
 وظایف دهیاران
دّيبساى ثِ ػٌَاى سشحلقِ هذيشيت ثحشاى دس سٍستبّب ثبيذ صيشسبخت ّبي الصم سا ثِ ضكل ػلوي هْيب كشدُ ٍ ثب ثْشُ 

 .هٌذي اص ظشفيت ّبي ثَهي دس ايي خصَظ آهبدگي كبهل داضتِ ثبضٌذ

 

هذيشيت ثحشاى ،سئيس ضَساي اسالهي اػضبء ستبد هذيشيت ثحشاى سٍستب ػجبستٌذ اص : دّيبس ثِ ػٌَاى هذيش ستبد   

ّبي  ،سئيس خبًِ ثْذاضت ، هسئَل پبيگبُ هقبٍهت ثسيج ، هسئَل هخبثشات )دسصَست ٍجَد( ٍ ًوبيٌذُ سبيش دستگبُ

  اجشايي دس سٍستب حست ضشٍست

 

كٌتشل ّب ٍ ظشفيت ّبي هحلي ثشاي  اّذاف هذيشيت ثحشاى دس سٍستب سا ضبهل استفبدُ ثْيٌِ اص تَاى دّيبسي اّن 

حَادث ٍ كبّص اثشات هخبعشات عجيؼي ، ايجبد آهبدگي ٍ تَاًبيي دس جبهؼِ سٍستبيي ثشاي پيطگيشي ،آهبدگي ٍ هقبثلِ 

  .ثب حَادث غيش هتشقجِ ٍ استقبء سغح ايوٌي دس ثشاثش حَادث عجيؼي ٍ آتص سَصي ثشضوشد
 

  

َادث ٍ هخبعشات عجيؼي ، تؼشيف ًظبم ايجبد سٍحيِ ٍ فشٌّگ خَد اهذادي ٍ هطبسكت ػوَهي ثشاي هقبثلِ ثب ح

ّب جْت هذيشيت ثحشاى ، ايجبد ًظبم كٌتشل ٍ ًظبست ثش پيطشفت ٍ  سبصهبًي ٍ تطكيالتي هحلي ثب هحَسيت دّيبسي

خيض ٍ ثب  سبصي دس سغح سٍستب ٍ ضٌبخت ًقبط حبدثِ ّبي ثْسبصي ٍ هقبٍم اجشاي ػوليبت ثبصسبصي ٍ ثبصتَاًي ٍ عشح

 است.اّذاف هذيشيت ثحشاى دس سٍستب ال ٍ اًؼكبس ثِ هذيشيت ثحشاى ضْشستبى ٍ استبى سا سبيش پتبًسيل خغشپزيشي ثب

 

ٍظبيف ػوذُ هذيشيت ثحشاى دس سٍستب ضبهل اػالم ٍقَع حَادث ٍ سَاًح عجيؼي اص عشيق ثخطذاس ثِ سئيس ضَساي  

َاًح هحتول ، ّوكبسي دس اًجبم ّوبٌّگي هذيشيت ثحشاى ضْشستبى ، ضٌبسبيي ًقبط آسيت پزيش سٍستب ٍ حَادث ٍ س

ّبي هسئَل اص جولِ جوؼيت ّالل احوش ،  ّبي پيطگيشاًِ ٍ سفغ ًقبط حبدثِ خيض دس سٍستب ،ّوكبسي ثب دستگبُ فؼبليت

ّب دس تؼييي فضبّبي ايوي ثشاي اسكبى اضغشاسي ٍ هَقت حبدثِ ديذگبى  كويتِ اهذاد اهبم خويٌي )سُ( ٍ سبيش دستگبُ

  .ركش كشد

 

ّبي  هطبسكت ّبي هشدهي ٍ سبصهبًذّي استفبدُ اص ايي هطبسكت دس هذيشيت ثحشاى سٍستبّب ، ايجبد گشٍُجلت 

داٍعلت هشدهي ثشاي ّوكبسي ثب ًيشٍّبي اهذادي حشفِ اي ٍ سسوي دس هقبثلِ ثب ضشايظ ثحشاًي ثب ّوكبسي سبصهبى 

ثشگضاسي هبًَسّبي آهبدگي ٍ هقبثلِ، ثب  ّبي ػوَهي هذيشيت ثحشاى ٍ داٍعلجبى جوؼيت ّالل احوش ٍ تذاسک آهَصش

  است.ٍظبيف ػوذُ هذيشيت ثحشاى دس سٍستب  اص ّبي هتَلي اهَس هذيشيت ثحشاى ّوكبسي ًْبدّب ٍ سبصهبى
 

 پيص آهبدگي ثحشاى سشهبيِ اي هْن است ٍ دّيبساى ّوَاسُ ثبيذ دس ايي صهيٌِ آهبدُ ثبضٌذ

ضٌبخت تْذيذّب اص هَلفِ ّبي هْن دس هذيشيت ثحشاى است ٍ دّيبساى ثبيذ تشتيجي اتخبر كٌٌذ كِ توبهي هسبيل  

سٍستب حتي دس غيجت آًبى سصذ ضذُ ٍ تَاى حل هطكالت اجتوبلي دس كَتبُ تشيي صهبى هوكي دس تؼبهل تٌگبتٌگ ثب 

 ضَساّبي اسالهي ٍ ثخطذاسي ّب ايجبد ضَد. 

 ٍدي ٍ خشٍجي هيبديي سٍستبيي ثب ّذف افضايص اهٌيت دس دستَس كبس دّيبساى قشاس گيشد.ًصت دٍسثيي دس ٍس



 

ثش اسبس هقشسات، ضَاثظ ٍ هصَثبت ضَساي ثخص ٍ تبييذ ّيبت تغجيق، است كِ اػتجبسات خَثي دس اختيبس دّيبسي ّب

ثب ّوبٌّگي ثخطذاس ّضيٌِ ضَد. دس صَست جزة ًطذى هٌبثغ هبلي اص سَي دّيبسي ّب قبًَى اجبصُ جبثِ جبيي آى سا 

 دادُ است 

 شٍسي استدّيبساى ثشاي اجشاي ّش عشحي ًيبص ثِ هصَثِ ضَساّبي سٍستبيي داسًذ كِ تَجِ ثِ ايي هْن ض

 

دّيبساى ّويبساى پليس دس سٍستبّب ّستٌذ كِ ثبيذ تالش خَد سا دس ساستبي افضايص اهٌيت دس ايي هٌبعق ثِ كبس 

 گيشًذ.

يكي اص تْذيذات دضوٌبى سا ثيَتشيسن، ػوليبت تشٍسيستي ٍ الكتشًٍيكي ػٌَاى كشد دس ايي صهيٌِ َّضيبسي الصم دس 

 ثخص ّبي هختلف جبهؼِ ثبضذ.

ُ ثش ػضاداسي ّب ٍ ًزٍسات دس ايبم هحشم ٍ صفش دس دستَس كبس دّيبسي ّب ثبضذ ٍ تالش ضَد تب اص ثشخي ًظبست ٍيژ

 خشافي گشايي ّب هبًٌذ قوِ صًي، ضوطيش صًي ٍ تيغ صًي خَدداسي ضَد.

 

 دّيبساى دس ساستبي سػبيت الگَي هصشة آة دس تالش هضبػفي ثِ كبس گيشًذ
 
 


