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 ( معرفیمقذمه ) . 1

 اصفهان  111 اورشانس تاریخچه 

 ایران پسشکی کشور فوریتهای و حوادث مذیریت مرکس تا اورشانس  اطالعات مرکس از

 ّ٘ت٘ض صساي ٗ سط اظ ٕبضي اضتؼبضبت ثسٍيٌ)  ّٜطآثبز فطٗزىبٙ إتظبض سبٍٔ سقف ضيرتٔ فطٗ زضزٕبك حبزثٚ

 ٕفط 16 آٓ طي مٚ ث٘ز 1352 سبً آشضّبٙ چٜبضزِٛ ضٗظ ثؼساظظٜط زقيقٚ 50 ٗ 2 سبػت زض(  پينط غً٘ ٛبي جت

 ائ اّب ث٘ز، زازٙ ضخ ّٜطآثبز فطٗزىبٙ زضّحيط ح٘ازثي ٕيع آٓ اظ پيص ىطچٚ. ضسٕس ّجطٗح تٔ 11 ٗ مطتٚ

 ٗقبيغ تطئ تَد اظ يني ضزيف زض سبً، آٓ ذبضجي ٗ زاذَي ٛبي ضسبٕٚ زض ٗسيغ إؼنبس زٍيٌ ثٚ حبزثٚ

 .ضسيس ثجت ثٚ مط٘ضّبٓ

 ح٘ازث ايٖيٕ٘ٚ زض ّجطٗحئ ثٚ إتقبً ٗ مْل ثطاي اي ضسٙ ططاحي قجٌ اظ سيستِ ٛيچ مٚ ث٘ز حبٍي زض ائ ٗ

 ثب مط٘ض 115 اٗضغإس ػٖ٘آ ثب مط٘ض پعضني ف٘ضيتٜبي سيستِ حبزثٚ ائ اظ ثؼس ٕساضت، ٗج٘ز ٕبىٜبٕي

 زض ثيْبضستبٕي پيص اٗضغإس ذسّبت زاضٕسٙ مط٘ض چٜبضّئ ثؼٖ٘آ ايطآ ٗ ضس تأسيس آّطينب مط٘ض ْٛنبضي

 . است ثعضه افتربضي ذ٘ز ائ مٚ ضس ضٖبذتٚ جٜبٓ

 آّج٘الٕسٜبي اظ ٗ ضسٙ زازٙ اذتصبظ اٗضغإس ثب تْبس ثطاي 123 ضقْي سٚ ضْبضٙ ظّبٓ آٓ زض است شمط قبثٌ

 مٌ زض 115 ضْبضٙ ، اٗضغإس ثب ّطزُ تْبس ضْبضٙ ثؼسا مٚ ضس ّي استفبزٙ ّطزُ ثٚ ضسبٕي ذسّت ثطاي  ٗٓ ثٖع

  .ضس اػالُ مط٘ض

 ٗ تجسيس ٗ ٕيٜساضي ثٚ ٕيبظ مٚ سيستْي تحْيَي جٖو آٓ اظ پس ، تحطيِ ٛب ٗ إقالة ّسبئٌ آّسٓ پيص ثب اّب 

 ٗ إسبٕي ٕيطٗي ٕظط اظ چٚ سيستِ ائ اّنبٕبت ٗ ضس ضٛب ذ٘ز حبً ثٚ زاضت ضا ٛب آّ٘ذتٚ آّ٘ظي ثبظ ٗ ٕ٘سبظي

زض سبٍٜبي ثؼس اظ جٖو ثٚ ْٛت ّس٘الٓ ٗ پطسٌٖ . ضفت ثئ اظ ظيبزي حس تب آّج٘الٕس ٗ تجٜيعات ٕظط اظ چٚ

ف٘ضيتٜبي پعضني ائ ٕبٗىبٓ ثبظسبظي ضس ٗ ثب ثنبضىيطي ت٘آ زاذَي ثسيبضي اظ ّطنالت ثطططف ىطزيس 

، زضيبيي ٗ ّ٘ت٘ضي  پبييبٙ اٗضغإس زض سطاسط مط٘ض زض قبٍت ظّيٖي، ٛ٘ايي 2000ثط٘ضينٚ ِٛ امٖ٘ٓ ثيص اظ 

 زض حبً اّسازضسبٕي ثٚ ػُْ٘ ّطزُ ٛستٖس.
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 اصفهان استان

 ٛبي تنٖسئ مْل ثب اصفٜبٓ ضٜط اٗضغإس  ، 54زض سبً  تٜطآ اٗضغإس إساظي ضاٙ اظ ثؼس سبًيل  

 ّطمعضاٙ إساظي  ظّبٓ زض ائ ّجْ٘ػٚ ػٖ٘آ. ْٕ٘ز ثنبض ضطٗع ٕيب پيطٗظ زمتط سطپطستي ثب ٗ تٜطآ اٗضغإس

 اٗضغإس زض ثنبضىيطي ثطاي آّ٘ظش زيسٙ ٕيطٗٛبي اصفٜبٓ ايٖنٚ ثسٍيٌ ظّبٓ آٓ زض.  ث٘ز اٗضغإس اطالػبت

 تٜطآ ثٚ پعضني ف٘ضيتٜبي تنٖسئ زٗضٙ مطزٓ طي ثطاي ضا إٜٓب زاٗطَت ٕيطٗٛبي فطاذ٘آ اظ پس ٕساضت

 پس ٗ زيسٕس آّ٘ظش پبتطس٘ٓ جيِ ثٖبُ آّطينبيي فطزي ٕظط ظيط ٗ ّبٙ 3 ّست زض فططزٙ اي زٗضٙ زض ٗ فطستبزٕس

 10 ٗ پبييب5ٙ ثب ضا ذ٘ز مبض اٗضغإس اطالػبت ّطمع. ثنبضضسٕس ّطغً٘ ظّبٓ آٓ پبييبٜٛبي زض زٗضٙ طي اظ

اٗضغإس  ّطمع اٍٗيٚ ّنبٓ.ضس افعٗزٙ پبييبٜٛب تؼساز ثٚ مِ مِ ٗ ْٕ٘ز آغبظ استبٓ سطح زض ثٕ٘ب ثٖع آّج٘الٕس

 ، ذ٘ضت ّ٘ضچٚ پبييبٜٛبي ثٚ ت٘آ ّي ظّبٓ آٓ زض فؼبً پبييبٜٛبي اظ. است ث٘زٙ اصفٜبٓ ضطيؼتي ثيْبضستبٓ زض

 ثسذطيبٓ زمتط آقبي ضيبست ظّبٓ زض.  مطز اضبضٙ ثطٛبٕيبٓ ضٜيس ٗ َّن٘تي ضٜيس ، ذ٘ضاسيبٓ ، ضٜط ضبٛئ

  زض اٗضغإس پبييبٜٛبي استقطاض پيطٖٜبزثسٍيٌ ٕيبظ ثٚ افعايص تؼساز پبييبٜٛبي اٗضغإس ٗ مْج٘ز ٕيطٗي إسبٕي ، 

 سبظّبٓ آتص ٕطبٕي ّ٘افقت اظ پس ٗ ضس ّططح ّطمع ّسئٍ٘ئ ططف اظ اصفٜبٓ ضٜط سطح ٛبي ٕطبٕي آتص

ضٜيس  ثيْبضستبٓ زض ضبغٌ مبضضٖبسبٓ اظ ٗ آّج٘الٕس ضإٖسٙ ثجبي ٕطبٕي آتص ضإٖسىبٓ اظ مٚ ضس آٓ ثٖبثط

مٚ ثؼس اظ جصة ٕيطٗي إسبٕي الظُ اظ فبضؽ اٍتحصيالٓ ضضتٚ ٛبي  ىطزز استفبزٙ تنٖسئ ثؼٖ٘آ صسٗقي

 پطستبضي ٗ ف٘ضيتٜبي پعضني ائ ططح ٕيع ٍغ٘ ضس.

 موتوری امذاد انذازی راه

 ثب ضس ٗ  إساظي ضاٙ اصفٜبٓ ضٜط زض ايطآ ّ٘ت٘ضي اٗضغإس اٍٗئ اطْيٖبٕي زمتط آقبي ْٛت ثٚ 1332 تبثستبٓ زض

 ضاٙ إساظي ٕيع تٜطآ ٗ ضيطاظ ضٜطٛبي زض تطتيت ثٚ ّ٘ت٘ضي اٗضغإس ظّيٖٚ ائ زض اصفٜبٓ ّ٘فق تجطثٚ ثٚ ت٘جٚ

 .ضس

 هوایی امذاد انذازی راه

  ّبٙ اسفٖس زض ذص٘صب زض سطح جبزٙ ٛب،  ٛ٘ايي اٗضغإس ثٚ استبٓ ائ ٕيبظ  ٗ اصفٜبٓ استبٓ ٗسؼت ثٚ ت٘جٚ ثب

 استبٓ ائ زض ٕيع ٛ٘ايي اٗضغإس اصفٜبٓ، ٛ٘إيطٗظ ٗ اٗضغإس اطالػبت ّطمع ثئ  زاز قطاض ػقس ثب 1333 سبً

 . ثبضس ّي اٗضغإس تنٖسئ ٕفط زٗ ٗ 412 َٛين٘پتط فطٕٗس يل اظ ّتطنٌ اٗضغإس مس ائ. ضس ثطقطاض
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 اصفهان استان پسشکی فوریتهای و حوادث مذیریت مرکس بکار شروع

ٗ  ت  ثحطآ ٛبزض سطح مط٘ض ثطاي ّسيطي 1332زي  5ثبّساز ضٗظ جْؼٚ حبزثٚ زٍرطاش ظٍعٍٚ ثِ زض ثسٕجبً 

سبظّبٕٜبي اّسازي تصْيْبت جسيسي اتربش ضس ٗ زض ٗظاضت ثٜساضت ثطاي ايجبز يل ّجْ٘ػٚ ْٛبٖٛيي 

ثٚ ّطمع ّسيطيت ح٘ازث ٗ  قسيِ ّطمع اطالػبت اٗضغإسٗامٖص سطيغ ٗ ْٛبٖٛو مٖٖسٙ زض ثحطإٜب ، 

 ف٘ضيتٜبي پعضني تجسيٌ ضس.

 ضبٛئ زمتط آقبي اثالؽ ثب 11/1/35 تبضيد زض مط٘ض پعضني ف٘ضيتٜبي ٗ ح٘ازث ّسيطيت ّطمع تطنيٌ اظ پس

 ّسيطيت ّطمع ضئيساٍٗئ  ثؼٖ٘آ حسازپ٘ض ػجبس زمتط آقبي اصفٜبٓ پعضني ػَُ٘ زإطيبٙ ضيبست ضيطإي

ٗ ّطمع اطالػبت اٗضغإس اصفٜبٓ ظيط ٕظط ّستقيِ  ضسٕس ّٖص٘ة اصفٜبٓ استبٓ پعضني ف٘ضيتٜبي ٗ ح٘ازث

 تٜبي پعضني ثٚ مبض ذ٘ز ازاّٚ زاز.ّطمع ّسيطيت ح٘ازث ٗ ف٘ضي جسيس ػٖ٘آبضيبست زإطيبٙ ث

زض ذص٘ظ ّسيطيت ثحطآ زض  ت ح٘ازث ٗ ف٘ضيتٜبي پعضني اقسّبت ٗ تغييطاتيبً ايجبز ّطمع ّسيطيثسٕج

 مٚ ذالصٚ اي اظ ائ ّ٘اضز ثٚ ضطح شيٌ ّي ثبضس: ثٚ ٗق٘ع  ح٘ظٙ سالّت

 EOC (Emergency Operations Center)ايجبز ّطمع فطّبٕسٛي ػَْيبت استبٓ  .1

 تجٜيع اٗضغإس ثٚ ات٘ث٘س آّج٘الٕس ثطاي پبسري٘يي زض ح٘ازث ثب تؼساز ّصسُٗ ظيبز .2

 ثيْبضستبٓ صحطايي ثطاي پبسري٘يي سطيغ زض ح٘ازث غيطّتطقجٚتجٜيع زإطيبٙ ػَُ٘ پعضني ثٚ  .3

 تطنيٌ ٗ اثالؽ چبضت ّسيطيت ثحطآ زض سطح مَيٚ ٗاحسٛبي زإطيبٙ ػَُ٘ پعضني .4

 

 

 

 

 

 

 


