
 

 

 لیو تحل یابی( در ارزHSI)  مارستانیب یمنیو شاخص ا FRAME کیعملکرد تکن سهیمقا

 8931در سال  نیشهر قزو تیولا مارستانیپر خطر ب یبخش ها قیحر سکیسطح ر

 یزراوشان دایدکتر و
 

 

 چکیده
و  تمیگران ق زاتیو مراجعه کنندگان( ، تجه ی، کادر پزشک مارانی)ب ریپذ بیوجود افراد آس لیها به دل مارستانی: بنهیزم

به  تواند منجر یم یاز آتش سوز یهستند. صدمات ناش ریپذ بیآس اریدر برابر آتش بس نانیو درک کم خطر سرنش یناآگاه

 بیآس یابیارز یروش موثر برا کی یخطر آتش سوز یابیرا مختل کند. ارز مارستانیشود و عملکرد ب یو مال یخسارات جان

 آن است ییو شناسا یخطر آتش سوز یابیمطالعه ارز نیاست. هدف ا ییو توانا تی، ظرف یریپذ

 .مارستانیثر و سهم آنها در بandم  عوامل

 زاتی( در اتاق تجهFRAME) یمهندس یبرا یخطر آتش سوز یابیبا استفاده از روش ارز یمطالعه مقطع نیا و روش ها: مواد

مربوطه در نرم افزار اکسل محاسبه  یابتدا با استفاده از فرمول ها یانجام شد. خطر آتش سوز رانی، ا نیدر قزو مارستانیب کی

 شد. نییکاهش خطر تع یبرا یانجام اقدامات اصلاح یبرا یدر خطر کل هاو سهم آن رگذاریشد. سپس ، عوامل تأث

 57418و  97822،  570.2 بیآن به ترت یها تیآن ، ساکنان و فعال اتیساختمان و محتو یبرا سکیر یمقدار عدد ها: افتهی

آن و ساکنان  یساختمان و محتوا یدهد. عوامل موثر بر سطح خطر احتمال یقبول آن را نشان م رقابلی( ، که سطح غ8 <بود )

 رگذاریعامل تأث کیبه عنوان  یقابل قبول ، عامل فعال ساز سکیبود. با توجه به سطح ر یو دسترس هی، تخل یآن ، آتش سوز

 بیآن و ساکنان آن مربوط به ضر یو محتوا ساختمان یخطر بالقوه برا سهم در سطح نیشتریدر همه حوزه ها مشخص شد. ب

 ( بود.074) یسهم مربوط به عامل فعال ساز نیشتریقابل قبول ، ب سکی(. در سطح ر871بار آتش بود )

مانند  یکل مراکز درمان یثر و سهم آنها در خطر آتش سوزandتواند عوامل م  یم نیهمچن FRAMEروش  :یریگ جهینت 

 کاهش خطر کمک کند. یبرا ژهیبرنامه ها و اقدامات و نیدهد تا به تدو یاریها را  مارستانیب

 ارزیابی ریسک، روش ارزیابی ریسک حریق برای مهندسی، حریق، بیمارستانواژه های کلیدی: 


