
 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSE      



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 اّذاف والس

 سَضیح فزآیٌذ آسص ٍ اًَاع حزیك

 ضزح اًَاع خبهَش وٌٌذُ ّب،ظزفیز آّب ،رٍش وبرآًْب

 ضزح ٍ سَضیح هفبّین اسبسی در اطفبء حزیك

 دبسخ ضزٍری در ثزاثز آسص

 ضبخع ّبی سػوین گیزی



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 اًَاع حزیك:

 

 

 

 

 

 
 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 (2اًَاع حزیك )

                                                kحزیك ًَع  

 ایي ًَع حزیك ثِ خذیذاً ثِ ٍسیلِ سبسهبى حفبظز اس 

 (طجمِ ثٌذی ضذُ اسز.NFPAحزیك آهزیىب)

 ایي ًَع حزیك ضبهل آى دسشِ اس آسطْبیی اسز وِ هَاد

اغلی سَخشٌی را در آى سجشیدبر،چزثی ،گَضز خَراوی ٍ سبیز هَاد وِ خْز طجخ غذا در  

ّب اسشفبدُ هی ضَد. آضذشخبًِ  

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 وبرثزد خبهَش وٌٌذُ ّب:

 

 

 

 

 

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 اًَاع خبهَش وٌٌذُ ّب:

 ( Aفمط ثزای حزیك ًَع اٍل)

 (75-150آة وِ فطبری در حذٍد )گبلي آة سحز فطبر 5/2

 سخلیِ ضَد. یه دلیمِدًَذ را دارا هیجبضذ ثبیذ در سهبًی حذٍد 

 درٍى ػل ثبضذ سب فطبرثبیذ ثِ وذسَل هشفطبر)هبًَهشز(یه ًوبیٌگز

 وذسَل در ّزلحظِ چه ضَد.

 فَر ثبضذ. 40-30فبغلِ اسشبًذارد دزسبة ثبیذ در حذٍد 

 هىبًیسشن خبهَش وزدى حزیك در ایي ًَع خبهَش وٌٌذُ اس

 هی ثبضذ سزد وزدىطزیك  

 

 ةآ



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 ""B" یا " cثزای حزیك ّبی ًَع 

 دًَذ اس گبس وزثي دی اوسبیذ در فطبری حذٍد  100سب  5/2

 ثبًیِ ثبیذ سخلیِ ضَد. 8سب 3دًَذ ظزفیز هذر  200سب150

 ّیچ ًَع ًوبیٌگز فطبری ثز رٍی وذسَل خْز سخویي ٍسى 

 ٍفطبر هَخَد ًوی ثبضذ.

 فَر هی ثبضذ. 8سب  3رًح هَثز دزسبة 

 هىبًیسن خبهَش وزدى در ایي خبهَش وٌٌذُ ّب اس طزیك 

 هی ثبضذ. حزیك خفِ سبسی ٍ سزد وزدى
 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 

  C  ،B ،A یكهٌبست ثزای حز

دًَذ دَدر خطه  20سب  5/2در ایي ًَع خبهَش وٌٌذّب 

دًَذ لزار  500سب  20آلَهٌیَم فسفبر سحز فطبری در حذٍد 

 ثبًیِ سخلیِ ضَد. 25سب  8دارد وِ ظزف هذر 

 فَر  20سب  5حذاوثز دزسبة در ایي خبهَش وٌٌذُ ّب 

 0هی ثبضذ

وزدى  خفِهىبًیسن خبهَش وزدى در ایي خبهَش وٌٌذُ ّب 

 هی ثبضذ.

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

  هٌبست خْز اطفبءحزیمْبی ًَعC ،B ،A  

 9-17  ثبیذ سحز فطبر در هذر سهبًی 1211دًَذ اس ّبلي 

 ثبًیِ سخلیِ ضَد. 18-8

 داری یه هبًَهشز خْز سؼییي فطبر درًٍی وذسَل 

 در سهبى ػول ایي ًَع خبهَش وٌٌذُ ثْشز اسز وبرگزاى در

 هحلی هٌبست اسشمزار یبثٌذ.

 حزیك هی ثبضذ. خفِ وزدىایي وذسَل  اس طزیك  هىبًیسن ػول     

 .ّبلَى ثبػث آسیت ثِ الیِ اٍسٍى هی ضَد 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 :Dحزیك ًَع 

  دًَذ هَاد اغلی سَخشٌی فلشار هی ثبضذ. 30حبٍی 

 دارای هَادضویبیی هخػَظ هی ثبضذ وِ در خْز وٌشزل 

 فلشار لبثل اضشؼبل هَرد اسشفبدُ لزار هیگیزد.

  هی ثبضذ.  فَر 6-8حذاوثز طَل دزسبة 

  اثشذا ثبیذ سیلٌذر حبٍی ًیشزٍصىخْز فؼبل ًوَدى وذسَل 

 وٌبر وذسَل لزار دارد ثبس ًوَد.را وِ در  

 خبهَش وٌٌذُ ًَع هىبًیسن خبهَش وزدى در ایي 

 هی ثبضذ. خفِ وزدى 
 

فلشار 

لبثل 

 اضشؼبل



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

    هٌبست خْز حزیمبی ًَعA  ،K  ،C    

 5/1  هزطَة در درٍى وذسَلًَع دَدرایي گبلي اس 

 لزار گزفشِ اسز سحز فطبر 

  ثبًیِ سخلیِ ضَد. 40ثبیذ سحز فطبر در هذر هبًی 

 فَر 10-12حذاوثز طَل دزسبة ایي خبهَش وٌٌذ ّب 

 هی ثبضذ. 

 رٍش خبهَش وزدى ثِ ٍسیلِ سزد وزدى ٍ ّوچٌیي اس 

  حزیك را هی دَضبًذ. طزیك سطىیل وف  

 

 هزطَة ّبیدَدر



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 B  ٍAحزیك ّبی ًَع هٌبست خْز 

 ن ّبی هشفبٍر سطىیل ضذُ اسز.اس دٍ هخشى ثب حد 

  ٍدر هخشى ثشري حبٍی ثی وزثٌبر سذینco2  

 سَلفبر آلَهٌیَم  هخشى وَچه 

 ُاثشذا هخشى را ٍاصگَى وزدُ سب سزویجبر ثبّن ٍاوٌص داد 

 ٍ ثب ثبس ًوَدى ضیز وف اس وذسَل خبرج هی ضَد.

 خفِ وزدى حزیك هىبًیسن خبهَش وٌٌذگی 

 

 

 وف ضویبیی



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 خذٍل خبهَش وٌٌذّب:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 الػبر ٍ دسشَرالؼول ثز رٍی ثذًِ خبهَش وٌٌذُ ّباط

 ًَع خبهَش وٌٌذُ ٍ طزیمِ وبر وزد آى 

 ًُبم وبرخبًِ سبسًذ 

 سبل سبخز 

 ضوبرُ اسشبًذارد 

 ُضزایط ًگْذاری دسشگب 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 سؼییي هىبى هٌبست خْز ًػت خبهَش وٌٌذُ

  5حذاوثز در ارسفبع (فَرm5/1.اس سطح سهیي ًػت گزدد ) 

 دسَسیغ یىٌَاخز غَرر گیز. 

 .در ًشدیىی ٍرٍدی ٍ خزٍخی ّب ثبضذ 

 .هسیز وَسبُ ٍ لبثل دسشزسی ثبضذ 

 .سیلٌذر در فضبی ثبس ٍ در همبثل سبثص هسشمین خَرضیذ یب ثزف ًجبضذ 

 .ّوچٌیي ثبیذ خبهَش وٌٌذُ در فبغلِ ای دٍرسز اس هَاد هخبطزُ آهیش ًػت ضَد 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 اًَاع لَلِ ّب هَرد اسشفبدُ در آسص ًطبًی:

 لَلِ خزطَهی 

 َلِ ًَاری ٍ السشیىیل 

 لَلِ السشیىی َّسریلی 

 هالحضبر ػوَهی در حفبظز لَلِ ّب:

 هزالجز در ثزاثز اضیب سیش 

 یخ سدگیدر ثزاثز   هزالجز 

 هزالجز در ثزاثز هَادضویبیی 

 ِهزالجز در ثزاثز ٍسبیل ًملی 

 ِهزالجز در ثزاثز وطیذى ٍ راُ رفشي رٍی لَل 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 (:F.B)فبیزثبوس                           

 لزار دارد وِ ثِ غَرر در سبخشوبى ٍ اًجبرّب لَلِ ّبی هخػَظ آسص ًطبًی 

 .ػوَدی یب افمی سب ثبالسزیي ًمطِ سبخشوبى وطیذُ ضذُ اسز 

 .سؼذاد خزٍخی فبیزثبوس ثِ هسبحز سبخشوبى ٍ هَاد لبثل اضشؼبل ثسشگی دارد 

  فبیزثبوس ثبیذ حذاوثز در ارسفبعcm 110 اس وف سبخشوبى ثز رٍی  

 دیَار ًػت هیگزدد.

 .اغَالً فبیزثبوس در دلِ ّبی فزار، دبگزدد، درة ٍرٍدی سبخشوبى ٍ داًْب ٍ .... ًػت هی ضَد 

 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 ضبخع ّبی  سػوین گیزی در اطفبء حزیك 

 حفظ خًَسزدی 

 ِ(125)آسص ًطبًی  اطالع ثِ هزوش هزثَط 

 داضشي سزػز ػول ثذٍى ػدلِ ٍ دسز دبچگی 

  خطزلطغ گبس ٍ ثزق هحل  در هؼزؼ 

 اًشخبة ٍسیلِ هٌبست در خْز اطفبء حزیك 

 ثزرسی دلیك ثزای اطویٌبى اس ٍخَد یب ػذم ٍخَد اضخبظ در وبًَى آسص ٍ ثزًبهِ ریشی ثزای ًدبر  

 ثزرسی ثزای سطخیع احشوبل ثزٍس در هَضغ حزیك 

 ثزرسی ٍ ایدبد راُ خزٍج 

 )هحل آسص سَسی ثؼذ اس  اطفبء ًجبیسشی فَراً سزن ضَد)آسص دٌْبى 

 لیي هزثَطِ ًجبیسشی سغییز وٌذ.َحٌِ آسص سَسی ثِ ّیچ ػٌَاى لجل اس ثزرسی هسئغ 

 



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 هجبرسُ ثب حزیك                                     
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 .دیي هخػَظ را فطبر دّیذ

 

 ضبهي را  آساد  ًوبییذ.
 

 .دبییي سزیي لسوز آسص را ّذف لزار دّیذ

4 
وذسَل را ثِ هَاسار لسوز دبییي ثِ طزف راسز ٍ چخ 

 .ّذایز وٌیذ



 
 

)y EnginneereaftS(Health &  Majid rezaei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هٌبثغ

www.NFPA.ORG 

گلوحوذی ، رسشن ، هٌْذسی حزیك ، في 

 1391آٍراى ، چبح دٌدن ، سبل 

 هدیذ رضبیی

 (HSE)ٍاحذ ایوٌی ٍ ثْذاضز

 1393ثْبر 

http://www.nfpa.org/
http://www.nfpa.org/



