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 هذیشیت ٍ کاّص خطش تالیادفتش  ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی 
 کویتِ تْذاضت کاسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشقثِ

 بالیا وقوع و پیامذهای مراقبت ثبت داده های فرم 

 
 .( َطِ دس ساٌّوای تشًاهِ هشاجؼِ ًواییذّش سَال تِ جذٍل هشتاطالػات تشای هٌاتغ . ّفتِ تؼذ اص ٍقَع یک هخاطشُ تکویل هی ضَد 2ایي فشم طی 

 ... داًطگاًُام  1

 ... ًام ضْشستاى 2

 ... ًام هشکض 3

 ... (کذّای پیَستتش اساس )ًَع هخاطشُ  4

 ....سال .....   هاُ ....    سٍص  تاسیخ ٍقَع هخاطشُ             5

 ........قیقِ د.......      ساػت  صهاى ضشٍع ٍقَع هخاطشُ              6

 ًفش...  تستشی تؼذاد پشسٌل هصذٍم 7

 ًفش...  تؼذاد پشسٌل هصذٍم سشپایی 8

 ًفش....  تؼذاد پشسٌل فَت ضذُ 9

 ًفش ساػت....  (ّفتِ تؼذ اص ٍقَع هخاطشُ 2طی ) هشکضدس جوغ غیثت پشسٌل اص کاس  10

 دسصذ. ... (ضاهل دیَاس، سقف ٍ ستَى)ای تِ هشکض هیضاى خساست ساصُ 11

12 
ضاهل تاسیسات آب ٍ تشق ٍ گاص، تجْیضات، لَاصم ٍ ٍسایل، ) ای تِ هشکضهیضاى خساست غیشساصُ

 ( دسب ّا ٍ ضیطِ ّا ٍ اهخالْن
 دسصذ.... 

13 

 دسصذ تشًاهِ (ّفتِ تؼذ اص ٍقَع هخاطشُ 2طی ) شکضهت ااسایِ خذهاختالل دس هیضاى 

  تیواسی ٍاگیش

  تیواسی غیشٍاگیش

  ْذاضت هحیطت

  تْذاضت حشفِ ای

  تْذاضت خاًَادُ

  تْذاضت سٍاى

  تغزیِ

  آهَصش تْذاضت

14 
ضاهل خساست ساصُ ای ٍ غیشساصُ ای، تذٍى احتساب خساست تِ ) جوغ خساست اقتصادی تِ تِ هشکض

 ( دسآهذ
 سیال................... 

 ًفش...  کل تؼذاد جوؼیت تحت پَضص هشکض 15

16 
هٌظَس تؼذاد افشادی است کِ ) جوغ تؼذاد جوؼیت تحت پَضص کِ تحت تاحیش هخاطشُ قشاس گشفتِ اًذ

 (ًیاص فَسی تِ کوک ّای اهذادی داسًذ
 ًفش... 

 ًفش....  هَاسد تستشی – (یا تیواس دس صَست اپیذهی)جوغ تؼذاد جوؼیت هصذٍم دس هٌطقِ تحت تاحیش  17

 ًفش....  هَاسد سشپایی – (یا تیواس دس صَست اپیذهی)هٌطقِ تحت تاحیش جوغ تؼذاد جوؼیت هصذٍم دس  18

 ًفش....  جوغ تؼذاد جوؼیت فَت ضذُ دس هٌطقِ تحت تاحیش 19

 ساختواى....  جوغ تؼذاد ساختواى خساست دیذُ دس هٌطقِ تحت تاحیش 20

 دسصذ....  ّا دس هٌطقِ تحت تاحیشهتَسط هیضاى خساست تِ کل ساختواى 21

 سیال...................  جوغ خساست اقتصادی دس هٌطقِ تحت تاحیش 22
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تَاًذ تالقَُ تؼٌَاى هخال، صلضلِ یک هخاطشُ است کِ هی. صا تاضذتَاًذ تالقَُ آسیةاص ًظش تؼشیف، هخاطشُ ػثاست است اص پذیذُ فیضیکی کِ هی

آى تطَد، یا ساختواى ٍ لَاصم ٍ تجْیضات هشکض سا تخشیة کٌذ یا ػولکشد  تاػج آسیة جاًی تِ هشکض اسایِ خذهات تْذاضتی دسهاًی ٍ پشسٌل

 .هخاطشُ ّوچٌیي هی تَاًذ تاػج آسیة جاًی یا هالی تِ جوؼیت تحت پَضص ضَد. هشکض سا هختل ًوایذ

 فهرست و کذ انواع مخاطرات

 مخاطرات زیستی مخاطرات زمین شناختی

G-1 ِصلضل B-1 ّااپیذهی 

G-2 (صلضلِ تذًثال) صهیيساًص B-2 هَری جاًَاساى َمّج 

G-3 صهیيًطست  B-3 حولِ حیَاًات ٍحطی 

G-4 مخاطرات فناورزاد گشاییسٍاى 

G-5 آتطفطاى T-1 صگا اًفجاس 

G-6  سًَاهی T-2 توة اًفجاس 

 سَصیآتص T-3 مخاطرات اب و هوایی

HM-1 طَفاى T-4 هضش هَاد ًطت 

HM-2 گشدتاد T-5 ایستِّ یذاتتْذ 

HM-3 آساسیل ّایتاساى T-6 سادیَلَطیک یذاتتْذ 

HM-4 آساتشق سیل T-7 ْ(، طاػَى آًتشاکس، هخل) تیَلَطیک ذیذاتت... 

HM-5 طَفاى اص ًاضی تلٌذ اهَاد یا سٍدخاًِ سیل T-8 ْهَادغزاییآب یا  ُ کشدىآلَد هخل تیَلَطیک ذیذاتت 

HM-6 سیل ٍ ضذیذ تاسش تذًثال صهیيساًص T-9 ْصاتاٍل ػَاهل ًَع اص ضیویایی ذیذاتت 

HM-7 (ضذیذ سشهای یا گشها) ضذیذ جَی ضشایط T-01 ْسوی صٌؼتی هَاد ًَع اص ضیویایی ذیذاتت 

HM-8 غثاس ٍ گشد T-11 ْاػصاب ػَاهل ًَع اص ضیویایی ذیذاتت 
HM-9 طَفاى ضي T-21 ْکلش تاًکش اًفجاس هخل ضیویایی ذیذاتت 
HM-01 کَالک T-31 تَْیِ سیستن افتادى کاس صا 
HM-11 تادّای ضذیذ T-41 تشق قطغ 
HM-21 آلَدگی َّا T-51 آب قطغ 

 هشکض  اص تخطی یا توام فَسی تخلیِ T-61 مخاطرات اجتماعی

S-1 جوؼیتگستشدُ  جاتجایی  T-71 حَادث تا هصذٍهیي هتؼذد 
S-2 ِ(ٍ غیشهسلحاًِ هسلحاًِضاهل )تِ هشکض  حول T-81 سشقت 
S-3 پشسٌل گیشیگشٍگاى   

S-4 ِپایگاُ/دس هشکض دصدی تچ   

S-5 هشکض  کاسکشد ٍاتستگی صَست دس)ش سایث یذاتتْذ
 (ایٌتشًت ضثکِ سیستن تِ

  

S-6 اغتطاضات   

 


