
: ها واحد و ها بخش محترم مسئولین  

  علیکم سالم

 و نشانی تشآ تیم تشکیل و بخشی اعتبار های استاندارد اجرای ضرورت به بنا احتراما

 مواقع در اجرا و اطالع جهت ابالغیه این  ها واحد و ها بخش در رابطین وجود ضرورت

:گردد می ارسال ها واحد و ها بخش کلیه به سوزی تشآ بحران  

. باشد می تأسیسات مسئول نشانی آتش تیم مسئول  

: شیفت هر در نشانی آتش تیم اعضا  

  تأسیسات پرسنل – خدمات – نگهبانی

. باشد می زیر شرح به واحد و بخش هر در نشانی آتش رابطین  

نادری غالمحسین آقای:  اورژانس   

افغان  اکبر آقای:مردان یك  

کاویانپور اهلل فضل آقای:مردان دو  

نادری صدراهلل آقای:مردان سه  

 بخش مهر : اقای مرتضی خیرالهی

باشی زینب خانم:زنان  

آقای حسین معبود :واحد اداری  



. شیفت هر در بخش مسئول:  داخلی بخش    

 ، آموزش واحد ، پزشکی تجهیزات ، کارپردازی پرستاری خدمات دفتر ، مدیریت دفتر 

 اتش عالئم گونه هر مشاهده صورت در عفونت  کنترل ، ای حرفه بهداشت ، اعتباربخشی

.  دهند اطالع آتش کردن خاموش جهت نشانی آتش تیم مسئول به سوزی  

:باشد می زیر موارد شامل رابطین و نشانی آتش تیم وظایف  

 : واحد فني واتسيسات                                                       
 همکاری با مسئول تیم آتش نشانی و جانشین وی  -

 شرکت در دوره های  آموزشی و مانور های آتش نشانی -

 بازدید ماهیانه از کلیه تجهیزات و وسایل اطفای حریق و ثبت در فرم مربوطه  -

 انجام تست های دوره ای سیستم های هشداردهنده اعالم حریق  -

 ثبت و نگهداری گزارش بازدیدها و کنترل های انجام شده به طور منظم  -
 اقدام در شارژ به موقع کپسول های اطفای حریق  -

 کنترل ادواری سیلندرهای گاز ، انشعابات برق و گاز های طبی  -

 آشنایی کامل به موقعیت کپسول های اطفای حریق ، شیرهای آتش نشانی   -
 هیزات اعالم و اطفای حریق ها و سایر تج فایرباکس

 آمادگی جهت حضور در محل حادثه و اجرای عملیات اطفای حریق  -
 استفاده از تجهیزات مناسب اطفای حریق با توجه به نوع آتش سوزی  -
 خاموش نمودن سیستم گرمایش و تهویه در زمان بروز حریق  -
 ا به ضرورت اقدام جهت قطع سیستم توزیع گاز و برق در بخش مربوطه بن - 
 شناسایی محل حریق از طریق سیستم کنترل و مراجعه سریع به محل مورد نظر  -
اخذ آدرس کامل محل حادثه از اپراتور  تلفن و اعالم به سایر اعضای تیم آتش  -

 نشانی 



 بررسی علل ایجاد آالرم در سیستم در صورت وقوع آالرم و عدم آتش سوزی - -
 وقایع و فرم گزارش حادثه  ثبت گزارش حادثه در دفتر -
ارزیابی وخامت حادثه و در صورت نیاز اعالم درخواست کمك از نهادها و سازمان  -

 های زیربط به مدیریت    
 راهنمایی نیروهای آتش نشانی به محل آتش سوزی و همکاری با آنها  -
 اجرای دستورات مافوق  

 واحد ااظتنمات :                                                  
در  همکاری با مسئول تیم آتش نشانی و جانشین وی و انجام مسئولیت های محوله -

 این زمینه 

 برقراری امنیت و آرامش در فضای بیمارستان  -
 جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه حریق -
 کنترل ترافیك در سطح بیمارستان-
 نظارت مستمر در ورود و خروج وسایل نقلیه -
 هدایت گروه های امداد خارج از بیمارستان -
 اقدامات الزم جهت آماده سازی وسایل نقلیه جهت حمل و نقل افراد-
 کمك در امر تخلیه افراد در صورت لزوم-
 شرکت در دوره های آموزش و مانورها-

 واحد خدمات :                                             
همکاری با مسئول تیم آتش نشانی و جانشین وی و انجام مسئولیت های محوله در -

 این زمینه 
 شرکت در دوره های آموزشی و مانورها-

 پاکسازی محیط پس از وقوع حریق-
  مساعدت در انتقال بیماران-



ترالی، اطمینان از باز نگه داشتن راهروها و محل های رفت و آمد از نظر وجود -

 رد و دیگر تجهیزاتابرانک
 حمل تجهیزات مورد نیاز از قبیل کپسول های اطفا و ... به محل حریق-

 شرح وظايف  رابطين  آتش نشاني رد بخش اه                
همکاری با مسئول تیم آتش نشانی و جانشین وی و انجام مسئولیت های محوله در -

 این زمینه 
 ی و مانورهاشرکت در دوره های آموزش-
 شناسایی تجهیزات اعالم و اطفای حریق موجود در بخش -
 آشنایی با کاربرد تجهیزات اعالم و اطفای حریق-
 حصول اطمینان از خروج کلیه افراد از داخل بخش در صورت نیاز به تخلیه -
 در صورت امکان اقدام به اطفای حریق تا زمان حضور تیم آتش نشانی -
مساعدت در تخلیه بیماران و پرسنل از محل آتش سوزی با هماهنگی سوپروایزر و -

 استقرار در محل های تعین شده ایمن -
 سرشماری بیماران و پرسنل و حصول اطمینان از خروج کلیه افراد از داخل بخش-
برقراری آرامش روحی و روانی بین بیماران و پرسنل و کوشش در رفع مشکالت -

 آنها
 ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مسئول تیم آتش نشانی -

                                                                              

1/3/1397 ---  طاهری حامد  

بالیا در حوادث کمیته دبیر  

 



 


