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 فرم مشخصات سند :

 وزارت نفتآتش نشانان  تخصصي -آمادگي عملياتيارزيابي فني و اجرائي دستورالعمل  عنوان سند:
  MOP-HSED-In-207شناسه سند: 

 شرح تعداد صفحات شماره ویرایش تاریخ

22/01/0932 MOP-HSED-In-207(1) 90 جهت ابالغ و اجرا 

22/14/0931 MOP-HSED- In -207(2) 91 جهت اجرا 

    

    

 

 صفحات / صفحه شماره یافته تغيير هاي بخش / بخش شماره تاریخ اصالحيه شماره

    

    

    

    

 

 محل درج مهر اعتبار

 
 

به تصويب رسيد و  22/4/0931، مورخ  HSEجلسه شورای هماهنگي مديران پنجاه و هفتمين اين سند در 

 از تاريخ تصويب معتبر و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.

 



 

تخصصي آتش نشانان  -دستورالعمل فني و اجرائي ارزيابي آمادگي عملياتي

 83 از 8 صفحه وزارت نفت

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-207 (2) اداره كل بهدا
 

 مطالب فهرست

 صفحه                                                                                                                                      عنوان       

 4            هدف 0

 4 تاثير محدوده و كاربرد دامنه 2

 4 اجرا ضمانت و مسئوليتها 9

 4 مرجع مستندات و الزامات 4

 2          تعاريف 2

 6                                                                                                                        اقدامات 6

 6      نشانان آتش تخصصي – عملياتي ارزيابي های آيتم -6-0

 6 ارزيابي های آيتم عناوين -6-0-0        

 6 ارزيابي های آيتم شناسنامه -6-0-2        

 7 ارزيابي موميع مقررات -6-0-9        

 00 ارزيابي های آيتم شرح -6-0-4        

 90 ارزيابي های كميته -6-0-2        

 99 دهي امتياز -6-0-6        

 94 ها كميته و برگزيدگان از ديرتق -6-0-7        

 94  ارزيابي لغو -6-0-1        

 92     ها پيوست 7

 92                               یمتر دو مانع -7-0

 96                                                                                                             خرك  7-2

 96       موانع از عبور مسابقه کيشمات -7-9

 97                           نشانه بليس -7-4

 91     نجات و امداد و نشاني آتش تركيبي عمليات کيشمات -7-2

     

 

 



 

تخصصي آتش نشانان  -دستورالعمل فني و اجرائي ارزيابي آمادگي عملياتي

 83 از 4 صفحه وزارت نفت

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-207 (2) اداره كل بهدا
 

 هدف   .1
نشانان  آتش تخصصي -عملياتيآمادگي ارزيابي و اجرائي منظور تشريح ضوابط فني ه اين دستورالعمل ب  

ابت ، در قالب ارزيابي و رقدو سال یكبار و در سال هاي زوجصورت ه گرديده كه بتدوين وزارت نفت 

)آيتم های تخصصي/ مهارتي( ميان تيم های آتش نشاني منتخب از چهار شركت اصلي برگزار خواهد شد. 

دو سال صورت ه چهار شركت اصلي نيز ب آتش نشانان تخصصي -عملياتيآمادگي ارزيابي الزم بذكر است 

 شد.)مطابق با چهارچوب های اين دستورالعمل( برگزار خواهد  هاي فرد یكبار و در سال

  عبارتند از:ارزيابي اهداف برگزاری اين 

 انتقال دانش، مهارت و تجربيات آتش نشانان به يكديگر در طول فرآيند ارزيابي -1

 ارتقای توان جسمي، فني و عملياتي آتش نشانان جهت مقابله با حريق و حوادث احتمالي  -2

 ر در حوادث منطقه ایافزايش شناخت، هماهنگي و هم افزايي ميان آتش نشانان به هنگام حضو -8

 ارزيابي ميزان آمادگي آتش نشانان با هدف شناسايي نيروهای برتر و توانمند در سطح وزارت نفت -4

 بين المللي آتش نشانان  توانمندسازی و آشنايي با برخي آيتم های ارزيابي مسابقات كشوری و -5

 ن صنعت نفتايجاد انگيزه، نشاط و ارتقای روحيه مودت و دوستي در ميان آتش نشانا -6

 

 دامنه كاربرد و محدوده تاثير  .2

چهار شركت  HSEو پدافند غيرعامل وزارت نفت و مديريت  HSEاين دستورالعمل در سطح اداره كل   

 اصلي قابليت اجرا دارد.
 

 ها و ضمانت اجرامسئوليت  .3

نفت مي باشد. با  و پدافند غير عامل وزارت HSEمسئوليت نظارت و اجرای اين دستورالعمل با اداره كل    

هار شركت اصلي نيز با اداره كل در اين خصوص چ HSEريزی صورت گرفته مديريت  توجه به برنامه

  همكاری مي نمايند.
 

 الزامات و مستندات مرجع   .4
 تخصصي آتش نشانان چهار شركت اصلي -دستورالعمل ارزيابي آمادگي عملياتي  -0
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 تعاریف .5
تعادل آتش نشانان در عبور از مسيرهای سخت و كم عرض به به منظور سنجش ميزان آمادگي و : خرك

متر و در  1، سپس يک سطح افقي به طول متر 2از يک سطح شيب دار به طول  كار مي رود. اين مانع

سانتي  01متر تشكيل شده است. عرض سطوح در همه قسمت ها  2ادامه يک سطح شيب دار به طول 

 ي متر از سطح زمين مي باشد.سانت 021متر بوده و ارتفاع سطح افقي 

 

ميليمتر كه آتش نشانان به  41ميليمتر و ضخامت  211ميليمتر و ارتفاع  021به عرض  وسيلهيک  :مانع

 منظور سنجش ورزيدگي خود، بدون هيچگونه وسيله كمكي از روی آن عبور مي نمايند.

 

كه بنا به شرايط ارزيابي طول آن  كار برده مي شود كه در عمليات های اطفاء حريق ب شيلنگ هائيهوز:  

 باشد. (BS)متر مي باشد. اتصاالت هوزها بايد از نوع انگليسي 22يا  21

 

به منظور شبيه سازی عمليات اطفاء حريق و سنجش ميزان دقت  آتش نشانان  به كار  سيبل نشانه: 

cm رود. اين سيبل دارای ابعاد مي
منظور حصول اطمينان  بوده و دارای يک مخزن ذخيره آب به 21*221

سانتي متر كه در وسط  9از هدف گيری آتش نشان تعبيه شده است اين مخزن از طريق سوراخي به قطر 

سيبل قرار دارد پر مي شود. آتش نشانان بايد آب را با دقت به سمت سوراخ سيبل پرتاب كرده و با جمع 

 همزمان چراغ هشدار روشن مي گردد.شدن آب به حد مورد نظر در داخل مخزن زنگ به صدا درآمده و 
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 اقدامات .6
 نشانان آتش تخصصي –آیتم هاي ارزیابي عملياتي  -6-1

 عناوین آیتم هاي ارزیابي  -6-1-1

آيتم از  2، حداقل وزارت نفت و چهار شركت اصليآتش نشانان  تخصصي -عملياتيآمادگي ارزيابي در     

، حداقل دو آيتم مورد «تركيبي»و  «سرعتي»ز هر گروه های تخصصي ذيل )غير از آزمون كتبي( و ا آيتم

 سنجش و پايش قرار خواهد گرفت: 

 متر(  011عمليات عبور از موانع )  -1

 متر(  4*  011عمليات امدادی و اطفاء حريق )  -2

  PPEعمليات حمل هوز با استفاده از   -8

 باال رفتن از نردبان طنابي نجات   -4

 نشانه عمليات آب رساني از منبع به سيبل   -5

  عمليات تركيبي آتش نشاني و امداد و نجات  -6

 آزمون كتبي )بدون تاثير در امتيازات المپياد(  -7

گردد و بصورت جداگانه  ، برگزار ميكميته فنيآزمون كتبي؛ اختياری و با صالحديد الزم بذكر است     

 منظور نخواهد گرديد. ارزيابي،برندگان تشويق خواهند شد اما امتيازی در 

   

 شناسنامه آیتم هاي ارزیابي  -6-1-2

 های ارزيابي در جدول شماره يک ارايه شده است. شناسنامه آيتم

 (: شناسنامه آيتم های ارزيابي0جدول شماره )

ضریب  رسته عنوان آیتم ارزیابي ردیف

 آیتم

 تعداد

 نفرات

 تعداد

 داوران

 توضيحات فني

 ی/ ميانگين دو نفرانفراد 6 يک 0 سرعتي متر( 011عمليات عبور از موانع) 0
 تيمي/ زمان نهايي تيم 3 چهار 2 سرعتي متر( 4*011عمليات امدادی و اطفاء حريق ) 2

 تيمي/ زمان نهايي تيم 3 چهار 2 سرعتي PPEعمليات حمل هوز با  9

 انفرادی/ ميانگين دو نفر 4 يک 0 سرعتي باال رفتن از نردبان طنابي نجات 4
 تيمي/ زمان نهايي تيم 7 پنج 2 تركيبي ه سيبلعمليات آب رساني از منبع ب 2
 انفرادی/ ميانگين دو نفر 6 يک 2/0 تركيبي آتش نشاني و امداد و نجات عمليات تركيبي 6
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 مقررات عمومي ارزیابي -6-1-3

ها الزامي  دست اندركاران تيمتمامي و  رعايت اخالق و شئونات اسالمي برای ورزشكاران، سرپرستان  -0

 است.

برای كليه پرسنل شاغل در اداره ايمني و آتش نشاني شركت های اصلي و تابعه بي ارزيادر شركت   -2

 وزارت نفت )رسمي، قراردادی و پيمانكاری( امكان پذير است. 

در آتش نشاني صنعت نفت برای نفرات )نيروی غيررسمي( تيم ها  ماه سابقه كار 6حداقل داشتن   -9

 الزامي است.

 نفر سرپرست تيم مي باشد. 0نفر مربي و  0نفر بازيكن،  6امل: كه ش نفر 1تعداد نفرات هر تيم   -4

 مي باشد. همراه داشتن كارت بيمه ورزشي برای كليه شركت كنندگان الزامي  -2

در تاريخ تعيين شده به كميته اجرايي بشرح ذيل بايد  (با تاييد امور اداریكنندگان)مدارك شركت   -6

قابل دسترسي و ارائه توسط  ،در هنگام ارزيابي بايدشركت كنندگان كليه مدارك  ارسال گردد.

  به عهده شركت اصلي مي باشد. نيز شركت اصلي باشد. تاييد صحت مدارك نفرات شركت كننده

  دو عدد( 9*4عكس( 

 پيمانكار: آخرين فيش رونده پرسنلي/كاركنان قراردادی و )كاركنان رسمي:خالصه پمستندات اشتغال

 حقوقي( 

 ج آخرين گواهي طب صنعتي پزشكي كه بيشتر از يک سال نگذشته باشد(.تاييديه پزشكي) نتاي 

 اين ارزيابي اعمال نخواهد شد.هيچگونه محدوديت سني جهت شركت در   -7

ارائه تاييديه سوابق بيمه تامين اجتماعي يا شركت كارفرمای مربوطه و يا تاييديه شركت پيمانكاری   -1

در طول مدت زمان ارزيابي برای نفرات پيمانكار الزامي مبني بر مجوز حضور نفرات پيمانكار مربوطه 

 است.  

موظفند حداقل سه هفته قبل از شروع ارزيابي كه از سوی كميته فني/ اجرايي  ها هر يک از شركت  -3

اعالم مي شود، اسامي نفرات شركت كننده به همراه مدارك مربوطه و تاييديه پزشک معتمد صنعت 

ي اعالم نمايند. الزم به ذكر است فهرست اسامي نفرات مربوطه تا لحظه نفت را به كميته فني/ اجراي

 شروع رقابت، با ارائه مجوز الزم و تائيد كميته فني/ اجرايي، قابل تغيير است.
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برگزاری ارزيابي طبق جدول و برنامه زمان بندی اعالم شده اعالم آمادگي و حضور به موقع در محل   -01

ماهنگي كميته فني تهيه و تدوين مي شود ضروری بوده و در صورت كه از سوی كميته اجرايي با ه

 عدم حضور به موقع، انصراف از ارزيابي تلقي خواهد شد.

 مسئوليت نفرات شركت كننده هر تيم با سرپرست آن تيم مي باشد.  -00

 سرپرستان هر تيم موظفند كليه جرائم و تخلفات را به اعضاء تيم خود تفهيم نمايند.  -02

كنان، مربيان و دست اندركاران تيم های شركت كننده ملزم به استفاده از البسه كليه بازي  -09

 متحدالشكل شامل: پيراهن، شورت ورزشي، كفش، كاپشن و شلوار، حوله و ساك ورزشي مي باشند.

سانتيمتر بروی سينه، سمت چپ  01*01آرم شركت تابعه به همراه نام شركت اصلي به اندازه   -04

بر پشت كاپشن و پيراهن ورزشي نوشته شود و همچنين عبارت  22*22اندازه  پيراهن و حداكثر به

 وزارت نفت بايستي در پشت پيراهن نوشته شود.آتش نشانان  تخصصي - عملياتي آمادگيارزيابي 

( هر تيم بايد توسط همان شركت تامين و به محل ارزيابي PPEمورد نياز )البسه ورزشي و البسه   -02

 آورده شود. 

هر تيم بايد بصورت متحدالشكل و مطابق با استاندارد اعالم شده توسط كميته فني  PPEات تجهيز  -06

 تهيه شود.

 استاندارد و مطابق با نقشه شماتيکكليه تجهيزات مورد نياز ارزيابي را بصورت  ميزبان موظف است  -07

 / سرداور برسد.مي بايستي به تائيد كميته فنيتهيه نمايد. اين تجهيزات قبل از شروع ارزيابي ها 

محل برگزاری ارزيابي بايستي از نظر استانداردهای ورزشي، امكانات و تجهيزات الزم، موقعيت   -01

جغرافيايي، وضعيت آب و هوايي و امكانات رفاهي مناسب باشد. انتخاب محل برگزاری ارزيابي به 

 باشد. پيشنهاد شركت اصلي )مجری( و تائيد كميته راهبری مي

های اوليه و  كمک مسابقات، حضور يک دستگاه آمبوالنس، مجهز به لوازم و تجهيزاتدر طول انجام   -03

 سازمان ميزبان خواهد بود.عهده شركت/  به همراه راننده و پزشكيار الزامي است كه بر

صورت كتبي، نفر ه در صورت مصدوميت و با تائيد پزشک حاضر، سرپرست تيم مربوطه بايد ب  -21

  ن را معرفي نمايد.جايگزي



 

تخصصي آتش نشانان  -دستورالعمل فني و اجرائي ارزيابي آمادگي عملياتي

 83 از 9 صفحه وزارت نفت

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-207 (2) اداره كل بهدا
 

صورت مصدوميت ساير نفرات تيم و عدم استقاده از آنها )تائيد پزشک و  كميته فني الزامي در  -20

حق شركت در آيتم های  )بايد از كاركنان همان شركت باشد(، است(، مربي و يا سرپرست تيم

 ارزيابي را دارند.

كنندگان هر ، ليست شركت ارزيابي )روز قرعه كشي(قبل از شروع سرپرست هر تيم مي بايست   -22

نسخه تهيه و يک نسخه را به دبير كميته فني و نسخه ديگر را به  2آيتم را به صورت كتبي و در 

دبير كميته اجرايي تحويل نمايد. شايان ذكر است دبير كميته اجرايي بايستي پس از قرعه كشي و 

 دهد.  مشخص شدن نفرات هر آيتم، ليست تكميل شده را در اختيار سرداور ارزيابي قرار

ها، مجددا توسط دبير كميته فني  تبصره: حسب مورد، تاييد صحت مدارك نفرات شركت كننده تيم

فني، تيم خاطي  و در هر مرحله از ارزيابي، بررسي و در صورت وجود هرگونه مغايرت، با تاييد كميته

دی ارزيابي نيز و هزينه مسترد نخواهد گرديد، ضمن اينكه تيم خاطي از دوره بع از ارزيابي اخراج

 محروم مي گردد. 

اعضای هر تيم الزاما بايد از كاركنان همان شركت باشند و تيم ها حق استفاده از كاركنان ديگر   -29

 شركت ها را ندارند.

نفر بايد شركت نمايند؛ بديهي است ميانگين زمان نفرات مذكور،  2در آيتم های انفرادی، از هر تيم   -24

اما در آيتم های تيمي، هر تيم فقط يک بار حق انجام ارزيابي و ثبت  برای آن تيم ثبت خواهد شد.

 ركورد را دارد.

 ، حق شركت در بيش از يک رشته انفرادی را ندارد.ها هيچ كدام از نفرات تيم  -22

عضو كميته های راهبری، فني و توانند  اعضاء، مربي و سرپرست تيم های حاضر در ارزيابي نمي  -26

 د.باشن در ارزيابي داوری

از آمادگي كامل آيتم در هر مرحله يک داور مي بايست در موقعيت قرار گرفته و قبل از شروع   -27

نسبت به رعايت موارد و شركت كننده را  شودمناسب، مطمئن  البسهشركت كننده و پوشيدن 

 .آگاهي بخشد، مربوطه
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ر هر مرحله اعالم مي داوران با باالبردن پرچم سفيد و سوت به سر داور آمادگي شركت كننده را د  -21

ت، پيست و عدم آمادگي شركت كننده، مي نمايند. هر يک از داوران در صورت آماده نبودن تجهيزا

  .دننمايبه سرداور اعالم با پرچم قرمز عدم برگزاری را بايست 

اگر نقصي برای هر يک از تجهيزات در هنگام مسابقات پيش آمد، آيتم مجدداً تكرار مي شود. كليه   -23

 ميمات برای تكرار هر آيتم با نظر سرداور مي باشد. تص

باالترين زمان به دست آمده در آن ماده به عالوه اگر در هر آيتم، تيمي موفق به اتمام ارزيابي نشد،   -91

 ، برای آن تيم منظور مي گردد.درصد اضافه زمان 2

اور نياز به تكرار آيتم وجود اگر بداليل غير عمد، آيتم يک تيم به اتمام نرسيد و بنا به تشخيص سرد  -90

 داشت، بعد از اتمام همان آيتم توسط دو تيم بعد يا زمان معادل آن، دوباره تكرار مي گردد.

خواهد داشت؛ در صورتيكه اعتراض ارائه شده،  بار حق اعتراض دوهر تيم تنها در طول ارزيابي،   -92

 ی آن تيم ميسر خواهد بود.قرار گيرد، حق اعتراض ديگری براتوسط كميته فني مورد تائيد 

تصميمات كميته فني الزم االجرا بوده و هيچ شركت كننده/ سرپرست تيمي، حق اعتراض به اين   -99

 تصميمات را نخواهد داشت. 

، اعتراض خود را بصورت كتبي به كميته فني تا قبل از شروع آيتم بعدیسرپرست هر تيم مي تواند   -94

 تسليم نمايد.

 .را ندارد زمان ثبت شده خودو  موارد تيم های ديگرسبت به هيچ تيمي حق اعتراض ن  -92
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 شرح آیتم هاي ارزیابي -6-1-4

 متر( 111عمليات عبور از موانع )  -6-1-4-1

 البسه و تجهيزات 

 البسه مورد نياز بازيكنان: الف( 

   پيراهن و شلوار )شورت( ورزشي ، ورزشيورزشي، كاله ايمني كفش 
 

 يک ست(:تجهيزات مورد نياز )برای  ب( 

 متر 021                       زمين ماسه ای، پيست تارتان يا خاكي حداقل به مسافت 

  عدد 0                                                                     مانع با ارتفاع دو متر 

  عدد 0                                                                      متر  1خرك به طول 

  به تعداد كافي                                                               متر 0*0تشک اسفنجي 

 به مقدار كافي                                                                  نوار بندی محل مسابقه 

 نت آتش نشاني يا سه راهي شيردار اهايدرBS                                     يک دستگاه 

  يک دستگاه                                                                            مانيتور زميني 

 يک رشته                                    متری        22يا 21اينچ به طول  2/2 شيلنگ 

 
 

 

 

مشخصات فني 

 متر باشد. 2متر و عرض آن حداقل  011مسير اين آيتم، حداقل (  طول 0

در نظر گرفته شده كه ديوار مانع، از m2/0 عرض  و m 2 متر بعد از خط استارت مانعي با ارتفاع 21( 2

 تشكيل شده است. mm 41هايي با ضخامت  چوب

 cm، عرض m 1 متر بعد از خط استارت، يک خرك قرار دارد كه سطح خرك صاف و با طول 41( 9

مي باشد و اين سكوی ورزشي روی سه پايه قرار گرفته است كه به انتهای هر دو  cm021و ارتفاع  01

 2وی چوب قرار داده شده است. همچنين ر cm 22و عرض  m 2طرف اين سكو يک چوب به طول 

شده كه در به عنوان پله تعبيه  cm 92با فواصل  cm 9و ارتفاع  cm 2 متری، تخته هايي به عرض

 وسط اين چوب قرار گرفته است.
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قرار دارد و بعد  22يا  m21اينچ، بطول  2/2متری از خط استارت، يک رشته شيلنگ  71فاصله ( در 4

متری، يک سه راهي قرار دارد كه شركت كنندگان بايستي پس از حمل شيلنگ،  11از آن در فاصله 

( و به يک گراند مانيتور كه در BSه و شيلنگ را باز )آن را به شير آتش نشاني يا سه راهي، متصل نمود

 متر بعد از خط استارت مستقر شده است، متصل و از خط پايان عبور نمايد. 32فاصله 

 
 

 روش برگزاری 

 به ترتيب زير برگزار مي گردد: (متر 011) آيتم عمليات عبور از موانع

 ينكه پای خود را از خط، عبور دهد.شركت كننده مي بايست در خط استارت قرار گيرد، بدون ا(0

مي  و بصورت نيم خيز آماده حركتگرفته  با اعالم بجای خود، شركت كننده پشت خط استارت قرار(2

 شود.

و از روی  مت مانع حركتبا اعالم فرمان )حركت( يا سوت از طرف داور آغازگر، شركت كننده به س(9

به هايدرنت آتش نشاني يا سه راهي متصل  آن عبور نموده و سپس با عبور از خرك، شيلنگ آب را

و انتهای شيلنگ )مادگي( را به مانيتور زميني وصل مي نمايد و از  شيلنگ را در مسير مناسب باز و

 خط پايان مي گذرد.

 

 

مقررات اجرايي 

 ز مانع عبور نمايد. در صورت تخلفشركت كننده مي بايست بدون استفاده از هرگونه وسايل اضافي ا ،

 كننده مجدداً حركت را تكرار نمايد.شركت 

 متر طولي، مي بايست مجدداً  1در صورت سقوط تا فاصله  ،شركت كننده به هنگام عبور از خرك

متر به طرفين، بالمانع مي  1متر طولي و پرش بعد از  1حركت را تكرار نمايد و در صورت عبور از 

 زد. باشد و شركت كننده مي تواند به ادامه مسير خود بپردا

  هنگام برگزاری، هيچ كس حق تغيير و جابجايي شيلنگ آب، سه راهي و ... بعد از زدن سوت داور و

 را ندارد.



 

تخصصي آتش نشانان  -دستورالعمل فني و اجرائي ارزيابي آمادگي عملياتي

 83 از 18 صفحه وزارت نفت

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-207 (2) اداره كل بهدا
 

  دقيقه قبل از زمان شروع با  2شركت كننده با توجه به قرعه كشي صورت گرفته مي بايست حداقل

 تجهيزات در پشت خط استارت، خود را به داور آغاز گر معرفي نمايد.

 آيتم هيچ يک از هم تيمي های شركت كننده به منظور همراهي و تشويق حق عبور م انجام در هنگا

 و مرور در پيست را نخواهند داشت.

 كه تمام بدن شركت كننده از روی خط عبور كرده باشد و اگر  محسوب مي گردد، زماني پايان آيتم

اگر شركت كننده  شود.دست يا سر فقط عبور كند زمان خاتمه برای شركت كننده محسوب نمي 

ای بدليل خستگي، روی خط پايان بيفتد، تا زمانيكه تمام بدنش بدون كمک ديگران از خط عبور 

 نكند، زمان ثبت خواهد شد.

 .عبور نمودن از خط پايان مي بايست بدون كمک ديگران باشد تا مورد قبول واقع گردد 

  ردد تا در صورت سقوط شركت متری مي بايست بوسيله تشک ايمن گ 2اطراف خرك و مانع

 كنندگان، آسيب ديدگي به حداقل برسد.

 ستا استفاده از كاله ايمني ورزشي برای نفر شركت كننده الزامي. 

 

 
 

 گروه داوران 

نظر سرداور به  نظارت بر اجرای صحيح هر بخش را تحت، در مراحل مختلف داور 2 در اين رشته،       

  .عهده دارند

 متر( 011عمليات عبور از موانع )آيتم  (: ليست داوران2اره )جدول شم         
 تعداد داور عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر 0 داور كنترل ديوار مانع و خرك 9

 نفر 0 داور كنترل اتصاالت و هوز آب 4

 نفر  2 داور زمان سنج پاياني 2
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جدول خطاها 

 متر( 011عمليات عبور از موانع )آيتم  (: جدول خطاهای9ه )جدول شمار

 اور با مشورت كميته فني تصميم گيری خواهد نمود.در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرد 

 

 

 

 

 

 

 

 جریمه نوع خطا ردیف

 تاخير و عدم حضور به موقع در پشت خط استارت 0

 جهت شروع آيتم

 9، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

ثانيه به  9بيش از دو دقيقه، به ازای هر دقيقه  ثانيه و

 د.زمان تيم اضافه مي شو

 مرتبه اول اخطار  عبور از خط استارت قبل از سوت داور آغازگر 2

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي گردد. 9و از مرتبه دوم، 

 بار(  2برگشت به عقب و تكرار حركت)حداكثر استفاده از تكيه گاه جهت باال رفتن از ديوار مانع 9

 و بيشتر از آن، حذف از آيتم

 بار(  2برگشت به عقب و تكرار حركت)حداكثر شده طولي خرك  فرود قبل از خط تعيين 4

 و بيشتر از آن، حذف از آيتم

 بار(  2برگشت به عقب و تكرار حركت)حداكثر عدم برقراری اتصاالت  2

 و بيشتر از آن، حذف از آيتم

 ثبت زمان تا عبور از خط پايان عدم عبور از خط پايان  6

 نيه به زمان تيم اضافه مي گردد.ثا 9 متر 32عبور هوز از خط  7

 عدم صحيح باز كردن هوز 1

)رها شدن دست از گوشواره، برعكس باز نمودن هوز، باز 

 شدن في ميل از هوز، استفاده از پا برای باز كردن و ...( 

 

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي گردد. 9هر مرتبه، 

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي گردد. 9 تردد هم تيمي ها به منظور تشويق و ياری رساندن 3

 به زمان تيم اضافه مي گردد. ثانيه 9 پرت كردن/شدن، افتادن، انداختن عمدی يا سهوی 01

 به زمان تيم اضافه مي گردد. ثانيه 9 پرت كردن خود از روی خط پايان)پشتک زدن( 00
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 ( 4*  111عمليات امدادي و اطفاء حریق ) -6-1-4-2

البسه و تجهيزات 

 سه مورد نياز بازيكنان:الف(  الب

:پيراهن و شلوار)شورت( ورزشي /كاله ايمني ورزشي /كفش ورزشي نفرات اول و دوم 

:ء حريق )فاير كيت(لباس اطفا/ كاله ايمني / پوتين ايمني نفر سوم 

:لباس اطفاء حريق )فاير / دستكش آتش نشاني/ كاله آتش نشاني نقاب دار/ پوتين ايمني نفر چهارم

 كيت(

 )برای يک ست(: ب(  تجهيزات مورد نياز

مانع به ارتفاع cm 11                                        (2 )دستگاه 

دستگاه( 0)                                                             خرك 

 پايهبا تشتک حريق  cm
 عدد( 2)               21*021*011  3

مدل يكسان كه مراحل شارژ و بازرسي آن به تاييد كميته اجرايي رسيده   كيلويي پودری 6كپسول(

 (دستگاه 0)                                                        (باشد

نبنزي                                                           (cc 221)                           

ليتر( 9)                                                  نفت يا گازوئيل 

عدد( 0)                                                   مشعل و كبريت 

دستگاه( 0)                ليتری         6پوزيت دستگاه تنفسي كام 

عدد( 0)                                           وسيله امدادی يا نازل 

                                                    ليتر( 91)           آب 

 تجهيزات و ترازوی ديجيتال برای توزين  PPE         (0 )دستگاه 

 

 
 

 روش برگزاری 

هر نفر پس از طي مسافت د كه شركت مي نماينفره به انتخاب سرپرست تيم  4يک تيم رقابت  در اين

 وسيله امدادی را به نفر بعد واگذار مي نمايد.متر و رعايت قوانين هر مرحله،  011
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  :مرحله اول 

در پشت خط  ،«ی خودبه جا»با اعالم شروع آيتم؛ در محل پس از قرار گرفتن شركت كننده ( 0

های خود را روی خط استارت و با اعالم  به حالت نيم خيز كف دست «آماده»استارت و با اعالم فرمان 

 .كند اين آيتم را آغاز مياز طرف داور آغازگر،  «سوت»و يا  «حركت»فرمان 

ع به ارتفاع مان 2 متر، با همراه داشتن وسيله امدادی و عبور از 011شركت كننده در طي مسافت ( 2

cm11  و عرض تقريبيcm 021 مرحله خود را به پايان رسانيده و وسيله امدادی را به هم تيم خود ،

هر يک از  متر بعد از 01متر قبل و  01 در فاصله 0شود. )كريدر تعويض دهد و از پيست خارج مي مي

 باشند(. دادی ميمتر مجاز به تعويض وسيله ام 21باشد و شركت كنندگان در اين  متر مي 011
 

  :مرحله دوم 

متری از خط استارت به حركت  011، در فاصله افت وسيله امدادی در كريدر تعويضنفر دوم با دري

متری به مسير خود ادامه داده و در فاصله  1متری با عبور از خرك  021خود ادامه داده و در فاصله 

 دهد. ه امدادی را به نفر سوم تحويل ميمتری وسيل 211
 

 :مرحله سوم 

ليتری  6كامپوزيت  2شركت كننده سوم با پوشيدن كامل دستگاه تنفسي )بدون نصب ماسک صورت(

متری  211در جايگاه خود )كريدر تعويض( قرار گرفته و با دريافت وسيله امدادی از نفر دوم از فاصله 

نفر چهارم تحويل امدادی را به متری از خط استارت وسيله  911حركت خود را آغاز و در فاصله 

 دهد. مي
 

 :مرحله چهارم 

، ي به همراه كاله مخصوص آتش نشانينفر شركت كننده چهارم با پوشيدن لباس مقاوم آتش نشان( 0

ت كامل داور مرحله چهارم متری از خط استارت با نظار 911پوتين ايمني و دستكش نسوز در فاصله 

 گيرد. قرار مي

                                                 

 كريدور تعويض توسط مجری با عالئم و نشانه ها مشخص مي گردد. -0

 ک برند و مشخصات يكسان مي باشند.دستگاه تنفسي تمامي نفرات از ي -2
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متری از خط استارت حركت  911سيله امدادی در كريدر تعويض شركت كننده چهارم با دريافت و( 2

از خط استارت وسيله امدادی را بر روی زمين و محل  9متری 991خود را آغاز نموده و در فاصله 

كيلوگرمي را برداشته و به سمت تشتک آتش  6مشخص شده گذاشته و خاموش كننده پودر و هوای 

 اموش و تا پايان مسير خاموش كننده را حمل مي نمايد.حركت و آتش را خ 4متری 961در فاصله 

 

مقررات برگزاری 

 متر اوليه 011متری از خط استارت برای نفر اول در  61و  91در فواصل  cm 11( استقرار موانع 0

 مرحله  متر هر 011از  متر قبل و بعد 01( تعويض وسيله امدادی در كريدرهای تعويض در فواصل 2

 مانع بصورت صحيح بدون برخورد و جابجايي يا سقوط موانع  ( پريدن از روی9

 متری تا انتها. 1عبور از خرك ( 4

 ماسک صورت. تری و بستن كامل آن بدون نصبلي 6پوشيدن دستگاه تنفسي كامپوزيت ( 2

 رزرو. ( جهتعدد بصورت قرعه كشي 2) شده برای هر تيم، تخاب كپسول آتش نشاني شمارهان( 6

  تشتک آتش برای اطفاء حريق در مرحله چهارم به ابعاد ( استفاده از7
cm

 .cm 21با ارتفاع  011*2011

 يک تيم  بنزين جهت روشن كردن آتش برای cc221 ليتر گازوئيل و  9ليتر آب،  91( استفاده از 1

مرحله دوم اضافه  یبه تشتک اضافه شده و بنزين در ابتدا آيتمشروع  آب و گازوئيل در ابتدای( 3

 . متری مي باشد 1م تيم از روی خرك عبور نفر دو وشود. روشن نمودن آتش با نظارت داور چهارم  مي

  متر و عبور از خط پاياني.  411حمل كپسول تا پايان خط ( 01

 متر. 411( استقرار داوران زمان سنج در پايان خط 00

تشتک الزم  2تشتک، ( تعويض تشتک آتش و شارژ مجدد آن جهت تيم بعد. )بدليل داغ شدن 02

 است(

 

                                                 

 با نشانه مشخص گردد. - 9

 با نشانه مشخص گردد.  -4
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 گروه داوران 

عهده هر بخش را تحت نظر سرداور به  نظارت بر اجرای صحيح در مراحل مختلف،داور  1 آيتم،در اين 

  دارند:

 متر( 4*  011)امدادی و اطفاء حريق عمليات آيتم  (: ليست داوران4جدول شماره )         

 تعداد داور عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر 0 داور مرحله يک 9

 نفر 0 داور مرحله دو 4

 نفر 0 داور مرحله سه 2

 نفر 0 داور مرحله چهار        6

 نفر 0 داور تجهيزات 7

 نفر  2 داور زمان سنج پاياني 1

 

 

 :تذكر

منزله تأخير در اجرای  تنفسي در موعد مقرر به لباس مقاوم آتش نشاني و دستگاهعدم پوشيدن ( 0

 ارزيابي بوده و بر اساس جدول خطا، جريمه در پي خواهد داشت.روند 

وظيفه بوده كه تيم، به عهده كميته اجرايي  آيتم برای هرآتش پس از برگزاری  ک( تخليه تشت2

مل مي باشد. )به منظور ايمني كا منظارت بر تخليه صحيح و شارژ مجدد آن به عهده داور مرحله چهار

 الزامي مي باشد( ماستقرار يک دستگاه خودرو اطفاء حريق در مرحله چهار ،در هنگام اطفاء حريق

 خود )بعد از كريدور تعويض( متفرقه/ تيم اتتوسط نفر شركت كننده( ممنوعيت همراهي كردن نفر 9

باشد، اما در صورت ايجاد هر نقصي به واسطه نحوه حمل، بر  ( نحوه حمل خاموش كننده آزاد مي4

 عهده حمل كننده بوده و موظف است با همان وضعيت اطفاء حريق را انجام دهد.
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جدول خطاها 

 متر( 4*  011)امدادی و اطفاء حريق عمليات آيتم  (: جدول خطاهای2جدول شماره )

 جریمه نوع خطا ردیف

 ع در پشت خط استارتتاخير و عدم حضور به موق 0

 جهت شروع آيتم

 ثانيه و 9، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

ثانيه به زمان تيم  9قه بيش از دو دقيقه، به ازای هر دقي

 شود. اضافه مي

 مرتبه اول اخطار  عبور از خط استارت قبل از سوت داور آغازگر 2

 گردد. اضافه ميثانيه به زمان تيم  9م، و از مرتبه دو

 شود. ثانيه به زمان تيم اضافه مي 9 ،در هر مرحله برخورد با موانع و سقوط موانع 9

 بار(  2برگشت مجدد و تكرار حركت صحيح)حداكثر افتادن وسيله امدادی از دست شركت كنندگان  4

 و بيشتر از آن، حذف

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي شود. 2ه در هر مرحل عدم تعويض وسيله امدادی در كريدورهای تعويض  2

 ثانيه به ازای هر مرتبه به زمان تيم اضافه مي گردد. 2 همراهي با نفر بعدی خارج از كريدور تعويض  6

 بار(  2برگشت مجدد و تكرار حركت صحيح)حداكثر متر طولي 1سقوط از خرك و يا فرود قبل از  7

 و بيشتر از آن، حذف

 در صورت نبستن، بستن مجدد دستگاه و ادامه حركت؛ نفسي باز شدن دستگاه ت 1

 ثانيه به زمان نهايي اضافه خواهد شد. 2 

 ثانيه،  9مرتبه اول  پرت شدن / افتادن كپسول آتش نشاني  3

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي گردد. 2از مرتبه دوم 

كپسول در فاصله برگشت و استفاده از كپسول رزرو )محل  خاموش نشدن تشتک حريق 01

متری از تشتک( و در صورت عدم اطفاء كامل در  2/0

 مرحله تكرار، حذف از مسابقه

 به منزله عدم پايان مسابقه و ادامه ثبت زمان مي باشد. عدم عبور از خط پايان بهمراه كپسول آتش نشاني 00

مشورت كميته فني تصميم گيری  در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرداور با 

 خواهد نمود.
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  PPEعمليات حمل هوز با  -6-1-4-3

البسه و تجهيزات 

 الف( البسه مورد نياز بازيكنان: 

 )كاپشن، شلوار، چكمه، كاله و دستكش( PPEي آتش نشان یحفاظت فرد يزاتتجه        

 ب( تجهيزات مورد نياز  

 اتصالSTAND PIPE                                             0عدد 

  عدد 4                                        یمتر 21 ينچا 2/2هوز 

 عدد 4                                                            يصندل 

  نازلBS                                                               0 عدد 

 تجهيزات  برای توزين  ترازوی ديجيتال  PPE            0 دستگاه 

 

 روش برگزاری 

، يک ارزيابيبصورت تيمي و چهار نفره انجام مي پذيرد. وسايل الزم جهت انجام اين مرحله از  آيتماين 

، چهار عدد صندلي و يک نازل مي باشد. كليه نفرات 2/2"به همراه چهار عدد هوز  Stand pipeاتصال 

ده در كنار صندلي خود ، به صورت آمامذكور و تجهيزات حفاظت فردی آتش نشاني 2/2" بايد يک هوز

 های از پيش تعيين شده قرار مي گيرند.  متر خواهد بود و در محل 02 ،فاصله صندلي ها داشته باشد.

 انجام مي گردد:به شرح ذيل  اين آيتممراحل 

متری از خط استارت، صندلي  02فاصله  نصب شده و درStand pipe روی خط استارت، يک عدد ( 0

و بصورت عادی روی صندلي مستقر شده و  مناسبنفر اول مستقر خواهد شد. شركت كننده با لباس 

، نفر اول شروع به پوشيدن آغازگر توسط داور ارزيابيپس از اعالم شروع  .اعالم آمادگي مي نمايد

PPE (نموده، هوز را پهن نموده و هدر باال ذكر شد ) به سمت خط استارت مي دود، يک سر هوز را به

  -مي و سر ديگر هوز را در كنار صندلي خود قرار داده و برروی صندلي متصل Stand pipeكوپلينگ 

 نشيند.
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نموده، قبل از پهن  PPE( نفر دوم پس از نشستن نفر اول بر روی صندلي خود، شروع به پوشيدن 2

نموده و پس از پهن نمودن هوز، سر ديگر هوز را در  متصلول نمودن هوز، يک سر آنرا به هوز نفر ا

 نشيند.  و بروی صندلي ميكنار صندلي خود قرار داده 

روی صندلي ، مانند مرحله دوم عمل نموده و بر نفر سوم پس از نشستن نفر دوم برروی صندلي( 9

 گيرد. مي خود قرار

، يک سر هوز مربوط به خود را به PPEشيدن پس از پو ،نفر چهارم نيز مانند نفرات اول تا سوم( 4

سر ديگر هوز را به نازلي كه در كنار صندلي در  نموده و پس از پهن نمودن هوز، متصلهوز نفر سوم 

 اختيار دارد وصل نموده، بر روی صندلي خود مي نشيند. 

 ايد.تواند عمليات خود را آغاز نم ( هر شركت كننده به محض تائيد داور مرحله قبل، مي2

تا لحظه اتصال هوز به از لحظه پوشيدن لباس توسط نفر اول جهت كليه نفرات،  آيتمزمان اين ( 6

 محاسبه مي گردد. بر روی صندليو نشستن ايشان  نازل توسط نفر چهارم

 استفاده نمايند.باشد،  استاندارد كه مورد تائيد داور تجهيزات PPE موظف هستند ازنفرات هر تيم ( 7

كاله و نه تغيير )جابجايي هوز، درآوردن ز نشستن هر شخص، آن شخص حق هيچ گو( بعد ا1

 ندارد. ارزيابيدستكش، باز كردن چسب و زيپ( را تا انتهای 

 

گروه داوران 

عهده هر بخش را تحت نظر سرداور به  نظارت بر اجرای صحيح در مراحل مختلف،داور  1 آيتم،در اين       

 دارند:

  PPEعمليات حمل هوز با آيتم  (: ليست داوران6اره )جدول شم         

 تعداد داور عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر 4 داور مراحل                               9

 نفر 0 داور تجهيزات  4

 نفر  2 داور زمان سنج پاياني 6
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جدول خطاها 

 

 PPEعمليات حمل هوز با آيتم ل خطاهای (: جدو7جدول شماره )

 جریمه نوع خطا ردیف

0 

 تاخير و عدم حضور به موقع در پشت خط استارت

 جهت شروع آيتم

، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

 9بيش از دو دقيقه، به ازای هر دقيقه  ثانيه و 9

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي شود.

2 
 مرتبه اول اخطار  تارت قبل از سوت داور آغازگرعبور از خط اس

 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 9ز مرتبه دوم، و ا

9 
 پوشيدن البسه اطفاء حريق قبل از موعد مقرر 

 )قبل از شروع و يا همزمان با نفرات قبلي(
 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 2ازای هر نفر، به 

4 

 عدم صحيح باز كردن هوز 

دن دست از گوشواره، برعكس باز نمودن هوز، استفاده )رها ش

 از پا برای باز كردن و...(

 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 2ای هر مرتبه، به از

 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 2ای هر مرتبه، به از نشستن روی صندلي در حين پوشيدن/ انجام كوپلينگ 2

 اضافه مي گردد.ثانيه به زمان  9رد، به ازای هر مو تن با دست يا پاتغيير محل هوز و اتصاالت پس از نشس 6

 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 9زای هر مورد، به ا عبور هوز، نازل و پای شركت كننده از خط تعيين شده 7

 برگشت به عقب و تكرار حركت  عدم برقراری اتصاالت بصورت مناسب 1

 اضافه خواهد شد. ثانيه به زمان 9ازای هر نفر، به  لي پس از اتمام كارعدم استقرار نفرات بر روی صند 3

 ثبت زمان تا استقراركامل نفر بر روی صندلي عدم نشستن نفر آخر بر روی صندلي  01

در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرداور با مشورت كميته فني تصميم گيری  

 خواهد نمود.
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 باال رفتن از نردبان طنابي نجات -6-1-4-4

البسه و تجهيزات 

   :البسه شاملالف( 

  يراهنپ 

  )شلوار)شورت 

  يكفش ورزش 

  كاله ايمني ورزشي 

   اختياری (دستكش ( 

  شامل: يزاتتجهب(  

   ميلي متر 22متری كنفي با ضخامت  6نردبان طنابي 

  زنگ 

  متر  2/0پوشش ايمني به شعاع  یتشک برا 

   بهمراه طناب نگهدارندههارنس 

  به تعداد الزم یكله قند 

 

 روش برگزاری 

 . است ساخته شده از يكديگر cm91 ها و با فاصله پله cm41عرض، m6( نردبان طنابي نجات، بطول0

متر از محل نصب نردبان طنابي نجات تعيين مي گردد، شركت كنندگان  2 ( نقطه شروع اين آيتم،2

متری باال رفته و با دست خود زنگ نصب شده در  6 يده و از نردبان طنابيبايستي مسير مذكور را دو

ضمن شركت  در .باشد انتهای خط پايان را به صدا در بياورند. روش باال رفتن از نردبان اختياری مي

 تواند از دستكش استفاده نمايد. كننده مي

نصب خواهد شد كه ارتفاع آن از به نحوی سالن بصورت آزاد و معلق  از سقف( نردبان طنابي نجات 9

آويزان نردبان با بصورت موازی از پشت نردبان و  cm 92آن نيز به فاصله زنگ  متر و 6كف به طول 

 .باشد

استفاده از هارنس و طناب نگهدارنده برای شركت كننده الزامي بوده و بايستي يک نفر مراقب ( 4

 طناب نيز در محل مسابقه حضور داشته باشد.
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عمال آيتم ادامه خواهد داشت و تا زمان به  ،ای نتواند زنگ را به صدا در بياورد ر شركت كننده( اگ2

 .صدا درآوردن زنگ، زمان ثبت خواهد شد

مثال باشد،  مي )ميزبان ارزيابي(، بر عهده برگزار كننده ارزيابيوظيفه تامين لوازم ايمني در اين ( 6

شركت كنندگان تيم ها قرار داده و ايمن در زير پای  تشک های نرمحسب نياز در برخي آيتم ها، 

 تشک با قطر مناسب نصب خواهد شد.  نيز متر 2/0تا شعاع  نجات در زير طنابخواهد شد و يا 

با كله قندی مشخص خواهد برگزاری آيتم اطراف محل  ارزيابي،( به منظور مشخص نمودن حريم 7

 شد.

 

گروه داوران 

 دارند:عهده را تحت نظر سرداور به  بخشاين  نظارت بر اجرای صحيح ور،دا 9 آيتم،در اين        

 باال رفتن از نردبان طنابيآيتم  (: ليست داوران1جدول شماره )         

 تعداد داور عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر  2 داور زمان سنج  9

 

 

جدول خطاها 

 آيتم باال رفتن از نردبان طنابي دول خطاهای(: ج3جدول شماره )

 جریمه نوع خطا ردیف

0 
 موقع در پشت خط استارته تاخير و عدم حضور ب

 جهت شروع آيتم

 ثانيه و 9، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

 .اضافه ميشود ثانيه به زمان 9بيش از دو دقيقه، به ازای هر دقيقه 

 اضافه مي گردد. ثانيه به زمان 9مرتبه اول اخطار و مرتبه دوم،  ستارت قبل از سوت داور آغازگرعبور از خط ا 2

 عدم ثبت امتياز تا به صدا درآوردن زنگ عدم به صدا درآوردن زنگ  9

در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرداور با مشورت كميته فني تصميم گيری  

 مود.خواهد ن
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 عمليات آب رساني از منبع به سيبل نشانه -6-1-4-5

البسه و تجهيزات 

 الف( البسه مورد نياز بازيكنان:    

   چكمه آتش نشاني 

  )لباس اطفاء حريق )فاير كيت 

  كاله آتش نشاني نقاب دار با بند چانه 
 

 ب( تجهيزات مورد نياز هر تيم برای يک ست:      

   متری 22 اينچ 2/2شيلنگ آب BS                      4 ( 011رشته )متر 

   سرنازل آبBS عدد  0                                       بدون شير 

   دستگاه 0                                             ماشين اطفاء حريق 

     دستگاه 0                               سيبل با مخزن سنجش آب 

  تجهيزات و برای توزين  ترازوی ديجيتال  PPE         0 دستگاه 

 
 

 روش برگزاری 

نفرات ارزيابي قبل از  مي باشد كه سرپرست تيم موظف است نفر 2، اعضای يک تيمتعداد در اين آيتم، 

 و تجهيزات را به داور برگزاری جهت استقرار در پيست معرفي نمايد. 

روی در اين عمليات پس از درگير نمودن پمپ خود آتش نشاني مي باشد. یانتقال آب، از خودرو( 0

(، با عمليات هوز كشي، توسط كميته اجرايي تنظيم مي گردد )از قبلبار  7آتش نشاني و تنظيم فشار 

 .مورد نظر مي باشد، پر مي گرددكه همان حريق فرضي بل مخزن سي

ني را از قبل كنترل و چيدمان ( تيم برگزار كننده بايد كليه تجهيزات مورد نياز در عمليات آب رسا2

 Singelصورت ه ب ها)هوز آن را بر اساس روند برگزاری تيم در بيرون از خط استارت مستقر نمايد.

 (.BSصورت استاندارد باز شود )روش ه جمع و ب

)تائيد شده توسط داور  ، تيم شركت كننده، تجهيزات آماده شده از قبلشروع آيتم( با اعالم 9

نان از كارائي تجهيزات موردنياز مي نمايد. بديهي است اطمي مستقرر مكان مورد نظر را د تجهيزات(
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 )غير از خودروی آتش نشاني( در عمليات آب رساني به عهده سرپرست تيم شركت كننده مي باشد و

 .ارفاقي به تيم صورت نخواهد گرفت هيچگونه امتياز يا

 ،متری از پمپ 01د نظر، شركت كنندگان در فاصله پس از استقرار ادوات در محل مورو ( در ابتدا 4

به سمت پمپ دويده و مسابقه را آغازگر،  پشت خط استارت، آماده ايستاده و با فرمان اجرای داور

 ترتيب استقرار نفرات اختياری و به عهده سرپرست تيم مي باشد.  آيتم،برگزار مي نمايند. در اين 

، نفر اپراتور فقط وظيفه هدايت و كنترل شيرها را عهده دار ار(ب 7) با توجه به ثابت بودن فشار آب

خواهد بود و هيچ گونه دخل و تصرفي در تعيين فشار مورد نياز نخواهد داشت. پس از انجام عمليات 

متری از خط  32را به مسافت  BS، شركت كنندگان، نازل آب 2/2"رشته هوز  4هوزكشي به تعداد 

متری از خط استارت هدف قرار خواهند داد )نازل  011يبل را در فاصله استارت رسانيده و دهانه س

 بدون شير مي باشد(. 2/1"مورد استفاده در اين عمليات جت نازل 

اين اجازه عبور از  ،متر 32( شركت كنندگان پس از انجام عمليات هوز كشي و استقرار در پشت خط 2

 ب مي گردد. كمک كردن اعضای تيم به نفرصورت خطا محسو اين غير در ؛را نخواهند داشت خط

 بالمانع مي باشد. پرتاب كننده آب به سيبل،

به  آالرم سيبل/ ( با هدف قرار دادن دهانه سيبل ، مقدار آب مورد نظر در مخزن قرار گرفته و چراغ6

 .)يا نشانگر رنگي لبريز خواهد شد(و يا زنگ به صدا در خواهد آمد. روشن نشانه پايان عمليات، 

 

 : تذكر

(ايمني و كاله مخصوص آتش نشاني طبق استانداردلباس اطفاء حريق، چكمه استفاده از وسايل استحفاظي )

 های مذكور برای تيم خود مي باشد. شركت كنندگان الزامي است. هر تيم ملزم به تهيه لباس برای

 اهد شد.، مبنای اتمام عمليات، در نظر گرفته خوصدای زنگروشن شدن چراغ سيبل يا 

 بر اساس استاندارد رايج در آتش نشاني مي باشد. ارزيابيانجام صحيح ، 

 گردند و ابزار را بردارند.بايستي مجدداً بر از دست شركت كنندگان بيافتد، ارزيابياگر ابزارهای 

گيرد. در صورت افتادن نازل، فقط نفر  حمل نازل صرفا توسط نفر آخر )پرتاب كننده آب( صورت مي

 ب كننده آب مجاز به برداشتن نازل مي باشد.پرتا
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گروه داوران 

 دارند:عهده هر بخش را تحت نظر سرداور ب اجرای صحيحدر مراحل مختلف، نظارت برداور  6آيتم،اين در    

 عمليات آب رساني از منبع به سيبل نشانهآيتم  (: ليست داوران01جدول شماره )              

 داور تعداد عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر 0 داور ناظر بر پمپ و فشار منبع 9

 نفر 0 داور ناظر بر عمليات آبرساني 4

 نفر 0 داور تجهيزات 2

 نفر  2 داور زمان سنج پاياني/ سيبل 6

 

 

جدول خطاها 

 بل نشانهآيتم عمليات آب رساني از منبع به سي (: جدول خطاهای00جدول شماره )

 جریمه نوع خطا ردیف

 تاخير و عدم حضور به موقع در پشت خط استارت 0

 جهت شروع آيتم

 ثانيه و 9، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

ثانيه به زمان تيم  9بيش از دو دقيقه، به ازای هر دقيقه 

 اضافه مي شود.

 مرتبه اول اخطار  عبور از خط استارت قبل از سوت داور آغازگر 2

 ثانيه به زمان تيم اضافه مي گردد. 9و از مرتبه دوم، 

 ثانيه به كل زمان تيم اضافه مي گردد. 2 افزايش گاز دستي و فشار خروجي پمپ 9

 ثانيه به كل زمان تيم اضافه مي گردد. 2 متر  32عبور هوز/ پای شركت كننده از خط  4

 ه كل زمان تيم اضافه مي گردد.ثانيه ب 2 پرت كردن هوز و ادوات 2

 ثانيه به كل زمان تيم اضافه مي گردد. 2 باز نمودن يک رشته هوز قبل از هوز ديگر 6

 عدم صحيح باز كردن هوز 7

)رها شدن دست از گوشواره، برعكس باز نمودن 

 هوز، استفاده از پا برای باز كردن و ... (

 

 افه مي گردد.ثانيه به زمان تيم اض 2به ازای هر مرتبه، 

در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرداور با مشورت كميته فني تصميم گيری  

 خواهد نمود.

 



 

تخصصي آتش نشانان  -دستورالعمل فني و اجرائي ارزيابي آمادگي عملياتي

 83 از 23 صفحه وزارت نفت

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-207 (2) اداره كل بهدا
 

 عمليات تركيبي آتش نشاني و امداد و نجات -6-1-4-6

البسه و تجهيزات 

 :الف ( البسه مورد نياز بازيكنان

  لباس اطفای حريق با پوتين ايمني بدون دستكش 

  ه ايمنيكال 

 ب ( تجهيزات مورد نياز :

  آدمک kg 21                                                          0 عدد 

   دستگاه 0                           ليتری      6دستگاه تنفسي كامپوزيت 

   دستگاه 0                     اينچي 2/2هايدرانت ايستاده با دو خروجي 

  رشته 6                         متری    21اينچي،  2/2وپلينگ هوز با ك 

   از نوع  2/1نازل برنجي( اينچيBS     )                          2 عدد 

   عدد 0                    جهت قرار دادن هوزها                   بسكت 

   الستيک خودروkg 21                                              0 عدد 

  متر 91                           كنفي                  يا طناب پنبه ای 

   تشک 

   ترازوی ديجيتال برای توزين تجهيزات و  PPE              0 دستگاه 

 

   خواهد شد.آيتم توسط ميزبان تهيه كليه تجهيزات اين 

   شود. به صورت انفرادی برگزار مي آيتماين 

 

رگزاری روش ب 

 :مرحله اول 

   ،آتش نشان مي بايست لباس اطفای حريق خود را پوشيده، دستگاه تنفسي را بدون ماسک صورت

اينچي رول  2/2پشت خط استارت قرار گيرد و پس از شنيدن صدای سوت، دو رشته هوز بسته و 
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ي كرده و تصوير پيوست( ط )رفت و برگشت/بصورت مارپيچ متری را  21شده را برداشته و مسير 

 هوزها را داخل بسكت بگذارد.

  موظف است هوزهای آتش نشاني را رول نمايد. ،هر تيم قبل از شروع آيتم خودش 

 :مرحله دوم 

  متری قرار دارد  21پس از اتمام مرحله اول، پشت خط شروع مرحله دوم كه در فاصله  آتش نشان

 د.متر بكش 21را  kg 21 رفته و با استفاده از طناب، الستيک

  بايست از خط عبور نمايد. كل الستيک مي 

  پشت خط مشخص شده مي ايستد و حق عبور از خط را ندارد. آتش نشان 

 :مرحله سوم 

   متری  21اينچي  2/2رشته هوز  4اينچي و  2/2با دو خروجي در اين مرحله يک دستگاه هايدرانت

كوپل های وسط  قبل از شروع،مي بايست  متری از خط شروع قرار دارد. آتش نشان 01در فاصله 

 نكند،دو هوز را انجام داده و هوزها را به شيوه دلخواه به گونه ای كه از خط مشخص شده عبور 

 پهن نمايد.

   ها را انجام  ابتدا دو كوپل مربوط به خروجي هايدرانت و نازل بايست ميدر اين مرحله آتش نشان

 ل مشخص شده قرار دهد. متر حمل نموده و در مح 21داده و سپس نازل را 

  .نحوه حمل نازل آزاد است 

 مرحله چهارم: 

كيلوگرمي را كه به حالت درازكش قرار  21مي بايست مصدوم به وزن  آتش نشاندر اين مرحله الف( 

 .متر حمل نمايد  21داده شده است 

روی و در جلوی مصدوم  پشت و از زير بغل مصدوم وارد بايد دست ها از ،ب( جهت حمل مصدوم

 مصدوم( مي بايست قفل گردد.  سينه به يكديگر قفل شوند. دست ها از همان لحظه اول )بلند كردن

 . )مصدوم بطور كامل از خط عبور كند(مصدوم مي بايست از خط عبور نمايدبه همراه  ج( آتش نشان

ن برخورد . بازيكن مي بايست زانو زده )زانوی بازيكن با زميدوم ممنوع مي باشدپرت كردن مصد( 

 نمايد( و مصدوم را بصورت درازكش كامل روی زمين قرار دهد .
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داوران گروه 

 دارند:عهده هر بخش را تحت نظر سرداور ب اجرای صحيحنظارت بر در مراحل مختلف،داور  2 آيتم،اين در
 تركيبي آتش نشاني و امداد و نجاتعمليات آيتم  (: ليست داوران02جدول شماره )         

 تعداد داور عنوان داوري ردیف

 نفر 0 سر داور 0

 نفر 0 داور آغاز گر 2

 نفر 0 داور مراحل 9

 نفر 0 داور تجهيزات 4

 نفر  2 داور زمان سنج  2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول خطاها 

 تركيبي آتش نشاني و امداد و نجاتعمليات آيتم  (: جدول خطاهای09جدول شماره )

 جریمه نوع خطا ردیف

0 
جهت  موقع در پشت خط استارتعدم حضور بتاخير و 

 شروع آيتم

 ثانيه و 9، تا دو دقيقه تاخير درج اخطارتا يک دقيقه تاخير، 

 اضافه ميشود. ثانيه به زمان 9ر دقيقه بيش از دو دقيقه، به ازای ه

 اضافه مي گردد. انثانيه به زم 9مرتبه دوم، از مرتبه اول اخطار و  عبور از خط استارت قبل از سوت داور آغازگر 2

 برگشت به عقب و تكرار صحيح حركت  عدم قراردادن هوزها در بسكت 9

 ثانيه به زمان نهايي اضافه مي گردد. 2به ازای هر مرتبه،  (مارپيچي نرفتنعدم درست طي نمودن مسير) 4

 گردد. مي اضافه ينهاي زمان به ثانيه 2به ازای هر بار،  عبور پای بازيكن از محل معين كشيدن الستيک 2

 ثبت ركورد تا خروج كامل الستيک از خط  عدم عبور الستيک از خط 6

 بازگشت به عقب و انجام درست اتصال عدم درست كوپل نمودن اتصاالت 7

 برگشت به عقب و تكرار صحيح حركت عدم قرار دادن نازل در محل مشخص  1

 ثانيه به زمان نهايي اضافه شود 2ها،  برای هر بار باز شدن دست عدم قفل نمودن دست ها 3

 ثانيه به زمان نهايي اضافه مي گردد 2 پرت كردن نازل  01

 ثانيه به زمان نهايي اضافه مي گردد 2 پرت كردن مصدوم 00

 ثبت ركورد تا خروج كامل مصدوم از خط پايان عدم عبور مصدوم از خط پايان 02

09 
 نروی زمي دادن مصدومنصحيح قرار عدم 

 )زانو نزدن جهت گذاشتن مصدوم بر زمين و .....(
 ثانيه به زمان نهايي اضافه شود. 2

در صورت بروز هرگونه خطايي كه در جدول خطاها ذكر نشده باشد، سرداور با مشورت كميته فني تصميم گيری  

 خواهد نمود.
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 كميته هاي ارزیابي -6-1-5

 كميته راهبري -6-1-5-1

 گردد: تشكيل مي ذيلو شرح وظايف  اعضاء تركيبرت نفت با وزا  HSEاداره كل مديريتبا اين كميته  

 اعضاء آن عبارتند از: الف( 

  مديركلHSE  ( رئيس كميتهوزارت نفت)  

   مديرانHSE چهار شركت اصلي  

   معاون ايمني و آتش نشاني اداره كلHSE ( دبير كميتهوزارت نفت)  

 باشد: ب(  وظايف اين كميته به شرح زير مي

 ارزيابي بر اساس پيشنهاد كميته فنين و مكان تعيين زما  -1

 (ها سهميههای شركت كننده در ارزيابي ) تعيين تعداد تيم  -2

 بررسي و تعيين بودجه مورد نياز ارزيابي و تصويب اعتبار آن.  -8

 داوری.اجرايي و  ،فنيراهبری، كميته های های برتر،  ميزان و نحوه تقدير از نفرات و تيمتعيين   -4

 . ه بر حسن اجرای ارزيابينظارت عالي  -5

 

 كميته فني -6-1-5-2

 آتش نشانان به شرح ذيل مي باشد: ارزيابيالف( اعضای كميته فني 
   معاون ايمني و آتش نشاني اداره كلHSE ( رئيس كميتهوزارت نفت) 

   روسای ايمني و آتش نشاني چهار شركت اصلي 

   اداره كل رئيس ايمنيHSE وزارت نفت  

  كل اداره  رئيس آتش نشانيHSE  (دبير كميته)وزارت نفت 

 كميته فني به شرح ذيل مي باشد:وظايف ب(  

 ها. های شركت كننده و زمان شروع آيتم اولويت بندی تيم ها از قبيل انجام كليه قرعه كشي  -1

 .بيني نشده در دستورالعمل ارزيابي گيری در خصوص موارد پيش تصميم  -2

 .یداوردر خصوص ها  اعتراضات تيمبه رسيدگي   -8

 گيری در مورد تخلفات انضباطي تصميم  -4

 نظارت بر حسن اجرای ارزيابي  -5
 شايان ذكر است در خصوص موارد ذكر شده، تصميم نهائي بر اساس رای اكثريت اعضاء خواهد بود.  
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 كميته اجرایي -6-1-5-3

 الف( اعضاء اين كميته عبارتند از :

 ه(رئيس ايمني و آتش نشاني شركت اصلي برگزار كننده )دبير كميت 

  رئيس آتش نشاني اداره كلHSE. 

  رئيسHSE .شركت ميزبان 

 ساير عوامل اجرايي با نظر كميته اجرايي انتخاب و تحت نظر دبير كميته انجام وظيفه خواهند نمود. 

 ف كميته اجرائي:وظاي( ب

، عقد قرارداد با شركت ميزبان با در نظر گرفتن اسكان، محل برگزاری ارزيابي، تجهيزات مورد نياز  -0

 اياب و ذهاب، تغذيه، پذيرائي و ...

اطالع  ،ارسال دعوتنامه لوگو ارزيابي، هماهنگي بمنظور تهيه عكس و فيلم، صدور كارت، طراحي   -2

 ... تقديرنامه و تهيه ، تهيه جام و رساني

 .اجرايي و هيئت داورانفني،  های تهيه البسه متحد الشكل برای اعضای كميته  -9

 

  داوران كميته -6-1-5-4

صنعت نفت در  HSEاستفاده از شاغلين ادارات عامل وزارت نفت، و پدافند غير HSEست اداره كل سيا    

تخصصي آتش نشانان وزارت نفت مي باشد، بدين منظور داوراني  -كميته داوران ارزيابي آمادگي عملياتي

ر ارزيابي د ،گواهينامه صالحيت معتبر داوریعالوه بر داشتن داوران حضور خواهند يافت كه  در كميته

 خود قضاوت كرده باشند.نيز تخصصي آتش نشانان شركت اصلي  -آمادگي عملياتي

 داور مراحل و يک سرداور وجود دارد، كه به شرح زير مي باشند: 3الف( در مجموع برای ارزيابي نياز به 

  ( توسط اداره كل منشي و آغازگر تجهيزات، ثبت زمان،)داور  2سرداور وHSE ود. تعيين مي ش 

 4 (هر شركت يک داور كه با نظر سرداور در مراحل مختلفداور از چهار شركت اصلي) دوشبكارگيری مي. 

 وظايف سرداور و كميته داوری عبارتند از :ب(

بررسي دقيق تجهيزات و محل برگزاری ارزيابي، اشكاالت احتمالي را به دبير  سرداور بايد ضمن (0

 اشكاالت تا قبل از برگزاری ارزيابي اطمينان حاصل نمايد. كميته اجرائي اعالم نموده و از رفع

 كنترل و مرتب كردن صورتجلسه های ركوردهای بدست آمده و امضاء كردن آنها. (2

 .رشتههمان پايان شركت كنندگان در پايان هر رشته و تدوين صورتجلسه در ثبت ركورد  (9

 .ز قبل تعيين شده در شروع هر آيتمابا اسامي  آنهاانطباق كارت و شركت كنندگان اعالم نام  (4
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 امتياز دهي -6-1-6

و كمترين امتياز به حداكثر زمان كسب ه حداقل زمان كسب شده بيشترين امتياز ب تمامي آيتم هادر  (0

 ، تعلق خواهد گرفت.ارزيابيشده در 

برای تيم اول بيشترين امتياز و  آيتم،در هر های شركت كننده  نهايي تيم مشخص كردن امتياز برای (2

كه بيشترين امتياز را ه ترتيب برای تيم آخر كمترين امتياز تعلق خواهد گرفت. در مجموع هر تيمي ب

)ضرايب هر آيتم و جرايم نيز  يم ها به ترتيب رده بندی خواهد شد، تيم برتر و بقيه تكسب نمايند

 بايد در نظر گرفته شود(.

 عيين شده، امتيازی كسر خواهد شددر رشته های گروهي برای هر خطا، بر اساس جداول از پيش ت (9

عمليات آب ، برنده تيمي است كه امتياز باالتری در امتيازی دو تيمدر صورت تساوی در پايان ارزيابي  (4

 .باشد كسب نموده (4*011فاء حريق )عمليات امدادی و اطو در اولويت بعدی  رساني

 

 امتيازدهي ارزيابي(: جدول 04جدول شماره )

 

 

 

ف
دی

ر
 

نام 

 تيم

 آیتم هاي ارزیابي

عمليات 

عبور از 

 موانع

 متر( 111)

عمليات 

امدادي و اطفاء 

 حریق

 متر( 4*111)

عمليات 

حمل هوز 

  PPEبا 

باال رفتن از 

نردبان 

طنابي 

 نجات

 عمليات

آب رساني  

از منبع به 

 سيبل

عمليات 

 تركيبي

آتش نشاني و  

 نجاتامداد و 

 جمع

  5/1ضریب  2ضریب  1ضریب  2ضریب  2ضریب  1ضریب 

        0تيم  0

        2 تيم 2
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        4تيم  4
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 ها: تقدیر از برگزیدگان و كميته  -6-1-7

 تقدير به عمل خواهد آمد: ذيلاز تيم ها و نفرات  ،در پايان ارزيابي   

 ول تا سوم ارزيابي با در نظر گرفتن امتيازات كل بدست آمده.تيم های ا  -0

 های انفرادی. سوم آيتم نفرات اول تا  -2

 تيم اخالق.  -9

 های راهبری، فني، اجرايي، داوری و عوامل اجرايي. كميته  -4

 نحوه تقدير در هر دوره توسط كميته راهبری مشخص خواهد شد.  

 

 لغو ارزیابي  -6-1-8

يط مطابق شراارزيابي را، آن هم يا اعالم تعطيلي موقت  و، لغو تواند تاخير در آغاز ه فني ميفقط رئيس كميت

 :زير اعالم نمايد

   برای برگزاری آماده نباشد. ارزيابيمكان 

   ناقص بوده و يا قابل استفاده نباشد. ارزيابيتجهيزات و ابزار 

  در محل ارزيابي عدم حضور كادر پزشكي و آمبوالنس 

  كميته فني بر اساس ابالغمناسب گونه شرايط ناهر 
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 ها پيوست.7
                       يمتر دو مانع -7-1
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                                       خرك -7-2

 

 

 موانع از عبور مسابقه کيشمات -7-3
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  نشانه بليس -7-4
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  نجات و امداد و نشاني آتش تركيبي عمليات کيشمات -7-5
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