
دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ امیرحسین ناصربخت : ارائه دهنده 

ی قزوینعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشک/ خانم دکتر زراوشانی : استاد راهنما 

آن  ایمنی ارتقاء الگو حریق و روش های بررسی 
بیمارستان های کشوردر 

به نام خدا



مقدمه

حریق ساختمانآمار مرگ و میر ساالنه  حریق ساختمان 0102

03

وحریقازناشیمیرومرگازنیمی

.دافتمیاتفاقساختمانحریقدرآنمحصوالت

جمعیتمیلیونیکهرازایبهنفر4استرالیا

جمعیتمیلیونیکهرازایبهنفر15انگلستان

جمعیتمیلیونیکهرازایبهنفر20آمریکا

حریق ساختمان های بیمارستانی و مراکز درمانی

دهدمیرخبیمارستانیحریق8000ازبیشجهانسراسردرساالنهمتوسططوربه.

میکندنتامینبیمارستاندربیمارانراکافیایمنیامروزیساختمانیقوانیناستشدهاثبات.

تاسدرمانیهایبخشکاربرانوطراحانرویپیشهایچالشبزرگترینازیکیحریقایمنی.



مقدمه

گیری از یکی از اولین اقدامات برای ایجاد مدیریت وبرنامه ریزیی پیش
:  ایمنی حریق در ایران

.اشدبمیایراندرسوزیآتشگسترشوایجادبرموثرعواملتعیین

که برای این مهم باید از متد های موثر و مناسب و همگام با فرهنگ
.مردمی استفاده نمود



مقدمه

رند در ایران آن چنان که تاکنون بیان شده است ، خبرگان اعتقاد دا
بالیا که تمام تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی در خصوص کنترل

نظیر آتش سوزی

.بدون اطالعات کافی اتخاذ شده

.پروتکل های مناسبی در این زمینه وجود ندارد

چرا؟؟؟



مقدمه

بیماران بستری عموما به علت نوع بیماری دارای عدم توانایی حرکت بوده

دیا به علت عدم آشنایی به محل دسترسی های خروج اضطراری دچار مشکل می شون

لذا ایجاد آمادگی الزم در زمینه حریق بیمارستان می تواند در 

تعیین نوع رفتار بیماران ، کادر پرسنل و غیر پرسنلی درمان و غیر درمان 

.کمک شایانی نماید



مواد و روش ها
:مطالعهاینانجامازهدف

هاتانبیمارسدرحریقگسترشوایمنیهایالگوشناسایی1.

بودهاآندرایمنیارتقاجهتهاییراهکاراراِئه2.

جامعمرور:روش

99مردادتاخرداد:زمانیبازه



مرور جامع

مروریمطالعهنوعی•

یافتهساختارصورتبه•

مندنظامجستجوازاستفادهبا•

:مطالعاتایندرهدف

ابعادومفاهیمتعیینبرایهاییروششناسایی
.استپژوهشیحوزهیکدرکلیدی

:مطالعاتاینکاربرد

ایگستردهمرورمواردیخصوصدر1.
.استنگرفتهصورت

تسواالبه،مطالعاتترکیبباتواندمی2.
میپاسخخاصیموضوعدربارهمختلف

.دهد



:جستجوموردهایپایگاه

پابمد•

اسکوپوس•

پژوهشگرگوگل•

خارجیمرتبطهاینامهپایان•

پروکوئستپایگاه•

گردیدادهاستفنیزهارفرنسلیستازبیشترمقاالتیافتنبرای•

:کلیدیهایواژه

ماعالسیستم-اضطراریخروج-ایمنی–حریقالگو-بیمارستان

ائهارمراکزوبیمارستانباهاواژهاینهمه؛بیمارستانانواع–حریق

.شدادغامسالمتخدماتدهنده



مقاله530

150

14

استخراج اطالعات

مقاالتچکیدهمطالعه

مقالهعناوینمطالعه

شوندمیعمیقتحلیلمرحلهوارد





تقسیم بندی بیمارستان

پرتابل ترکیبی زیرسطحی

مرتفع گسترده



الگو های خروج اضطراری-ب

:خروجحیطهدرالزمایمنیاقدامات

هاخروجیبهبهتردسترسینظرازهاساختمانطراحی1.

اضطراریخروجهایراهسازیاستانداردوتعدادافزایش.2.

:تخیلهرفتاربررسی

.وندشمیخارجساختمانازپرسنلدستورالعملازفارغومستقلطوربهاکثرابیماران

:مناسبتخیلهمسائلترینمهم

دیدهآموزشافراد•

مناسبتجهیزات•

.دپذیرصورتاستانداردهایراهنماازاستفادهباعاملدواینرفتارباید•



مصالح ، وضعیت ساختمانی، تجهیزات و مواد مصرفی قابل اشتعال در بیمارستان ها-ج

:ساختماندرسوزیآتشگسترشازجلوگیری

یناشگرمایرهایشبودن،شدتاشتعالقابلصورتبایدداخلیهایکارینازک1.
رازمالمقاومتشعلهسطحیپیشرویبرابردروباشدقبولقابلهاآنسوختناز

.باشدداشته

ازاولیهمراحلدرساختمانداخلافرادوساکنانسوزیآتشوقوعصورتهردر2.
.دهندنشانخودازموقعبهرامناسبیواکنشبتوانندتاشوندمطلعآن

دارد؟بستگیمواردیچهبهحریقشدتوآتشحجم

ساختمانتهویهچگونگیوسوختنوع،سوختمقدار•

:استموثرحریقحجمافزایشوگسترشدرکهعواملیازنمونهچند

....وساختمانوسعتوارتفاعساختنوع•

بهمربوطضوابط
آتشبرابردرمقاومت
برایایسازهاجزای

تصرفباهاساختمان
مراقبتیودرمانی

.استاجباری



یبراحریقبرابردرحفاظتهایبینیپیشکهدرمواردی
حریقبامقابلهبراینباشدکافیساختمانبارحریقبامقابله

ائلقارتفاعوسطحهایمحدودیتدرباالترینصابحدباید
.شد



دیگر علل حریق و انفجار

01 02 03

کپسول های گاز اکسیژن

گاز های بیهوشی آور قابل اشتعال

گاز های قابل اشتعال  
اتاق جراحی



پیشگیری از احتمال حریق

تجهیزات الکتریکی تایید شده
بررسی مرتب تجهیزات

کپسول گاز های بیهوشی آور باید دارای 
محل نگهداری مجزا و مقاوم در برابر حریق

کف اتاق عمل باید با مواد رسانا 
پوشیده شود

باشند این محل باید دارای 
.باشدهواکش مکنده به بیرون 



تجهیزات و روش های مناسب مبارزه با حریق

اسپیرینکلر



از دیگر تجهیزات به کار گرفته شده در بیمارستان ها

فن تخیله دود
آسانسور برانکارد بر و دود بند
دیواره مقاوم حریق چاه آسانسور

برق های اضطراری



طبق بندی حریق بر اساس مواد سوختنی
(NFPA) 

C class B class
مایعات قابل اشتعال 

قابلیت رقیق شدن با آب  1.
دارند

رقیق شدن با آب  قابلیت 2.
ندارند

A class
مواد جامد

از خودشان خاکستر به جای  
میگذارند

وسایل برقی و الکتریکی

D class
گرد وغبار قابل اشتعال



بحث و نتیجه گیری

حادثهازقبلحریقریسکارزیابیانجام

هاپاشآبنصب

خودکارهایسامانهنصب

وایمنیمعماری،سوزیآتشبامبارزهتجهیزات
هگرفتنظردرهمباتوامااضطراریخروجپلکان
.شوند



بحث و نتیجه گیری

ردخصوصبهحریقبرابردرداخلیهایبیمارستانآمادگی
.باشدمیضعیفپرسنلوبیماراناضطراریموردتخلیه

میارانهمکواصالنینتیجهبامقایسهقابلآمدهبدستنتیجهاین
ردحریقایمنیوآمادگیوضعیتکهکردنداعالمآنهاکهباشد

.استشدهگزارشنامطلوب،مختلفمطالعاتدرهابیمارستان



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

infographics & images by Freepik

Thanks

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


مکارانی کشًرَا مارستانیبَای حریق ي ريش َای ارتقاء ایمىی آن در  الگً   فصلىامٍ  ..سیدمحمًد میراکبری يَ 

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir 

51

5

کشًر یَا مارستانیبایمىی آن در  ءَای حریق ي ريش َای ارتقا بررسی الگً
یک مطالعه مروری

5مجیدی علی سید ،4زاد خلیلی، حسین عمو3مریم دانشمند مهر ،*2، مریم اوشک سرایی1سید محمود میراکبری

8/7/99تاریخ پذیزش:                               19/6/99 تاریخ دریافت:

.یطانضقت، ا ی،زاوكگبٌ آظاز اؾالم ياحس ضقت، یطیت،گطيٌ مس یبت،ي ػمل یستًل یفگطا ینىؼت یطیتمس یترهه یزکتطا یزاوكجً 1
ooshaksaraie@iauasht.ac.irوًیؿىسٌ مؿؤل(. ایمیل : * ) .یطانضقت، ا ی،ياحس ضقت، زاوكگبٌ آظاز اؾالم ی،نىؼت یطیتگطيٌ مس یبض،اؾتبز 2

 .یطانا یجبن،الَ ی،زاوكگبٌ آظاز اؾالم یجبن،ياحس الَ یغ،نىب یگطيٌ مُىسؾ یبض،اؾتبز 3
 .یطانوًقُط، ا ی،ياحس وًقُط، زاوكگبٌ آظاز اؾالم یغ،نىب یگطيٌ مُىسؾ یبض،اؾتبز 4
یطانضقت، ا ی،ياحس ضقت، زاوكگبٌ آظاز اؾالم یی،ي مبمب یزاوكکسٌ پطؾتبض ی،زضمبو یذسمبت ثُساقت یطیتمس یبضاؾتبز 5

ـ ّـایی   سـاختواى از جولِ  یدرهاً یٍ هراکس پسشک یوارستاًیت ّـايسـاختواى: زمینه و هدف تاشـٌذ کـِ   یه
ـ حر یوٌیا . اهـرٍزُگردًذ سَزي هی ّا دچار آتش آىاز  ـاديیّـرسـالِ تعـذاد ز ـ ی قی  يیتـر  تـسر  از  یکـ

تا تَجـِ تـِ ایـي هَ،ـَین ایـي       تاشـذ.ـاًی هـیّاي درهطراحاى ٍ کارتراى تخش رٍيشیّـاي پـچـالش
پژٍّش تِ دًثال ایي هَ،َی خَاّذ تَد کِ تا هرٍر هطالعات هرتثط در داخل ٍ خارج کشَر تتَاًـذ الوـَي   

 هشخض ًوایذ. ّاوارستاىیتجاهعی را در خظَص حریق در 

تِ در ایراى ٍ جْـاى  جاهع از هطالعات طَرت گرف هرٍري هطالعِ ایي پژٍّش شاهل یک :مواد و روش کار
 ًظیر کشَر در دسترس قاتل الکترًٍیکی ّاي پایواُ تاشذن در ّویي راستان ّا هی در حَزُ حریق در تیوارستاى
 قرار گرفتٌذ. تررسی هَرد هذٍى جستجَي راّثرد یک تا پژٍّشور پاتوذن اسکَپَس ٍ گَگل

ِ  شـذُ  ٍاردهطالعات از  آهذُدست تِهطالعِ تذست آهذ کِ در ًْایت ًتایج  14 :نتایج کیفـی از   طـَرت تـ
ٍ ّاي اطلی کِ عثارت تَدًـذ از تخـش  طریق سٌتس تواتیک شاهل تن تٌـذي سـاختواى   الوَّـاي تسسـین   ّـا 

 ساتیٍ تجْهظالح ٍ ٍ،عیت ساختواًی  تیوارستاًی داراي اّویت در حَزُ حریقن الوَّاي خرٍج ا،طرارين
 تحلیل قرار گرفتٌذ. هَردتجْیسات هٌاسة هثارزُ تا حریقن ّا ٍ ٍ هَاد هظرفی قاتل اشتعال در تیوارستاى

جْت حفظ جاى پرسٌل ٍ تیواراى تایذ تـِ   يسَزآتشاز حریق ٍ  ّا وارستاىیت يساز ويیاتراي  :یریگ جهینت
ًکاتی از جولِ خطرات تجْیسات درهاًی تکار گرفتِ شذُ ٍ هـَاد قاتـل اشـتعال هظـرفی ٍ ّو ٌـیي اًـَای       

تکار گرفتِ شذُ در ساختواى تیوارستاى ٍ هثاحث هعواري ایوٌی در خظَص  يسَزآتش تجْیسات هثارزُ تا
ّا ٍ دیَارّا ٍ پلکاى خرٍج ا،طراري تَاها تا ّـن در   ّا ٍ درب هیساى هساٍهت در هساتل حریق سازُ ٍ سسف

ًظر گرفتِ شَد.

 ریقن اًَای تیوارستاىتیوارستاىن الوَي حریقن ایوٌین خرٍج ا،طرارين سیستن اعالم ح کلمات کلیدی:

ده:یچك

  

https://jhosp.tums.ac.ir/article-1-6308-fa.html
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 مقدمه
 آمـسن  َـب َمـٍ ؾـبلٍ ثبػـث ياضز زض ؾـبذتمبن قیيقًع حط
قـًز.   یجًامغ مرتلف م ثٍی فطاياوـجبوی  ي  مبلی یَب ذؿبضت

ــبن آن ــ   چى ــسٌ ثطمیبی ــبب ق ــبت اوج ــٍ اظ ملبلؼ ـــیو س،ک  اظ یم
حطاضت  ،زيز)ي محهًالت حطیق  قیاظ حط یَبی وبق طیيم مطگ

افتـس.   یمـ  اتفـب  َـب   ؾبذتمبن  َبی قیزض حط (ي گبظَبی ؾمی
ثـٍ   یؾـبذتمبو  َبی ـقیاظ حط یؾـبالوٍ وبقـ ـطیيم تؼساز مطگ
ثطاثط ثـب   بیاؾتطال کكًض زض ـتیوفـط جمؼ ـًنیلیم ـکیاظای َط 

وفـط   15 ثطاثـط ثـب   اوگلؿتبن زض کكًضضقـم  ـهیثبقس. ا یوفط م 4
(. 1) ثبقــــس یمـــ وفـــط 22 ثطاثــط ثــب  کــبیي زض آمط ثــًزٌ

اظ جملـٍ   یزضمـبو  یي مطاکع پعقک یمبضؾتبویث َـبی ؾـبذتمبن
َـب   آناظ  ـبزییثبقىس کٍ َـطؾـبلٍ تؼـساز ظ یمَبیی  ؾبذتمبن
اظ  یکــ ی قیـ حط یمىـ یا . امــطيظٌ گطزوـس  ؾًظی می زچبض آتف
ــعضگ ــط ث ـــ ـبلفچــ هیت ــبضثطان  ضيی فیَـــبی پ ططاحــبن ي ک
ثبقــس. زض حـبلی کــٍ ااجــبت قــسٌ       َبی زضمـبوی مـی ثرف

اؾـت قــًاویه ؾــبذتمبوی امـطيظی ایمىـی کــبفی ضا ثــطای       
ثــط طجــق    (.1) کىــس  َـب تأمیه ومـی ثیمـبضان زض ثیمبضؾـتبن

اطالػـبت مىتكط قسٌ تًؾط ؾبظمبن ملـی حفبظـت اظ حطیـق 
طًض متًؾـط ؾــبالوٍ زض ؾطاؾــط جُــبن     ثٍ ،2225زض ؾبل 
ملبلؼـبت وكبن . زَس یمحطیق ثیمبضؾتبوی ضخ  8222ثیف اظ 

َـب ثکـبض    چىبوچٍ انًل ایمىی زض ایه زؾـتٍ اظ حطیـق  زَس  می
ثیىی ي  َب قبثل پیف زضنس اظ ذؿبضت 75قس حساقل  گطفتٍ می

ٍ  (.2ثـًزٌ اؾـت )   گیـطی مـی   پیف زض اضتجـــب  ثـــب    اظآوجبکـ
ــ ــٍمـ ــعی ـسیطیت ي ثطوبم ــیف ضی ــطی اظ پ ــف گی زض ، یؾــًظ آت

ٍ ی تًؾؼٍکكًضَبی  ملبلؼـبت ي اقـسامبت اؾبؾـی نــًضت      بفتـ
طـًض کـٍ ثبیـس ثـٍ ایــه   متأؾفبوٍ زض ایـطان آن ي گطفتـٍ اؾت

ایجـبز  پطزاذتٍ وكسٌ اؾت. یکی اظ ايلیه اقسامبت ثـطای   مؿئلٍ
 یؾًظ آتف ایـه پسیسٌ تؼییه ػًامل مؤاط ثط ایجبز ي گـؿتطـ

ثبقـس کـٍ ثطای ایه مُم ثبیس اظ متـسَبی مـؤاط ي    مـی زض ایطان
 (.3)ومًز اؾتفبزٌ  ي َمگبب ثب فطَىگ مطزمی مىبؾت

کٍ تب کىًن ثیبن قسٌ اؾت، ذجطگبن اػتقبز  چىبن زض ایطان آن
 ٍ ضیـعی زض ذهـًل    زاضوس کٍ تمبب تهمیمبت مسیطیتی ي ثطوبمـ

طالػـبت کـبفی مـطتجط    ثـسين ا  ،یؾـًظ  آتفکىتطل ثالیب وظیط 
 یَـب  پطيتکـل ثبقـس کـٍ    اتربش قسٌ اؾت ي آن ثسیه ؾجت می

ــساضز ) ملبلؼــٍ مــبولی ي  (.4مىبؾــجی زض ایــه ظمیىــٍ يجــًز و
يضؼیت ایمىـی قـیلی زض مقبثـل ثالیـب زض     »َمکبضان ثب ػىًان 

، َـب  مبضؾـتبن یثوكبن زاز کـٍ زض ایـه    «تبوعاویب یَب مبضؾتبنیث
ًل وحًٌ ترلیٍ ثیمـبضان زض  ضاَىمبی ذبنی زض ذه گًوٍ چیَ

ثـب   (.5يجـًز وـساضز )   یؾـًظ  آتفاضلطاضی وظیط  یَب تیمًقؼ
َـب تؼـساز    ؾـًظی ثیمبضؾـتبن   تًجٍ ثٍ ایه وکتـٍ کـٍ زض آتـف   

ثیمبضان ثؿتطی زض یک ثرف ثیكتط اظ تؼساز افطاز کبزض زضمـبن  
یب ثٍ ػلت وًع ثیمبضی زاضای ػسب تًاوبیی حطکـت   ػمًمبًثًزٌ ي 

َـبی ذـطي     ل ػسب آقىبیی ثـٍ محـل زؾتطؾـی   ثًزٌ یب ثٍ زلی
الظب  یَـب  یآمـبزگ گطزوس، لصا ایجبز  اضلطاضی زچبض مكکل می

تًاوـس ثـٍ    َـب مـی   حطیق زض ؾـبذتمبن ثیمبضؾـتبن   زض ذهًل
َـب پـیف اظ يقـًع حطیـق زض      َبی ثحطان زض ثیمبضؾـتبن  کمیتٍ

تؼییه وًع ضفتبض ترلیٍ ثیمبضان ي کبزض پطؾـىلی زضمـبن ي ریـط    
ک قبیبوی ومبیس؛ ثب تًجٍ ثٍ ملبلـت شکـط قـسٌ زض    زضمبوی کم

ثبال، ایه پػيَف ثٍ زوجبل ایه مًضًع ذًاَس ثًز کـٍ ثـب مـطيض    
ملبلؼبت مطتجط زض زاذل ي ذبض  کكًض ثتًاوس الگـًی جـبمؼی   

 مكرم ومبیس. َب مبضؾتبنیثضا زض ذهًل حطیق زض 

 مواد و روش ها
ی ي َــسا اظ اوجــبب ایــه ملبلؼــٍ قىبؾــبیی الگًَــبی ایمىــ

ي اضائٍ ضاَکبضَبیی جُت اضتقـب   َب مبضؾتبنیثگؿتطـ حطیق زض 
تب مطزاز  ثًز. ملبلؼٍ حبضط زض ثبظٌ ظمبوی ذطزاز َب آنایمىی زض 
وـًػی اظ   جـبمغ مطيض اوجبب قس.  1ي ثٍ ضيـ مطيض جبمغ 1399

، ثـٍ نـًضت   مىـس  وظـبب َمبوىس مطيض  ملبلؼبت مطيضی اؾت کٍ
قـًز.  مىس اوجبب میجًی وظببؾبذتبضیبفتٍ ي ثب اؾتفبزٌ اظ جؿت

َـبیی ثـطای تؼیـیه    زض ایه وًع ملبلؼبت، َسا قىبؾبیی ضيـ
مفبَیم ي اثؼبز کلیسی زض یک حًظٌ پػيَكی اؾت. ایـه ضيـ  

ای زضثبضٌ مًضًع نـًضت  ذهًنب زض مًاضزی کٍ مطيض گؿتطزٌ
تًاوـس ثـب تطکیـت ملبلؼـبت، ثـٍ      وگطفتٍ ثبقس کبضثطز زاضز ي می

ضٌ مًضًع ذبنی پبؾد زَـس. ضيـ مـطيض   مرتلف زضثب ؾؤاالت
تط زضثبضٌ مًضـًع کمـک   َبی گؿتطزٌجبمغ ثٍ قىبؾبیی حًظٌ

َــبی زاوكــی مًجــًز ضا زض ظمیىــٍ کــطزٌ ي زضوتیجــٍ قــکبا
امـب زض ایـه ضيـ ثـطذالا ضيـ    ؛ کىـس مًضزوظط قىبؾبیی مـی 

َبیی مبوىس اضظقیبثی کیفیت مقـبالت  مىس، محسيزیتمطيض وظبب
تًان تؼساز ثیكتطی اظ ملبلؼـبت ضا  تیجٍ میيجًز وساقتٍ ي زضو

 ،گـصاضان  بؾـت یؾکـٍ   یظمبوثىبثطایه، ؛ زض مًضز ثطضؾی قطاض زاز
س، مـطيض  ىزاقتٍ ثبقـ  بظیومًضًع ذبنی  ظمیىٍزض  یقًاَس کل

جبمغ، ضيقی مىبؾت ثطای اوجبب پػيَف ي زؾـتیبثی ثـٍ ایـه    
 قًاَس اؾت.

 زض تطؼزؾـ  قبثـل  الکتطيویکـی  َـبی  پبیگبٌ زض َمیه ضاؾتب،
 ضاَجـطز  یک ثب پػيَكگط پبثمس، اؾکًپًؼ ي گًگل وظیط کكًض

 مىظًض ثٍ َمچىیه قطاض گطفتٍ ي ثطضؾی مًضز مسين جؿتجًی
 ذــبضجی، پبیگــبٌ مــطتجط یَــب وبمــٍ بنیــپب کبمــل، جؿــتجًی
ً  مًضز پطيکًئؿت  مقـبالت  یـبفته  ثـطای  گطفـت،  قـطاض  جؿـتج

 یَـب  ياغٌ گطزیـس.  ویع اؾتفبزٌ َب ضفطوؽ لیؿت اظ ثیكتط مطتجط
زض ایه پـػيَف ػجـبضت ثًزوـس اظ:     مًضزاؾتفبزٌکلیسی فبضؾی 

ثیمبضؾتبن، الگًی حطیق، ایمىـی، ذـطي  اضـلطاضی، ؾیؿـتم     
ثب ثیمبضؾتبن  َب ياغٌاػالب حطیق، اوًاع ثیمبضؾتبن؛ کٍ َمٍ ایه 

1. Comprehensive Review 
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ی َـب  ياغٌ. قـس  یمـ ذـسمبت ؾـالمت ازرـبب     زَىسٌ اضائٍمطاکع ي 
ـ      ,Hospital, fire patternس اظ: کلیسی اوگلیؿـی ویـع ػجـبضت ثًزو

safety, emergency exit, fire alarm system, types of hospitals.
ٍ  فـطب  یـک  مىـبثغ،  ایـه  اظ اطالػبت ثطای اؾترطا   ذًزؾـبذت

(. زض 1گطزیـس )پیًؾـت    اؾـتفبزٌ  ي ططاحـی  پػيَكـگط  تًؾط
 532ثطضؾی ايلیٍ پبیگبٌ َبی اطالػبتی وبب ثـطزٌ قـسٌ تؼـساز    

ثـب ملبلؼـٍ    َـب  آنفت قس کٍ پـؽ اظ رطثـبلگطی ايلیـٍ    مقبلٍ یب
 152ضؾـیس. چکیـسٌ    152ػىبيیه مقبالت، تؼساز مقـبالت ثـٍ   

مقبلٍ  136مقبلٍ مًضز ملبلؼٍ قطاض گطفت ي طی ایه مطحلٍ ویع 
مقبلٍ ياضز مطحلـٍ تحلیـل ػمیـق قـطاض      14 تبًیوُبحصا قس ي 

 گطفت.

 ملبلؼـبت  مؼیبضَبی يضيز زض ایه پػيَف ػجـبضت ثًزوـس اظ:   
ٍ  بنیـ پب)قبمل مقبالت ػلمی پػيَكـی ي   کبضقىبؾـی   یَـب  وبمـ

اضقس یب زکتطا ي ویـع کتـت مـطتجط( کـٍ ثـٍ ظثـبن فبضؾـی یـب
 اوجبب گطزیسٌ ثبقىس. حطیق ثیمبضؾتبن اوگلیؿی زض حًظٌ
 نـًضت  ثٍ قسٌ ياضزاظ ملبلؼبت  آمسٌ زؾت ثٍزض وُبیت وتبیج 

لی کـٍ ػجـبضت   َبی انـ  کیفی اظ ططیق ؾىتع تمبتیک قبمل تم
َب ي الگًَبی تقؿـیم ثىـسی ثیمبضؾـتبوی زاضای     ثًزوس اظ ثرف

اَمیت زض حًظٌ حطیق، الگًَـبی ذـطي  اضـلطاضی، مهـبل  ي     
ي مًاز مهطفی قبثل اقـتؼبل زض   عاتیي تجُيضؼیت ؾبذتمبوی 

َبی مىبؾت مجبضظٌ ثب حطیـق،   َب ي تجُیعات ي ضيـ ثیمبضؾتبن
تحلیل قطاض گطفتىس. مًضز

 ها افتهی
کٍ ػجبضت ثًزوس اظ: (1ملبلؼٍ ياضز فبظ وُبیی تحلیل گكتىس )جسيل  14 زض وُبیت

شده وارد مطالعات ستیل -1جدول 

نتیجهعنوان مطالعه*

1

َبی مىترت  اضظیبثی ضیؿک حطیق زض ثیمبضؾتبن

زاوكگبٌ ػلًب پعقکی قیطاظ ثط اؾبؼ اؾـتبوساضز  

NFPA 101– (2)

 وظـط  اظ َـب  َـبی ثیمبضؾـتبن   ظ ططاحـی ؾـبذتمبن  اظلحـب  اجطای اقسامبت ایمىـی 

 ذطي  اضلطاضی. یَب ضاٌثٍ  ثُتط  زؾتطؾی

2

ــغ   ــق زض یـــک مجتمـ ــبثی ضیؿـــک حطیـ اضظیـ

 ثیمبضؾتبوی ثب اؾتفبزٌ اظ مُىسؾی ضیؿک حطیق

(1) 

.ثبقس یم افطاز متًجٍثبالتطیه ضیؿک ي پتبوؿیل حطیق َب  زض ثیمبضؾتبن

3 
َـبی ایـطان زض اضظیبثی میعان آمبزگی ثیمبضؾتبن

(4) مقبثل ثالیب وظیط ؾیل، ظلعلٍ، آتف ي طًفبن

ي  يوقـل  حمـل َب زض ذهًل مجبحث ترلیٍ اضـلطاضی،   ؾل  آمبزگی ثیمبضؾتبن

 .ثبقس زض ؾل  متًؾط می مسیطیت پطؾىل

4 
يضــؼیت ایمىــی قــیلی زض مقبثــل ثالیــب زض

 (5) َبی تبوعاویب ثیمبضؾتبن
َـبی   ٌ ترلیـٍ ثیمـبضان زض مًقؼیـت   ػسب يجًز ضاَىمبی ذبنی زض ذهًل وحً

 ؾًظی. اضلطاضی وظیط آتف

5 
ؾـًظی ضطيضی ثـًزن يجـًز ضاَىمبَـبی ترلیـٍ اضـلطاضی زض ذهـًل آتـف        (6) َب َبی ثیمبضؾتبن تحلیل آتف زض ؾبذتمبن

 َب ثیمبضؾتبن

6

وكبوبن زض حطیق  اضائٍ ضاَکبض کبَف ضیؿک آتف

 (7َبی ثلىس ) ؾبذتمبن

یق ثٍ مقساض ي وًع ؾًذت ي چگًوگی تًُیـٍ  انًال حجم آتف ي قست حط

مبوىـس وـًع ؾـبذت     ؾبذتمبن ثؿتگی زاضز يلی ثؿیبضی اظ ػًامـل زیگـط  

تًاوـس زض گؿـتطـ ي افـعایف حجـم حطیـق       اضتفبع ي يؾؼت ؾبذتمبن می

 .مًاط ثبقس

7

َـبی قىبؾـبیی    کتبة مُىسؾی ایمىـی تکىیـک  

َبی نـىؼتی   اضظیبثی ي کىتطل ذلطات زض محیط

– (8.) 

 َب آنذلطات ي کىتطل ثٍ مًقغ  لیيتحلٍ یتجعی ؾیؿتم ػجبضت اؾت اظ ایمى

زض مطاحل، ؾبذت، آظمبیف ي ثکبضگیطی یک پطيغٌ. قبیس ثتًان تؼسز مرتلف 

َبی مرتلف زض یک ثیمبضؾتبن ضا زض طًل یـک زيضٌ   ؾًظی ثرف ثطيظ آتف

یط تفؿ طمحتملیر، ذیلی کم ي گبٌ ثٍ گبٌمحتمل،  -ی، مکطضَب ياغٌظمبوی ثٍ 

 ومًز

8

ؾبذتمبن ایطان مجحث ؾـًب   مقطضات ملیکتبة 

يیـطایف   - َب زض مقبثل حطیق حفبظت ؾبذتمبن

 (9)ؾًب 

َـبی ثـب    ای ثطای ؾـبذتمبن  ضًاثط مطثً  ثٍ مقبيمت زض ثطاثط آتف اجعای ؾبظٌ

 ثبقس تهطا زضمبوی ي مطاقجتی اججبضی می
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نتیجهعنوان مطالعه*

9

ــبة ــیلی زض    )کت ــت ق ــی ي ثُساق ــًل ایمى ان

ًزَبیی جُت حفبظت کبضکىبن ضَىم، ثیمبضؾتبن

(12زضمبوی( ) –مطاکع ثُساقتی 

زض ثرف مطاقجت اظ ثیمبض ي مکـبوی کـٍ کوؿـًل اکؿـیػن مـًضز اؾـتفبزٌ قـطاض

ضیـعی ي   َبیی ثٍ مىظًض پیكگیطی اظ احتمبل حطیق پبیٍ گیطز الظب اؾت ضيـ می

ثبیـس گفتـٍ قـًز زض     زض ذهًل گبظَبی ثیًُقی آيض قبثل اقتؼبل ي اجطا گطزز

گیطوس ثىـبثطایه ثـطای    َىًظ ایه گبظَب مًضزاؾتفبزٌ قطاض می َب مبضؾتبنیثثطذی اظ 

فقـط تجُیـعات    ىـس یومب یمجطاحی کٍ اظ گبظَبی قبثل اقتؼبل اؾتفبزٌ  یَب اتب 

قسٌ تًؾط ياحـس مُىسؾـی ثیمبضؾـتبن ثبیـس زض اتـب  جطاحـی        سیتبئالکتطیکی 

 قطاض گیطز مًضزاؾتفبزٌ

ؾـًظی   ض مقبثـل آتـف  ثطضؾی يضؼیت ایمىـی ز  12

 زاوكـگبٌ آظاز اؾـالمی   8َـبی مىلقـٍ    کتبثربوٍ

(11)

 زض امـبکه َـب ي ثرهـًل    ؾًظی زض ؾبذتمبن تجُیعات ي امکبوبت مجبضظٌ ثب آتف

اػالب حطیق ذًزکبض  یَب ؿتمیؾ یطیکبضگ ثٍآمًظقی ي مطاقجتی ي زضمبوی قبمل 

 .ثبقس می یي زؾتَبی اطفبی اتًمبتیک  ؾیؿتم هیي َمچىي زؾتی 

ــبة 11 ــبضثطزی  زؾــتًضالؼمل کت ــبی ک َHSE  ٍــ )ث

اوضمبب قـًاویه مؿـکه ي قُطؾـبظی ي ؾـبظمبن     

(12تبمیه اجتمبػی( )

َـبی   حطیـق - NFPAحطیق ثط اؾبؼ مًاز ؾًذتىی طجـق ؾـبظمبن    یثىس طجقٍ

َـبی مطثـً     حطیق – Bَبی کالؼ  ثٍ مًاز جبمس حطیق َب قیحطایه - Aکالؼ 

مطثً  ثٍ يؾبیل ثطقی ي الکتطیکـی   Cکالؼ  یبَ قیحط-ثٍ مبیؼبت قبثل اقتؼبل 

َـبی قبثـل اقـتؼبل    رجبضَب مطثً  ثـٍ گـطز ي    ایه حطیق- Dکالؼ  یَب قیحط -

ثبقس می

12  ٍ  مكرهبت فىی تبؾیؿبت ثط  ثیمبضؾتبن وكـطی

 تحقیقـبت ي مؼیبضَـبی فىـی    مؼبيوت فىی زفتـط 

(13.)

 ثرف ثرف ايضغاوؽ،ثٍ  تًان َب می َبی مرتلف زض ثیمبضؾتبن زض ضاثلٍ ثب ثرف

ٍ اضلطاضی ي ؾًاو ، ثرف ػمل ي  َـبی مرتلـف وظیـط     کلیىیـک  ،یثىـس  قکؿـت

ثرف ظوبن ي ظایمـبن ثرـف    پعقکی، ي ثیىی ي زوسان ي حلقگًـ  پعقکی، چكم

، ثرف وًظازان ي اطفبل، ثرف ػفًوی، (ؾی.ؾی.یً -آی.ؾی.یً)َبی يیػٌ  مطاقجت

ي ریـطٌ،   ي کـبضزیًگطافی ، ؾیؿتًؾکًپی یآوسيؾکًپثؿتطی ػمًمی،  یَب ثرف

ً ي گىـسظزایی،   یضـسػفًو ثرف آظمبیكگبٌ ي زاضيذبوـٍ، ثرـف    ٍ  یضذتكـ ، ذبوـ

ي آثساضذبوـٍ، ثرـف اوجبضَـبی مرتلـف ثرـف مًتًضذبوـٍ تبؾیؿـبت آقوعذبوٍ

جىجـی   یَـب  ؾـبذتمبن مکبویکی، ثرف پؿت انلی ي مطاکع فطػی ثـط ، ثرـف   

اقبضٌ ومًز. ًانت یمي ریطٌ(  ، تهفیٍ فبضالةیؾًظ ظثبلٍ)وگُجبوی، 

َـبی مرتلـف    َـب ي چگـًوگی ططاحـی ثرـف     اوًاع ثیمبضؾتبن یثىس میتقؿقطح  (.14ثیمبضؾتبن ) ططاحی کتبة 13

ثیمبضؾتبوی

َـب   وحًٌ ترلیٍ ثیمـبضان ؾـطپبیی زض ثیمبضؾـتبن    14

(15)

ؾـًظی زض ثیمبضؾـتبن،    ثطضؾی ضفتبض ترلیٍ ثیمبضان ي پطؾـىل زض مًاقـغ آتـف    ثب

یمبضان اکثطا ثهًضت مؿتقل ي فبضؽ اظ زؾـتًضالؼمل پطؾـىل   مكرم گطزیس کٍ ث

 ظوىس. زؾت ثٍ ترلیٍ اضلطاضی می

 هاا  مارستانیتی تنذ میتقسها و الگوهای  تخص -الف
الگاوی   تاز اساا   در حوسه آمادگی در تزاتز حزیا    

 ساختار ساختمانی(
زض ایه ثرف، زض ذهًل تقؿیم ثىسی وًع ثیمبضؾتبن َب، 

ذتمبوی زض وظط گطفتٍ قـس، ظیـطا گؿـتطـ    الگًی ؾبذتبض ؾب
ــبذتبض     ــصیط اظ ؾ ــبایط پ ــستب ت ــب ػم ــتبن َ ــق زض ثیمبضؾ حطی

ی ثىـس  میتقؿمی ثبقىس کٍ زض ازامٍ ایه وًع  َب آنؾبذتمبوی 
 .قًز یمثیكتط قطح زازٌ 

 5ثـٍ   ػمـستبً َب  ثىسی، ثیمبضؾتبن ایه وًع تقؿیم ثط اؾبؼ
تطکیجی ي  َبی گؿتطزٌ، مطتفغ، ظیطؾلحی، زؾتٍ ثیمبضؾتبن

ــی   ــیم م ــل تقؿ ــطزز.  پطتبث ــتبنیثگ ــب مبضؾ ، گؿــتطزٌ یَ
ي زض قبلت  غیثبظ ي يؾ یا َؿتىس کٍ زض ػطنٍ ییَب مبضؾتبنیث

 مؼمـًالً ي  اوـس  قسٌ ییکم اضتفبع جبومب یَب ؾبذتمبن یتؼساز
َبیی کـٍ زاضای   تًان زض قُط َب ضا می ایه زؾتٍ اظ ثیمبضؾتبن

ا مكـبَسٌ ومـًز.   ظمیه ثب قیمت پـبییه زض زؾـتطؼ ثبقـس ض   
 لیـ َؿتىس کٍ ثٍ زال ییَب مبضؾتبنیثَبی مطتفغ،  ثیمبضؾتبن

( مججـًض ثـٍ   هیمرتلف اظ جملٍ مكـکل کمجـًز ػطنـٍ )ظمـ    
َــب  مبضؾــتبنیوــًع ث هیــزض ا .ثبقــىس یاؾــتفبزٌ اظ اضتفــبع مــ

َم  یَب مؼمًال ضي َب ي زضمبوگبٌ کیىیي پبضاکل یثؿتط یَب ثرف
الجتٍ  طجقٍ ورًاَس ثًز. 6ط اظ َب کمت اوس ي اضتفبع آن قسٌ سٌیچ
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َم زض   کىبض زض بیَم  یضيی َب کٍ اضتجب  ثرف هیثٍ ا تًجٍثب 
  ضا َمی يض ثُطٌ هیكتطیث ،ثبقس میمؿتقل  ي طجقٍ کًتبٌ کی
س ىــذًاَ مبضؾــتبنیث یيض زضمــبن ي َــم زض ثُــطٌ  کلیؾــ زض

َؿـتىس   ییَـب  مبضؾتبنیثَبی ظیطؾلحی،  . ثیمبضؾتبنزاقت
ي زض  هیؾـل  ظمـ   طیـ آن زض ظ یانل یَب نکٍ ػمسٌ ؾبذتمب

َب  مبضؾتبنیوًع ث هی. اطوسیگ یقطاض م هییطجقبت َمکف ثٍ پب
زض  ٍیـ ايل فیـ ثـٍ تؼط  یزاضوـس، ثؿـتگ   یکٍ اکثطا کبضثطز وظبم

اظ  ػمـق  هیـ گطزوس. ا یم ییجبومب هیطظمیمرتلف ظ َبی ػمق
مبضؾـتبن یث ٍیايل ًیکٍ ثب ؾىبض متط َم يجًز زاضز -52تب  -3

َـب َطچـٍ قـسض     مبضؾتبنیوًع ث هیزض ا ت ذًاَس زاقتملبثق
ي ثـٍ   مؼمـبضی  تط ثبقس، قکل ي پـالن  قیػم مبضؾتبنیػمق ث

ذًاَس ثًز.  تط یمبضؾتبویث طیآن ر یمبضؾتبویذهًل ضياثط ث
 سیقـب  یطؾـلح یظ یَـب  مبضؾـتبن یث یکٍ زض ثؼضـ  یا ثٍ گًوٍ

ي  یثؿـتط  یَـب  ثرـف  هیزض ثـ  یي قبثل قجـًل  قًلاضتجب  مؼ
َـبی   . ثیمبضؾـتبن َب ثـٍ چكـم ورـًضز    یي جطاح کیىیپبضاکل

چىـس وـًع    تیـ َؿـتىس کـٍ اظ تطک   ییَب مبضؾتبنیثتطکیجی، 
ــتبنیث ٍ    مبضؾ ــ ــکل گطفت ــبال ق ــسٌ زض ث ــط ق ــل   شک ــس. مث او
ٍ یگؿـتطزٌ متمطکـع و   یَـب  مبضؾتبنیث مطتفـغ کـٍ قـبمل     مـ
ٍ  یگؿـتطزگ  هیاؾت کٍ زض ػ ییَب مبضؾتبنیث  یثؼضـ  ،ػطنـ

مطتفـغ ثـًزٌ کـٍ ثـسين      مٍیو فبعیک اضت یآن زاضا یَب ثلًک
 مبضؾـتبن یورًاَـس ثـًز. ث   یکبمل مبضؾتبنی، ثگطیز یَب ثلًک
َـم   یؾـلح  طیظ زاضای یک ؾبذتمبن تًاوس یم یحت یجیتطک

قبثل کـبضکطز   یثلًک انل کیکٍ زض  یمبضؾتبویث یؼىیثبقس؛ 
 یَـب  آن ثٍ ذهًل ثرـف  یطجقٍ انل 3حساقل  کهیثًزٌ ل
ٍ   یزض طجقبت مىف ػٌیي ي یجطاح زض مًاقـغ ثحـطان    ثبقـس کـ

 یوـًػ َبی پطتبثل،  ثیمبضؾتبن .زاقتورًاَىس  یمكکل ذبن
ي تحـطک   ییجبثجـب  تیـ َب َؿتىس کٍ قبثل مبضؾتبنیاظ ث گطیز

ثبقـىس.   یزاقتٍ ي ثٍ ذهًل زض مًاقغ ثحطان قبثل اؾتفبزٌ م
ذـبل   یثىـس  میَب ؾبظيکبض ذبل ي تقؿـ  مبضؾتبنیوًع ث هیا

 بیــي  یوظــبم یَــب مبضؾــتبنیذــًز ضا زاضوــس کــٍ زض قبلــت ث
. ثـٍطوسیگ یمًضز ثحث قطاض م بضیي ؾ یامساز یَب مبضؾتبنیث

َـب زض محًطـٍ    مبضؾـتبن یگًوـٍ ث  هیا ییکٍ جبومب هیجُت ا
 یؿتیثحطان ثب یضيظَب یزض حبل ؾبذت ي ثطا یَب مبضؾتبنیث

 هیـ پطتبثل زض ا یَب مبضؾتبنی، ثب شکط اوًاع ثطزیمسوظط قطاض گ
 هیـ قـط شَـه ططاحـبن ضا وؿـجت ثـٍ ا     ف میـ قؿمت قهس زاض

 یَــب ضا، حــساقل ثــطا اظ آن یکــیتــب  میمًضــًع حؿــبؼ کىــ
، زض ضيظ ثحطان مـسوظط قـطاض   قبن یططاح زض زؾت مبضؾتبنیث

(.14س )زَى
 الگوهای خزوج اضطزاری -ب

َب الظب اؾت  ثطای ثُجًز ؾل  ضیؿک حطیق زض ثیمبضؾتبن
ــی   ــبمل ططاح ــی ق ــٍ ذطيج ــی الظب زض حیل ــسامبت ایمى  اق

ٍ     ؾبذتمبن ذطيجـی،   یَـب  ضاٌ َب اظ وظـط زؾتطؾـی ثُتـط ثــ

َبی ذطي  اضـلطاضی ثـٍ    ضاٌ افعایف تؼساز ي اؾتبوساضزؾبظی
ی زض حـًظٌ  ؾـبذتمبو  یمىیؾل  ا. زض ذهًل (2) ػمل آیس
متًجـٍ افـطاز    قیـ حط لیي پتبوؿ ؿکیض هی، ثبالتطثیمبضؾتبن

 هیـ اقـسامبت الظب ضا زض ا  هیمؿئًل ثبقس یکٍ الظب م ثبقس یم
 (.1ذهًل اوجبب زَىس)

َـبی ایـطان زض    اظ وظط اضظیبثی میـعان آمـبزگی ثیمبضؾـتبن   
مقبثل ثالیب وظیط ؾیل، ظلعلٍ، آتف ي طًفـبن ؾـل  آمـبزگی    

َب زض ذهًل مجبحث مسیطیت فطایىس ايضغاوؽ زض  ثیمبضؾتبن
ؾل  ذـًة ي ؾـل  آمـبزگی زض ذهـًل مجبحـث ترلیـٍ       

مـی ثبقـس    ي مسیطیت پطؾـىل متًؾـط   يوقل حملاضلطاضی، 
(4.) 

ــب ــغ    ث ــىل زض مًاق ــبضان ي پطؾ ــٍ ثیم ــبض ترلی ــی ضفت ثطضؾ
ؾًظی زض ثیمبضؾتبن، مكرم گطزیس کٍ ثیمـبضان اکثـط    آتف

ثهًضت مؿتقل ي فبضؽ اظ زؾتًضالؼمل پطؾىل زؾت ثٍ ترلیٍ
 (.15اضلطاضی می ظوىس )

َب ثحث  ؾًظی ثیمبضؾتبن زض آتف مؿبئل هیتط مُمیکی اظ 
ٍ ثٍ ذًثی اوجبب ثگیطز کٍ ویبظمىـس  ثبقس ک ترلیٍ مىبؾت می

ثبقـس   يجًز افطاز آمًظـ زیسٌ ثٍ َمطاٌ تجُیعات مىبؾت می
کٍ ثبیؿتی ضفتـبض ایـه زي ػبمـل ثـب اؾـتفبزٌ اظ ضاَىمبَـبی       

 (.6) طزیپصاؾتبوساضز نًضت 
و ماواد   شاتیو تجهمصالح و وضعیت ساختمانی  -ج 

 ها مصزفی قاتل اضتعال در تیمارستان
ای ثـطای   مقبيمت زض ثطاثط آتف اجعای ؾبظٌ ضًاثط مطثً  ثٍ

 ي ثٍثبقس  َبی ثب تهطا زضمبوی ي مطاقجتی اججبضی می ؾبذتمبن
ؾًظی زض زاذـل ؾـبذتمبن،    مىظًض جلًگیطی اظ گؿتطـ آتف

َبی زاذلی ثبیس زض نًضت قبثل اقتؼبل ثًزن، قست  کبضی وبظک
ثط ثبقس ي زض ثطا قجًل قبثل َب آنضَبیف گطمبی وبقی اظ ؾًذته 

پیكطيی ؾلحی قؼلٍ مقبيمـت الظب ضا زاقـتٍ ثبقـىس زض َـط     
نًضت ؾبذتمبن ثبیس ثٍ وحًی ططاحی ي ؾبذتٍ قـًز کـٍ زض   

ؾًظی ؾبکىبن ي افـطاز زاذـل ؾـبذتمبن زض     آتف نًضت يقًع
مطاحل ايلیٍ اظ آن مللغ قًوس تب ثتًاوىس ياکىف مىبؾجی ضا ثـٍ

 (.9مًقغ اظ ذًز وكبن زَىس )
ت حطیق ثٍ مقساض ي وًع ؾـًذت ي  انًال حجم آتف ي قس

چگًوگی تًُیٍ ؾبذتمبن ثؿتگی زاضز يلی ثؿیبضی اظ ػًامل 
تًاوس زض  مبوىس وًع ؾبذت اضتفبع ي يؾؼت ؾبذتمبن می زیگط

گؿتطـ ي افعایف حجم حطیـق مـًاط ثبقـس ثـٍ طـًض کلـی       
ؾلًح ظیطثىب ي اضتفبع ؾـبذتمبن َمیكـٍ ثبیـس ثـب مجمًػـٍ      

کىـس ي زض   لی قـطکت مـی  ثبضی ثبقـس کـٍ زض حطیـق احتمـب    
َـبی حفبظـت زض ثطاثـط حطیـق ثـطای       ثیىـی  مًاضزی کٍ پیف

مقبثلٍ ثب ثبض حطیق ؾـبذتمبن کـبفی وجبقـس ثـطای مقبثلـٍ ثـب       
َـبی ؾـل  ي    حطیق ثبیس حس وهـبة ثـبالتطی زض محـسيزیت   

(.7اضتفبع قبئل قس )
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َبی گـبظ اکؿـیػن زض اتـب  ثیمـبضان، اظ      اؾتفبزٌ اظ کوؿًل
تًاوـس زض   ثبقس. حطیق مـی  طیق ي اوفجبض میایجبز ح ػلل گطیز

یک اتمؿفط مملً اظ اکؿیػن زض وتیجٍ ؾیگبض کكـیسن، ػـسب   
زضؾت کـبضکطزن نـحی  تجُیـعات الکتطیکـی ي اؾـتفبزٌ اظ      

ثىبثطایه زض ثرف مطاقجـت  ؛ بفتسیثمبیؼبت قبثل اقتؼبل اتفب  
 اوفجبض قبثلَبی قبثل اقتؼبل ي یب  اظ ثیمبض ي مکبوی کٍ کوؿًل

ـ  قطاض می زاؾتفبزٌمًض َـبیی ثـٍ مىظـًض     گیطز الظب اؾـت ضي
  ٍ زض  ؛ يضیـعی ي اجـطا گـطزز    پیكگیطی اظ احتمبل حطیـق پبیـ

ثبیس گفتٍ قًز َط  ذهًل گبظَبی ثیًُقی آيض قبثل اقتؼبل
َـب اظ ثیًُقـی آيضَـبی قبثـل      چىس زض ثؿیبضی اظ ثیمبضؾتبن

َىًظ  َب مبضؾتبنیث، امب زض ثطذی اظ کىىس یوماقتؼبل اؾتفبزٌ 
ی جطاحی َب اتب ثطای  گیطوس. ایه گبظَب مًضزاؾتفبزٌ قطاض می

فقط تجُیعات  ىسیومب یمکٍ اظ گبظَبی قبثل اقتؼبل اؾتفبزٌ 
قسٌ تًؾط ياحس مُىسؾی ثیمبضؾتبن ثبیس زض  سیتبئالکتطیکی 

قطاض گیطز. تجُیعات ثبیس مطتجـب ثـٍ    مًضزاؾتفبزٌاتب  جطاحی 
ثٍ زضؾتی اوجبب  بتكبنیػمل مىظًض حهًل اطمیىبن اظ ایه کٍ

آيض  کوؿـًل گبظَـبی ثیًُقـی    هیَمچى گیطز، ثطضؾی قًوس.
ثبیس زاضای محل وگُساضی مجعا ي مقبيب زض ثطاثط حطیق ثبقىس. 
 ي ایه محل ثبیس زاضای ًَاکف مکىسٌ ثٍ ؾمت ثیـطين ثبقـس  

کف اتب  ػمل ثبیس ثب مـًاز ضؾـبوب پًقـیسٌ قـسٌ      ؾلًح عیو
تجب جُت ضؾبوبیی مًضز ثطضؾی قـطاض  ثبقس. ایه ؾلًح ثبیس مط

َبی ضؾـبوب   گطفتٍ ي وتبیج حبنلٍ اجت ي وگُساضی قًز. لجبؼ
ی ضؾبوب ویـع  َب ي کففثبیس زض مکبن مًضز ویبظ پًقیسٌ قًوس 

ضيظاوٍ مًضز آظمبیف قطاض گیطز  َب آنثبیس تُیٍ قسٌ ي ضؾبوبیی 
(12.)

 های مناسة مثارسه تا حزی  تجهیشات و روش -د
َب ي  ؾًظی زض ؾبذتمبن ي امکبوبت مجبضظٌ ثب آتفتجُیعات 
آمًظقــی ي مطاقجتــی ي زضمــبوی قــبمل  زض امــبکهثرهــًل 

ی اػالب حطیـق ذًزکـبض ي زؾـتی کـٍ     َب ؿتمیؾی طیکبضگ ثٍ
ـ   َبی اػالب حطیق، آغیـط  متكکل اظ قؿتی َـب،   آغیـط  َـب، فـال

ــبثلًی پىــل  َــبی زيزی، زتکتــًض زتکتــًض َــبی حطاضتــی ي ت
َـبی اطفـبی    ؾیؿتم هیي َمچىثبقس  می َبی مطکعی کىتطل

َبی محتـًی قـلىگ    ی کٍ متكکل اظ جؼجٍي زؾتاتًمبتیک 
َب، مرـبظن   ىکلطیاؾوط ی ثب زاقته فكبض آة مىبؾت،وكبو آتف

ثبقس ي ویـع   َبی تًلیس فكبض آة می شذیطٌ آة مجُع ثٍ پمپ
ای محتًی آة، پًزض، گـبظ   َبی زؾتی ي اضاثٍ کىىسٌ اظ ذبمًـ

َبیی ذـبل   مًاضزی جُت اطفبی محل ي زض یکاویسضیس کطثى
َبی  کىىسٌ ی ؾطيض اظ ذبمًـَب اتب َب مثل  زض ایه ؾبذتمبن

جـبوجی   عاتیاظ تجُگطزز  َب اؾتفبزٌ می مكبثٍ آن بیي َبلًن 
گًوـٍ امـبکه تبثلًَـبی وكـبوگط      زض ایـه  قسٌ ثکبض گطفتٍزیگط 

َبی ذطي  اضلطاضی ثـب اؾـتفبزٌ اظ متطیـبل     طجقبت ي ضاَىمب
ي جـًز   ثبقـس  یمـ َـبی ضيقـىبیی    وًضتبة ي یب مجُع ثٍ چطاؽ

ٍ اظ زیگـط العامـبت    َـبی اضـلطاضی   مًتًض ثط  ی زض طیکـبضگ  ثـ
کـٍ زض ايقـبت قلـغ ثـط  مًجـت       ثبقـس  یمالصکط  امبکه فً 
آؾبوؿـًضَبی   فتـبزن یوَبی مؼـبثط ذـطي  ي اظ کـبض     ضيقىبیی
 (.11) قًز یمایمىی 
تًان  َب می ثیمبضؾتبنزیگط تجُیعات ثکبض گطفتٍ قسٌ زض  اظ

َبی شیطثط اقبضٌ  َبی ترلیٍ زيز ي حطاضت ثب اؾتبوساضز ثٍ فه 
ٍ   ومًز کٍ زض َىگبب آتف ای مللـًة مًجـت    ؾًظی ثـٍ گًوـ

ترلیٍ زيز، گبظَبی ؾمی ي حطاضت وبقی اظ احتطا  گطزیسٌ ي 
ؾبظز، اظ جملـٍ تجُیـعات    ایمه می محل ضا ثطای ذطي  افطاز
َـب ثـٍ يجـًز آؾبوؿـًضَبی      ضؾـتبن ثکبض گطفتٍ قـسٌ زض ثیمب 

َبی مقـبيب حطیـق زض چـبٌ کٍ ثٍ زیًاضٌ زيز ثىسي  ثطاوکبضزثط
تًان اقـبضٌ َبی کبفی می ثبقىس ثب ظطفیت آؾبوؿًض مجُع می

 (.9ومًز )
ی حطیق ثط اؾبؼ مًاز ؾـًذتىی طجـق ؾـبظمبن    ثىس طجقٍ
NFPA :َبی کالؼ  حطیقA -  ثـٍ مـًاز جبمـس     َب قیحطایه

، شربل، کبرص، پبضچٍ کٍ مؼمًالً ثٍ َىگـبب  مثل ؾًذته چًة
  ٍ گصاضوـس. زض ایـه    جـبی مـی   ؾًذته اظ ذًزقبن ذبکؿـتط ثـ

 .قــًز محؿــًة مــی کىىــسٌ ذــبمًـ هیتــط مُــمکــالؼ آة 
َـبی مطثـً  ثـٍ مبیؼـبت قبثـل       حطیق – Bَبی کالؼ  حطیق

گیطوـس مثـل ثىـعیه، وفـت،      اقتؼبل زض ایـه زؾـتٍ قـطاض مـی    
ایه ثـٍ زي زؾـتٍ تقؿـیم مـی     َب ي تیىطَب کٍ  گبظيئیل، ضوگ

الف( مبیؼبت قبثل اقتؼبلی کٍ قبثلیت ضقیق قسن ثـب   -قًوس 
حطیـق   کىىـسٌ  کىتـطل آة ضا زاضوس یؼىی آة ثٍ ػىـًان یـک   

َب، اؾـتًن، اؾـیس اؾـتیک کـٍ      تًاوس قطاض گیطز مثل الکل می
ة( مبیؼبت قبثل اقتؼبلی  -قبثلیت ضقیق قسن ثب آة ضا زاضوس. 

تـًان ثـٍ    ثب آة ضا وساضوس ي اظ آة ومـی کٍ قبثلیت ضقیق قسن 
 اؾتفبزٌ کطز مثل وفـت، ثىـعیه، تیىـط،    کىىسٌ ذبمًـػىًان 
َبی آلی وظیط ویتطيثىعن ثطای ذبمًـ کـطزن   َب، حالل ضيره

ي یـب   ( اظ پـًزض ذكـک قـیمیبیی   Bحطیق َبی ایـه گـطيٌ )  
حطیق َـبی   .گطزز وكبوی اؾتفبزٌ می َبی مرهًل آتف کف

مطثً  ثٍ يؾـبیل ثطقـی ي الکتطیکـی     َب ایه حطیق- Cکالؼ 
ذـًزـ ذیلـی    Eی کـالؼ  َب یؾًظ آتفثبقس ي مؼمًالً  می

مًاز ؾًذتىی زض کىبضـ ثبقس  چىبوچٍکىس ي  ازامٍ پیسا ومی
قًز کٍ ثطای ذبمًـ کطزن ایـه   می Bیب  Aتجسیل ثٍ کالؼ 

( یـب  Co2کـطثه )  اکؿـیس  مؼمـًالً اظ کوؿـًل زی   َب قیحطوًع 
قـًز ي مؼمـًالً اظ پـًزض     تفبزٌ مـی کوؿًل حبيی َـبلًن اؾـ  

قًز چًن کٍ ثبػث کثیف کطزن قلؼـبت   ذكک اؾتفبزٌ ومی
 -ثبقـس.   ؾـرت مـی   َـب  آنقـًز کـٍ پـبک کـطزن      ؾبلم مـی 

ی گطزيرجبضَـب َب مطثً  ثـٍ   ایه حطیق- Dی کالؼ َب قیحط
چًة ي یب فلعاتی وظیط آلًمیىیًب  گطزيرجبضقبثل اقتؼبل مثل 

ی قبثـل اقـتؼبل ذیلـی    يرجبضَبگطزثبقس ي ایه  ي مىیعیم می
قـًوس لـصا ثـطای ذـبمًـ      تجسیل می Bیب  Aؾطیغ ثٍ کالؼ 
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ي یب اظ  Met-L-Xای مثل  کطزن آن اظ تطکیجبت قیمیبیی يیػٌ
(.12) قًز یمَب زض ثطذی مًاضز اؾتفبزٌ  َبلًن

 یریگ جهینتبحث و 
ــٍ ــف ومًو ــی  یا آت ــًغی م ــطفت تکىًل ــیکه  اظ پیك ــس ل ثبق

ضا ثٍ  طاوگطیيَبی  ؾًظی ؾًذتگی ي آتف پیبمسَبی مىفی مبوىس
زَس کٍ اوؿبن ذیلی ظيز یـبز   َمطاٌ زاضز يلی قًاَس وكبن می

گطفتٍ اؾت ثب ایه گًوٍ ذلطات کٍ ثـٍ زلیـل ػـسب مطاقجـت ي     
حفبظت کبفی زض َىگبب اؾتفبزٌ اظ تجُیعات ي مًاز مرتلف ضخ 

زَىس ثطذًضز ومبیس. انًلی کٍ ثب تًجٍ ثٍ آن مىبثغ، طًضی  می
َـب زض طـًل کـل ػمطقـبن      قًوس کٍ ؾیؿـتم  می یزَ ؾبظمبن

متحمل کمتطیه تلفبت ي ذؿبضات قًوس. مفًُب ایمىی ػجـبضت  
َبی فىی ي مسیطیتی يیػٌ زض قـبلجی   مُبضت یطیکبضگ ثٍاؾت اظ 
وگـط زض ضاؾـتبی کىتـطل ذلـطات مًجـًز ي       مىس ي آیىـسٌ  وظبب
ؾت اظ تط ایمىی ؾیؿتم ػجبضت ا ثٍ ػجبضت ؾبزٌ قسٌ یىیث فیپ

زض مطاحـل،   َـب  آنذلـطات ي کىتـطل ثـٍ مًقـغ      لیيتحلٍ یتجع
ؾبذت، آظمبیف ي ثٍ کبضگیطی یک پطيغٌ. قـبیس ثتـًان تؼـسز    

زض یـک ثیمبضؾـتبن ضا زض طـًل یـک      یؾًظ آتفمرتلف ثطيظ 
، ذیلی کـم ي  گبٌ ثٍ گبٌمحتمل،  -، مکطضیَب ياغٌزيضٌ ظمبوی ثٍ 

ضا  2ض جـسيل  زتفؿیط ومًز کٍ ثـب ثیـبوی مرتهـط     طمحتملیر
 (.8مؼىب زاز )

مارستانیب در خطر وقوع احتمال تعدد - 2 جدول

تًنیف ذلطاحتمبل تؼساز يقًعوبب ذلط

A( مکطضX˃    )ثٍ طًض مکطض اتفب  می افتس

B( محتمل    ˃      )زض طًل ػمط یک ؾیؿتم چىسیه ثبض ضخ می زَس

C( ٌگبٌ ثٍ گب           )ٌگبَی زض طًل ػمط ؾیؿتم ضخ می زَس گب

Dاحتمبل يقًع آن زض طًل ػمط ؾیؿتم ذیلی کم اؾت(           )ذیلی کم

E ریط محتمل (X≤    )
احتمبل يقًع آن زض طًل ػمط ؾیؿتم آن قسض پبییه اؾت 

 کٍ می تًان آن ضا زض حس نفط فطو کطز

يقًع حطیق، اقـسامی وظیـط   الظب اؾت ثٍ مىظًض پیكگیطی اظ 
ضخ زَـس کـٍ    َـب  مبضؾـتبن یثوهت آة پبـ َـب زض ؾـبذتمبن   

 تًان یم ذًزکبض، یَب ؾبمبوٍایه  وهت نًضت زض گفت تًان یم
 ي زاز کـبَف  ضا حطیـق  ضیؿـک  میـعان  ظیـبزی  وؿـجتبً  حـس  تب
ٍ  وؿجت ، ثبیؿتییا حبزاٍ َطگًوٍ يقًع اظ قجل ،َب مبضؾتبنیث ثـ

(.14ومبیىس ) حطیق اقساب ضیؿک اضظیبثی
جُـت حفـ     یؾـًظ  آتـف َب اظ  ثیمبضؾتبن یؾبظ مهیاثطای 

جبن پطؾىل ي ثیمبضان ثبیس ثٍ وکبتی اظ جملٍ ذلطات تجُیعات 
ثکبض گطفتٍ قسٌ ي مًاز قبثل اقتؼبل مهطفی ي تجُیعات مجبضظٌ 

ثکـبض گطفتـٍ قـسٌ زض ؾـبذتمبن ثیمبضؾـتبن ي       یؾـًظ  آتفثب 
زیًاضَـب ي   یَب یؾبظ بمقبيمجبحث مؼمبضی ایمىی زض ذهًل 

ٍ  پلکبن ذطي  اضلطاضی تًامب ثـب َـم زض وظـط گطفتـٍ قـًز.       ثـ
ؾًظی اظ وظط فبجؼٍ ثبض  َمیه مىظًض ثب تًجٍ ثٍ وًع ذلط آتف

تؼـسز  جعئی ثًزن قست حطیق ي گعیىٍ  بیي یب ثحطاوی یب مطظی 
قـبمل تمـبمی فهـًل     آن حـًاز  زض یـک ثـبظٌ ظمـبوی     تکطاض

ازٌ ي مؼیبض ضیؿک ضا اظ وظـط ریـط   مبتطیکؿی تكکیل ز تًان یم

قجـًل   قبثـل  ثًزن يضؼیت، قبثل قجًل ثًزن يضؼیت، وبمللًة
ثـًزن   قجـًل  قبثـل ي یـب   سوظطیتجسيضؼیت يلی ثب ویبظ ثٍ  ثًزن

 آيضز. ثٍ زؾت سوظطیتجسثًزن يضؼیت ثسين 
ثیبن زاقـت   تًان یم گطفتٍ اوجبب تحلیل ي مطيض ثط اؾبؼلصا 

زاذلـی(   یَـب  مبضؾتبنیثٍ ذهًل )ث َب مبضؾتبنیثکٍ آمبزگی 
زض ثطاثط حطیق ثٍ ذهًل زض مًضز ترلیٍ اضلطاضی ثیمـبضان ي  
پطؾىل ضؼیف می ثبقس. ایه وتیجٍ ثسؾت آمسٌ قبثل مقبیؿـٍ  
ثب وتیجٍ ملبلؼٍ انالوی ي َمکبضان ویع می ثبقس کٍ آوُب اػـالب  

زض  َـب  مبضؾتبنیث حطیق زض ایمىی ي آمبزگی کطزوس کٍ يضؼیت
(.14اؾت ) گعاضـ قسٌ رتلف، وبمللًةملبلؼبت م

 تقذیز و تطکز
ایه ملبلؼٍ ثطگطفتـٍ اظ ضؾـبلٍ زکتـطای ترههـی مـسیطیت      
نىؼتی گطایف تًلیس ي ػملیـبت زاوكـگبٌ آظاز اؾـالمی ياحـس     

.ثبقس یم المللی ثىسض اوعلی ثیه
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Abstract 

Introduction : A large number of hospitals and medical healthcare centers catch fire every year. 

Nowadays, one of the most significant challenges that hospital designers and health providers faced 

with is fire safety. This study conducted to determine a comprehensive model for fire safety in 

hospitals by reviewing related studies. 

Method: This study was conducted using a comprehensive review to find a research paper published 

on fire in hospitals. Electronic databases such as PubMed Scopus google were searched using the 

proper search strategy.  

Results: Overall, 14 studies were obtained. The findings were analyzed qualitatively through thematic 

synthesis and divided into some main themes: essential sections and divisions of hospitals in the field 

of fire, emergency exit patterns, materials and construction status, Flammable consumables materials in 

hospitals, and appropriate firefighting equipment. 

Conclusion: The dangers of medical equipment and flammable material, the types of firefighting 

equipment in the hospital building, architectural safety issues regarding the degree of fire resistance of 

structures, roofs, doors, walls, and emergency exit stairs are crucial points To protect staff and patients 

in hospitals that should consider simultaneously. 
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