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 چکیده

 حریق و ارزیابی ریسک آن1.
 (FRAME)روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق 2.
 FRAMEبا استفاده از روش سطح ریسک تاثیر اقدامات اصالحی پیشنهادی در کاهش میزان 3.

 
 
 

 : واژگان کلیدی
 اداری، اقدام اصالحی، ساختمان  FRAMEریسک، حریق، ارزیابی 



 مقدمه

حریق 
ارزیابی ریسک حریق 
هدف از ارزیابی ریسک 
 آمار سازمانNFPA  2017در سال 
 حریقحفاظت و ایمنی در برابر 
 مرتبه و علت آن هابلند در ساختمانهای آتش سوزی پیش آمده مثال هایی از حوادث 
 روشFRAME  : 

P  بالقوه،ریسکA  ،سطح پذیرش ریسکD                   سطح حفاظتR= 𝐏

𝐀×𝐃
 

 



 روش تحقیق

 تحلیلیتوصیفی : مطالعه نوع 
 تفسیر روشFRAME  (مزیت و اهداف) 
مراحل انجام مطالعه: 
 مطالعاتیتقسیم بندی ساختمان به واحدهای 1.
 اطالعاتتهیه چک لیست و جمع آوری 2.
 ریسکو محاسبه سطوح  Excelتهیه بسته محاسباتی در نرم افزار 3.
 باالارائه اقدامات اصالحی و کنترلی برای واحدهای با نمره ریسک حریق 4.
 بررسی تاثیر اقدامات اصالحی و کنترلی در میزان کاهش ریسک بروز حریق5.
سطح ریسک موجود 
.11≥R  : می باشدسطح ریسک قابل قبول. 
.2R>1  : قابل قبول نمی باشدریسک به دست آمده. 



 یافته ها
 نمره ی ریسک حریقعوامل تاثیرگذار در افزایش 
 حریق حفاظت در برابر: 
خودکار، آموزش سیستمهای اعالم و اطفای (: Active)فعال حفاظت 1.

 آتش سوزیدر تمرینات و متصرفان ساکنان 
مقابل ایجاد ساختار مناسب و مقاوم در :  (Passive)فعال غیر حفاظت 2.

، تدارک راههای خروج از ساختمان، تخلیه ایمن ساکنین، آتش سوزی
 حریقتهویه کافی و کنترل شده در جهت حفاظت از 

اقدامات اصالحی به منظور پیشگیری از بروز حریق 
 

ها فعالیت  ،(R1)کارکنان  ،(R)سطح ریسک ساختمان و محتویات 
(R2)  طبقات ساختمان اداریدر 



 نتیجه گیریبحث و 
میزان در این پژوهش ریسک حریق برای ساکنین در واحد پارکینگ با 

، فروشگاه تعاونیباالترین سطح را داشته که در واحدهای انبار،  2/9
غیر قابل قبول محدوده ی چاپخانه، بایگانی و سالن اجتماعات نیز در 

 .قرار دارند FRAMEروش
فاکتور بار حریق، نرخ گسترش شعله، عدم : علل افزایش ریسک حریق

 دودتخلیه 
پژوهش حاضر نشان داد ریسک حریق برای ساختمان و محتویات  نتایج 

و محتویات در ریسک ساختمان نمرهی . در سطح قابل قبول قرار دارد
خروجی، دسترسی به راههای  راه های این مطالعه به دلیل تعداد 

  24نیروهای آتش نشانی حریق، وجود خروجی، سیستم هوشمند اعالم 
نیز فعالیت ها ریسک نمره ی . ساعته در محدودهی قابل قبول قرار دارد

در این پژوهش باتوجه به انجام امور دفتری و اداری در محدودهی قابل 
 .قرار دارد FRAMEقبول روش 



 ...ادامه بحث و نتیجه گیری

ر این مطالعه نصب سیستم اطفاء خودکار و تخلیه دود به صورت توام د
 .دادکاهش خواهد % 50میزان ریسک حریق برای ساکنان را 

اقدام اصالحی و پیشگیرانه چنانچه چهار نتایج پژوهش نشان داد 
سطح ریسک حریق نسبت به انجام گیرد پیشنهادی به طور همزمان 

و %  79برای ساکنان %  64وضعیت موجود برای ساختمان و محتویات 
 .درصد کاهش خواهد یافت%  77برای فعالیتها 
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 نقاط قوت

                                                           عنوان مناسب 

بیان صحیح نوع مطالعه 

اشاره به زمان و مکان مطالعه 

نمودار و جداول متناسب با یافته ها 

 

 

 با اهدافذکر شده همراستا بودن نتایج 

مرتبط بودن واژگان کلیدی با موضوع 

ذکر صحیح منابع 

 پیوستگی بین بخش های مختلف 



 نقاط ضعف

مشخص نبودن زمان پیگیری مطالعه 

نگارش نامناسب 

 مشخص نبودن بخش های مختلف در چکیده 

زیاد پرداختن به موضوعات نامرتبط 

 

 

 

 

 

 

 

 


