


در ارزیابی و تحلیل  (HSI)شاخص ایمنی بیمارستان و FRAMEمقایسه عملکرد تکنیک 

1398سطح ریسک حریق بخش های پر خطر بیمارستان والیت شهر قزوین در سال 

:راهنمااستاد
خانم دکتر زراوشانی

:رمشاودتااس
صفریعلی دکتر 

دکتر یوسف اکبری

درمانی قزوین، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
هژیر کرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
96ورودی 



مواد و روش هاعمروری بر مناب

3

حریقازناشیمیرهایومرگازنیمیدلیلساختمانیهایحریق
داخلیحوادثبررسیدرآنومالیجانیهایخسارتوهاحریقتعدادافزایش

حریقمالیوجانیهزینه:
ساالنه(ایران)داخلیآمارطبق
شدیدجراحتنفر4500ازبیشکشته،نفر1400:جانی
ریالیمیلیاردپنجاهوچهارصدخسارتتحمیل:مالی

بهداشتیمراکزوبیمارستانهاخصوصبهسالمتکاربریهایدوچندانیاهمیت–
عمومیهایساختمانمیاندردرمانی

اطهراسینکلینیکحادثهدر(انفجاروحریق)بیمارستانایمنیاهمیتشدننمایان
تهران

مردماعتمادیبیشهروندان،روانیامنیتاحساسافتادنخطربهتلفات،افزایش
مراکزایندیدنآسیبصورتدرمحلی،مقاماتبهنسبت

بیان مسئله و مقدمه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

1398در ارزیابی و تحلی  سطح ریسک حریق بخش های پر خطر بیمارستان والیت شهر قزوین در سال ( HSI)و شاخص ایمنی بیمارستان  FRAMEمقایسه عملکرد تکنیک
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بیان مسئله و مقدمه

 بحرانحساس و مهم در مباحث مدیریت قرارگیری بیمارستانها در دسته مراکز

عدم انجام مطالعه مشابه در زمینه مورد تحقیق

 همراهانبیماران و ویژه ، با توجه به شرایط برای پرسنلفضایی ایمن لزوم تامین

ستان ارزیابی ایمنی  بیمارستانها به صورت ساالنه با استفاده از شاخص ایمنی بیمار(HSI)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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بیان مسئله و مقدمه

در بیمارستان ها ریسک حریق بررسی لزوم 
ان ها در ارزیابی ایمنی بیمارستشاخص ایمنی بیمارستانتحلیل به سنجش و نیاز 

یا منتشر نشدن نتایج آن در سطح استان مشابه مطالعه عدم انجام 

.شدسعی شد تا به این مهم پرداخته مقطعی –توصیفی این مطالعه در 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث



مواد و روش هاعمروری بر مناب

:هدف کلی
ارزیابی و تحلیل سطح ریسک در ( HSI)و شاخص ایمنی بیمارستان  FRAMEمقایسه عملكرد تكنیک  

1398حریق بخش های پر خطر بیمارستان والیت شهر قزوین در سال 

:اهداف جزئی
باقزوینپزشكیعلومدانشگاهوالیتبیمارستانمطالعهموردخطرپربخشهایدرحریقازحفاظتسامانهارزیابی.1

1398سالدرHSIشاخصازاستفاده

پرهایبخشدرحریقریسکنمرهوموجودحفاظتیسطح،قبولقابلریسکسطح،بالقوهریسکسطحتعیین.2

FRAMEتكنیکازاستفادهبا1398سالدرقزوینپزشكیعلومدانشگاهوالیتبیمارستانمطالعهموردخطر

موردرپرخطبخشهایدرحریقریسکسطحبرآنهاازیکهرمشارکتسهمتعیینوموثرفاکتورهایشناسایی.3

FRAMEتكنیکاساسبر1398سالدرمطالعه

سطحتحلیلوارزیابیدر(HSIبیمارستانایمنیشاخص)آتشازحفاظتسامانهوFRAMEتكنیکمقایسه.4

1398سالدروالیتبیمارستانمطالعهموردخطرپربخشهایدرحریقریسک

6

اهداف پژوهش

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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:پژوهش اهداف 
:  اهداف کاربردی 

حریقازناشیمستقیمغیرومستقیمهزینه هایکاهشوحریقایمنیسطحافزایش
قزوینتختخوابی700ایمنذاتابیمارستانطراحیجهتپایهواولیهاطالعاتتهیه
قایارتهدفبانوسازیعملیاتمنظوربهاعتباراتتخصیصجهتپایهواولیهاطالعاتتهیه

حریقایمنی
اضطراریشرایطبهپاسخبرنامهتدوینجهتپایهاطالعاتتهیه
نسخهدرموجودحریقازحفاظتسامانهتوسعهجهتمفیدوپایهاطالعاتتهیهHSIفارسی
ستانهایبیمارسایردرحریقریسکارزیابیتخصصیفرآینددرتسهیلجهتالزمبسترایجاد

استانسطح

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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 از حریق  سامانه حفاظتوالیت دانشگاه علوم پزشكی قزوین بر اساس سطح ایمنی بیمارستان

؟چگونه است1398در سال HSIموجود در شاخص 

 طر در بخشهای پر خریسک حریق وسطح حفاظتی ،ریسک قابل قبول،ریسک بالقوهسطح

است؟ چگونه FRAMEبر اساس 1398دانشگاه علوم پزشكی قزوین در سال والیت بیمارستان 

 اساس تكنیک برFRAME موثر بخشهای مورد مطالعهحریق ی بر سطح ریسک فاکتورهایچه

هر یک از آنها در سطح ریسک حریق بدست آمده چقدر است؟سهم مشارکت هستند و 

تكنیکازآمدهبدستحریقریسکسطحتحلیلوارزیابیدرتفاوتهاییچهFRAMEو

دارد؟وجودباHSIشاخص

8

سوال های پژوهش

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین

سال

(FRAME)مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یارزیابنامطلوبمطالعهموردبیمارستاندرحریقایمنیوضعیت-
گردید

ریسکبیمارستاندربحرانمدیریتتیمسازمان دهیوایجاد-
دهدمیکاهشراحریق

و  FRAMEارزیابی ریسک حریق به روش 
ش بررسی تاثیر تیم مدیریت بحران آموز

ان دیده بر سطح ریسک حریق در بیمارست

فریدونشهر( ص)حضرت رسول اکرم 

علی محمد اصالنی و 
1395همكاران در سال 

.باشدمیحداقلفعالیت هاوافرادساختمان،برایایمنیسطوح-
.داندمیمحاسبهافرادمتوجهراحریقپتانسیلوریسکباالترین-

ارزیابی ریسک حریق در مجتمع
اه دانشگ( ع)بیمارستان امام علی 

ادهعلوم پزشكی خراسان با استف
FRAMEروش 

و همكاران حكم آبادیرجبعلی
1396در سال 

حریقریسکارزیابیبرایFRAMEروشبودناعتمادقابل-
ساختمان

دنبوباالبهتوجهباحریقوقوعصورتدرناپذیرجبرانآسیب-
(1ازباالتر)Rعددیمقدار

نی ارزیابی ریسک حریق مجتمع بیمارستا
FRAMEدر شهر کاشان بر اساس روش 

همكاران سنگساری و
1393در سال 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش ها
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین

سال

(HSI)مروری بر مطالعات و متون گذشته 

(Bگروه ایمنی )ها سطح ایمنی متوسط بیمارستان-
اقدامات الزم در کوتاه مدت برای کاهشریزی و  نیازمندبرنامه-

خسارت ها

بررسی وضعیت ایمنی بیمارستانهای 
كیمنتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزش

ه با شهید بهشتی در برابر بالیا در مقایس
استانداردها

و همكارانسبزقبایی
1392در سال 

مدتکوتاهدرالزماقدامات)Bایمنیگروهدربیمارستانگیریقرار-
(هاخسارتکاهشبرای

لیهکهمكاریومشارکتبالیا،برابردرهابیمارستانآمادگیلزوم-
مختلفسطوحدرذیربطسازمانهای

پاسخ تحلیل ایمنی بیمارستانی در
مطالعه موردی )به سوانح 

بیمارستانهای دانشگاه علوم 
(پزشكی مشهد

گیوه چی و همكاران در سال 
1396

درکهبیمارستانهایی)Cایمنیگروهدربیمارستانگیریقرار-
(نمیكنندتامینراساکنینوساختارایمنیبحرانزمان

ئبهداشتحیطهعمرانیومدیریتیمداخالتاولویتهایتعین-
درمان

در ( HSI)تحلیل شاخص ایمنی بیمارستان 
رویارویی با بحران الری و همكاران در 

1391سال 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین
سال

مروري بر مطالعات و متون گذشته  

(R<1)محتویاتوساختمانبرایقبولقابلریسکسطح-
(R>1)ساکنینبرایقبولغیرقابلریسکسطح-
سطحافزایشجهتحریقاعالمواطفاسیستمنصبضرورت-

حفاظتی

-

مقایسه روشهای مورد استفاده برای 
ارزیابی ایمنی حریق

Sakenaite و
2010همكاران در سال 

ترباالایمنیدارایانواعباموجودتجهیزاتشدنجایگزینضرورت-
بررسی آمادگی بیمارستانهای
و ایالت ویرجینیا در برابر حوادث

بالیا 

کیمبرلی و همكاران در سال 
2003

(R<1)وضعیت عمومی قابل قبول ایمنی حریق بیمارستان -
کردن نفرات حاضر در هربخش نیاز به محدود-
ضرورت ایجاد مناطق حفاظت شده حریق در بخش ها-

ه تجزیه و تحلیل میزان حساسیت تخلی
:  بیمارستان در صورت وقوع آتش سوزی

نان تأثیر نرخ درصد افراد کم تحرک و کارک
به ساکنین

اناس راهوتی و 
2016همكاران در سال 



مواد و روش كار 

عمروری بر منابمقدمه

مطالعهنوع:

مقطعیتحلیلی-توصیفی

ی،آموزشپاراکلینیکی،اداری،)غیردرمانیودرمانیهایبخشتمامی:پژوهشمکانوجامعه

قزوینشهروالیتبیمارستان(...وخدماتی

هدفبرمبتنینوعازغیراحتمالینمونهگیری:گيرينمونهروش

شاخصاساسبرقزوینشهروالیتبیمارستانپرخطرهایبخش:پژوهشنمونهHIS

هادادهآوريجمعابزار:
حریقازحفاطتسامانه–(HSI)بیمارستانایمنیارزیابیابزاردومویرایش،فارسینسخه-1
FRAMEبهموسوممهندسینبرایحریقریسکارزیابیروش-2

12

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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عمروری بر منابمقدمه

13

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

:HSIشاخصازاستفادهبابیمارستانمختلفبخشهایحریقازحفاظتسامانهارزیابی

ایندکساصلینسخهبامنطبقبیمارستانایمنیشاخصاصلیحیطه3کلیوزنتعیینبرای:

دندگرمیارزیابیباالومتوسطپایین،ایمنیشاملوضعیتسهصورتبههاآیتمها،حیطهکلیهدر.

میگیردتعلق0.322نمرهکاملنمرهکسبصورتدرآیتمهربهایسازهغیرحیطهدر.

میگیردصورت(آتشازحفاظتسامانه)بیمارستانایمنیشاخص3-3-4بندطبقارزیابی

عملكردیایغیر سازهسازه ایحیطه

189340معیارتعداد

0.50.30.2(وزن) سهم
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:مطالعهبههابخشورودمعیار

14

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

1398ارزیابی و تحلی  سطح ریسک حریق بخش های پر خطر بیمارستان والیت شهر قزوین در سال در ( HSI)و شاخص ایمنی بیمارستان  FRAMEتکنیکمقایسه عملکرد 

کمترین دارای  HSIگیری سامانه حفاظت از حریق که پس از اندازه بخشهایی 
.نمره ایمنی بودند
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مواد و روش كار 

(FRAME)ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین 
ازاستفادهباFRAMEبرایمجزاصورتبهوکمیصورتبهحریقریسک:
آنمحتویاتوساختمان
(افراد)ساکنین
هافعالیت

رابطهمطابق𝑅 =
𝑷

𝑨×𝑫
حریقریسکشاخصمحاسبهنتیجه(R)واحدبدونعددیکصورتبه
𝑹𝟎<1:(مطلوبایمنی)استقبولقابلریسکسطح
𝑹𝟎>1:(مطلوبناایمنی)قبولقابلغیرریسکسطح

محاسباتوفاکتورهازیروفاکتورهاخالصهFRAME
اساسبرریسکمختلفسطوحوگیریتصمیممعیارFRAME

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

hyperlink.docx
C:/Users/hazhir kord/Desktop/hyperlink 2.docx
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

اساسبرگیریتصمیممعیارHSI:

اساسبرگیریتصمیممعیارFRAME:

اقدامات الزمنوع گروهسطح ایمنی 
35-0Cلاقدامات فوری برای حمایت از جان بیماران و پرسن
65–36Bاقدامات الزم در کوتاه مدت برای کاهش خسارت ها
100–66Aاقدامات پیشگیرانه برای حفظ و بهبود ایمنی

اقدامات الزمنوع گروهسطح ایمنی 
𝑹𝟎<1

ریسک قابل قبول 
شتیبانی پتامین دستی،سیستم حفاظتی با تجهیزات اطفای حریق 

است حفاظت ممكن آب،از منبع اطمینان عمومی،نشانی آتش
.باشدها ضروری اضافی برای ساکنین و فعالیت

1.6 –1

ریسک غیر قابل 
قبول 

خ تشخیص خودکار حریق عمومی برای دسترسی به هشدار و پاس
ها و تاضافی برای فعالیحفاظت کافی،وجود منبع آب لزوم سریع،

حفظ جان انسان 
حفاظت بوسیله اسپرینكلر1.6–2.7
موارد ها و در بعضیحفاظت اضافی برای فعالیتآب،بهبود منابع 2.7–4.5

برای ساکنین
𝑹𝟎>4.5اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش سطح رسیک
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

:حریقریسکسطحبرآنهاازیکهرمشارکتسهمتعیینوموثرفاکتورهایشناسایی

:املش.شدندشناختهموثرفاکتورعنوانبهشدندیکازباالترRمقدارافزایشموجبکهفاکتورهایی.1

افزایشPیکازباالتربه

کاهشAوDیکازکمتربه

(1نمره)استانداردوضعیتوموجودوضعیتدر(R)حریقریسکنمرهتفاوت.2

موجودشرایطاساسبرپارامترهاتمامیسنجش

متدطبقبر؛(1عدد)قبولقابلایمنیمقدارحداقلگرفتننظردرFRAMEموثرفاکتورهایبرای.

تفاوتRمسهعبارتیبهیاپارامترهاوزندهندهنشان،استانداردوضعیتوموجودوضعیتدر

.باشدمیحریقریسکایجاددرراآنهامشارکت



مواد و روش كار 

عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

حریقریسکسطحتحلیلوارزیابیدرHSIشاخصوFRAMEتكنیکمقایسه

شاملتحلیلوارزیابیاصلیرویكرددوبامقایسه:

ارزیابینوع

بررسیموردهایحیطه

مشترکزیرپارامترهای

مشترکغیرزیرپارامترهای

گیریتصمیممعیاروریسکبندیسطح



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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(1درراستایپاسخبهسوال)ها یافته

ایمنی در شاخص سامانه حفاظت از حریق حاصل از ارزیابی نتایج -1نمودار 
جهت انتخاب بخشهای پرخطر  HSIبیمارستان 
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(2درراستایپاسخبهسوال)ها یافته 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

هافعالیتساکنینساختمان و محتویاتریسک

pADRP1A1D1R1P2A2D2R2بخش

CCU0.9340.8991.7820.4811.9340.5491.6131.8030.8150.7501.3900.646

ICU1.2600.8671.7820.8151.9230.5171.6132.3081.099.0.7501.3901.055

0.4941.3060.9640.3921.3781.1561.3200.9030.3791.3000.7900.369انبار

1.0810.2791.6952.2851.2410.3291.2033.1350.6890.2001.3902.481تاسیسات

FRAMEبر اساس روش بیمارستانپرخطر هایدر وضعیت موجود در بخش ارزیابی ریسک حریقنتایج -2جدول 

P :     سطح ریسک بالقوهA          : ریسکسطح پذیرش
D :سطح حفاظتی ریسکR           : سطح نهایی ریسک

برای واحدهای مطالعاتی FRAMEکاربرگ مجزا محاسبات 



مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

21

(3درراستایپاسخبهسوال)ها یافته 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

العاتی هرکدام در ریسک حریق موجود در واحدهای مطموثر و سهم مشارکت نتایج تعیین پارامترهای –3جدول 
(نتایج مربوط به کلیه واحدها و مربوط به منحصرا باالترین سهم مشارکتها ترتیب شده است) 

مشارکت درصد مشارکتسهم  مقدار در شرایط 
استاندارد

مقدار در 
شرایط موجود

زیر فاکتور موثر 

R2 R1 R

- 36.2% 36.2% 0.567 1 1.567 (  q)حریق بار فاکتور 
تاسیسات 

33% 35% 31% 0.4 0.6 1 فعالسازیفاکتور 
(a)تاسیسات

26.9% 26.9% 26.9% 0.366 1 1.366 و  ICU( e)سطحفاکتور 
CCU 

16.9%

CCU 

26%ICU

16.9% 16.9% 0.202 1 1.202 (  i)گسترش حریقفاکتور 
ICU  وCCU 

- 12.8% 12.8% 0.146 1 0.146 (q)حریقبار فاکتور 
ICU  وCCU 
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(4درراستایپاسخبهسوال)ها یافته 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

ارزیابی در HSI))شاخص ایمنی بیمارستان سامانه حفاظت از  حریق و FRAMEتکنیک مقایسه-3جدول 
حریقو تحلیل سطح ریسک 

زیر پارامترهای غیر حیطه های مورد بررسینوع ارزیابیروش 
مشترک

زیر پارامترهای 
مشترک

FRAME3717حیطه 3کمی

317حیطه 1کیفیHSIحریققسمت
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(1هدففرعیدرراستایپاسخبه)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

شاخص بررسی نتایج حاصل از ارزیابی سامانه حفاظت از آتش در بخشهای مورد مطالعه بر اساس
:(HSI)ایمنی بیمارستان 

 اطفای سیستمهایو آتش سوزی اقدامات غیر فعال حفاظت از و منبع آب از لحاظ ایمنی پایین انبار سطح
حریق خودکار و دستی  

 سایر قسمت ها نظر وضعیت منبع آب مطلوب از شرایط

 اتوماتیکسیستم اطفا بدون وجود  تشخیص دود و هشدارهای صوتی کلیه قسمت ها وجود واحدهای

 در مورد اقدامات غیر فعال حفاظت از آتشسوزیپایین ترین سطح ایمنی قرارگیری تاسیسات در

ی این در مطالعه یگانه و همكاران نیز اگرچه اکثر بیمارستان ها سیستم تامین آب اضطراری مجهزند ول
. سیستم ها برای شرایط عادی طراحی شده و قادر به پاسخگویی شرایط اضطراری نیستند

ICU وCCUدارای خروج اضطراری مجزا میباشند.
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(2درراستایپاسخبههدففرعی)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

(FRAME)بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین 
محتویاتساختمان و ریسک 

 بالقوهریسک بیشترین:ICU  : آنها و موقعیت قرارگیری زیاد زیربنای سطح

 تخلیهمان زافزایش فاکتور اصلی،خروجی ها منحصر به یک خروجی : تاسیسات: ریسکپذیرش کمترین سطح  .
و ابعاد ساختمان یک عامل مهم در افزایش یا کاهش ریسک حریق برای ساختمان تاثیر شکل 

 ارتباط مستقیم با به دلیل عدم لوله کشی آتش نشانی و نبود فایرباکس و در واقع عدمپایینتر انبار حفاظتی سطح
منبع آب آتش نشانی، سایر قسمت ها مشابهت باال در مقادیر سطح حفاظت 

 طح پذیرش ریسک بالقوه و سآن ها، محتویاتبرای ساختمان و بین سطح ریسک در اصلی تفاوت ( فاکتور)عامل
.ریسک میباشد

 در نظر ، بیمارانبه دلیل عدم امکان تحرك اطفال، هایی مانند بخش بخش در نیا، مطالعات سرسنگی و مهدی در
رخی بخش ازجمله راه های خروج، نبود سیستم اعالم و اطفاء حریق و قرارگیری بساختماننگرفتن اصول ایمنی

.  ها در طبقات باال، در محدوده غیرقابل قبول قرارگرفته است
 مطالعه  همکاران بر خالف در مطالعه ملکوتی و; Sakenaite 89آن در ساختمان و محتویات طور کلی ریسک ، به

.بود1درصد بخشهای مورد مطالعه باالتر از 
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(2درراستایپاسخبههدففرعی)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

(FRAME)بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین 
ساکنینریسک 

 جسام، تفاوت بعد متوسط ا) فاکتور گسترش حریق و عوامل موثر در آن : تاسیسات :ریسک بالقوه کمترین
(کالس گسترش حریق مواد و دمای تخریب مواد موجود در تاسیسات

های بستری تراکم باالی افراد، شرایط خاص افراد بخصوص در بخشICU وCCU باعث افزایش بیش از حد
.فاکتور زمان تخلیه و کاهش سطح پذیرش ریسک شده است

 نشدمورد سطح حفاظت اختالف چندانی در بخش های مورد مطالعه مشاهده در.
.بودندحفاظت باالتری دارای سطح اضطراری مجزا راه پله های ویژه به دلیل داشتن بخش مراقبتهای 

 پرستاری در ارزیابی بخشی از مرکزHartford  و سپهر و همکاران همکاران، پروین مطالعه شیرالی و ، در
Sakenaite به دست آمد1باالتر از ساکنینریسک حریق برای سطح.

 ساکنین که در آن رسیک بالقوه برای 7طبقه استثنای ، به 2016در مطالعه اناس راهوتی و همکاران در سال
.بیشتر از یک به دست آمد، وضعیت عمومی ایمنی حریق بیمارستان قابل قبول ارزیابی گردید
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(2درراستایپاسخبههدففرعی)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

( (FRAMEبررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین 
فعالیت ها ریسک 

 ع شده بخش های واق) ریسک بالقوه برای بخش ها با سطح زیر بنای زیاد و  دور از دسترس بیشترین
( در زیرزمین در طبقات یا 

 رمایشی فعالیتهای اصلی و ثانویه و وجود منابع گ: تاسیسات : ریسک قابل قبول پایین ترین سطح
 شیر )تور با منبع آب آتش نشانی و نداشتن کالكوجود ارتباط عدم : انبار: سطح حفاظتیترین پایین

و  فایر باکس و شیلنگ آتش نشانی( آتش نشانی

 و 1396مطالعه رجبعلی و همكاران در سال ، همانند 1398در سال مطالعه پروین سپهر و همكاران در
.در حد نامطلوب به دست آمدفعالیتهادر حیطه ریسک سطح 1395مطالعه اصالنی و همكاران در سال 
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(3درراستایپاسخبههدففرعی)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

مشارکتفاکتورهای موثر و سهم 

:در تاسیسات
 زیر فاکتورهای موثر بر سطح ریسک(𝑃 و𝑃1) : یدسترسبار حریق، فاکتور تهویه و فاکتور فاکتور
 زیرفاکتورهای موثر بر سطح ریسک(𝐴1 و𝐴2 ) :فاکتور فعالسازی


CCU :و ICUدر 

 زیر فاکتورهای موثر بر سطح ریسک(𝑃 و𝑃1) :ار و فاکتور بحریق گسترش فاکتور ، فاکتور سطح
(حریق

 موثر بر سطح ریسک زیرفاکتورهای(𝐴1 و𝐴2 ) ): فعالسازیفاکتور

ه ضمن اینكه عدد ریسک واحد انبار در کلیه حیطه ها کمتر از یک به دست آمده و عمال نیازی ب
.محاسبه سهم فاکتورهای موثر نیست
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(2درراستایپاسخبههدففرعی)بحث 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

فاکتورهای موثر و سهم مشارکت 

 موثر و جز پارامترهایدسترسی ریسک بالقوه، فاکتور بار حریق و فاکتور حیطه های کلیه در
.مشترک بودند

 نقش فاکتور تهویه به عنوان فاکتور موثر در تاسیسات

 در نقش اصلی  فاکتور دسترسیICU وCCU راه پله خروج اضطراری مجزا وجود  رغم علی

 مطالعهسطح  زیربنا ساختمان به عنوان یكی از عوامل اصلی درSakenaite همكاران،و
همكاران و همكاران و اصالنی و ملكوتی 

 و نیامهدی ومطالعه اصالنی و همكاران و طبقه قرارگیری در دسترسی نامناسب وضعیت
همكاران به عنوان عامل موثر
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بحث

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

حریقریسکسطحتحلیلوارزیابیدرHSIشاخصوFRAMEتكنیکمقایسه

شاخصدرکلینمرهازحریقازحفاظتسامانه%1.61سهمHSI

ایغیرسازهبخشهایآیتمازتعدادیقرارگیریعدمHSI(الكتریكی،هایسیستموضعیتمانند

کتابچهاینحریقازحفاظتسامانهدر(...وسوخت

حریققسمتتمرکزHSIموجودحفاظتیسطحسنجشرویبر

درمستنداتوتعمیراتیفاکتورمدارکوجودعدمFRAME

ارزیابیدرحریقریسکسطحجداگانهارائهعدمHSIتصمیمجهتدرزیرفاکتورهابودننامشخصو

ریسککاهشیاحذفبرایگیری

جهت ارائه مقادیر قابل اتكا از سطح ایمنی HSIلزوم ارتقا سامانه حفاظت از حریق 

و ایجاد معیار (  در درجه اول)موجود با استفاده از تجمیع داده ها و وزن دهی آنها 

تصمیم گیری مجزا برای این سامانه با توجه به اهمیت بحث حریق
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نتيجه گيري

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

احد نامطلوب بودن سطح ریسک در هر سه حیطه ساختمان و محتویات، ساکنین و فعالیت ها برای و
تاسیسات 

 سطح ریسک𝑹𝟎 در واحد تاسیسات باالتر از یک

 درصد واحد صورت وقوع این حریق  100تا 80تخریب

 ضافی ع آب ابهبود منابها و در بعضی موارد برای ساکنین و حفاظت برای فعالیتلزوم اجرای اقداماتی نظیر

فاکتور بار حریق ، فاکتور سطح ، فاکتور دسترسی بیشترین سهم در ایجاد ریسک بالقوه

 فاکتور فعالسازی باالترین سهم در سطح ریسک قابل قبول

قابلیت بکارگیری یافته های این مطالعه در طراحی بیمارستانهای ذاتاً ایمن تر

 برنامه پاسخ به شرایط اضطراریبکارگیری یافته های این مطالعه در تدوین قابلیت
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پيشنهادات

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

آتیپیشنهادات پژوهشی جهت مطالعات 

شاخصفارسینسخهتوسعهHSIسامانهتشکیلوحریقایمنیبهمربوطمواردتجمیعازاستفادهبا

شاخصایندرحریقایمنیمدیریت

تکنیکاساسبرطراحیمرحلهدرهابیمارستانحریقریسکارزیابیامکانبررسیFRAME

اصیاختصافزارهاینرمباحادثهاینپیامدهایسازیشبیهونظرموردحریقرخداداحتمالبینیپیش

افزارنرمتوسعهFRAMEهاآنمشارکتسهموموثرپارامترهایبهمربوطمحاسباتنمودناضافهبا
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پذیرش مقاله

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثنتیجه گیریو مواد و روش ها



سرکارخانمدکترویدازراوشانی:  استاد راهنما

جنابآقایاندکترصفریودکتراکبری: اساتید مشاور

آقایاندکتراحمدیودکترنیکپی: اساتید ناظر

آقایدکترمحمدی: نماینده تحصیالت تکمیلی

وآقایدکترشریفحسینیخانمدکترورمزیار،آقایدکترنیکپی: اساتید گروه
ارستانمدیریت و پرسنل بیمارستان والیت علی الخصوص آقای جمشیدی مسول کمیته بحران بیم

تقدیم به تمام کسانی که در راه سالمت هم نوعان خود تالش میكنند

تقدیم به روح پاک قربانیان حادثه کلینیک سینا اطهر تهران 

شاد روحشان 

تشکر و قدردانی 
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پيشنهادات

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

هاپیشنهادات به متولیان ساخت بیمارستان و  مدیریت بیمارستان 

در راستای دستیابی به اهداف کاربردی 

 ن مختلف آبخش های مرحله طراحی و ساخت تا حد ممکن اصل سادگی شکل و طرح بیمارستان و در
.  باشندواضح تر و مشخص تر مسیرهای خروج بهره برداری رعایت شود تا در مرحله 

 تمان اصلی که از نظر فیزیکی با ساخ( مکانیکال و الکتریکال)قسمتی جداگانه برای تاسیسات باید
.بیمارستان مجزا باشد، در نظر گرفته شود

 طبقات می شود که ساختمان بیمارستان ها به شکلی طراحی و ساخته شوند که دارای حداقلپیشنهاد
.ممکن باشند

در فضایی باز احداث شوند که از هر چهار جهت امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و از طرفی
دثه را مسیرها و فضای باز اطراف هر ساختمان هم تا حد ممکن وسیع بوده تا انجام اقدامات در شرایط حا

امکانپذیر نماید
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پيشنهادات

پیشنهاداتنتیجه گیریو 

ها پیشنهادات به متولیان ساخت بیمارستان و  مدیریت بیمارستان 

 این دو ساخته شوند که معموال دو بخش در هر طبقه وجود داشته باشد که ارتباطبیمارستان ها طوری
(تخلیه افقی)باشد مقاوم در برابر حریق دربهای بخش توسط دیوارها و 

 حله داخلی مناسب در صورت امکان در مرتقسیم بندی بزرگ بدون ساختمانهای از ساخت جلوگیری
طراحی

 کمتر ری تحرك بستری که افراد دابخشهای مختلف به شکلی تعیین شود که قسمتهای و موقعیت بخشها
.  قرار گیرندپایینتردر طبقات حتی االمکان یا همکف بیشتر است، در طبقه آنها هستند و تراکم افراد در 

استفاده از پنجره های بدون حفاظ فلزی برای دسترسی آسانتر در زمان حریق

  باز بودن دائمی درب های خروجی در هر دو طرف بخشها

سیستمهای استفاده از سیستمهای گرمایشی کم خطرتر مانند استفاده از سیستمهای گردش آب به جای
گردش هوا 

 برنامه مدون و قابل اجرا برای شرایط اضطراری داشتن



مابا تشکر از توجه ش


