جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســامی ایــران
یــک مؤسســه عام المنفعــه و ســازمان کمک رســان
بــه طبقــه محــروم و گرفتــار می باشــد.

جمعیــت هالل احمــر بــا اهــداف واالی باز آفرینــی
روحیــه اعتمــاد به نفــس و امیــد و آرامش بخشــیدن
بــه جان هــای خســته از حــوادث طبیعــی ،و فراهــم
آوردن وســایل آســایش بــرای تن هــای رنجــور،
فــارغ از مرزبندی هــای جغرافیایــی دینــی قومــی و
نــژادی تاســیس شــده اســت و منطبــق بــر تعالیــم و
دســتورهای دیــن مبیــن اســام اســت.

آموزش مهارت های امدادی دانش آموز
(طرح ملی دادرس)
دوره ی اول متوسطه

دولــت بــه گســترش ســازمان جوانــان کمــک
خواهــد کــرد و بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده
انشــاء اهلل در ســال آینــده ایــن ســازمان آمــار
خوشــحال کننده تری بــه ملــت ایــران می دهنــد.
ایــن بــرای جامعــه بســیار ارزشــمند اســت.
1394

سرشناسه :مبارکی ،فرزانه- 1352 ،
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ملی دادرس) دورهی اول متوسطه/نویسنده فرزانه مبارکی؛ نویسنده
داستان فرهاد حسنزاده؛ مدیر پروژه امیر معتمدی؛ به سفارش سازمان
جوانان هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران.
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وزارت آموزش و پرورش
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دوره ی اول متوسطه
مجید ارشادی
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(معاون آموزش و پژوهش سازمان جوانان هالل احمر)
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به نام خدا

تقدیم به زنده یاد دکتر امیر معتمدی
معاون فقید آموزش و پژوهش سازمان جوانان جمعیت هالل احمر  

آســیب های ناشــی از وقایــع طبیعــی و حــوادث انسان ســاز در ســال های اخیــر
رشــد فزاینــده ای داشــته اســت .در تمامــی بحران هــای ناشــی از ایــن حــوادث،
بســیاری از آســیب دیدگان را کــودکان و نوجوانانــی تشــکیل می دهنــد کــه
نتوانســته اند خــود را از آســیب دور نگــه دارنــد و یــا بــا تمهیداتــی ســاده
بتواننــد خــود را از آســیب رهایــی بخشــند .اخبــار وقایعی همچون آتش ســوزی
در مــدارس ،ســیل در مناطــق و ریــزش آوار زلزلــه باعــث شــد تــا طرحــی بــا
نــام دادرس (دانش آمــوز آمــاده در روزهــای ســخت) توســط ســازمان جوانــان
هالل احمــر جمهــوری اســامی ایــران طراحــی گــردد و بــا مشــارکت معاونــت
تربیت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش بــه اجــرا درآیــد تــا هــم
بتوانــد بــا آموزش هــای الزم دانش آمــوزان را از خطرهــای احتمالــی دور نگــه
دارد و هــم بــه آنــان خودامــدادی را تــا رســیدن نیروهــای زبــده امــدادی
آمــوزش دهــد.
امیــد داریــم تــا بــا آموزش هــای ایــن طــرح ارزشــمند و همچنیــن مراحــل
عملیاتــی طــرح (مســابقات آمــاده) گامــی مهــم را در جهــت کاهــش آســیب ها
و افزایــش امنیــت نوجوانــان آینده ســاز ایــران اســامی برداریــم.
به امید آن روز
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دکتر مهرزاد حمیدی

دکتر وحید قبادی دانا

معاون تربیت بدنی و سالمت

رئیس سازمان جوانان

وزارت آموزش و پرورش

جمعیت هالل احمر

به نامش و به یاریش
دوره آزمایشــی طــرح ملــی دادرس (دانش آمــوز آمــاده در روزهــای ســخت) بــا
هــدف آموزش هــای پایــه امــدادی بــه دانش آمــوزان دوره راهنمایــی ســابق
(متوســطه اول کنونــی) در ســال تحصیلــی 92ـ 91بــا انعقــاد تفاهــم نامــه
همــکاری بیــن معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش
و ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر در تاریــخ  1391/11/18بــه اجــرا
درآمــد و در ســال تحصیلــی 93ـ 92گســترش یافــت .آموزش هــای مربــوط
در ســطح  8هــزار مدرســه در ســطح کشــور بــه اجــرا درآمــد .کتابــی کــه
در دو دوره نخســت تدریــس شــد بــه مباحــث کالن می پرداخــت و تنهــا
بخش هایــی از آن در ســرفصل های آموزشــی مــورد نیــاز ایــن طــرح بــود.
همیــن ضــرورت بــود کــه باعــث شــد آمــوزش  8ســرفصل مــورد توافــق
طرفیــن طــرح ،بــه صــورت تخصصــی و بــا توجــه بــه ســطح دانش آمــوزان
ایــن پایــه بــا زبانــی شــیرین و بــا چاشــنی طنــز نوشــته شــده و بــرای آمــوزش
در قالب هــای کتــاب و چندرســانه ای در اختیــار مــدارس قــرار گیــرد.
نگاهــی بــه نتایــج ایــن طــرح ارزشــمند کــه در کوتاه مــدت قابــل بــرآورد
نیســت:
نوجوانانــی کــه در ســال های آینــده بــه ســبب آموزش هایــی کــه
دیده انــد از خطــر می رهنــد.
به کمک خانواده خود می شتابند.
در مواقع بحرانی به کمک نیازمندان و هم نوعان خود می شتابند
و حتــی شــاید بــا عضویــت در گرو ه هــای امــدادی ایــن راه را بــه صــورت
جدی تــر در مســیر زندگــی خــود برمی گزیننــد.

مشــتاق نظــرات ارزشــمند صاحب نظــران ایــن عرصــه و همچنیــن بیــان
خاطــرات و نتایــج ایــن آموزش هــا در سراســر کشــور در دبیرخانــه ایــن طــرح
هســتیم.

دبیرخانــه طـــرح ملــی دادرس :تهــــران ـ خیابــان ولی عصــر (عــج) ـ باالتــر از
میردامــاد ـ خیابــان یاســمی ـ ســازمان جوانــان هالل احمــر ـ طبقــه ســوم ـ
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خرداد ماه 1394
دکتر حسن ضیاءالدینی                                      سعید بابائی   
معاون دانش آموزی
مدیر کل دفتر سالمت و تندرستی

معونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

به کتاب آموزش مهارت های امدادی دانش آموز خوش آمدید!
در این کتاب ما با دو نفر سروکار داریم که خیلی باحال تشریف دارند .یکی از
آن ها ایشان هستند:

جناب آقای پرفسور دادرس!

و مبصرکالس.

پرفسور دادرس ،از همهچیز سر درمیآورد و خیلی خوب درس میدهد ،البته اگر
شاگردش بگذارد.
برویم ببینیم در این کتاب چه اتفاقاتی می افتد.

