مجري طرح ملي دادرسبا شركت تمامي تيم :ايمدرسهدرون -1

آمـوزش و پـرورش و همچنـين شـهرهاي      نـواحي در صورت وسعت شهرستان و دارا بودن ( ناحيههاي برتر مدارس هر تيم با شركت: ايناحيه -2

   )اقماري

   شهرستان هر و پرورش هاي برتر و نواحي آموزشبا شركت تيم :يشهرستان -3

  

  :زمان اجراء)د

   هفته نخست بهمن ماه: ايرسهمددرون 

  دهه مبارك فجر: ايناحيه

  تا نيمه اسفندماه پايان بهمن ماه: شهرستان

تواند تغيير نمايد اما بايد حتمـا تـا   احمر و اداره آموزش و پرورش شهرستان، زمان اين مراحل ميشرايط اقليمي و توافق بين هاللتوجه با : 1تبصره

  .هاي برتر هر شهرستان در دو بخش دختران و پسران مشخص شده باشندتيم 1397ماه  نيمه اسفند

ها قرار خواهد دستورالعمل مرحله استاني در اختيار استان. اقليم مناطق گرمسير انجام مرحله استاني در اسفندماه بالمانع است با توجه به: 2تبصره

    .گرفت

  

  :ضوابط عمومي) ه

آموزش و  سالمتبدني و اداره تربيت رساني مناسب با هماهنگيو اطالعمجري طرح ملي دادرس تمامي مدارس  ها دربرگزاري آزمونفراخوان  .1

   .انجام پذيرد پرورش شهرستان

نامه مرحله شهرستاني به رضايت .الزامي است توسط مديريت مدارس صورت خروج از مدارسآموز در نامه كتبي از اولياء دانشرضايتدريافت  .2

  .در شعبه حفظ شودهمان دوره همراه ساير مدارك دريافتي تا پايان مرحله كشوري المپياد 

  .الزامي استمسابقات ي عملجهت اعضا در تمامي مراحل ) پوشيدن كاور(سازماني هويت  حفظ .3

  .، اخالقي و نيز موازين فرهنگي و بومي هر منطقه ضروري استرعايت شئونات اسالمي .4

جهت اجراي هاي استان و ساير معاونتعمومي روابط ،حراست جوانان،معاون امور  استان، احمرهالل جمعيت عاملهماهنگي الزم با مدير .5

 .مطلوب مسابقات صورت پذيرد
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صورت ) هاي اجتماعيها و شبكهخبرگزاري(هاي مختلف رساني مناسب خبري از طريق رابطان خبري سازمان جوانان با استفاده از راهاطالع .6

 .پذيرد

 .پذيردارزيابي نهايي توسط ستاد بر اساس مفاد اين دستورالعمل انجام مي .7

 .باشد المپياددوره  مينهفتشايسته است تصاوير تهيه شده از اين مراحل منقش به پوستر  .8

 .رعايت كامل نكات ايمني در طول مسابقات حائز اهميت است .9

 .است الزامي در مراحل عملي دريافت گواهي سالمت از پزشك معتمد .10

آموزان ساير جهت برگزاري مسابقات متوازن، دانش. باشدمي) 1384ند الي اسف 1383متولدين فروردين (آموزان پايه هشتم المپياد ويژه دانش .11

  .ي بيان شده، مجوز شركت در مسابقات را ندارندها يا سنين باالتر از محدودهپايه

مسابقات امدادي برگزاركنندگان مسابقات توجه ويژه داشته باشند كه . رعايت نكات اخالقي و بشردوستانه در طول مسابقات حائز اهميت است*

جهت . كننده در مسابقات نيز بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيردتوجه به مسائل اخالقي و رفتاري دادرسان شركت. نيمي از مسير است

جهت » جام بشردوستي«آيين نامه . گرددبرگزار مي» جام بشردوستي«ها از منظر اخالق، مشاركت گروهي، نظم و احترام برگزيدن بهترين تيم

 :باشدبه شرح ذيل مياجرا در مرحله شهرستاني 

  »كرامت انساني و ترويج صلح و دوستي«:شعار

در راستاي منويات مقام معظم رهبري و پيرو سخنان رييس محترم جمهور پيرامون تقويت روحيه 

هاي گري، در نظر است ارزشمقابله با خشونت و افراطيداوطلبي اعضاي سازمان جوانان به منظور 

ديل كرده و اعضاي هاي بشردوستي تببشردوستانه اصول انسانيت و خدمات داوطلبانه را به مهارت

ها را آموزي، مربيان و عوامل اجرايي در فضاي اردويي طي رقابتي انساني اين مهارتهاي دانشكانون

  . تمرين نمايند

  :تعاريف

  .شودست  فعاليت بشردوستانه گفته ميبه تمام اعمال خوب و پسنديده كه براي بشريت مفيد ا -1

هاي بشردوستانه و تجلي آن در رفتارها، گفتارها و هاي اصول بين المللي هالل احمر به مهارتهاي مثبت و تبديل ارزشاي از نگرشبه مجموعه -2

  .گردداطالق مي» هاي بشردوستيمهارت«ها اخالق متعالي انسان

  اهداف طرح

  هاي اصول انسانيت و خدمات داوطلبانه ارزش بيشتر آموزي و مربيان براي دركهاي دانشكانونتوانمندسازي اعضاي  - ا

  ها در جهت شادكردن ديگرانمفهوم حفظ احترام و كرامت انسان بيشتر آموزان براي دركتوانمندسازي دانش -2

و ترويج صلح پايدار در جهت زندگي مسالمت آميز، تحمل نقد و مفهوم برقراري دوستي، همكاري  بيشترآموزان براي درك توانمندسازي دانش -3

  نظرات مخالف

  مفهوم خدمات داوطلبانه بدون منت و تبعيض براي تسكين آالم بشري  بيشترآموزان براي درك توانمندسازي دانش -4

بشردوستانه براي مقابله با مخاطرات ناشي از  پذيري جهت ترويج و بكارگيري مهارتهايآموزان و مربيان براي مسؤليتتشويق و ترغيب دانش -5

  رفتارهاي غيرانساني مثل خشونت درخانه، مدرسه و جامعه

  اجرا

گانه جهت احراز جام بشردوستي، براساس بكارگيري مهارتهاي سه) يك تيم(ترين تيم هاي ارزيابي، شناسايي، انتخاب و معرفي بشردوستشاخص

  :وطلبانه به شرح زير استبشردوستي اصول انسانيت و خدمات دا

  حفظ احترام و كرامت انساني: مهارت اول

  ترويج صلح و دوستي: مهارت دوم

  خدمات داوطلبانه و بدون منت: مهارت سوم

 هاي فوق و فرم امتيازات نقش فعال و تاثيرگذاري براي ارزيابيطبق شاخص... شايان ذكر است تمام دادرسان، مربيان، مسؤالن برگزاري اردو و 

  .ترين تيم را ايفا خواهند نمودگانه بشردوستي و همچنين شناسايي، انتخاب و معرفي بشردوستهاي سهميزان بكارگيري مهارت

  :باشدول زير ميبر اساس تكميل جدطريقه انتخاب 
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  .گرددانتخاب مي برگزار كنندگانترين تيم بر اساس نظرات بشردوست

 معرفي تيم بشردوستي

 نام مدرسه رديف

احترام به قانون و 

 نظم

احترام به مربيان، 

داوران و كادر 

 اجرايي

احترام به ساير 

 دادرسان

 ترويج صلح و دوستي

دوستي صميمانه، پرهيز از دعوا و (

...)كالم ناپسند، ميانجيگري و  

انجام فعاليت 

 داوطلبانه
 مجموع

50 50 50 50 100 300 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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  اي آمادهمدرسهدرون مسابقات)1
  

پـس از آن آزمـون    .نمايـد مـي در مدرسـه  نفـره   14هاي هاي الزم، اقدام به تشكيل تيممربي طرح دادرس پس از ارائه آموزش :مقدمه

بـا همراهـي   » )كتـاب دادرس (آمـوز  هـاي امـدادي دانـش   كتاب آموزش مهارت«ت ارائه شده و مطابق مرجع طرح كتبي از نمونه سئواال

در قالب دو تيم (نفر  30طبق دستورالعمل طرح ملي دادرس بايد حداقل  .شودمدرسه انتخاب مي و تيم برتر هدشبرگزار مربيان مدرسه 

  .در هر مدرسه آموزش ديده باشند) نفر ذخيره 1+ نفره  14

هـاي  نفري به عنوان تيم 14تيم  50مدرسه باشد بدين معناست كه  50آموزش طرح دادرس در شهرستاني  بديهي است كه اگر سهميه

  .يابندبرتر اين مرحله، به مرحله بعد راه مي

  .اي خواهند داشتمدرسهتري در آزمون درونهاي بيشتيم) درصد 80هاي آموزش يافته باالي مدرسه(مدارس امدادي : 1تبصره 

  .نفر داراي باالترين امتياز را به عنوان تيم برتر معرفي نمايد 14تواند پس از برگزاري آزمون مدرسه مي: 2تبصره 

  

  : نحوه برگزارينكات 

انجـام  ) كتـاب دادرس (آمـوز  هاي امدادي دانـش تعيين تيم برتر هر مدرسه از طريق برگزاري آزمون كتبي از كتاب آموزش مهارت - 1

  . پذيردمي

 .باشدن مدرسه ميمسئوالو دادرس مسئوليت برگزاري آزمون كتبي در سطح مدرسه بر عهده مربي  - 2

 .يابداحمر جهت نظارت بر آزمون در مدرسه حضور احمري نباشد، شايسته است نماينده شعبه هاللدر صورتي كه مربي هالل - 3

 .دگردبرگزار مي) امتياز 120 حداكثر مجموعسئوال و در  40(اصلي  سرفصل 8آزمون كتبي در سطح مدرسه از  - 4

 .احمر نيز در بين سئواالت گنجانده شودسئوال از تاريخچه و اصول و اهداف جمعيت هالل 2شايسته است  - 5

 . پذيردميانجام  1طرح دادرس بر اساس سهميه جدول شماره انتخاب سئوال جهت آزمون كتبي توسط مربي - 6

 .باشدمسئول پاسخگويي به اعتراضات احتمالي مي طرح دادرسمربي  - 7

 .باشندتمامي اعضاي يك تيم ملزم به شركت در آزمون كتبي مي - 8

نفـره در آزمـون كتبـي     14به طور مثال اگر سه تيم آماده . امتياز هر تيم حاصل ميانگين مجموع امتيازات تمامي نفرات تيم است  - 9

 . گرددش باالتر باشد به عنوان تيم برتر مدرسه انتخاب مينمايند، تيمي كه ميانگين امتيازاتشركت مي

برتـر   نفـر  14از طريـق انتخـاب    مدرسـه  تعيين تيم برتـر ) نفر 28زير (آموز جمعيت كمي دارند مدارسي كه به لحاظ تعداد دانش - 10

 .توسط مربي انجام گرددآزمون كتبي، 

هاي ديگر ادغام شـوند يـا تـيم جديـدي را تشـكيل      توانند در تيمنفر كمتر شد، به صالحديد مربيان مي 14كه تيمي از در صورتي - 11

 .دهند

  .باشدمي 120حداكثر امتياز . دارد منفي امتياز 1و هر پاسخ غلط مثبت امتياز  3هر پاسخ صحيح  - 12
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  )امتياز 120(ها و تعداد سواالت آزمون كتبي سرفصل) 1(جدول 

  امتياز حداكثر  امتياز هر سئوال  تعداد سؤاالت  نام آيتم  رديف

  6  پناه گيري و خروج ايمن  1

امتياز مثبت براي هر  3

امتياز  1پاسخ صحيح و 

منفي براي هر پاسخ 

  نادرست

18  

  9  3  ارزيابي وكنترل عالئم حياتي  2

3  CPR  5  15  

  15  5  ، بانداژخونريزي، پانسمان  4

  12  4  شكستگي، آتل بندي  5

  18  6  حمل مصدوم  6

  18  6  اطفاء حريق  7

  9  3  اسكان اضطراري  8

  6  2  احمرآشنايي با تاريخچه، اصول و اهداف جمعيت هالل  9

  120    40  جمع كل  

  .ثانيه فرصت پاسخگويي داده شود 50در كليه سطوح به ازاي هر سوال *

  

  آماده ايناحيه مسابقات) 2

  

 .باشدميكتبي  به صورت آزموننيز در اين مرحله  المپياداجراي  .1

بيش از در مجموع كننده در طرح دادرس آنان كه تعداد مدارس شركت مختلف آموزش و پرورش نواحيهاي داراي شهرستان .2

تا  باشندمي ناحيهملزم به اجراي اين مرحله، به منظور تعيين تيم برتر هر  )تيم پسران 10تيم دختران و 10(تيم است  20

  .كنندهاي كمتري به مرحله شهرستاني راه پيدا تيم

  .آيندهر شهرستان جزء نواحي و مناطق آموزش و پرورش شهرستان به حساب ميمجري طرح دادرس شهرهاي تابعه  .3

هاي برتر آموزش و پرورش در شهرستان از طريق برگزاري آزمون كتبي در هر منطقه بين تيم ناحيهتعيين تيم برتر هر  .4

 .پذيردمدارس همان منطقه انجام مي

احمـر جهـت نظـارت بـر     احمري دادرس حضور نداشته باشند، شايسته است نماينده شـعبه هـالل  مربيان هاللدر صورتي كه  .5

 .اي حضور پيدا كندآزمون در مرحله منطقه

 .امتياز افراد صفر محسوب خواهد شدو عدم شركت در آزمون،  باشندها ملزم به شركت در آزمون كتبي ميتمامي نفرات تيم .6

  )ايمدرسهمانند مرحله درون( .باشدميانگين مجموع امتيازات نفرات همان تيم مي امتياز هر تيم حاصل .7

اداره سالمت آموزش و پرورش و در روز تعيين شده توسط مسئولين  ناحيهآزمون كتبي هر منطقه در سالن اجتماعات همان  .8

  . برگزار گرددبا هماهنگي هالل احمر شهرستان منطقه 

از منبع سئواالت انجام  )رجوع شود به شهرستاني( كتبي در اين مرحله توسط كميته برگزاريانتخاب سئوال جهت آزمون  .9

  .پذيرد

  . باشدمي) 1جدول شماره (ها، تعداد سئواالت و ميزان امتيازات در اين سطح همانند سطح قبل سرفصل .10

 .برگزار گردد نواحيي آزمون بايد به صورت هماهنگ در يك روز در سطح كليه ،درصورت استفاده از يك نمونه سئوال .11

آموزان دعوت شود با تيم منتخب مدرسه را همراهي نمايد يا محل آزمون مشخص شود و از دانش ،سرپرستي از مدرسه .12

 )شنبه يا جمعه صبح5مثال . (حضور پيدا كنند نهمراهي و مسئوليت والدينشان در محل آزمو

 .دگردآزمون كتبي در دو مكان مجزا براي دختران و پسران برگزار  ايناحيهدر آزمون مرحله  .13

  .هر استان موظف است كتاب دادرس را به صورت جزوه و يا لوح فشرده در اختيار مربيان خود قرار دهد .14
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  شهرستاني آماده مسابقات) 3

  

گردد تا برترين تيم همان شهرستان برگزار مي نواحيهاي برتر بين تيمبه منظور تعيين تيم برتر هر شهرستان آزمون كتبي و عملي 

مدرسه  20كننده زير يا تعداد مدارس شركت(مختلف آموزش و پرورش باشد  نواحيچنانچه شهرستاني فاقد  .شهرستان انتخاب شود

هاي برتر مدارس برگزاري آزمون بين تيمتعيين تيم برتر شهرستان از طريق ) مدرسه پسرانه 10مدرسه دخترانه و  10باشد، يعني 

  .اي المپياد برگزار نخواهد شدناحيهو عمال مرحله  شهرستان انجام پذيرد

  .ضروري است اين مسابقات در دو روز مجزا ويژه دختران و پسران برگزار گردد برنامه الزم به ذكر است كه با توجه به ماهيت عملي

  :مدارك مورد نياز

كننده تمامي نفرات شركت ازمرحله عملي، با توجه به برگزاري  نامه مدرسهمعرفيو  و سن ويژه مسابقات احراز هويتمدارك عالوه بر 

 نامه از ولي قانوني دادرسان نيز الزاميتدريافت رضاي. اخذ گرددتوسط كميته برگزاري  گواهي سالمت از پزشك معتمدبايستي مي

  .است

  :يشهرستانالمپياد كميته  برگزاري 

، داور داراي درجه جوانان شهرستان كارشناس، احمر شهرستان به عنوان رئيس كميتهنفره شامل رئيس جمعيت هالل 4اين كميته 

  .دباشپرورش شهرستان به عنوان عضو كميته مي شده از اداره آموزش ونماينده معرفي و كشوري

حائز رتبه سوم و باالتر در كميته برگزاري الزامي » داوران مسابقات آمادهگواهي اعطاي درجه «حضور يكي از داوران داراي : 1تبصره

  .است

  .الذكر بايد در كميته داوران نيز حضور داشته باشدفرد فوق ،سازي بحث داوري در كشورجهت يكسان: 2تبصره

  .ها استفاده نمايدشهرستان تواند از داوران داراي مدرك داوري سايردر صورت عدم وجود داور بومي، شهرستان مي: 3تبصره

  .استفاده شود» دستيار داور«اند به عنوان شايسته است از دادرسان دوره قبل كه رتبه نخست شهرستان را كسب نموده: 4تبصره

  :كميته برگزاري فيوظا
   )نامه مدرسهو معرفي مدارك شناسايي معتبراز طريق ( كنندگاناحراز هويت شركت •

   و عمليتعيين روز آزمون كتبي  •

  هماهنگي جهت برگزاري آزمون  •

   حراست فيزيكي آزمون •

  انتخاب سئوال از منبع سئواالت  •

  تعيين كميته داوران در مرحله شهرستاني  •

  انتخاب رييس كميته داوران •

  : نحوه برگزاري

 .باشنديك مدرسه دادرسان پايه هشتم همگي بايستي از با رعايت شرايط سني بيان شده اعضاء يك تيم بديهي است  .1

 .باشندآموزش و پرورش شهرستان مجاز به شركت در اين سطح از المپياد مقدماتي مي نواحيهاي برتر تيم فقط .2

 . گرددميآزمون كتبي و عملي برگزار در اين مرحله  .3

 . پذيردميانجام  CPRو  ارزيابي و كنترل عاليم حياتي، حمل مصدوم، گيري و خروج ايمنپناه سرفصل 4آزمون عملي از  .4

آموزان در الزم به ذكر است كه امنيت دانش. بايست مربي پرورشي مدرسه يا مربي منتخب مدرسه، تيم را همراهي نمايدمي .5

 .احمر استحين برگزاري برنامه بر عهده هالل

آزمون عملي در نظر  برايامتياز  200آزمون كتبي و  برايامتياز  90باشد كه مي 290مجموع امتيازات در اين سطح از المپياد  .6

  ) 2طبق جدول شماره(. گرفته شده است
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به عنوان . (دهي مناسب انتخاب گرددها، ارجحيت كارهاي گروهي به عنوان معيار امتيازدر صورت مشابه بودن امتيازات تيم .7

  )حمل مصدوم به كنترل عاليم حياتي سرفصلمثال ارجحيت امتياز 

محل برگزاري آزمون كتبي و عملي در اين سطح از المپياد مقدماتي، توسط كميته برگزاري با در نظر گرفتن امكانات شهرستان  .8

بهتر است با توجه به ماهيت آموزشي اين . باشدمياحمر يا يكي از مدارس منتخب در شعبه هالل ،كنندهو تعداد نفرات شركت

 .تر باشندآموزان جهت رويارويي با خطرات آمادهبرگزار گردد تا دانشطرح، آزمون در فضاي يكي از مدارس 

آموزان با تعيين نمود تا دانش) مانند پنجشنبه يا جمعه(توان زمان برگزاري را در روز تعطيل مدارس جويي ميجهت صرفه .9

 .همراهي والدين خود در محل برگزاري مسابقات حضور يابند

 . كننده رعايت گردددر اين مرحله كليه الزامات ايمني و سالمت اعضاي شركتبا توجه به انجام آزمون عملي  .10

 . باشدالزامي مي ءحضور آمبوالنس و امدادگر در اين مرحله به منظور حفظ سالمت اعضا .11

  .تصحيح اوراق آزمون كتبي و قضاوت آزمون عملي الزامي استتشكيل كميته داوران جهت  .12

داوران، دستياران داوران جنس بودن داوران، كمكهم .و پسران برگزار گردد دختراني شهرستاني در دو بخش مسابقات مرحله .13

 .كنندگان مورد تأكيد استبا شركت... و

 .به عنوان نماينده در مسابقات استاني به مركز استان معرفي گردد) در دو بخش دختران و پسران(تيم برتر شهرستان  .14

 .منفي داردامتياز  1لط و هر جواب غمثبت امتياز  3هر جواب درست در آزمون كتبي  .15

هاي عملي در مرحله شهرستاني، كمبود امكانات و عدم آموزش يكسان براي تمامي مدارس بوده هدف از محدود ساختن آيتم .16

توانند ساير باشند ميمي هايي كه عالقمندباشد شهرستانآموزش ميبا عنايت به اين كه هدف اصلي اين طرح است، با اين حال 

 .از آن آزمون نيز به عمل آورند) بدون لحاظ نمره در نتيجه نهايي(ها را نيز آموزش دهند و به عنوان بخش جنبي آيتم

  )امتياز 290(ها و تعداد سواالت آزمون كتبي و عملي سرفصل) 2(جدول 

  جمع امتياز  سئوال امتياز هر  نحوه آزمون  تعداد سؤاالت  تعداد نفرات  نام آيتم  رديف

  50  -  عملي  -  نفر 14  پناه گيري و خروج ايمن  1

به انتخاب  نفر 2  ارزيابي وكنترل عالئم حياتي  2

  هيئت داوران
  50  -  عملي  -

3  CPR  

  27  3  كتبي  9  نفر 14  خونريزي ، پانسمان ، بانداژ  4

  15  3  كتبي  5  نفر 14  شكستگي ، آتل بندي  5

  100  -  عملي  -  نفر 10يا  9  حمل مصدوم  6

  27  3  كتبي  9  نفر 14  اطفاء حريق  7

  15  3  كتبي  5  نفر 14  اسكان اضطراري  8

  6  3  كتبي  2  نفر14  تاريخچه، اصول و اهداف جمعيت  9

  290    30    جمع كل  

  :CPRو موارد مهم در كنترل و ارزيابي عاليم حياتي

انتخاب دو . شوندكه به صورت تصادفي توسط تيم داوري انتخاب مي باشدمي نفر 2سرفصل كننده در اين نفرات شركت تعداد .1

ي بدان جهت است كه تمامي اعضاي تيم نسبت به اين امر مهم و حياتي آمادگي الزم را داشـته باشـند و   فنفر به صورت تصاد

در صورت وجود امكانات و زمان شايسته است از تمامي افراد گـروه   .ديده اين امر را پيگيري ننمايندفقط دو نفر خاص آموزش

  .اين آزمون گرفته شود و ميانگين نمره در اين بخش لحاظ شود

روش ، رعايت اصول ايجاد راه هوايي، تعدادتنفس و ماساژ قلبي، انجام اقدامات اوليه، ارزيابي اوليه :هاي سنجش امتيازمالك .2

، عمق و ريتم ماساژ و تنفس مصنوعي، سـرعت عمـل،   هازاويه دست محل ماساژ وريوي،  -قلبيدچار ايست صدوم برخورد با م

  كنندهنفر شركت بين دو ، هماهنگي در انجام فعاليتCPRرعايت سيكل كامل 
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  :خروج ايمنگيري و موارد مهم در پناه

 .گروهي تيم مدنظر خواهد بودباشند و در نهايت عملكرد مي سرفصلتمامي اعضاي تيم ملزم به شركت در اين  .1

انجام ، دقت عمل در پناهگيري، گيريانتخاب مكان مناسب براي پناه، گيريسرعت عمل در پناه :هاي سنجش امتيازمالك .2

  هدايت و مديريت تيمي، و اصولي ايمن خروج، صحيح عمل پناهگيري

  :موارد مهم در حمل مصدوم

 3(، چهار مچ )نفر 3(، قطاري )نفر 2(هاي عصاييروش(*. باشدنفر مي 10يا  9 سرفصلكننده در اين عداد نفرات شركتت .1

  ))نفر حمل كننده و يك فرمانده ارزياب 6نفر شامل  7(برانكارد امدادي **(، ))نفر 3(، دو مچ )نفر

  .گيردبسكت و امكانات موجود در محل صورت مي آزمون حمل مصدوم با استفاده از برانكارد امدادي، .2

 .بود با رعايت اصول حمل مصدوم در موانع خواهندو  1با توجه به بند  هامصدوم از انواع حمل آزمون حمل .3

 .مورد ارزيابي قرار گيرد**) نفره  7(و همچنين حمل گروهي *) شامل(هاي تك نفره يا دو نفره حمل .4

انجام حمل مناسب و صحيح ، ...وزن مصدوم و مسافت، اساس نوع صدمه وارده، انتخاب درست بر: هاي سنجش امتيازمالك .5

  سرعت عمل در حمل مصدوم، عدم زمين خوردن مصدوم، حفظ تعادل مصدوم هنگام عبور از موانع، ايمن و

 .استفاده شود كيسه شنمصدوم از مانكن يا گروهي در حمل جهت سادگي كار  .6

 .كاربرد در مدارس و اردوها در اولويت قرار گيرد نفره به علت كثرت 2هاي فردي و گردد بايد حملتاكيد مي .7

  :داوريموارد كلي 

 .گردداعضاي كميته داوران توسط كميته برگزاري المپياد انتخاب مي .1

. كافي نيز داشته باشندزمينه تجربه  اين داوران بايد از ميان افرادي برگزيده شوند كه عالوه بر دارا بودن علم داوري در .2

 .كه به مسابقات اشراف دارند انتخاب شوندداوران از بين مدرسان طرح ملي دادرس و افرادي مطلوب است 

در حتما بايست مي »گواهي اعطاي درجه داوران مسابقات آماده، حائز رتبه سوم و باالتر«يكي از داوران داراي گردد تاكيد مي .3

 .نمايداين داور آخرين متدهاي داوري مورد تاييد سازمان را به شعبه منتقل مي .دكميته داوري حضور داشته باش

 . گرددميتشكيل  نفر 3از حداقل  ياعضاي كميته داوران در مرحله شهرستان .4

 . رئيس كميته داوران توسط كميته برگزاري المپياد تعيين شود .5

  .باشدالمپياد مقدماتي از وظايف رئيس كميته داوران مي دستورالعمل و هماهنگي با كميته برگزارينظارت بر اجراي دقيق  .6

كميته داوران بايد به مسئله حضور به موقع در محل مسابقه، انجام داوري مطلوب، بررسي وضع سالمت داوران، تنظيم رئيس  .7

آماده نبودن لوازم : جملهها و ساير مسائل داوران اهتمام داشته و براي رفع مشكالت احتمالي از اوقات استراحت، حجم برنامه

  .ها و غيره با رئيس كميته برگزاري المپياد مقدماتي مذاكره و اقدام الزم را انجام دهدمورد نياز، فهرست

هاي آموزشي روشو براساس آخرين تغييرات و  سرفصل هاي داوري بايستي در هر مسابقه با توجه به نكات مهم هرمالك .8

  .گرددميان تعيين داوران مسابقات است توسط كميته

داوران قبل از برگزاري مسابقات بايد در جلسه هماهنگي داوران مشخص و  رشته و موضوع داوري هر يك از اعضاي كميته .9

 .قطعي شود

 .باشندكميته داوران قبل از اعالم رسمي نتايج مجاز به افشاي امتيازها نمي .10

 .هماهنگي و مشورت كند كميته كنندگان نبايد با عضو ديگرداوران براي درج امتياز شركت كميتههيچ يك از اعضاي  .11

 .داوران مالك عمل خواهد بودكميته بيني نشده راي اكثريت در موارد پيش .12

ها توانند نكات ايراد را به تيماما پس از آزمون مي .باشدكنندگان در حين داوري ممنوع ميتعليم و راهنمائي داوران به شركت .13

 .منتقل نمايند
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- مقدور نباشد، كليه نمرات وي كأن داوران به علت بيماري و يا هر علت ديگر كميتهچه ادامه داوري براي يكي از اعضاي نچنا .14

داوران  كميتهشود و در صورتي كه داور در آن موضوع منفرد باشد كميته فني مسابقات با مشورت رئيس يكن تلقي ميلم

 .داوران نسبت به نحوه ادامه داوري اتخاذ تصميم نمايد كميته كند تا طبق نظرشخص ديگري را تعيين مي

بررسي و تصميمات متخذه در اسرع وقت  كميتهشود، در آن برگزاري مشاهده مي كميته و يا ضعف داوري كه توسط تخلفات .15

  .شودجهت اجرا ابالغ مي

 .كميته داوران مسئول پاسخگويي به اعتراضات احتمالي است ئيسر .16

 .از برگزاري آزمون ايرادات نفرات را به آنان جهت آموزش بيشتر گوشزد نمايد شايسته است داور پس .17

ن آپس از  .استان حفظ گردداحمر هالل جوانان جمعيتمعاونت امورهاي داوري تا پايان برگزاري مرحله كشوري در فرماصل  .18

 .بالمانع است، امحاء

 .ستاد ارسال گردد ها بهتمامي شهرستاناين دستورالعمل از  2 تصوير فرم شماره .19

سختگيري بيش از حد و رفتار خشن به دور از روحيه . روبرو هستند» آموزدانش«داوران محترم توجه داشته باشند كه با  .20

در صورت مشاهده چنين امري رئيس كميته برگزاري مسابقات موظف است با . باشدجمعيت هالل احمر مي» بشردوستانه«

 .فرد خاطي برخورد نمايد

  

  مرحله شهرستاني حق الزحمه داورانجدول 

  شرح شهرستاني

  داورروزانه به ازاي هر   ريال 000/500
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١١ 

  آموزيدانش و دبستانيپيشمعاونت  سازمان جوانان جمعيت هالل احمر،

  آماده مسابقاتشهرستاني  مرحله داوري .1فرم

  .......................شهر ....... منطقه ...... ...........مدرسه

  

  

      :نام ونام خانوادگي اعضاي تيم

  نام و نام خانوادگي  رديف  نام و نام خانوادگي  رديف  نام و نام خانوادگي  رديف

1    6    11    

2    7    12    

3    8    13    

4    9    14    

    مربي    10    5

  

  

 رديف عنوان امتياز حداكثر كنندگانتعداد شركت امتياز توضيحات

 1 ميانگين آزمون كتبي 90 14  

 CPR  2ارزيابي و  50 2  

 3 )نفره 2نفره و  1(حمل مصدوم  50 3يا  2  

 4 يحمل مصدوم گروه 50 7  

 5 گيري و خروج ايمنپناه 50 14  

  

  

  رابط اداره آموزش و پرورش شهرستان ءنام و امضا  شهرستاني برگزاري المپياد كميتهنام وامضاء رئيس 



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٢ 

  آموزيدانش و دبستانيمعاونت پيش جوانان جمعيت هالل احمر،سازمان 

  شهرستاني آمادهمسابقات داوري  بنديجمع.2فرم

  .....................استان........................... شهرستان 

  ����دختران ����بخش پسران 

  

  هاي برترتيم

  رتبه كسب شده  و شهرستان نام تيم آماده مدرسهتلفن شماره  جمع امتيازات

   1 

   2 

   3 

  

  

  ريز امتيازات

  

  معاون امورجوانان استان                                                                           استاننماينده آموزش و پرورش 

  جمع امتيازات
خروج پناهگيري و 

  ايمن

  حمل مصدوم

 )مجموع دو گروه(

 ارزيابي وكنترل عالئم

  CPRو  حياتي
 ديفر  شهر/مدرسه  شماره تماس مدرسه ميانگين آزمون كتبي

         1 

         2 

         3 

         4  

         5  

         6  

         7  

         8  

         9  

         10  

         11  

         12  

         13  

         14  

         15  

 
        ...  

  نام و امضا                                                                 نام، سمت و امضاء                                

 



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٣ 

  

  اسامي هيئت داوران

 

 نام خانوادگي نام و رشته داوري شماره تماس كدملي داوريرتبه  امضاء

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

  شهرستان آموزش و پرورش ادارهنام و امضاي رابط برگزاري شهرستاني                    برگزاري المپياد كميتهنام وامضاء رئيس 

  



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٤ 

مرحله شهرستاني - هفتمين دوره مسابقات آماده   

خروج ايمن و پناهگيري –فرم داوري   
1397زمستان    

 

      ......................................... :نام مدرسه    : ......................................... شهرستان نام 

  :نام اعضاء شركت كننده 

1 - .................................... ......    5 - ..................   .........................   9 - ............................      ................ 13 - .............................................  

2 - .................................. .......    6 - ...................................    ........ 10 - ...       ...........................................14- ............................................. 

3 - ...............................  ...........7 - .............................    ................11 - .............................   ................. 

4- ..........................................   8 - ............................    .................12 - ................   ............................. 

 

  توضيحات  امتياز  معيارها  عنوان  رديف

      )DCH(ساختمان غير يكپارچه   )2( انتخاب روش پناه گيري  1

  )25( پناه گيري  2

  )10( انتخاب مكان مناسب
      (+)امن

      )-(نا امن

  )15( نحوه صحيح پناه گيري

     )D     )5روش 

      )C     )5روش 

      )H      )5روش 

  )18( خروج ايمن  3

      )2(ارزيابي ايمني مسير خروج توسط سرتيم 

      )2( محافظت از سر و گردن در زمان خروج

      )2)(خروج به تربيت و باصف(تخليه مناسب

      )2(رعايت سكوت و كنترل هيجانات

      )2( عدم دويدن در زمان خروج

      )2( آب ، برق و گاز شريانهاي اصليقطع 

      )2( هدايت و مديريت تيمي

      )2( استقرار در مكان ايمن

      )2( بعد خروجو شمارش و آمار گيري  كنترل افراد 

      )5( نصب عالمت تخليه  4

      )50( جمع كل

  

  

 :نام و امضاء داور                                                                                     :           داوركمك نام وامضاء                      

  



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٥ 

      ......................................... :نام مدرسه                      : ......................................... شهرستان نام 

  :نام اعضاء شركت كننده 

                                     1- .........................................................                   2-    ........................................................  

 

مرحله شهرستاني - هفتمين دوره مسابقات آماده  

  CPRفرم داوري 
1397زمستان    

 

  

  

                       

  

  

  :نام و امضاء داور                                                                                      :     داوركمك نام وامضاء                   

  

  توضيحات  امتياز  معيارها  عنوان  رديف

  )3(ايمني صحنه حادثه  1
  )1(بررسي خطرات در اطراف بيمار) 1(بررسي صحنه

  )1(ايمني امدادگر
    

  )4(بررسي سطح هوشياري  2
      )2(صدا كردن مصدوم  

      )2( ضربه زدن به شانه مصدوم

      )2(درخواست كمك،تماس با فوريتهاي پزشكي    )2(درخواست كمك  3

  )6(ارزيابي  4

      )2(بررسي دهان از وجود اجسام خارجي)A( راه هوايي

      )2(ديدن ،شنيدن،حس كردن ) B(كنترل تنفس

      )2(كشيدن فك تحتاني   – دادن سر به عقب 

      )2(تنفس 2ماساژ قلبي  30  )2(قلبي و تنفس مصدوم فشارتعداد   5

  )6(نحوه فشردن قفسه سينه  6
      )3(محل و زاويه دست 

      )3(عمق و ريتم فشار 

  )5(نحوه دادن تنفس مصنوعي  7
مسدود كردن (، اصول صحيح تنفس)2(سرعت ، )1(عمق

  )2)(باز كردن راه هوايي سوراخ بيني،
    

8  
هماهنگي در احياء دو نفره و رعايت 

CAB)7( 

-، رعايت سيكل دو دقيقه)2(نحوه جابجايي دو دادرس 

 )3(، ارزيابي بعد از هر سيكل)2(اي
    

      )35( جمع كل



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٦ 

مرحله شهرستاني - هفتمين دوره مسابقات آماده  

 فرم داوري ارزيابي عالئم حياتي 
1397زمستان    

 

      ......................................... :نام مدرسه                                             : ......................................... شهرستان نام 

  :نام اعضاء شركت كننده 

                                    1 - .........................................................                   2- ............. ...........................................  

 

 

 

  توضيحات  امتياز  معيارها  عنوان  رديف

  )2(هوشياريبررسي سطح   1

      )1(صدا كردن مصدوم  

      )1( ضربه زدن به شانه مصدوم

  )5(ارزيابي اوليه   2

      )1(بررسي دهان از لحاظ اجسام خارجي)A( راه هوايي

      )2(ديدن، شنيدن، حس كردن ) B(كنترل تنفس

      )C) (2( كنترل گردش خون 

  )5(ارزيابي ثانويه   3

      )بيماري و دارو) (1(مصاحبه و گرفتن شرح حال

      )2(انگشتانمعاينه باليني از فرق سر تا نوك 

      )2(شمارش تعداد نبض و تنفس

4  
استفاده از لوازم 

  )3(ايمني

      )2)(كردن دهان بيماراستفاده از دستكش، پاك(ايمني امدادگر

      )1(ايمني مصدوم،عدم حركت امدادگر از روي مصدوم

      )15( جمع كل

 

 

 

  :نام و امضاء داور                                                                                        :داوركمك نام وامضاء                     

   



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٧ 

مرحله شهرستاني - هفتمين دوره مسابقات آماده  

)ه تك نفره يا دو نفر(فرم داوري حمل مصدوم   
1397زمستان    

 

      ......................................... :نام مدرسه    : ......................................... شهرستان نام 

  :نام اعضاء شركت كننده 

1- ..............................................  .....2- .................................     ................3- .............................      .......................  

 

 

  

  :نام و امضاء داور                                                                                        :داوركمك نام وامضاء 

 

  

 توضيحات امتياز معيارها عنوان رديف

  )12(حمل دو مچ 1

     )4(نحوه گرفتن مچ 

     )4(نحوه گرفتن بازو 

     )4) (هماهنگي(نحوه نشستن وبلند شدن دادرسان 

  )12(حمل چهار مچ  2

     )6(روش صحيح  گرفتن مچ 

     )6) (هماهنگي(نحوه نشستن و بلند شدن امدادگران

  )10(حمل عصايي 3

     )5(قرار گرفتن دادرس در سمت آسيب ديده

     )5(گرفتن صحيح دست و كمر مصدوم توسط دادرس 

4 
حمل پس و پيش 

  )16)(قطاري(

 

 يك پا روي زمين،(نحوه قرار گيري دادرس در پشت سر مصدوم 

  )4)(گرفتن دست مصدوم بصورت ضربدري
   

    )4(جلويي گرفتن زانوي مصدوم توسط دادرس 

    )4) (با شماره(روش صحيح بلند شدن دادرس ها

    )4) (با شماره(روش صحيح گذاشتن مصدوم روي زمين

)50(جمع كل     



  
 

  دوره مسابقات آماده هفتمين) اي، شهرستانياي، منطقهمدرسهدرون(مرحله مقدماتي
 

 

١٨ 

مرحله شهرستاني - هفتمين  دوره مسابقات آماده  

)گروهي(فرم داوري حمل مصدوم   
1397زمستان     

 

      ......................................... :نام مدرسه                : ......................................... شهرستان نام 

  :                                                     نام اعضاء شركت كننده 

1 - ................................... .......                      4- ..............  ...............................     6-  ..............  ...............................        

2 - ............................. ...........                       5 - ............    .................................. 7 -  ..............  ...............................      

3 - ........................................                                  

 

 توضيحات امتياز معيارها رديف

1 

انتقال بر 

روي 

 برانكارد

   )5( نحوه ي صحيح نشستن كنار مصدوم
 
 

   )5( )سروگردن ، كمرو لگن ، پا (قرار دادن صحيح دست ها 2
 
 

   )5(مديريت و هدايت تيمي توسط سرتيم  3
 
 

   )5( هماهنگي در بلند كردن مصدوم 4
 
 

   )2.5(تا سر زانو مصدوم باال بردن  5
 
 

   )2.5( )هماهنگي(بر روي برانكارد  قرار دادن صحيح 6
 
 

7 

انتقال 

 در مسير

   )5(حفظ تعادل برانكارد 
 
 

   )5(هماهنگي در كار و شروع حمل  8
 
 

   )5(ارزيابي مسير  9
 
 

   )5(صحبت با مصدوم و حمايت رواني  10
 
 

   )5(رعايت اصول و استاندارد حركت  11
 
 

)50(جمع كل     

 

 

 

:نام و امضاء داور                                                                                       :   داوركمك نام وامضاء   

  


