
 
ّاحس تیوَ –       زاًفگاٍ علْم پعـکی تِطاى                                                                                            آتش سوزی مسکونی  تیوَ ًاهَصسّض   

 

 
 

 : ـطایظ ّ هطاحل ّ هْاضزی کَ زض صسّض تیوَ ًاهَ ُای آتؿ ؼْظی تایس هْضز تْجَ لطاض گیطز تفطح شیل هی تاـس 

 فطم چاپی تحت عٌْاى تطگ پیفٌِاز تیوَ کَ حاّی اعالعات ظیط هی تاـس تْؼظ تیوَ گصاض : تکویل پطؼفٌاهَ تْؼظ تیوَ گصاض

:  تکویل ّ اهضاء هی ـْز کَ هثٌای تیوَ ًاهَ آتؿ ؼْظی لطاض هی گیطز، اُن اعالعات هصکْض ـاهل هْاضز ظیط هی تاـس

ًام تیوَ گصاض   .1

ًفاًی تیوَ گصاض   .2

ًفاًی هحل هْضز تیوَ   .3

ذغطات هْضز زضذْاؼت تیوَ گصاض جِت پْـؿ تیوَ ای   .4

اعالعات هطتْط تَ هْضز تیوَ اظ جولَ اضظؾ ُای آًِا   .5

ؼاتمَ ّ ًْع آتؿ ؼْظی   .6

ُوؽایگاى هحل هْضز تیوَ   .7

ّضعیت تأهیي ًیطّی تطق   .8

ّضعیت تأهیي آب هصطفی ّ آب لاتل اؼتفازٍ زض صْضت ّلْع آتؿ ؼْظی   .9

ّؼائل ّ اهکاًات آتؿ ؼْظی   .10

ّضعیت ًگِثاًی هحل هْضز تیوَ   .11

.  تیوَ گصاض تا اهضاء تطگ پطؼفٌاهَ تأییس هی ًوایس کَ تَ ؼؤاالت پاؼد هغاتك تا ّالعیت زازٍ اؼت .12

  َپیفٌِاز تکویل ـسٍ تْؼظ صازض کٌٌسٍ تیوَ ًاهَ هْضز تطضؼی لطاض گطفتَ ّ زض صْضتی کَ ًیاظ تَ تاظزیس اظ هحل هْضز تیو

احؽاغ ـْز تْؼظ کاضـٌاؼاى تاظزیس اّلیَ اظ هحل هْضز تیوَ تاظزیس تعول آهسٍ ّ گعاضؾ هطتْعَ جِت صازض کٌٌسٍ تیوَ ًاهَ 

.  اضؼال هی گطزز

  َصازض کٌٌسٍ تیوَ ًاهَ تا تطضؼی ّ هغالعَ هجسز تطگ پطؼفٌاهَ ّ گعاضؾ تاظزیس اّلیَ تِیَ ـسٍ زض هْضز اهکاى صسّضتیوَ ًاه

:  آتؿ ؼْظی تصوین الظم ضا اذص کَ زض ایي حالت هعوْاًل ؼَ ّضعیت پیؿ هی آیس

یا هغاتك تاظزیس تعول آهسٍ ّضعیت ضیؽک تَ گًَْ ای اؼت کَ لثْل آى اصاًل اهکاًپصیط ًوی تاـس کَ زض ایي حالت  .1

.  هطاتة عسم پصیطؾ تَ تیوَ گصاض اعالم هی گطزز

ّضعیت ضیؽک تَ گًَْ ای اؼت کَ تا اًجام یک ؼطی اصالحات ّ تْصیَ ُای ایوٌی لاتل پصیطؾ ذْاُس تْز ّ لصا  .2

.  تْصیَ ُا اتالغ ّ پػ اظ اًجام آى ُا تاظزیس هجسز تعول آهسٍ ّ ًؽثت تَ لثْل ضیؽک السام ذْاُس ـس

زض حالت ؼْم ّضعیت ضیؽک، هغلْب ّ لاتل لثْل تْزٍ کَ زض ایي حالت تیوَ گط هثازضت تَ تٌظین پیؿ ًْیػ تیوَ  .3

.  ًاهَ ًوْزٍ ّ ًطخ حك تیوَ هتعلمَ ضا تعییي هی ًوایس

  پػ اظ تِیَ پیؿ ًْیػ، تیوَ ًاهَ هْضز ًظط تط ضّی فطم تیوَ ًاهَ ُای آتؿ ؼْظی هْضز عول تیوَ گط، تایپ، ًؽرَ اصلی آى

جِت پطزاذت حك تیوَ تَ تیوَ گصاض اضائَ هی گطزز ّ ؼایط ًؽد تیوَ ًاهَ تٌا تَ التضاء تمؽین ـسٍ ّ ؼایط هطاحل اًجام هی 

 . پصیطز

  ّاحسُای هؽکًْی زض ؼطاؼط کفْض ضا تَ زّ ضّؾ اًفطازی ّ گطُّی هی تْاى ًعز تیوَ ایطاى تحت پْـؿ تیوَ آتؿ ؼْظی لطاض

َ ُای گطُّی چٌاًچَ تعساز ّاحسُای هؽکًْی تحت پْـؿ تیؿ اظ پاًعزٍ ّاحس تاـس، زٍ زضصس ترفیف گطُّی . زاز َ ًاه زض تیو

َ ًاهَ اعوال هی ـْز .  زض ًطخ ُای تیو

 


