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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

مقدمه بیان مسئلهمقدمه و

ماليوجانيخساراتباحوادثترینخطرناكازیكيحریق

درمانیمراکزدرحریقحادثهزیادیتعدادهرساله

آمریکاحریقحفاظتملیاتحادیهاطالعاتطبق(NFPA)،سراسردرساالنه

بیمارستانیحریق۸000ازبیشجهان

درمانیمراکزدرحریقریسکارزیابیانجاملزوم
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

بیان مساله بیان مسئلهمقدمه و

بهسخپایمرحلهدرسالمتنظامیپایهتریناصلیعنوانبههابیمارستان

.باشندمقاومحوادثبرابردربایدمخاطرات

ضروریفوری،خدماتارائهها،بیمارستانکاریرونددراخاللصورتدر

.شدخواهدمتوقفروزمرهو

حادثهرخدادشدتبرتواندمیریسکمدیریتدرضعفیاونداشتن

.بیفزاید
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

در بیمارستان های داخل وخارجحریق برخی از حوادث 

تاریخ آتشخساراتدهبخش آتش سوزی شعلت آتش سوزیمکان بیمارستاننام بیمارستانردیف
سوزی

1400/6/20---نیویورکاس تی جان اپیسکوپال1

1400/6/1۸نفر کشته10حداقل -انفجار سیلندر اکسیژنمقدونیه شمالیبیمارستان ویژه کرونایی ها2

شهر ناصریه در امام حسین3
ذی قار

نتقال اتصالی و جرقه زدن سیم کشی معیوب ساختمان و ا
در این آن به کپسول اکسیژن و فقدان استانداردهای ایمنی

ساختمان

بخش مراقبت های 
ویژه 

کشته و زخمی شدن 
نفر100بیش از 

1400/5/17

1400/4/6زخمی2-انفجار یک سیلندر اکسیژنبغدادبیمارستانی در منطقه الراشدیه4
مراقبت از بیماران -هندبیمارستانی در ایالت گجرات5

در طبقه در 1۹-کووید 
زیرزمین

1400/2/11کشته15

1400/2/4زخمی110کشته و۸2-انفجار و حریق چند کپسول اکسیژنبغدادابن الخطیب6
1400/2/3کشته13مراقبت های ویژه-هندندبیمارستانی در نزدیکی مومبای ه7
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

ردی
ف

تاریخخساراتدهشسوزیآتشبخشسوزیآتشعلتبیمارستانمکانبیمارستاننام
آتش

سوزی
هایمراقبتبخشونتیالتوردستگاهیکاتصالیروسیهپترزبورگسن بیمارستان۸

ویژه
۹۹/2/23کشته5

-ICU–عملاتاقعملاتاقبرقتابلوهایگرفتنآتشتکابشهدا۹
CCU

۹۸/2/20جانیخسارتبدون

۹6/7/22زخمی7وکشتهICU1ونتیالتورانفجارمیاندواب-ارومیه(س)الزهرافاطمهحضرت10

۹5/7/27زخمیوکشته150یوسیآیبرقاتصالهندامیواس11

۹5/6/6زخمی35وکشته1روانیبیمارانبخش-تبریزرازی12
هایمراقبتبخش-بوشهربرازجانشهریور1317

ویژه
خسارتوکشته1

تجهیزاتبهجدی
ICU

۹5/2/14

در بیمارستان های داخل وخارجحریق برخی از حوادث 
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

مروری بر منابع

۸

یافته ها عنوان نام مجله سال محققان
ل حداقنتایج ارزیابی ریسک حریق در بخش بستری بیمارستان شهر قم نشان داد که 

را بر روی اثر برنامه امداد و نجات، آن ها ایمنی در بخش مذکور تامین نشده
.افزایش ایمنی افراد مورد بررسی امتحان کردند و به نتایج مطلوب رسیدند

ه ارزیابی ریسک حریق و نقش یک برنام
امداد،تخلیه و مراقبت بر میزان کاهش 

سطح آن در یک بیمارستان

ممجله دانشگاه علوم پزشکی ق 13۹0 مهدی نیا و همکاران

برنامه در موضوعات مدیریت ایمنی،وضعیت بیمارستان های علوم پزشکی شیراز 
ت ها و مشخص نبودن مسئولیواکنش در شرایط اضطراری و ایمنی حریق به دلیل 

ا ضعیفی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای  در سطح نسبتنبود ساختار سازمانی
.نشان دادند

ی ممیزروش یمنی به اضعیت ویابی ارز
ی آموزشی هانستاربیمادر 
ازپزشکی شیرم علوهنشگادا

شکی پزاپیره نشکددامجله 
انپزشکی تهرم علوه نشگادا

13۹1 نوروزی و همکاران

 NFPAدارد بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با روش استان۸با بررسی 
درصد از لحاظ کنترل ۸7.5نشان دادند که از کل ساختمان های مورد بررسی 101
از لحاظ ایمنی حریق عمومی در 56.2درصد از لحاظ خروجی و 6.2حریق،

یسک حریق وضعیت قابل قبولی بودند و پیشنهاد کردند که به منظور بهبود سطح ر
بیمارستان ها در حیطه خروجی افزایش تعداد و استاندارد سازی راه های خروجی

انجام شود

ی هانستاربیمادر یسک حریق ریابی ارز
بر  از پزشکی شیرم علوه نشگادامنتخب 

NFPA 101س استاندارد ساا

سالمت کار ایران 13۹3 جهانگیری و 
همکاران

اه های هیچ یک از بیمارستان های آموزشی شیراز سیستم آشکارساز آتش و دارای ر
.خروج اضطراری نبودند

وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان 
های 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

International journal of

occupational  hygiene 

13۹3 زمانیان وهمکاران



منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

مروری بر منابع

۹

یافته ها عنوان نام مجله سال محققان
طراریفاقد برنامه واکنش در برابر شرایط اضدرصد ساختمان های بیمارستان ،32

هستند و سایر ساختمان هایی هم که دارای مانور های واکنش در برابر شرایط 
.اضطراری هستند، بدون حضور سازمان های ذی ربط انجام می شود

ی هانستاربیمادر یسک حریق ریابی ارز
بر  از پزشکی شیرم علوه نشگادامنتخب 

NFPA 101س استاندارد ساا

سالمت کار ایران 13۹3 جهانگیری و همکاران

ایی و ارزیابی شناس: باید مدیریت بهتر شرایط اضطراریپیشنهاد کردند که به منظور 
ط ایجاد یک برنامه مناسب پاسخ به شرایدقیق تر ریسک ها،کاهش ریسک ها،

اضطراری و پیش بینی  آسیب ها به منظور کاهش آن ها

راری برنامه ریزی و مدیریت شرایط اضط
ر کارکنان سالمت انگلستان در براب

خطرات

International journal of 
Emergency Management

13۹4 Nebil Achour

مطالعه هیچ گونه برنامه عملیاتی جهت پاسخ به تمامی بیمارستان های مورد 
و در صورت وقوع یک حادثه بزرگ، این مخاطرات داخلی و خارجی وجود نداشته

.بیمارستان ها با مشکل جدی مواجهه خواهند شد

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی در
صنایع تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی شهرستان ایالم طی سال های 
2012تا 2010

International Journal 
Of BioMedicine and Public 

Health

13۹5 میرزایی و همکاران

که برنامه مناسب برای مقابله با شرایط کارکنان در سازمان هایی میزان آمادگی 
.بوده استبیشترایجاد کرده اند ،نسبت به سازمان های فاقد برنامهاضطراری

ارزیابی دوره ای آمادگی سازمان در برابر شرایط اضطراری : توصیه

درک کارکنان از میزان آمادگی سازمان در 
شرایط اضطراری پس از آموزش کوتاه 
مدت برنامه ریزی شرایط اضطراری در 

محل کار

Safety and Health at Work 13۹5 Renschler و
همکاران

، سازمان ها مي توانند نه تنها سطح آمادگي  ISO 22398با استفاده از استاندارد

ساس آن خودشان در برابر شرايط اضطراري ارزيابي نمايند، بلکه مي توانند بر ا

.يک سيستم مديريت شرايط خاص خودشان را طراحي نمايند

اده دو بررسی مقایسه ای قابلیت استف
الگوی سناریونویسی سازمان بین 
مرین المللی استاندارد و برنامه ارزیابی ت

های امنیت ملی آمریکا

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 13۹5 فرهادی و همکاران



مروری بر منابع
یافته ها عنوان نام مجله سال محققان

وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان مورد مطالعه نامطلوب ارزیابی گردید-
ش می در بیمارستان ریسک حریق را کاهایجاد و سازمان دهی تیم مدیریت بحران-

دهد 

FRAMEارزیابی ریسک حریق به روش

ران و  بررسی تأثیر تیم مدیریت بح
ر آموزش دیده بر سطح ریسک حریق د

بیمارستان یک 

Fire Safety Journal 13۹5 علی محمد اصالنی و 
همکاران

میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مواجهه با شرایط 
د بررسی کردند و به این نتیجه رسیدنISO 22399اضطراری را با استفاده از راهنمای 

ایط که وضعیت آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شر
طراحی های اصلی مورد بررسی قابل قبول نیست واضطراری در هیچکدام از سرفصل

.و استقرار یک سیستم مدیریت شرایط اضطراری نیاز است

بررسی میزان آمادگی مجتمع آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان در مواجهه

اهنمای با شرایط اضطراری با استفاده از ر
ISO 22399و ارایه راهکارهای بهبود

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 13۹6 احمدی گهر و 
همکاران

را در ساختمان های بلند انجام NFPA101ارزیابی ریسک حریق با استفاده از استاندارد 
در زمینه های مهار و %100دادند و به این نتیجه رسیدند که از تمام مناطق مورد مطالعه 

تم های به منظور اطفا و مهار آتش طراحی سیس.اطفای حریق غیرقابل قبول بودند
.اسپرینکلر خودکار واستانداردسازی کنترل های حریق پیشنهاد گردید

ن های ارزیابی ریسک حریق در بیمارستا
NFPA 101بلند طبق استاندارد 

Revista Latinoamericana de 
Hipertensión

13۹7 رحمانی و همکاران

دالیل حادثه آتش سوزی پیش رونده ساختمان پالسکو در تهران و به دنبال آن 
ی منجر طبق نتایج، مشکالتی در تأسیسات الکتریک.فروپاشی ساختمان را بررسی کردند

و ضعف در به شروع آتش سوزی شده و مشکالت تعمیرات و نگهداری ساختمان 
و سبب انتشارمدیریت بحران و نداشتن برنامه پاسخ به شرایط اضطراری مشخص 

.گسترش شعله های حریق و دود در حین حادثه شده است

ارزیابی فنی ومدیریتی حادثه ساختمان 
پالسکو

International Journal of Civil 
Engineering

13۹7 شکیب و همکاران

پاسخ به شرایط اضطراری بیمارستان در هنگام آتش سوزی فرآیند پیچیده ای است و
منظور ارتقا سطحنیاز به آمادگی کامل و سطح باالی بیمارستانی دارد، بنابراین به 

به ایمنی حریق در بیمارستان توسعه و تمرین برنامه های پاسخ به شرایط اضطراری
.پیشنهاد می گرددمنظور بهبود آمادگی بیمارستان

عوامل موثر بر تخلیه اضطراری 
بیمارستان های ایران در آتش سوزی

Journal of Education and 
Health Promotion

1400 صاحبی و همکاران
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جمع بندی و  بیان ضرورت انجام تحقیق

در مراکز تجمعیایمنی حریق لزوم توجه به بحث 

در خصوص ایمنی حریق مراکزدرمانیمطالعات بسیار محدود انجام 

در بیمارستان مورد مطالعه و سایر بیمارستان های استانبرنامه پاسخ به شرایط اضطراری نبود 

استاندرNFPA 101با استفاده ازاستانداردعدم انجام مطالعات مشابه 

در کشور ISO 22398و NFPA 101با استفاده ازاستانداردعدم انجام مطالعات مشابه 

در استان انجام شده مطالعات بسیار معدود در زمینه ارزیابی ایمنی حریق مراکزدرمانی
امکان تهیه یک الگوی مناسب برای سایر مراکز درمانی استان
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

اهداف تحقیق

شرایطبهپاسخبرنامهآزمونواجراطراحی،
ارزیابیبرمبتنیوحریقاطفایرویکردبااضطراری

زوینقشهرآموزشیبیمارستانیکدرحریقریسک

:هدف اصلی طرح
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

NFPAاستانداردازاستفادهباحریقریسکارزیابی-1 مطالعهموردبیمارستانانتخابیهایبخشدر101
1401سالدر
انتخابییناحیهدرخطرحریقمنابعتحلیلوتجزیه-2
هاییازنتحلیلوتجزیهبهتوجهبا)اضطراریشرایطبهپاسخبرنامهبرایعملکرداهدافتعیین-3

انتخابیناحیهدر(حریقریسکارزیابینتایجوبیمارستان
انتخابیناحیهدربرنامهسناریوهایبدترینوترینمحتملتدوینوتعیین-4
223۹۸ایزواستانداردبامطابقاضطراریشرایطبهپاسخبرنامهاجرایومستنداتتعیین-5
223۹۸ایزواستانداردبامطابقاجراشدهسناریوهایارزشیابی-6
223۹۸ایزواستانداردبامطابقشدهنوشتهبرنامهبهتوجهباانتخابییناحیهدرحریقازپیشگیری-7

:اهداف فرعی
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

اهداف تحقیق

هایانبیمارستسایردرحریقریسکارزیابیفرآینددرتسهیلجهتالزمبسترایجاد•
موجود

ردحریقریسکمدیریتمنظوربهاضطراریشرایطبهپاسخکاملبرنامهیکایجاد•
مذکوربیمارستان

حساسهایبخشبرایحریقاضطراریشرایطبامقابلهجهتبیمارستانآمادگیافزایش•
بیمارستان

تانبیمارسدرانفجاروحریقوقوعازناشیمستقیمغیرومستقیمهایخسارتکاهش•

:اهداف کاربردی
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

سؤال های پژوهش

ایجاداحتمالیهایعلتوضعفنقاط-2
چیست؟انتخابییناحیهدرحریق

ورد کدامیک از بخش های انتخابی در بیمارستان م-1

بهخپاسبرنامهبامقدارچهشدهانجامتمرین-4مطالعه بیشترین سطح ریسک حریق را دارند؟
دارد؟مطابقتشدهطراحیاضطراریشرایط

باراریاضطشرایطبهپاسخبارابطهدرسناریوهاییچه-3
شد؟خواهنداجراوطراحیحریقاطفارویکرد

15

یارزیابمنظوربهشدهانجامهایپیگیری-5
تمرینآنبهبوددرمقدارچهتمرینعملکرد

بود؟خواهدموثر



منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

روش کار

فاز اصلی2طرح حاضر شامل 

NFPA101Aارزیابی ریسک حریق بر اساس استاندارد -1

اری طراحی، اجرا، آزمون برنامه پاسخ به شرایط اضطر-2
ISO 22398طبق استاندارد 
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منابعروش تحقیقمروری بر منابعاهداف و کلیاتمقدمه و بیان مسئله

فاز اول مطالعه

درمانیمراکزبرایاختصاصا
پرستاربتنستراکم،سن،بیمار،تحرکمیزان)اختصاصیپارامترهایداشتن

(ارزیابیموردیناحیهموقعیتوبیمارانبه
روشبودنسادهوسریعیادگیری
نظرموردناحیهحریقریسکسطحسریعارزیابی
پژوهشاهدافبهرسیدنبرایدقیقروشی
ذخیره زمان-1حریقریسکسطحمحاسبهبرایاکسلافزارنرمبودندارا

کاهش خطاهای محاسبه-2

NFPA 101Aیل انتخاب استاندارد دال

17



انتخاب ناحیه مورد نظر جهت ارزیابی ریسک حریق

ان محاسبه ی ضریب ریسک سکونت برای ساکن
هر ناحیه

ب بررسی پارامترهای ایمنی حریق و تعیین ضری
ریسک آن ها

ر محاسبه ی امتیاز کسب شده ی ناحیه ی تحت ارزیابی د
حیطه های مختلف

نی تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه های مختلف ایم
حریق برای ناحیه ی مورد ارزیابی

تعیین سطح ریسک حریق



1

2

3

4

5

6

×1۸

NFPA101Aمراحل ارزیابی ریسک حریق بر اساس استاندارد 
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)فاز دوم مطالعه

1۹

ISO 22398استاندارد  )
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برنامه پاسخ به شرایط اضطراریبرنامه پاسخ به شرایط اضطراری

داشتن طرح های مشخص برای عملکرد در زمان حریق

ارستان دارد طراحی و اجرای یک طرح پاسخ به شرایط اضطراری نقشی اساسی در افزایش ایمنی افراد حاضر در بیم

کاهش خسارت های جانی
مالی ناشی از آتش سوزی
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برنامه پاسخ به شرایط اضطراری

.حریق و داشتن طرح مشخص برای امداد و نجات افراد در معرض خطر،دو بخش مهم در مدیریت ریسک حریق استارزیابی ریسک

احتمالیتخسارمیزانکاهشوپیشگیریجهتاضطراریشرایطدرآمادگیباالیقابلیتسازماندهیاضطراریشرایطبرنامهتدوینازهدف

کنترل سریع، مؤثر و ارزان حادثهعملکرد صحیح و هماهنگ تیم های پاسخ به شرایط اضطراری

ق استاجرای صحیح عملکرد تیم ها نیازمند برنامه ریزی هدفمند و بررسی دقی

21



ISO 22398طراحی،اجرا،آزمون برنامه پاسخ به شرایط اضطراری طبق استاندارد فاز دوم مطالعه

طراحی و 
برنامه 
ریزی 
سناریو

اجرای  
سناریو

تجزیه و 
تحلیل 
سناریو

تهیه 
سند برنامه ریزی

برنامه ریزی طراحی و توسعه

از تجزیه و تحلیل نی
های بیمارستان

جلب حمایت 
مدیریت

تعیین کردن 
چهارچوب  تمرین

ارائه گزارش بعد
از تمرین

مشاهده و جلسه
ارزیاب ها

برگزاری جلسه 
پیش تمرین

جلسات توجیهی 
شروع به کار راه اندازی تمرین

بازنگری 
مدیریت

اتاقدامتهیه 
اصالحی رااجپیگیری 

بررسی های  
پس از مشاهده

انجام ارزیابی گزارش عملکرد 
بعد از تمرین

زیربنای
سناریو

طراحی و 
برنامه 
ریزی 
سناریو
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جامعه و روش نمونه گیری

قزوینشهرآموزشیهایبیمارستان

ICUهایبخش 1,2,3،1,2CCU،بوعلیآموزشیبیمارستان2و1انباروتاسیسات
(بیمارستانازواحد8مجموعا)قزوینسینا

هدفبرمبتنیگیرینمونه
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NFPAتخصصیموجود،کاربرگگیری،سوابقتخصصی،اندازههایگروهمشاهده،مصاحبه،تشکیل 101

.شدخواهدانجامنظرموردمحاسباتروش،ایندرموجودهایفرمولوNFPA101تکنیکاساسبر

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

24



ها متغییر

مقیاستعریف علمیکیفیکمیهوابستمستقلعنوان متغیر
رتبه ایاسمیهگسستتهپیوس

سمت اندازه ساختمان از سطح زمین تا بلندترین قارتفاع ساختمان
آن

m

m2تمام سطح یا کف هر شکل هندسیمساحت ناحیه

عددکه دارای سقف استساختمانهر قسمت از یک انتعداد طبقات ساختم

نفرتعداد بیماران در یک ناحیه مشخصتراکم بیمار

سالستانمتوسط سن بیماران بستری شده در  بیمارانمیانگین سنی بیمار

عددتعداد مسیر های خروجیراه های خروجی
ود بار حریق اشیای موج

در ساختمان
 مقدار گرمای آزادشده از سوختن کامل مواد

سوختنی موجود در ساختمان
Kcal/k

g

.استشدهدادهقرارزیرجدولدرهاآنازتعدادیمطالعهاینهایمتغییرفراوانیوتعدادبهتوجه



هامتغییر

ناحیه عددی که قابل قبول و یا غیرقابل قبول بودنسطح ریسک حریق
مورد ارزیابی را از لحاظ ریسک حریق تعیین می

.کند
ین برنامه های تهیه شده توسط سازمان و اجرای تمرعملکردنوع اهداف 

.برای دستیابی به اهداف عملکرد است
نوع و روش تمرین باتوجه به اهداف عملکرد نوع مانور

.انتخاب می شود
ان تعداد شرکت کنندگ

در مانور
نفر.تعداد افراد شرکت کننده در تمرین را گویند

.سایت برگزاری تمرین را گویندمکان مانور
هزینه های هر یک از چهار مرحله برنامه پاسخ به هزینه مانور

.شرایط اضطراری را شامل می شود
ریال

مقیاستعریف علمیکیفیکمیهوابستمستقلعنوان متغیر
رتبه ایاسمیهگسستهپیوست
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ناییآشدرقزوینشهربوعلیبیمارستانخدماتیودرمانی–اداریهایبخشمدیریتهمکاریعدم-1
نیازمورداطالعاتآوریجمعومربوطههایبخشبا
شبخدرقزوینشهربوعلیبیمارستانخدماتیودرمانی–اداریهایبخشپرسنلهمکاریعدم-2

طرحمجریبامربوطههای

محدودیت های اجرایی طرح 

2۸
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