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 دستورالعمل

  اداره پايگاه آتش نشاني روستايي فعاليت وشيوه

 تعريف پايگاه آتش نشاني روستايي: الف

اسـت كـه بـا       دهياري روستاي محـل اسـتقرار        الكيت تحت م  مكاني مستقل و  پايگاه آتش نشاني روستايي،     

بخـشدار بـه    نظارت  جات، تحت   برخورداري از نيروي آموزش ديده و تجهيزات مقابله با آتش سوزي و امداد و ن              

. پردازد  ميمحل استقرارامداد و نجات آسيب ديدگان حوادث در محدوده روستاي نشاني،  آتشعمليات 

 شرح وظايف پايگاه آتش نشاني روستايي: ب

سـوزي واحـدهاي مـسكوني، تجـاري، صـنعتي، كـشاورزي، آموزشـي و سـاير                   خاموش كردن آتـش      .1

 .ل نقليه وسايو هاي فعاليت انساني محل

 حوادث آتش سوزي، تصادفات وسايل نقليه، سوانح طبيعي، ريزش آوار           ديدگان  آسيبامداد رساني به     .2

 .مانند آنهايا افتادن در چاه و 

 اعـالم  سترده بـا ها و حـوادث گـ     سوزي  هنگام وقوع آتش   واحدهاي آتش نشاني شهري در       همكاري با  .3

 .آن واحدهانياز از طرف 

 . اني در مواقع بحراني محلي و استهمكاري با واحدهاي امداد .4

 .هاي عمومي مربوط به ايمني و آتش نشاني و امداد و نجات به روستائيان ارائه آموزش .5

  محدوده عملكردي پايگاه:ج

تعاريف محدوده و حـريم شـهر،        قانون   3روستاست كه در ماده        محدوه منطبق بر وده عملكردي پايگاه    محد

كليه فضاهاي مسكوني و    اين محدوده   . مشخص شده است   ) 1383مصوب  ( هاروستا و شهرك و نحوه تعيين آن      

 فعاليـت در خـارج از ايـن         .گيـرد   در بر مي   را... ، تجاري، فرهنگي و     هاي فعاليت كشاورزي، اداري، صنعتي      محل

 رسـاني  توجـه بـه توانـايي پايگـاه در خـدمات     و هماهنگي و تصميم بخشداري و فرمانداري محدوده مشروط به   

 .است

  اداره پايگاه آتش نشاني روستايي:د

 اساسـنامه،  10 مـاده  39 و   30از پايگاه آتش نـشاني روسـتايي بـر اسـاس بنـدهاي              برداري    مديريت و بهره  

اداره پايگـاه   . شـود    انجـام مـي     ، توسـط دهيـاري    )ت وزيـران  ئ هي 1380مصوب   (ها  تشكيالت و سازمان دهياري   

، مسئول خدمات عمـومي  6 و 5هاي درجه  مات عمومي در دهياري   مسئول واحد خد  ر عهده   بروستا  نشاني   آتش

 2 و   1هـاي درجـه        دهيـاري   در  و مسئول خدمات و عمران روسـتايي       4 و   3و اجتماعي در دهياري هاي درجه       

بـر عهـده فرمانـده    پايگـاه  حفظ و نگهداري تجهيزات   . شود   كه در اين دستورالعمل مدير پايگاه ناميده مي        است



٢اداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستاييدستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و 

پايگاه در محدوده امـور     عمليات  حيطه اختيارات و وظايف فرمانده      . است نوبت كاري ي در هر    نشان  عمليات آتش 

كـه جنبـه فـرا      پايگـاه   ارتبـاط بـا      و برقراري ارتباط اداري يا اجرايي در         ها  هماهنگيساير  و  داخلي پايگاه است    

موظف بـه انجـام     اني روستايي   و فرمانده عمليات پايگاه آتش نش      مدير. است پايگاه   مديربر عهده   پايگاهي دارد،   

ظ آمادگي تجهيـزات و نيـروي انـساني و اسـتفاده        حف ،ريزي الزم براي تسهيل فعاليت پايگاه       هماهنگي و برنامه  

هرگونه استفاده و بهره برداري از نيروي انـساني و          . ندست تجهيزات و نيروي انساني پايگاه ه      بهينه و تخصصي از   

نشاني و ارائه خدمات ايمنـي ممنـوع اسـت و     اي عملكردهايي غير از آتشتجهيزات و فضاي عملكردي پايگاه بر     

 . پيامدهاي آن با دهيار استنهايي مسئوليت 

هاي يادشده هستند، دهيار مـسئول   در دهياري هايي كه تا كنون درجه آنها مشخص نشده و فاقد پست        : تبصره

 .اداره پايگاه است

 فعاليت پايگاه آتش نشاني روستايي: هـ

كنـد و نيـروي انـساني و تجهيـزات آن بايـد در              مي روزي فعاليت   روستايي بصورت شبانه   آتش نشاني  يگاهپا

مسئوليت پيامدهاي ناشـي از غيـر آمـاده بـودن نيـروي             . تمام طول شبانه روز آماده رويارويي با حوادث باشند        

 .پايگاه استر و مديعمليات انساني و تجهيزات پايگاه براي رويارويي با حوادث با فرمانده 

آتـش نـشان و     ( نفـر    دو و   نوبـت كـاري   هر  در  ) آتش نشان و راننده     ( نفر   دوحضور حداقل   با  فعاليت پايگاه   

 در  گـروه دو نفـره    تعداد ساعات موظف حضور هر      . شود  انجام مي در روستا   با آمادگي و دسترسي كامل      ) راننده  

د نـ  استراحت خواهآن به پس از ،برنامه زماني نوبتيدر شبانه روز است كه بر اساس        ساعت   12 تا   8بين   پايگاه

 .آنها ضروري است  جلوگيري از خستگي    زماني حضور نيروها براي     تناوب  محدوده زماني يادشده و     رعايت  . رفت

  مـدير يـا فرمانـده عمليـات         محل تعيين شده از طـرف      وستا بايد در هنگام ضرورت فوراً در      نيروهاي آماده در ر   

 . گرددحاضرپايگاه 

محل استقرار پايگاه يـا درخواسـت همكـاري اضـطراري از طـرف            روستاي  خارج از   در مواقع بروز حادثه در      

نيـروي انـساني و تجهيـزات       اعـزام    موظف به    مدير پايگاه هاي اطراف يا واحدهاي امدادي،        شهرداري يا دهياري  

ت بـا ارشـد تـرين نيـروي         ي عمليـا  در صحنه عمليات، فرمانـده    . نشاني پايگاه براي عمليات مشترك است      آتش

دهيـار روسـتاي محـل بـروز        عمليات در خارج از محدوده بايد بـا همـاهنگي           . نشان حاضر در صحنه است     آتش

نظارت و هماهنگي دهياري و بخشداري نبايد مانع از فعاليـت مطلـوب فرمانـده و                . انجام شود حادثه و بخشدار    

 .گروه در هنگام عمليات باشد

 ه نيروي انساني پايگا:و

تعداد و تركيب نيروي انساني پايگاه هاي آتش نشاني روسـتايي در كوچـك تـرين شـكل سـازماني شـامل                

 تعـداد نيـروي     .اسـت براي عمليـات    ) آتش نشان و راننده   (نيروي موظف   ) 6(و حداكثر شش    ) 4(حداقل چهار   

تعيـين  اسـتانداري   ايي  دفتـر امـور روسـت     گاه با تشخيص دهيار و تأييـد بخـشداري و            نفر پاي  4باالتر از   انساني  

 : نيروهاي پايگاه عبارتند از.شود مي

، مـسئول خـدمات عمـومي و    6 و 5هـاي درجـه    مسئول واحد خدمات عمومي در دهيـاري  : : : : مدير پايگاه مدير پايگاه مدير پايگاه مدير پايگاه * * * * 

 و 1هـاي درجـه     و مـسئول خـدمات و عمـران روسـتايي در دهيـاري       4 و   3اجتماعي در دهياري هاي درجـه       

وظايف آن در حدود انجام مكاتبات اداري مربوط به پايگـاه،           . شود  سوب مي محروستا مدير پايگاه آتش نشاني      2
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پايگـاه بـراي انجـام عمليـات يـا         اطـراف   نظارت بر فعاليت نيروهاي پايگاه و انجام هماهنگي با دهيـاري هـاي              

    . همكاري با نيروهاي امدادي ديگر براي انجام عمليات مشترك است

سئوليت بهره برداري و نگهداري از پايگاه و تجهيزات آن و پاسخگويي  وظيفه و م::::پايگاهپايگاهپايگاهپايگاهعمليات عمليات عمليات عمليات فرمانده فرمانده فرمانده فرمانده * * * * 

 از  غيـر تخصـصي   به مقامات مافوق و جبران خسارات ناشي از سهل انگاري در نگهداري يا استفاده نادرسـت و                  

 و بـه آن  كنـد   پايگـاه فعاليـت مـي      مـدير فرمانـده تحـت نظـارت       . اسـت عمليات  اموال پايگاه بر عهده فرمانده      

فرمانـده  . دهـد   در مواقع كمبود نيرو، فرمانده عمليات پايگاه وظايف آتش نشان را نيز انجـام مـي               . ستپاسخگو

 .شود تعيين ميفرد پذيري  وليتئميزان تجربه و مسبر اساس پيشنهاد مدير پايگاه، عمليات توسط دهيار و 

فرمانده با  هنگي كامل    هما ونشان موظف به انجام وظايف تعيين شده براي آتش نشان            آتش: آتش نشان آتش نشان آتش نشان آتش نشان * * * * 

 .در ايفاي وظيفه استپايگاه 

دگي خودروي آتش نشاني و كمك به نيروهـاي آتـش نـشان در هنگـام عمليـات و حفـظ و                      رانن :رانندهرانندهرانندهراننده* * * * 

 .تش نشاني استآنگهداري خودروي آتش نشاني از وظايف راننده پايگاه 

انتخـاب  تاي محـل اسـتقرار پايگـاه         روسـ  از بين يـاريگران ايمنـي     ) ها(اين نيرو   : نيروي كمكي داوطلب  نيروي كمكي داوطلب  نيروي كمكي داوطلب  نيروي كمكي داوطلب  * * * * 

وظيفه برنامه ريزي و هماهنگي براي ايفاي نقش نيروهاي داوطلب در پايگاه و عمليات آتـش نـشاني         . وندش  مي

نيروهاي داوطلب بايد قبل از خـدمت       .  پايگاه است  مديربا هماهنگي و اطالع      پايگاه و     عمليات بر عهده فرمانده  

استفاده از اين نيروها به عنوان جايگزين نيروهاي موظف پايگاه ممنـوع             .نندآموزش ببي  پايگاه آتش نشاني،     در

اين نيروها تنها براي تقويت آمادگي و توان عملياتي پايگاه در كنار نيروهاي موظف، بايد مـورد اسـتفاده                   . است

اسـتفاده و سـازماندهي     . سازماندهي و مديريت نيروهاي داوطلب بـر عهـده فرمانـده پايگـاه اسـت              . قرار گيرند 

 .1هاي ياريگر ايمني باشد نيروهاي داوطلب بايد بر اساس دستورالعمل تشكيل گروه

در هنگام كمبود نيرو، راننده وظيفه هدايت و كنترل پمپ آتش نـشاني و سيـستم آبرسـاني و فرمانـده                  : تبصره

ليـات بـر عهـده فرمانـده عمليـات          تعيين وظيفه در هنگام عم    . گيرند  عمليات وظيفه آتش نشان را بر عهده مي       

 .است

 استخدام نيرو.  ز

 1382مـصوب    (هـا   آئين نامه استخدامي دهيـاري    تابع  استخدام و پرداخت حقوق و مزاياي نيروهاي پايگاه         

 .شوند  استخدام ميزير از بين افراد داراي مشخصات )ها(نشان  آتشفرمانده پايگاه و . ستا) هيئت وزيران 

 در روستاي محل استقرار پايگاه داشتن سكونت دائم  .1

 داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم .2

) اولويت مدارج باالتر با ( داشتن مدرك تحصيلي ديپلم يا باالتر  .3

  سال26داشتن حداكثر سن  .4

  داشتن گواهي پايان خدمت .5

  و روانيجسميارائه گواهي سالمت  .6

 داشتن صالحيت اخالقي و نداشتن سوء پيشينه و اعتياد .7

.ها ابالغ شده است  به استانداري16/3/83  مورخ 10/1/7301رهشمااين دستورالعمل با  .1



٤اداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستاييدستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و 

اشتغال به كار دولتي يا خصوصي مشمول قانون بيمهعدم  .8

 هاي آموزشي  گذراندن دوره .9

نيروهـا پـس از     . كر با دهيار و بخشدار مربوطـه اسـت        الذ  مسئوليت تطبيق خصوصيات نيروها با شرايط فوق      

 .شوند معرفي به استانداري و تأييد آنها مجاز به استخدام مي

نيروهاي غير بومي پايگاه موظـف       . محل استقرار پايگاه انتخاب شوند     نيروهها بايد ترجيحاً از بين روستائيان     

 .به سكونت دائم در روستاي محل استقرار پايگاه هستند

 هاي جاري پايگاه  تأمين هزينه: ح

نشان پايگاه  هاي جاري پايگاه آتش نشاني شامل حقوق و مزاياي سه نفر از نيروهاي آتش بخشي از هزينه

ميزان و نحوه . گردد هاي استان تأمين و پرداخت مي از محل عوايد متمركز دهيارينشاني روستايي  آتش

هاي  ها و دهياري هاي سازمان شهرداري و بخشنامهدستورالعمل توزيع عوايد متمركز برداشت آن بر اساس 

.گرددهاي جاري پايگاه نيز بايد از محل درآمدهاي محلي دهياري تأمين   ساير هزينه.شود تعيين ميكشور 

 نشاني شرح وظايف نيروهاي پايگاه آتش: ط

پايگاه آتش نشاني روستايي به شرح زير تعيين و رانندگان  نيروهاي آتش نشان  عمليات،فرماندهمدير پايگاه، وظايف 

 .شوند مي

    : : : : مدير پايگاهمدير پايگاهمدير پايگاهمدير پايگاهوظايف وظايف وظايف وظايف * * * * 

بر دفتر ثبت ت و كنترل ، نظاربرنامه ريزي زماني براي حضور نيروها و تصميم گيري درباره عمليات پايگاه .1

 دفتر و دفاتر حضور و غياب افراد و بررسي اشكاالت و صدور دستورات الزم جهت رفع آنهاوقايع و امضاء 

نظارت و كنترل بر اعمال نيروهاي پايگاه طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در پايگاه و  .2

روها و تنبيه براي نيقمحل حادثه و تقاضاي تشوي

  كاري نيروهاي پايگاهنوبتگيري و تعيين  تصميم .3

پذيري و  شناسايي دقيق و جامع محدوده عملياتي پايگاه، جمع آوري اطالعات درباره ميزان آسيب .4

ها و وضعيت  هاي امدادي، منابع آب، جاده وضعيت ايمني نقاط حساس، اماكن عمومي، نهادها و سازمان

ي اطراف پايگاهمعابر روستاها

سي مشكالت و كمبودهاي نيروي انساني، تجهيزاتي و تأسيساتي در پايگاه و كوشش در رفع آنهابرر .5

 ها، حوادث و انجام مكاتبات پايگاه  نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيم شده درباره آتش سوزي .6

نشاني   آتشهاي آموزشي ايمني و هاي تخصصي و شركت در دوره هماهنگي و پيگيري براي استفاده از آموزش .7

 ابالغ شده از طرف استانداري

يشرفت اهداف پايگاهشركت در جلسات مختلف براي رفع اشكاالت جاري و پ .8

.ها انجام امور اداري، مكاتبات، ابالغ بخشنامه .9

    نشانينشانينشانينشاني    پايگاه آتشپايگاه آتشپايگاه آتشپايگاه آتشعمليات عمليات عمليات عمليات يف فرمانده يف فرمانده يف فرمانده يف فرمانده ااااوظوظوظوظ* * * * 

 اي حاضر عمليات آتش نشاني و امداد و نجات و تعيين مسئوليت و وظيفه نيروهمديريت  .1

ها و مصوبات ابالغ شده از استانداري يا دهياري  نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه .2



٥اداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستايياداره پايگاه آتش نشاني روستاييدستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و دستورالعمل شيوه فعاليت و 

 كسب اطمينان از آمادگي نيروها و تجهيزات براي مقابله با حوادثحفظ آمادگي جسماني و روحي و  .3

 اشكاالتكسب اطمينان از آمادگي فني خودرو و تجهيزات آتش نشاني و اقدام فوري براي رفع  .4

نشاني و  هاي آتش نشاني محدوده، كليه منابع آب اختصاصي، تلمبه كسب اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش .5

 اي و نگهداري آمار و اطالعات نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره

عمليات ) هان( فرمانده پايگاه، بخشدار و فرماندار، اطرافو الزم با دهياران روستاهاي هماهنگي و تعامل سازنده  .6

 در هنگام آمادگي و عمليات سطح شهرستان و استان درواحدهاي آتش نشاني شهري و ساير نيروهاي امدادرسان

 دهياري و روستايي با هماهنگي فرمانداري وهاي شهري  شركت در حوادث به عنوان افسر آماده در محدوده .7

 در هنگام تغيير نوبت كاريتجهيزات نظارت و كنترل دقيق در تحويل خودروها، وسايل و  .8

در حدود و مراجع مرتبط ديگر انجام كليه امور سفارش شده از طرف دهياري  و تهيه گزارش حادثه و برآورد خسارت .9

شرح وظايف 

  و درجه نصب اتيكت پوشيدن لباس فرم، .10

.انجام وظايف عملياتي آتش نشان و راننده در مواقع ضروري .11

    نشاننشاننشاننشان    آتشآتشآتشآتشيف يف يف يف ااااوظوظوظوظ* * * * 

 در هنگام عمليات با سرعت و فرماندهاجراي كامل دستورات  در عمليات آتش نشاني و امداد و نجات و شركت .1

 اي همراه با فداكاري و ايثار حرفهمهارت الزم و رعايت نظم و مقررات 

به و آسايشگاه  خودرو ،پايگاه، پاكيزه نگهداشتن محيط  از پايگاه و مراقبت از خودرو و تجهيزات پايگاهنگهباني .2

 نوبت كاريصورت انفرادي و يا دسته جمعي در هر 

اي هاي آموزشي ضمن خدمت به منظور ارتقاء اطالعات فني و حرفه شركت در كالس .3

 آمادگي كامل جهت استفاده از وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .4

اعالم موضوع به اخذ آدرس محل حادثه و سيم و به صدا درآوردن زنگ حريق يا حادثه،  پاسخگويي به تلفن و بي .5

فرمانده

 هاي گروهي به منظور حفظ قدرت بدني و تندرستي الزم براي انجام وظيفه شركت در ورزش .6

  )ها(درجه  و اتيكت لباس فرم، نصب پوشيدن .7

از تجهيزاتهاي استفاده  دادي و افزايش مهارتو ام  تجهيزات و ابزارهاي آتش نشانيآشنايي كامل با  .8

 آالت و مراقبت در نظافت، حفظ و نگهداري آنها تفاده صحيح از تجهيزات، وسايل، ابزار، ماشيناس .9

 عمليات  و محل كار دراي  حرفه  اخالقي ورعايت مقررات .10

 وظايف در حدود شرح فرمانده عملياتانجام كليه امور سفارش شده از طرف  .11

 .انجام وظايف عملياتي راننده در مواقع ضروري .12

    انندهانندهانندهانندهوظايف روظايف روظايف روظايف ر* * * * 

 نگهداري از خودرو و تجهيزات آتش نشاني پايگاه .1

 اي از خودرو و تجهيزات آتش نشاني براي حفظ آمادگي آن مراقبت دوره .2

 كنترل پمپ آتش نشاني در هنگام عمليات با هماهنگي فرمانده عمليات و نيروي آتش نشان .3

 . شبكه آبرساني و پمپ آتش نشانيبازديدآبگيري تانكر،  .4
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