
 به نام خدا
آسیب شناسی حریق در یک بیمارستان نظامی با استتااد  ا   : عنوان مقاله

 FRAMEتکنیک 
 

غالمحستی   -ویتدا  راوشتانی  -فیرو  ولی پور -هژیرکرد:نویسندگان
  هرا مالمیر -پورتقی

 
 مهدی صاری : ارائه دهند 

 
 سرکار خانم دکتر  راوشانی: استاد راهنما



 چکید 
 زمینه و هدف -1
Oکاهش آسیب پذیری بیمارستان ها با بهره گیری از اصول و مبانی ایمنی حریق 
O  حریق به عنوان یک ریسک مهم در بیمارستان ها 
O  (هدف)ارزیابی ریسک حریق در یکی از بیمارستان های شهر تهران 
 روش ها -2
O  مهندسین برای سوزی آتش خطر ارزیابی روش(FRAME) 
O  افزار نرم در سوزی آتش خطر محاسبه EXCEL 
O  ریسک سطح در مؤثر فاکتورهای ارزیابی و شناسایی 



 چکید 
 یافته ها -3
O  واحدها کلیه در ساکنین برای یک از باالتر حریق ریسک سطح آمدن دست به 
O فاکتورهای عنوان به نرمال حفاظت فاکتور حریق، بار فاکتور ارتفاع، فاکتور شناسایی 

 مذکور بیمارستان حریق ریسک سطح بر مؤثر
 گیری نیجه -4
Oساکنین برای ریسک عددی مقدار  به مربوط نامطلوب تراز 
O  روش FRAME حریق ریسک سطح بر تأثیرگذار عوامل شناسایی در مؤثر 

 واژگان کلید
O  خطر، ارزیابیFRAME ، خطر کاهش بیمارستان، سوزی، آتش 



 مقدمه

O  غیرمترقبه حوادث به پاسخ فرآیند مهم اجزای از یکی ها بیمارستان 
O دغدغه از یکی بحران، وقوع شرایط در درمانی مراکز و ها بیمارستان عملکرد حفظ 

 سالمت نظام مدیران مهم های
Oها بیمارستان و درمانی مراکز ایمنی های ارزیابی و خطرات شناسایی اهمیت  
O بخش کاربران و طراحان روی پیش های چالش ترین بزرگ از یکی حریق ایمنی 

   درمانی های
O اصول کارگیری به با ها سوزی آتش از درصد 75 بودن پیشگیری و بینی پیش قابل 

 ایمنی
O ارزیابی های روش اساس بر حریق ایمن مهندسی طراحی روش صحیح انتخاب 

 خطر
 

 



 مقدمه
O شناخت وضعیت موجود و ایجاد درک بهتر از مخاطرات است ریسکاز ارزیابی هدف ،

 .که می تواند منجربه طبقه و اولویت بندی خطرات شناسایی شده بشود

O   روشFRAME   روشی گسترده برای ارزیابی ریسک آتش سوزی و یکی از جامع
ترین و شفاف ترین روش های محاسباتی برای ارزیابی خطر آتش سوزی در 

 ساختمان ها
 
 

O  ضرورت انجام مطالعه 
O  هدف از انجام پژوهش 

 
 
 

 

 مزیت های روش
ارزیابی کمی ریسک، کم هزینه بودن، مدت 
زمان کوتاه اجرا، بررسی وضعیت موجود برای 

 ارزیابی سطح خطر، تخمین میزان خسارات



 روش ها
O توصیفی مقطعی: نوع مقاله 
O  1399: سال انجام پژوهش 
O  یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران: مکان انجام پژوهش 

O   استفاده از تکنیکFRAME 
O   مراحل مطالعه 
 
 
 

آشنایی با بخش های مختلف 
بیمارستان و طبقات مختلف 

 ساختمان بستری 

1 
جمع آوری داده ها به صورت ترکیبی و با 
استفاده از مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد 

و اندازه گیری  NFPA و استاندارهای    

2 



 روش ها

ارزیابی ریسک حریق برای سه 
حیطه ساختمان و محتویات آن، 

 افراد و ساکنین و فعالیت ها

انجام محاسبات ریاضی مربوطه   
EXCEL در نرم افزار 

3 4 

  بازنگری فرمول های مربوط به 
FRAME تکنیک    

به دست آوردن شاخص ریسک 
(R)حریق 

5 6 



 



 



 روش ها

تصمیم گیری در مورد ریسک 
 موجود

7 

حالت کلی2  

(1R  کوچکتر از
سطح ریسک =یک

 قابل قبول
(2R  بزرگتر از

سطح ریسک =یک
 غیر قابل قبول 

شناسایی زیر پارامترهای مؤثر در کسب نمره 
 به دست آمده در سطح ریسک قابل قبول

8 



 نتایج





 بحث 
O  اتاق و  جراحی مردانو  تأسیساتبیشترین ریسک بالقوه در هر سه حیطه مربوط به

 .است عمل
 

O دالیل اصلی افزایش ریسک بالقوه در این بخش ها 
 
 

O  است پژشکی مدارک به مربوط بالقوه ریسک مقادیر کمترین. 

O  است تأسیسات به مربوط ریسک پذیرش سطح مقدار کمترین. 

سطح زیربنای زیاد این  -1
 بخش ها

موقعیت قرارگیری آنها -2  

بار حریق موجود -3  



 بحث
O برای حریق ریسک کاهش یا افزایش در مهم عامل یک ساختمان ابعاد و شکل 

 .است ساختمان
O  واحدها سایر به نسبت باالتر حفاظتی سطح دارای پژشکی مدارک قسمت 
O های محوطه از آزادتر دسترسی -2    همکف طبقه در قرارگیری -1 :اصلی دالیل  

  ساختمان داخل به باز
O  حریق بار در مؤثر فاکتورهای 
O  متحرک حریق بار 
O خود به را سطح فاکتور مقدار باالترین ساختمان هفتم طبقه در واقع عمل اتاق 

 .است داده اختصاص



 بحث 
O بالقوه ریسک سطح و سطح فاکتور افزایش در مؤثر فاکتور ساختمان عمودی ساخت 
O  مساحت فاکتور 
O  فرار فاکتور 

O  تکنیک اساس بر (حریق بروز) اضطراری شرایط در تخلیه نوع بهترین FRAME: 
 افقی تخلیه        
O  دسترسی فاکتور 
O  مساحت و سطح فاکتورهای -دسترسی فاکتور :ساختمان پیکربندی در مهم عناصر 



 بحث
O   مداخله نیروهای آتش نشانی به عنوان یکی از زیرفاکتورهای مطرح شده در حفاظت

 نرمال
 

O فاکتور تهویه 
O  ارتفاع بین کف و سقف  -بار حریق متحرک: سه عامل مؤثر در نتیجه به دست آمده

 نسبت تهویه دود -طبقه
 



 نتیجه گیری
O سطح ریسک حریق برای ساکنین در کلیه واحدها غیرقابل قبول 
   
Oنکات مهم در ساخت و طراحی بیمارستان از جهت کاهش سطح ریسک حریق 
 

O استفاده از روشFRAME در ارزیابی خطر تسهیالت سالمت مانند بیمارستان 
 



 نقد مقاله
O  نقات قوت مقاله 
O  عنوان مناسب 
O  بیان صحیح نوع مطالعه 
O شرح دقیق اهمیت و ضرورت انجام مطالعه 
O  بیان مناسب اطالعات زمینه ای 
O  بیان متغیرهای ارزیابی شده و ارائه آنها متناسب با نتایج 
O   جدولشرح نتایج مطالعه در قالب 
O هم راستا بودن نتایج ذکر شده با اهداف 
O  پیوستگی بین بخش های مختلف 

 
 
 

 
 



 نقد مقاله
O  نقاط ضعف مقاله 

 
O   عدم اشاره به مکان دقیق انجام مطالعه 
O  ایرادات نگارشی محدود 
O  تکرار متن در برخی قسمت ها 
O  کیفیت پایین تصویر به کار برده شده در مقاله 
O  کاربرد نادرست مفهوم خطر 
O   ذکر نکردن محدودیت های انجام پژوهش 



 پایان

 

 

 

 
 ممنون از توجه شما

 


