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مقدمه
سایت آهَسش ّوگاًی جوؼیت ّالل احوز تِ ًطاًی  https://khadem.irتِ ػٌَاى هزجغ اغلی آهادگی در تزاتز هخاعزات در حیغِ آهَسشّای ّوگاًی
کطَر تِ ضوار هیرٍد ٍ لشٍم آضٌایی کارکٌاى هحتزم جوؼیت ّالل احوز تا تخصّای هختلف ایي سایت یکی اس ضزٍریات است ،چزا کِ تٌاتز پیطٌْاد کارکٌاى
هحتزم در سهاى حَادث ،آضٌایاى ٍ دٍستاى اًتظار راٌّوایی اس کارکٌاى را تزای ػثَر اس هزاحل تحزاًی دارًذ ٍ هحتَای ایي سایت هیتَاًذ کوک ضایاى تِ ایي
ػشیشاى ًوایذ .لذا ّذف اس دٍرُ آهَسضی حاضز ػالٍُ تز آضٌایی کارکٌاى تا خاًَادُ آهادُ در هخاعزات ،آضٌایی تا تخصّای هختلف ایي سایت ًیش هیتاضذ .ایي
سایت دارای هحتَاّای گًَاگًَی در حَسُ کوکّای اٍلیِ ،هخاعزات عثیؼی ٍ اًساىساخت هیتاضذ کِ اهکاى اًتطار آى در فضاّای هجاسی ًیش فزاّن ضذُ
است.
کارکٌاى هتقاضی ضزکت در دٍرُ آهَسش الکتزًٍیکی ضوي خذهت «خاًَادُ آهادُ در تزاتز هخاعزات» در ًظز داضتِ تاضٌذ کِ گامّای هزتَط تِ فزغت
هغالؼاتی را عثق هزاحل سیز اًجام دٌّذ:
گام اول :سزفػلّای دٍرُ عثق تػَیز ضوارُ  1در سایت آهَسش ّوگاًی جوؼیت ّالل احوز در هٌَی آهادُ ضَیذ تخص خاًَادُ آهادُ قاتل دستزس
است .سزفػلّا ػثارتٌذ اس :ضٌاسایی هخاعزات (هخاعزات عثیؼی :سهیيلزسُ ،سیل ،خطکسالی)؛ هخاعزات اًساىساخت (حَادث جادُای ٍ راًٌذگی،
آتصسَسی خاًگی ،ریشگزد ٍ آلَدگی َّا)؛ جلسِ تزًاهِریشی هقاتلِ تا تالیا؛ رسن ًقطِ خغز تالیا؛ آضٌایی تا ّطذارّای اٍلیِ ٍ سیستنّای ّطذار ٍ آصیزّا؛
ارسیاتی خغز ساسُای؛ ارسیاتی خغز غیزساسُای؛ کیف اضغزاری؛ تزًاهِ ارتثاط در ضزایظ اضغزاری؛ تزًاهِ تخلیِ اضغزاری هٌاسل ٍ تخلیِ اضغزاری؛ تزًاهِ
کوک تِ اػضا آسیةپذیز؛ توزیي آهادگی؛ تْیِ سزپٌاُ ؛ آهادگی در هخاعزات خاظ؛ تاسگطت تِ ٍضؼیت ػادی.
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توجه :در غَرت ًیاس تِ اعالػات تیطتز ،فیلنّای کوکآهَسضی هزتثظ تا سزفػلّای دٍرُ اس دٍ رٍش سیز قاتل دستزس است.
 .1آیکًن باوک يیذئً در سایت آمًزش َمگاوی :کارکٌاى عثق تػَیز ضوارُ  2تاًک فیلنّای کوکآهَسضی را کلیک ًوایٌذ.
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بخش آمادگی در برابر مخاطرات در سایت آپارات :کارکٌاى عثق تػَیز ضوارُ  3هیتَاًٌذ فیلنّای کوکآهَسضی هرزتثظ ترا سزفػرلّرای
دٍرُ را هطاّذُ کٌٌذ.
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گام دوم :فزاگیزاى السم است تِ تزتیة رٍشّای سیز ،جْت ارسال کار عملی تِ ضزح تػاٍیز ضوارُ  6 ٍ 5اقذام ًوایٌذ.
 .1آشىایی با ارزیابی آمادگی خاوًادٌ :کارکٌاى اس عزیق هٌَی آهادُ ضَیذ ،تخص خاًَادُ آهادُ ،گشیٌِ ارسیاتی آهادگی خاًَادُ را اًتخاب ٍ هیشاى
آهادگی خاًَادُ خَد را تا پاسخ دادى تِ سؤاالت ،ارسیاتی کٌٌذ .در اتتذا تا ٍارد کزدى ًام ٍ ًام خاًَادگی تز رٍی دکوِ ضزٍع آسهَى کلیک کٌیذ ،سپس
تِ سَاالت هزتَط تِ ارسیاتی آهادگی خاًَادُ حتوا پاسخ دادُ ضَد ٍ دکوِ پایاى را تشًیذ .در ًْایت هطخػات فزدی خَد را ٍارد کٌیذ.
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 .2ترسیم وقشٍ خطر :کارکٌاى تؼذ اس ثثت هطخػات فزدی در هزحلِ  1هیتَاًٌذ عثق تػَیز ضوارُ ً 6سثت تِ تارگذاری ٍ آپلَد فایل ًقطِ خغز هحل
سکًَت ٍ یا کار خَد در قالة فایل تا فزهتّای  JPGـ  PDFـ  DOCXـ  PPTXاقذام ًوایٌذ ٍ .تزای ایيکِ هطخع گزدد آیا رتات ّستٌذ یا خیز،
گشیٌِ هي رتات ًیستن را تیک تشًٌذ ٍ فایل ًقطِ خغز خَد را ارسال ًوایٌذ.

تصًیر شمارٌ 6

توجه :کارکٌاى ّنچٌیي عثق تػَیز ضوارُ  7هیتَاًٌذ تزای اعالػات تیطتز تِ تخص آهادگی در تزاتز هخاعزات هزاجؼِ ٍ فیلن کوک آهَسضی رسن ًقطِ
خغز تالیا در سایت آپارات را هطاّذُ ًوایٌذ.

تصًیر شمارٌ 7

توجه :در غَرت ّزگًَِ اتْام در تزسین ًقطِ خغز تا ضوارُّای سیز تواس تگیزیذ:
ستاد :کارضٌاس آهَسش ّوگاًی
ر سزکار خاًن رسمپَر تا ضوارُ تواس 85632548
ر سزکار خاًن افزا تا ضوارُ تواس 85632552
ر جٌاب آقای ًاهی تا ضوارُ تواس 85632530

استان :کارضٌاس آهَسش ّوگاًی استاى
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منابع بیشتر جهت مطالعه
ـ کتاتچِ آهادگی در تزاتز هخاعزات ،عثق تػَیز ضوارُ  4اس سایت آهَسش ّوگاًی  https://khadem.irدر هٌَی دٍرُّای آهَسضی ،تخص آهادگی در تزاتز
هخاعزات ،گشیٌِ دٍرُ آهادگی در تزاتز هخاعزات (حضَری) ،قاتل دستزس ٍ داًلَد است.

تصًیر شمارٌ 8

گام آخر :کارکٌاى جْت ضزکت در دٍرٓ الکتزًٍیکی اس تاریخ  99/02/23لغایت  99/02/28تِ آدرس  refahi.rcs.irهزاجؼِ ًوایٌذ.
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