
 

( توسط اولین فرد )کارمند مجتمع ( تلفن مخصوص اعالم کدهای ضروری مجتمع) 2494ابتدا به داخلی  

همان ساختمان  داخلیو اعالم به پیج  (عمومی) مرکزیپیج و سپس مخابرات با   هر قسمت به مخابرات اعالم از

 اقدام نماید.

 

و در  هدیاعالم گردساعت   24در طول مرکزی مجتمع  از طریق مخابرات و پیج عمومیبه طور  

از طریق اطالع مرکزتلفن به  به طورمجزا نیزساختمان های فاقد اتصال به پیج مرکزی تا زمان ایجاد اتصال ؛ 

( اعالم و پیج گردیده تا کل محوطه تحت پوشش پیج مرکزی و همچنین 16:00تا ساعت اطالعات همان ساختمان )

 شده و افراد مطلع گردند.و شنیده  اختمان مورد نظر پیجدر فضای همان س

 

 گروه مربوطه شامل : 5مخابرات مجتمع پس از پیج کد با 

 نی(تاسیسات )تیم آتش نشا

 نگهبانی

 سوپروایزر ساختمان

 )مدیر کشیک در عصر و شب( 

 مسئول خدمات کشیک

 طبق لیست ارسالی ماهیانه  تماس گرفته و موارد را به اطالع آن ها برساند.

 

و داخلی های دایورت به شرح زیرتماس گرفته  گروه دخیل با شماره های داخلی ، موبایل  5جهت اطالع به  

 شود:

ساعته شماره  24نفر نیروی کشیک داشته که لیست  2د هر ساختمان حدوتاسیسات )تیم آتش نشانی(: الف(

تماس همراه و افراد کشیک و جانشین در اول هر ماه توسط دفتر فنی مجتمع  به واحد مخابرات از طریق 

 اتوماسیون ارسال و اعالم می گردد.



اره موبایل و ساعته سوپروایزرهای کشیک مجتمع به همراه شم 24لیست کشیک سوپروایزر و دفتر پرستاری : ب(

داخلی های دایورت سوپروایزر هر ساختمان به طور کامل  و ماهیانه از طریق دفتر پرستاری مجتمع برای مسئول 

ساعت بوده که در  24مخابرات مجتمع اتوماسیون می گردد.)سوپروایزر هر ساخمان دارای داخلی دایورت ثابت در 

 اس گرفته و اطالع داده می شود(.صورت عدم حضور در اتاق می توان با این داخلی تم

ساعت به همراه شماره موبایل و داخلی های مربوطه  24لیست کشیک سر شیفت و معاون وی در  نگهبانی :ج(

توسط حراست و حفاظ فیزیکی مجتمع به طور ماهیانه برای مسئول واحد مخابرات جهت اعالم و اطالع 

 اتوماسیون می گردد.

ساعته و شماره های موبایل و داخلی دایورت مسئول خدمات و معاون وی  24 لیست کشیکمسئول خدمات : د(

 به طور ماهیانه توسط واحد خدمات مجتمع  برای مسئول مخابرات جهت اعالم و اطالع اتوماسیون می گردد.

لیست کشیک عصر و شب مدیران کشیک در مجتمع در سامانه الکترونیکی معاونت آموزش مدیر کشیک : ه(

اتاق  2241مجتمع موجود بوده و به طور روزانه اعالم می گردد؛ همچنین شماره تلفن همراه مدیران و داخلی 

 ساعته فعال می باشد. 24جهت اطالع رسانی مخابرات ؛  (مدیریت کشیک)مدیریت اورژانس 

 

به شرح زیر اقدام   داخل محوطه مجتمعدر آتش سوزی های  جهت اطالع به گروه های دخیل در  

 گردد:

)مخابرات( صورت می پذیرد و سپس موارد  2494در کلیه شیفت های مذکور پیج به صورت عمومی توسط داخلی 

 پیگیری .

و مسئول مخابرات پس از پیج مرکزی به مدیر امور عمومی آن ساختمان صبح روزهای عادی )غیر از تعطیالت(: 

 خدمات آن ساختمان اطالع رسانی می نماید.)تلفن داخلی اتاق/تلفن همراه/تلفن داخلی دایورت(.

 یا شماره موبایل آقای مسئول کشیک یا معاون وی. 2415-2819-2820نگهبانی : داخلی های 

 همراه آقای آقا مالئی یا امیر آبادی -2701-2700مسئول خدمات مجتمع داخلی های 

 2323ر اورژانس داخلی سوپروایز

و تلفن داخلی  2700تماس و اطالع به مسئول خدمات کشیک و فرد جانشین وی با تلفن داخلی دایورت عصر: 

 و شماره همراه وی. 2701اتاق 

 و یا مسئول شیفت و معاون وی. 2415-2820-2819نگهبانی : داخلی های 

 – 2323سوپروایزر : اورژانس به داخلی 

 2241 مدیر کشیک داخلی

 ،شماره همراه یا اطالعات اورژانس(2241مدیریت کشیک مجتمع )داخلی اتاق  شب:

 ساعته 24و شماره همراه سر شیفت و معاونین شیفت در کشیک  2415-2819نگهبانی : داخلی های 

 



افراد معرفی شده در کلیه لیست های ارسالی از واحد های دخیل در صورت تعویض کشیک یا مرخصی موظف  

ع حادثه فرد جایگزین دارای مسئولیت مشابه می به اطالع رسانی به فرد جایگزین خود بوده و در صورت وقو

 باشد.

 

 جهت نحوه اطالع واپراتور تهیه و نگهداری بروز رسانی وآموزش پرسنلمسئول مخابرات مجتمع نسبت به  

و تماس با  لیست شماره های داخلی ثابت ؛ داخلی دایورت ؛ خط مستقیم  و خط تلفن همراه افراد  22اعالم کد 

) مسئولین و معاونین نگهبانی؛خدمات؛تاسیسات )تیم آتش نشانی(؛ مدیران کشیک ،  22کد دخیل در اعالم 

 سوپروایزرها ( مسئول می باشد.

 

 عدم حضور آن ها  وو تماس با افراد دخیل در اطفاء حریق   از اعالم ((  دقیقه  3 )) در صورت گذشت 

))در شیفت های عصر و شب(( ؛ مخابرات مجتمع پس از کسب تکلیف از مدیریت کشیک مجتمع بنا بر وسعت 

 و سازمان آتش نشانی شهر تهران می باشد. 125حادثه ؛ موظف به اطالع رسانی به شماره 

 

کلیه موارد مربوط به زمان  و تاریخ  اطالع ؛ تماس افراد ؛ گروه های دخیل و پاسخگو ؛ گزارشات ضروری حادثه  

 ضطراری موجود در مخابرات ثبت و مستند گردد.و ... در دفتر ثبت وقایع و کدهای ا

 


