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  دارد

  جناب آقاي دکتر موسوي 

  مدیریت محترم مرکز اورژانس تهران

  ... رئیس محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 

 » LZOو  HLOجزوه آموزشی «ابالغ : موضوع

  سالم علیکم

 بـا توجـه بـه    بـالگرد و احتراماً، نظر به توسعه خدمات آمبوالنس هوایی و لزوم حفظ و ارتقاي ایمنی در تعامل بـا  

                           تـیم بیمارسـتانی   همچنـین   تکنسین هاي فوریتهاي پزشکی و توسط ) LZO )Landing Zone Officerایفاي نقش 

. صـفحه ایفـاد مـی گـردد     58بـه پیوسـت جـزوه آموزشـی در     ؛ ) HLO )Helicopter Landing Officer در نقش

مقتضی در اختیار پایگاه هاي اورژانس زمینی بخصوص پایگاه هاي جـاده اي و   شایسته است این جزوات به نحو

مسئولین محتـرم پایگـاه هـاي اورژانـس     . همچنین مراکز درمانی دریافت کننده خدمات آمبوالنس هوایی قرار گیرد

  .هوایی نسبت به آموزش کلیه پرسنل و پیگیري موضوع اقدامات الزم را بعمل آورند
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 پیشگفتار: 

سیون در حرکت است و این موضوع در کشورهای در حال توسعه  شر امروز با سرعت سرسام آوری به سمت موتوریزا زندگی ب

حاصل این تغییرات در زندگی بشر، افزایش ریسک مخاطرات و حوادث  .سرعت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد

شد که نتیجه آن  سالمت، غیرمترقبه می با سیب به جان و  ست آ ست و فرآیندهای رفتن اموالاز د سیب به محیط زی ه ارائ، آ

 و همچنین تغییر در سببببک زندگی، کاهش تحرک و تغییر در ر یم غیایی بشبببر امروز، اسبببترس به آنان خواهد بود. خدمت

ضطراب باعث بُ سا شده ا سیع تر به خدمات اور انس  سیار مهمی از خدمات روز روزافزون حوادث فوریتی و نیاز و ت که بخش ب

ه عزیزمان ب می باشد. این خدمات در تمامی کشورها از جمله کشور اور انس، ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

         ه خدمات فوریتهای پزشببکی پیش بیمارسببتانی توسببط آمبوالنس هوایی ئکه از جمله آن ارا اسببته ئشببکال مختلف در حال ارااَ

 ( انجامMedevacمجروحان )این خدمت ارزشببمند در مقاطع مختلف از جمله جنگ تحمیلی و بصببورت تخلیه  .باشببد می

 گرفته است.

یک فروند هلی کوپتر در اور انس تهران آغاز گردید و تا به بکارگیری با  1379سببال  ( ازcivilغیرنظامی )این خدمات در حوزه 

سر گیاشته است. با آغاز طرح تحول نظام سالمت، خدمات آمبوالنس هوایی بعنوان یکی امروز فراز و فرودهای بسیاری را پشت 

سازمان اور انس کشور قرار گرفت و  بسته های این طرح مورد توجه مسئولین ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از

 وپتر مشغول ارائه خدمت می باشد.فروند هلی ک 32( ناوگان هوایی اور انس کشور با 1396و در حال حاضر )تیرماه 

 این خدمات               ارتقای کیفیت وعزم وزارت بهداشببت، درمان و آموزش پزشببکی و سببازمان اور انس کشببور بر توسببعه روزافزون 

سانی این خدمات گام  شدن و به روزر سوی تخصصی  سالمت به  شرکت هلی کوپتری آوا شکیل  ستا با ت شد. در همین را می با

ه است. سازمان اور انس کشور با همکاری شرکت هلی کوپتری آواسالمت قصد دارد تا دانش استفاده از خدمات هوایی را برداشت

شنایی الزم را درخ ؛در کلیه پرسنل اور انس پیش بیمارستانی و بیمارستانی فراگیر نماید تا از این طریق صوص کلیه پرسنل، آ

صت ها و تهدی ضعف و همچنین فر شنقاط قوت و  ضمن آ ست آورند تا  شده از این خدمات بد ت و نایی با مخاطرادهای ایجاد 

 رعایت نکات ایمنی، کیفیت این خدمات را در حد استانداردهای جهانی رعایت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 



                             

 Rev.0                                                                                                                                                                   5 

 

 مقدمه

شامل    شی  سته آموز ستانی این ب سنل بیمار ستانی و پر شکی پیش بیمار سین فوریتهای پز والنس مرتبط با آمب اطالعات الزم برای تکن

  می باشد.هوایی 

این بسببته آموزشببی حاوی چک لیسببت ها و فیلم های به منظور آشببنایی با رعایت اصببول ایمنی و امنیت در خدمات آمبوالنس هوایی، 

 آموزشی بوده تا شما را در درک عمیق و راحت مطالب یاری نماید.

ضور در شی کارگاه ح سته آموز ستفاده از این  و مکمل این ب شما با ا صی  شخ شتر با ایمنی و  جزوهمطالعه  شما بی شد که  باعث خواهد 

 .آشنا شوید HEMSیا عملیات  کارایی خدمات هلیکوپتری فوریت های پزشکی

و  nfo@heliava.iriایمیببل ارسببببال بببه آدرس بببدیهی اسببببت نظرات سببببازنببده شبببرکببت کننببدگببان این دوره از طریق 

@chmail.ir115AMT خواهد شد. بسته آموزشی حاضر رتقاء سطح کیفی آموزش و همین طورباعث ا 

 هدف

سطح ایمنی  بوده و باعث افزایش HEMSو عملیات با هلیکوپتر  افراد سطح آشنایی یارتقا 2LZOو 1LOHآموزشیبسته هدف از تدوین 

 برای کروی پروازی، زمینی و دیگر ذینفعان خواهد بود.

 گردد. کاهش سوانح هوایی منجر بهو می تواند ایمنی عملیات را تضمین نموده ، خود هوشیارانه با عملکردفرد آموزش دیده 

  محتوای بسته آموزشی 

  :زمینه های ذیل ارتقاء دهندو دانش خود را در مهارت پس از مطالعه بسته آموزشی، انتظار می رود 

 ثر در افزایش یا کاهش کارایی هلیکوپترؤم شناخت عوامل (1

                  افزایش یا کاهش ارتفاع، شبببناخت عوامل محیطی از جمله عوامل جوی مبل باد )سبببرعت، سبببمت(، افزایش یا کاهش دما،  (2

 تأثیر آن بر عملیات آمبوالنس هوایی و ایمنی و امنیت هلی کوپتر وعمق دید، انواع ابر، مه، آلودگی هوا 

 ) نشست و برخاست( و مخاطرات آن آمبوالنس هوایی عملیات یی باآشنا (3

 و امنیت مین ایمنیأجهت ت کوپتر هلی پیرامونمخاطرات و وضعیت های ویژه ، مدیریت و کنترل رفت و آمدآشنایی با  (4

  در مأموریت های اولیه در محل حادثه هلی کوپتر فرود بعنوان پدانتخاب محل مناسب با اصول آشنایی  (5

  حریق یاطفا های روشمبانی آتش و  اآشنایی ب (6

 ( Hookو )( Hoist) ایمنی عملیات کار با باالبر اآشنایی ب (7

                                                           
1 Helicopter Landing Officer 
2 Landing Zone Officer 

mailto:info@heliava.ir
mailto:AMT115@chmail.ir
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 کوپتر سانحه دیده شیوه برخورد با هلیآشنایی با  (8

 خلباننحوه مکالمات رادیویی با آشنایی با  (9

 آشنایی با تکنیک های مارشالر، ارتباط با خلبان بوسیله اشارات و عالیم (10

ست  (11 ست و برخا ش سازمان های درگیر در ایمنی ن شنایی با   شرح وظایف آن ، تعامل با آنها ودر مأموریت های اولیه هلیکوپترآ

 سازمان ها

  آشنایی با انواع مأموریت های آمبوالنس هوایی (12

 

 

 

 
 



                             

 Rev.0                                                                                                                                                                   7 

 

 

 

 «فصل یک»

 

 کلیات هلی کوپتر 

 و

 (HEMSعملیات آمبوالنس هوایی ) 
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 شنا کند.دارد شما را با عملیات پرواز هلیکوپتر اور انس در سایت های بیمارستان و محل حادثه آ در نظر بسته آموزشیاین 

 HEMSتعریف پرواز  (1

که هدف آن تسهیل در امر کمک رسانی اضطراری پزشکی است در زمانی که حمل و نقل سریع و  HEMSپرواز هلیکوپتر تحت مجوز 

 در موارد ذیل ضرورت داشته باشد: فوری

 ( مأموریت اولیه)به مراکز درمانی نقل و انتقال مجروحین و بیماران فوریتی از صحنه حادثه  (1

  (های ثانویمأموریت هپایین به مراکز درمانی سطح باالتر )از مراکز درمانی سطح نقل و انتقال مجروحین و بیماران  (2

 به صحنه حادثه انتقال تجهیزات یا نیروی متخصص مورد نیاز (3

 انتقال اعضای پیوندی  (4

  انتقال داروهای خاص، آنتی دوت ها، خون و فرآورده های خونی (5

 راهبری از آسمان و هدایت ناوگان زمینی به نقطه حادثه  (6

 حوادث غیرمترقبهارزیابی اولیه در  (7

کوپترهای دو موتوره )در مناطق مسببکونی( اسببتفاده می شببود تا در  از هلی، ترجیحاً  HEMSجهت باال بردن ضببریب ایمنی در عملیات 

 باشد. ر به ادامه پرواز در شرایط خاصصورت از کار افتادن یکی از موتورها، هلیکوپتر قاد

نشببان می دهد که سببرعت عمل در رسببیدن  بر بالین بیمار یا مجروح در مقایسببه با  HEMSمطالعات و بررسببی ها در زمینه عملیات 

 به لحاظ زمان رسبببیدن برناوگان آمبوالنس زمینی تفاوت چندانی ندارد بعبارتی خدمات آمبوالنس هوایی در مقایسبببه با عملیات زمینی 

ساندن مددجو  سه با ناوگان زمینی تا بالین مددجو ارجحیتی بر آمبوالنس زمینی ندارد اما زمان ر صد  300را به مراکز درمانی در مقای در

 و PCIکاهش می دهد که این موضببوع، نقش مهمی را در کمک به مصببدومین ترومایی بدحال و همچنین بیماران کاندید شببده برای 

درصد عملیات  10 ودرصد خدمات آمبوالنس هوایی مرتبط با مصدومین حوادث ترافیکی  60 در کشور ما نزدیک به دارد. CVAبیماران 

HEMS سی آنها به مراکز درمانی از طریق زمین غیرممکن یا با مد ستر شد که د ت زمان مخاطره مرتبط با مادران باردار پرخطر می با

 را از خدمات آمبوالنس هوایی خواهند برد. بهرهبیشترین  مصدومان تروماییکه بر اساس مطالعات، آمیز صورت می گیرد 

 کوپتر آشنایی کلی با بدنه خارجی و تجهیزات هلی (2

 

  Anti- collision lights چراغ گردان قرمز (1-2

این چراغ جهت جلوگیری از برخورد هلیکوپتر با سایر وسایل پرنده در روز و شب روی هلیکوپتر تعبیه شده است.  

زمانیکه چراغ روشن است هرگز به هلیکوپتر نزدیک نشوید مگر در شرایط اضطراری که خلبان قادر به عالمت دادن 

ستید به هلیکوپتر نز شی(. زمانی مجاز ه شد )حالت بیهو شده ونمی با شوید که چراغ گردان قرمز خاموش   دیک 

 .نیز توسط خلبان صادر شود، چون  امکان دارد بطور تصادفی المپ چراغ گردان سوخته باشد عالمت 
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 Portable Extinguishers )کپسول آتش نشانی(آتش  خاموش کن پرتابل داخل هلیکوپتر (2-2

سمت   صندلی خلبان و ق ستی در نزدیکی  ست. بدانید آتش خاموش کن د شده ا سافرین تعبیه  م

صب آن در هلیکوپتر  شود. محل ن سیژن محیط می شدن اک ستفاده از آن در کابین باعث کم  که ا

شنا  صب آنها آ ست با هلیکوپتری که پرواز میکنید با محل ن ست پس بهتر ا های مختلف متفاوت ا

 . شوید

 

 (Helicopter Rotor) ملخ اصلی (3-2

ست که فن یا  نیروی برا )باالبرنده( برای غلبه بر وزن هلی کوپتر و پروانه ای ا

 برای حرکت رو به جلوی آن را تأمین می نماید. انشرهم نیروی 

 

 

 ملخ دم (4-2

ست کهفن یا  ست.  پروانه ای ا شده ا صب  صککارانتهای دم هلی کوپتر ن لی رد ا

آن خنبی نمودن نیرویی اسبببت که باعث می شبببود بدنه هلی کوپتر برعکس 

گردش سریع پروانه  قابل ذکر است اصلی حول محور خود بچرخد.چرخش ملخ 

های اصبببلی و دم هلیکوپتر می تواند برای انسبببان خطر جدی در حد مر  را 

دور در  2500داشببته باشببد بخصببوص پروانه  دم که بعلت سببرعت باال )حدود 

باشببد. پس بطور کلی رفت و آمد به قسببمت یا منطقه  دقیقه( قابل  دیدن نمی

 هلیکوپتر زمانیکه هلیکوپتر روشن است ممنوع است.دم 

 

 موتور و حرارت موتور )اگزوز(( 5-2

یت هلیکوپترموتور  عال خت در موتور  در حین ف ید انر ی از طریق احتراق سبببو و تول

ل ذکر قاب .می شبببود خارجایجاد حرارت و گاز می نماید  که از طریق اگزوز ، توربوجت

سرعت زیاد گاز  ست حرارت و   BELL 212که برای مبال در هلیکوپتر  خروجی از اگزوزا

سرعت  600در دهنه اگزوز برابر با  سانتیگراد و  ست و در  300درجه  ساعت ا کیلومتر بر 

 در زمان کند،کیلومتر بر ساعت تقلیل پیدا می 80درجه و سرعت  70متری به  10فاصله 

قرار دارند،  خروجی اگزوزتواند برای افرادی که در مسبببیر  می (Take offبرخاسبببتن )

 د.مخاطره آمیز باش
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  Pitot tube لوله نشان دهنده سرعت هلیکوپتر( 6-2

پترها کو هلی انسان قرار دارد و در بعضی از ر جلوی هلیکوپتر و در ارتفاع کمرداین لوله معموالً 

باشند و به همین جهت خطرناک هستند.  سیستم المنت فوق العاده داغ می بعلت روشن بودن

 دقت الزم را جهت جلوگیری از آسیب اعمال نمایید.در موقع سوار و پیاده شدن 

 

  (Antenna) آنتن ها (7-2

هلیکوپتر به طوری نصب شده اند که  بدنهف آنتن های رادیو در قسمتهای مختل

 .به سادگی می توانند با برخورد به بدن انسان صدمه بزنند

 

 

 {Emergency Locator Transmitter (ELT)فرستنده موقعیت مکانی در شرایط اضطرار } (8-2

دسببتگاهی اسببت که روی هلیکوپتر نصببب شببده تا در زمان برخورد شببدید هلیکوپتر با زمین بطور 

                    و UHF 243 Mhz فرکببانس اتومبباتیببک فعببال و موقعیببت جغرافیببایی وسبببیلببه را بر روی 

VHF 121.5 Mhz  کانس خابره  Mhz 406و همینطور فر ماهواره م ید. این می از طریق  ما ن

ستفاده کرد. دستورالعمل  وسیله را می توان از محل نصب روی هلیکوپتر خارج و به صورت دستی ا

 .نحوه استفاده از دستگاه بر روی آن نصب شده است

 

 (Hoist  , Hook)  تجهیزات باالبر و منتقل کننده بیمار خارج از کابین (9-2

 (باالبرHoist جهت باال کشببیدن مصببدوم در مناطقی که فضببای مناسببب و کافی برای )

 ، استفاده  می گردد.وجود نداشته باشد نشستن هلیکوپتر

 

 ( قالب مخصوصHookزیر )  هلیکوپتر جهت حمل بار خارجی 
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 دیگر تجهیزات کمکی: (10-2

 :ذیل تجهیز شود ، هلیکوپترممکن است به وسایلHEMSجهت افزایش کارایی 

 بلند گوی خارجی 

  نور افکن جهت عملیات در شب 

  تانک های سوخت یدک به منظور افزایش برد پروازی 

 

 نکات کاربردی:  (3

 
صوص عملیات پروازی با خلبان  (1 صمیم گیری درخ سئولیت پرواز و ت صلی م شد. معموالً )فرمانده( ا صلی در هر پرواز، می با خلبان ا

 لیکوپترهسمت راست هلی کوپتر و کمک خلبان در صندلی سمت چپ هلی کوپتر قرار می گیرند. )به استبنای در صندلی )فرمانده( 

 (MIL17روسی 

 ( کنترل و مسئولیت نهایی هلیکوپتر و عملیات پرواز را به عهده خواهد داشت. CAPTAIN) خلبان فرمانده  (2

ستم مکالمات داخلی  (3 سی صورتی که هلیکوپتر به  ست حداقل یک نفر از گروه  3PA( یا INTERCOM) در  شد الزم ا مجهز نبا

 پزشکی در طول پرواز با استفاده از گوشی با خلبان در ارتباط باشد.

  

                                                           
3 Public Announcement or Public Address 
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 «دومفصل »

 

 کوپترتأثیر عوامل محیطی بر عملکرد هلی
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 های هلیکوپتر محدودیت (1

قابل حمل )سببوخت، سببرنشببین، تجهیزات  باری شببامل وزن خود هلی کوپتر بعالوه وزن برای هر هلیکوپتر یک وزن حداکبر 

در نظر گرفته شود تا وزن بار و وزن هلی کوپتر از عدد  میزانیبه بار قابل حمل،  ضروری است تعریف شده است که پزشکی و...(

 BELL 212کیلوگرم،  3350 معادل BK117هلیکوپتر تعریف شبببده برای حداکبر وزن بطور مبال . حداکبری تجاوز نکند

 می باشد.شرایط استاندارد  کیلوگرم در 5400معادل  BELL 412کیلوگرم،  5080معادل 

تمام وزن کوپتر رابطه مسببتقیم با وزن آن دارد. این وزن حاصببل جمع وزن خالص هلیکوپتر به اضببافه  هلی راندمان پروازی هر

 ، سوخت و بار می باشد.سرنشینان

 

 آن بر راندمان هلیکوپتر درک شرایط جوی و اثر (2

 فشار هوا( 1-2

شود و با واحد  سته می  شدن ارتفاع از وزن آن کا شد که با زیاد  شار هوا همان وزن هوا می با یا میلی بار  HECTOPASCALف

عملکرد موتور و ملخ جهت در نتیجه فشببار هوا در کنار دریا بیشببتر از فشببار هوا در ارتفاعات می باشببد.  اندازه گیری می شببود.

 برنده در کنار  دریا از راندمان باالتری برخوردار خواهد بود.ایجاد نیروی باال 

 .می باشدهکتو پاسکال در سطح دریا  1013.2درجه سانتیگراد برابر  15فشار هوا در شرایط استاندارد یعنی 

 راقبتبرج ماز طریق  هلیکوپترهوای محل استقرار فشار هوا همیشه در حال تغییر است و خلبان با گرفتن فشار 

 بدست آورد.ارتفاع را از سطح دریا  میزان ، می تواندهلی کوپتر بستن آن در نشان دهنده ارتفاع سنج با و

 

 درجه حرارت یا دمای محیط( 2-2

درجه حرارت اتمسفر با واحد سانتی گراد اندازه گیری می شود، هر چه هوا سردتر باشد مولکول های هوا به یکدیگر نزدیک تر 

 می شود. عملکرد هلی کوپتر باعث باال بردن راندمان کلی ،خواهند بود و این غلظتتر متراکم و 

 رطوبت( 3-2

رطوبت، دانسببیته هوا کاهش یافته در  با افزایشرطوبت یا بخار آب نسبببی برابر اسببت با مقدار آبی که در اتمسببفر وجود دارد، 

 تحت تأثیر کاهش دانسیته قرار می گیرد. هلیکوپترنتیجه عملکرد 

 باد ( 4-2 

شدن ناهمگون  نامند.می جا به جایی هوا را باد  سرد  باعث تغییرات  ،به وجود می آید که این امرهوای محیط باد در اثر گرم و 

صعود پیدا می کند و در نتیجه همزمان  شده و تمایل به  سبک تر  شود  شود. همان طور که هوا گرم می  شار و حرارت می  ف

 هوای سردتر از قسمت زیرین جایگزین آن می شود.
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ستایی ) ش( Hoverوجود باد روبرو در زمان ای تری از هوا را از روی مقدار قدرت الزم را کاهش می دهد زیرا باد موجود، جرم بی

 بیشتر می کند. LIFTسطوح تیغه ها عبور داده و ایجاد نیروی برآ یا 

نشان داده ( Vectorاندازه گیری می شود و به صورت یک بردار)( Anemometerمقدار باد توسط دستگاهی به نام باد نما )

 Knotsبا ذکر جهت مغناطیسی و سرعت آن به  می شود. باد دارای سرعت و جهت است. الزم است ابتدا سمت و یا جهت باد

 بیان شود.

جهت باد به خلبان، جهت باد را از مبدأ حرکت باد به سببمت مقصببد حرکت باد اعالم کنید. برای مبال: اگر باد از برای گزارش 

 سمت غرب به سمت شرق می وزد، سمت باد را غربی می گوییم.

 (.m  1800  =Kts 1متر است ) 1800هر نات برابر :1نکته 

شاهده :2 نکته سرعت بادنما، با م صورت  تقریبی باد شاخ و بر  درختان، پرچم و دود می توان به جهت و  سط و آرام،ب  متو

 پی برد. شدید

 (Wind Velocityسرعت باد )( 5-2

 

کمک می کند که هلی کوپتر نیاز کمتری به قدرت هلیکوپتر داشته باشد  4نات باد روبرو در زمان پرواز ایستایی 24تا  16وجود 

را از بین برده و باعث آن شود که کل طول ملخ  )امواج گردابی نوک ملخ ناشی از چرخش آن( 5پدیده ورتکس باد می تواند این

ب ندمان عملکردی موتور و ملخ افزایش می یا د. به همین دلیل، موتور به قدرت هلیکوپتر در تولید نیروی برا فعال شبببده و را

 کمتری جهت تولید نیروی برا احتیاج دارد.

 

تا بتواند توسببط قدرت برا به  بور اسببت انر ی بیشببتری را از موتور بگیردخلبان مج و بادی وجود ندارد؛راکد  هوادر زمانی که 

موتور جهت تولید نیروی پیش رانش به  ه ومکانیسم فوق فعال شد نات رسید، 15تا  10حرکت درآید و وقتی سرعت بالگرد به 

 قدرت کمتری نیاز خواهد داشت.

 

 رو به باد صورت می گیرد. همیشه هلی کوپتر  عملیات نشست و برخاست 

  شرایطی ست مانع معموالً موانع اطراف پد، جریان باد را متالطم کرده که در چنین  ست و جریان باد متالطم ممکن ا ش ن

در بارگیری تواند  میامر، که این  هددکاهش را راندمان پروانه های هلیکوپتر  وبرخاسبببت هلیکوپتر رو به باد شبببود 

 نماید. یت ایجادهلیکوپتر محدود

 

 

                                                           
4 Hover 
5 Vortex 
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  ابرها:( 6-2

شود. ابرها به طور کلی با  شود،  ابر یا مه ایجاد می  سفر قابل رویت  توجه به ارتفاع به هر زمان بخار آب و یا رطوبت هوا در اتم

 سه گروه ابرهای پایین، متوسط و باال تقسیم می شوند.

سطح زمین تا ارتفاع  سط از ارتفاع  2000ارتفاع ابرهای پایین از  متر و ابرهای  7000متری تا  2000متری، ابرهای ارتفاع  متو

 متر به باال می باشند. 7000ارتفاع باال از 

 در ارتفاع پایین قرار دارند. اغلبقابل ذکر است ابرهای خطرناک 

 نیپائ یابرها( 1-6-2

 در شده، لیتشک کدستی و مسطح یها ورقه از عموماً ابرها نیا . رسد یم یمتر 2000 ارتفاع تا نیزم سطح از ابرها نیا هیپا

 .برد نام را مبواستراتوسین و استراتوکومولوس،  استراتوس توان یم آنها عمده انواع از. دارند قرار استراتوس یابرها گروه

ابرها را می شود به صورت پراکنده، کمی تا قسمتی ابری، کامال ابری بیان کرد. از نوع ابرها می توان به شرایط جوی پی پوشش 

 برد. 

 .تصویر زیرنشان دهنده شکل های مختلف ابرها می باشد
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عد و برقی  های ر یات   FOGو  Thunderstorms(Cumulonimbus)به طور کلی ابر یت در اجرای عمل حدود جاد م عث ای با

 پروازی می شوند.

 از شیپ و بوده صبباعقه با همراه و باشببد یم متراکم و بلند که اسببت ابر از ینوع مان  CBیا  (Cumulonimbus)ی مبوسببیکومولون

فان ها نیا. گردد یم ظاهر طو کل به که ابر انبوه و بزر  یها توده از ابر ند یم لیتشبببک اسببببت، یمیعظ برج شببب                                 . گرد

 زین برق و رعد یابرها نام به ابرها نیا. اسببت رهیت اریبسبب معموالً ابر نیا هیپا ریز و یآب به لیمتما ابرها نیا در یفوقان قسببمت رنگ

 و وندش یم جادیا یمحل یداریناپا اثر در ای و بوده همراه فعال و سرد جبهه کی با اغلب. است یرگبار بصورت آنها یبارندگ و معروفند

شاهده زییپا و بهار لیاوا در اغلب انهیم یها عرض در شدیدی را در عملیات بالگردی ایجاد  .شوند یم م این نوع ابر، محدودیت های 

 می کند.

 توفان( 2-6-2

و زمانی بوجود می آید که حرکت شببدید هوا بدلیل اختالف فشببار در الیه های جبهه هوا ایجاد  توفان همراه با رعد و برق اسببت      

که می تواند همراه با بارش همراه اسببت با رعد و برق و غرش های بلند ناشببی از تخلیه جریان های الکتریکی بین ابر و زمین  گردد و

 شدید باران و تگر  باشد.

 (:DENSITY ALTITUDEدانسیته ارتفاع )( 7-2

 15یا درجه حرارت واقعی محیط بیشتر از حد استاندارد  کمتر باشد HP 1013زمانی که فشار واقعی اتمسفر از فشار استاندارد 

اهش پیدا می کند و به ک( Air Densityمولکول های هوا از یکدیگر فاصببله پیدا می کنند و غلظت هوا )، درجه سببانتیگراد

، راندمان  Density Altitudeافزایش می یابد. در نتیجه با افزایش ( Density Altitude)طور معکوس دانسبببیته ارتفاع 

 قدرت بیشتری برای پرواز نیاز خواهد داشت. به کوپتر پروانه اصلی کاهش یافته و هلی

کوپتر دارد. بدین ترتیب، افزایش یک درجه سانتیگراد دمای  هلی عملکرد فشار در راندمان نسبت به بیشتری، تأثیر افزایش دما

 30  در فشار اتمسفر برابر است باار ب یا میلی پا افزایش ارتفاع، در صورتی که کاهش یک هکتوپاسکال 120محیط برابر است با 

 اتمسفر دارد. برابری نسبت به کاهش فشار 4اثر  دماپا افزایش ارتفاع، در نتیجه، افزایش 

که هیچ ربطی به  انتی گراد کاهش درجه خواهیم داشتدرجه س 2پا معموالً حدود  1000هر  یطرفی با افزایش ارتفاع به ازااز 

 فصول سال ندارد.

شود نتیجه آن کم   سیته ارتفاع  شار و دما باعث باال رفتن دان بدین ترتیب با توجه به موارد فوق، اگر فاکتورهای موجود، مبل ف

ستقیم باعث می گردد که بارشدن راندمان هلی شده و این امر به طور غیر م ( کاهش Payload) قابل حمل هلیکوپتر کوپتر 

 یابد.

ته: کارایی  نک به  با توجه  تا  ما را بر آن می دارد  مای هوا  ته هوا، د فاع، دانسبببی  هلیکوپترتوضبببیحات فوق در خصبببوص ارت

(Performance)  صوص واگیاری مأموریت به خلبان، رویکرد خود را تعدیل نماییم؛ بعبارتی ایط شری که در هلیکوپتردرخ

ستاندارد ) شار  درجه 15کنار دریای آزاد با دمای ا ست قادر   (اینچ جیوه 92/29با ف کروی پزشکی، کروی سوخت، ، سه بیمارا

یا ارتفاع باال با ترکیبی از این دو ممکن اسبببت برای انتقال یک  راحتی منتقل نماید در دماه پروازی و تجهیزات پزشبببکی را ب
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 مصدوم هم دچار مشکل گردد.

 

 

 «سومفصل »

 

 

 ولیتئوظایف و مسآشنایی با 

 HLO  وZLO 
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 HLO (Helicopter Landing Officer)تعریف  (1
HLO  محیط تعریف شده )بطور مبال: پد در یک ایمن برای نشست و برخاست است که مسئولیت هدایت بالگرد آموزش دیده فردی

 را برعهده دارد. از قبل ساخته شده در یک بیمارستان(

ستان؛  HLOمعادل  سئولدر یک بیمار ضای م ستان 350گروه ایمنی و امنیت از تیم  یا یکی از اع شد  بیمار شرایط ایمن می با که 

 .پد بیمارستان فراهم می نماید در و اعضای گروه ایمنی و امنیت را با همکاری حراست هلیکوپترجهت نشست و برخاست 

سئول   شخص م شتکلی پد فر ایمنی و امنیت ،کنترل، مدیریتاین  ست  ود را بعهده خواهد دا ضروری را و الزم ا اطالعات کامل و 

 هنگام فرود از طریق رادیو در اختیار کروی پرواز قرار دهد. 

سب بودن آن از نظر کلی برابر چک لیست جهت ئسم و همچنین به  و گزارش پییرش پروازولیت بازدید روزانه از پد و اطمینان از منا

 بیمارستانی( 350)رجوع شود به دستورالعمل کد  را دارد. بیمارستان( 350بالینی بیمارستان )مسئول تیم  سوپروایزر

 

 :HLOشرح وظایف  (1-1

  بیمارستان(پد فرود و مسیر نشست و برخاست از بازدید روزانه( 

 ملخ و امکان پرتاب اشیاء  حاصل از)توجه به نیروی باد  اطمینان از عدم وجود وسایل و اجسام آزاد و رها شده در محل فرود

 و اجسام به اطراف(

  و اطمینان از کاربردی بودن آنها هلیکوپترکنترل وجود تجهیزات اطفاء حریق کنار  

 بادنما، عالئم و رنگ آمیزی روی پد بازدید از 

 اقدامات قبل و بعد از ورود هلیکوپتر 

 

 LZO (Landing Zone Officer)تعریف  (2
سر منطقه فرود، ست که مقدما اف ستاندارد ت فرود هلیکوپتر در محل شخص آموزش دیده ای ا شده و فاقد پد ا همچون صحنه تعریف ن

ش آت، را با همکاری نیروهای پلیسباشببد  که می تواند در یک اتوبان، راه اصببلی یا فرعی، ورزشببگاه، پارک یا کوهسببتان و... حادثهیک 

 به طور کامل فراهم می نماید. ، هالل احمر، راهداری، تیم های امداد و نجات کوهستان و...نشان

باشبد که با همکاری سبازمان های  هلیکوپتراضبر در محل فرود این فرد می تواند یکی از تکنسبین های فوریتهای پزشبکی زمینی ح

صحنه، نقش هماهنگی بین عملیات  ضر در  شاگران(  هلیکوپترامدادی حا صحنه و حتی مردم )تما ضر در      و خلبان را با نیروهای حا

 نماید. ءایفا

 

  LZO ولیت هایئوظایف و مس (1-2

 مناسب فرود محل انتخابالف( 

  هلیکوپتر ورود از قبل اقداماتب( 

 اقدامات حین فرود هلیکوپترج( 

 اقدامات پس از فرود هلیکوپترد( 

 اقدامات قبل از برخاست هلیکوپتره( 
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 اقدامات پس از برخاست هلیکوپترو( 

 ارایه اطالعات پروازی به خلبان قبل از نشست و برخاستز( 

 

 انتخاب محل فرود مناسبالف( 

 ،از موانع بلند مبل تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی، دکل برق، کابل های فشبببار قویمحل فرود باید در محیط باز و دور  (1

 انتخاب شود. منبع آب و ... ،درخت

 .در نظر داشته باشید که محل فرود حتی المقدور مسطح، صاف و بدون شیب و از باال قابل دید باشد (2

محل ، هلیکوپترنرم وجود دارد برای جلوگیری از گرد و خاک و کاهش دید خلبان بهتر اسببت قبل از فرود  خاک ی کهسببطحدر  (3

 . این کار با هماهنگی خودروهای آتش نشانی حاضر در محل، قابلیت اجرایی دارد.شی شودآب پامورد نظر 

متری بنشیند و  36ادثه در فاصله مناسب حداقل مسیر تقرب پرواز را طوری رو به باد انتخاب کنید که هلیکوپتر قبل از محل ح (4

و در نظر داشته باشید که جریان باد  سازی نمودهپاک که قابلیت پرتاب شدن توسط باد ملخ را دارد محل را از هر نوع شی آزاد 

 سرعت دارد.کیلومتردر ساعت  100هلیکوپتر در زمان نشست و برخاست حدود 

  می باشد. متر 36در  36 ابعاد حداقلیده آل مربعی با ترجیحاً و بصورت اابعاد محل فرود  (5

 

 

 

 اقدامات قبل از ورود هلیکوپتر ب(

 توجه به ابعاد محل فرود متناسب با نوع هلیکوپتر (1

 توجه به موانع اطراف محل فرود (2

 برخاسببت یکبا توجه به سببمت و سببرعت باد، پشببت به باد و رو به هلیکوپتر بایسببتید چون کلیه عملیات های نشببسببت و  (3

 .هلیکوپتر باید رو به جهت وزش باد انجام شود

 .بادنمای نصب شده در شرایط مناسب باشد (4

 .یا آب پاشی شده باشدو ستی پاکسازی در صورت نیاز، محل بای (5

 و خلبان یا دیسپچ اق رادیوتاعالم آمادگی پد فرود به ا (6

حراست بیمارستان در خصوص موارد ایمنی مربوط به توجیه پرسنل پلیس و آتش نشانی حاضر در محل حادثه یا آموزش و  (7

 فرود هلیکوپتر
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 هلیکوپتر فرود حین اقدامات( ج

 .است  (Clear) عاری از مان یکبار دیگر اطمینان حاصل کنید که مسیر نشست و برخاست کامالً (1

 .از ورود افراد متفرقه به محوطه فرود جلوگیری کنید (2

شیه پد و حدود  (3 صله ایمن،متر  20تا  10در حا ست خارج از لبه پد در فا شت به باد موقعیت بگیرید و با باال گرفتن د ا یا ه پ

باتوم نوری مستقیم باالی سرتان به خلبان نشان دهید که منطقه جهت نشستن ایمن است و در غیر اینصورت با تکان دادن 

 .الفاصله از نشستن صرف نظر کندها بصورت ضربدری خلبان را متوجه نا امن بودن منطقه کنید که خلبان ب دست

یا همان باد  (downwash) باد فروشببار و نزدیک شببدنش به زمین، بر روی زمین زانو بزنید تا از هلیکوپتردر انتهای تقرب  (4

 در امان بمانید. ایجاد شده ناشی از ملخ اصلی هلیکوپتر

. اگر در شرایط دید کم، شما از عنوان نقطه کمکی در نظر می گیرد محل استقرار خود را ترک نکنید چرا که خلبان شما را به (5

 .با پیروی از حرکت شما حرکت خواهد کرد هلیکوپترخلبان  به احتمال زیاد، ؛جای خودتان حرکت کنید

 رود وها به باالی سر و انجام حرکات ضربدری به خلبان شرایط عدم ف در صورت نا امن بودن محوطه فرود، با باال بردن دست (6

 .انصراف از فرود را اطالع دهید

 .تا مرحله فرود کامل هلیکوپتر بر روی سطح زمین ارتباط عالمت دستی خود را حفظ نماید (7

 اقدامات پس از فرود هلیکوپتر د( 

 .پس از فرود هلیکوپتر، موقعیت خود را حفظ نموده و اجازه ندهید که افراد متفرقه به هلیکوپتر نزدیک شوند (1

دهید تا خلبان چراغ گردان قرمز را خاموش نموده و به وسبببیله عالمت         اجازه  (2 .فرود کامل را به شما اعالم نماید

 .به طور دائم در دید چشمی خلبان قرار داشته باشید (3

ست خلبان معموال  (4 سمت را صندلی  ستاده اید. در  فرمانده در  شما وقتی رو به هلیکوپتر ای سمت چپ  صندلی  هلیکوپتر و در 

  هلیکوپتر میل روسی این مسئله برعکس می باشد.

 بر روی زمین، از جای خود تکان نخورید تا یکی از خدمه پروازی به سمت شما بیاید، چرا که هلیکوپترفرود ایمن  پس از (5

سنل زمینی فوریت  ضر در محل حادثه، برخورد با پره های درحال چرخش بزرگترین خطر برای پر شکی حا  هلیکوپترها پز

ست صد عبور از مناطق پیرامونی . ا شما ق سکورت نماید. در این  هلیکوپتراگر  شما را ا را دارید، منتظر بمانید تا خدمه پروازی 

 هنگام کمک خلبان به عنوان افسر ایمنی یا نگهبان پروانه دُم هم انجام وظیفه می نماید.

 .از شیب رو به پایین به هلیکوپتر نزدیک یا دور شوید (6

 پروازی است. کرویمنوط به درخواست  کمک کردن در حمل و نقل بیمار یا انجام سایر وظایف فقط و فقط (7

سط برف نرم یا گرد اگر (8 شکل تو شخیص دهد که امکان ایجاد م شما به  خاک در زمان تقرب وجود دارد، احتماالً و خلبان ت از 

ر کنار د را مستقیماً هلیکوپتر، خلبان ؛نقطه فرود بایستید. در این حالت عنوان افسر منطقه فرود درخواست می کند که در کنار

به زمین، زانو بزنید و از جای خود حرکت نکنید چرا که خلبان از شما  هلیکوپترشما فرود خواهد آورد، شما نیز با نزدیک شدن 

 به عنوان تنها نقطه کمکی استفاده می کند.

 

اد آنها را در در مواردی که نشبببت گازهای خطرناک یا آتش یا دود در نزدیکی محل فرود وجود دارد ممکن اسبببت که وزش ب (9

قرار دهد که به نوبه خود خطرناک اسببت، افسببر فرود باید در توجیهات رادیویی خود، خلبان را از این  هلیکوپترمسببیر تقرب 
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شببرایط بالقوه خطرناک مطلع سببازد. در این حالت از خلبان بخواهید که در حال گشببت زنی بر فراز  محل منتظرنقطه فرود 

 وی دیگری از محل حادثه فرود آمده و ماموریت خود را انجام دهد.جایگزینی از طرف شما ، در س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !از شیب رو به پایین به هلیکوپتر نزدیک یا دور شوید

 

 اقدامات قبل از برخاست هلیکوپتر (هـ 

 .صبر نماید تا چراغ گردان توسط خلبان روشن شود (1

 .ممانعت به عمل آوریددر این مرحله نیز از ورود افراد متفرقه به محوطه فرود  (2

 ها مجوز برخا ست هلیکوپتر را صادر کنید با باال نگاه داشتن دست (3

در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در اطراف یا در مسیر برخاستن هلیکوپتر، سریعا با عالمت دست به خلبان شرایط انصراف از  (4

 .برخاستن را اطالع دهید

 .نشان دهید روبرو عالمتجهت وزش باد را با  (5

 

 

 از تحویل شدن کلیه مستندات بیمار به کروی پروازی اطمینان حاصل نمایید. (6
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 ت هلیکوپتراقدامات پس از برخاس (و

ستن هلی شته تا زمانی که هلیکوپتر کامالً کوپتر، پس از برخا سته برقرار نگه دا ز حوزه ا به دالیل ذیل ارتباط چشمی خود را با پرنده پیو

 :دید شما خارج شود

 اطمینان از برخاست کامل و ایمن پرنده  

  کوپتر به نقطه برخاست به هر دلیلی بازگشت هلی حتمالادر نظر داشتن 

 سئولارائه گزارش و ثبت آن سته به م ست هلی کوپتر و یا مخاطرات احتمالی به وقوع پیو شست و برخا       درخصوص چگونگی ن

 (6SMSمانه )ثبت در سا بیمارستان و یا دیسپچ اور انس 350تیم 

 

 نکات مهم درخصوص رعایت اصول ایمنی (3

وشبببن اسبببت و یا خلبان ر رنگ در حالیکه چراغ گردان قرمز (1 .عالمت   را نشان می دهد به هلیکوپتر نزدیک نشوید

 .به آنتن های هلیکوپتر دست نزنید (2

 .از بلند کردن و یا تکان دادن دست در زیر پروانه اصلی جدا خودداری نمایید (3

 .بطوری که در دید خلبان باشید به هلیکوپتر نزدیک شوید ی هلیکوپترجلواز قسمت  (4

 .را بدانید ELT محل نصب جعبه کمک های اولیه، کپسول آتش نشانی و (5

 ممنوع است. ضمن رعایت این اصل به دیگران هم متیکر شوید. سیگار کشیدن در اطراف هلیکوپتر (6

 ملخ اکیداً خودداری کنید. و در محدوده باد هلیکوپتر سمتبه  ءاشیاپرتاب از (7

شید ) (8 سط باد ملخ یا خروجی اگزوز را دارند، با شدن تو شیایی که قابیلت پرتاب  سریمراقب ا ه ، پتوی بیمار، ملحفکاله، چادر، مقنعه، رو

 بیمار، پرونده بیمار، گرافی های بیمار و...(

و از تعقیب آن جداً پرهیز نمایید و ضببمن هماهنگی با کروی  یداگر وسببیله ای از شببما به وسببیله باد هلیکوپتر رها شببد، به دنبال آن نرو (9

 پروازی منتظر فرمان آنها بمانید.

سام طویل )مانند برانکارد (10 صورت حمل اج سرم در  شه آنها را به طور افقی حمل نموده و آنها را از ارتفاع کمر باالتر نیاورید یا پایه  ( همی

 .یاد استاصلی بسیار ز ملخچون احتمال برخورد آن به 

شنایی به گرفتن وضعیت  (11 ضطراری  BRACآ صندلی خود قرار دارید در زمان وضعیت فرود ا شینان هلی کوپتر؛ همانطور که در  سرن برای 

  دست ها را دور سر خود حلقه کنید و به سمت جلو خم شوید و کمربند ایمنی خود را بسته نگهدارید.

 

 نحوه برقراری ارتباطات (4

 

 VHF رادیواستفاده از ( 1-4

کند که  روی یک فرکانس مربوط به امور پروازی اسببتفاده می بر VHF از فرسببتنده رادیویی دسببتی و گیرنده LZO ولبطور معم 

 .باشد هواپیمایی کشوری می از سازمانمجوز نیاز به آن  از برای استفاده

                                                           
6 Safety Management System 
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وگیرنده باعث محدودیت در برد  مانع بین فرسببتندهوجود کند یعنی  حرکت می LINE OF SIGHT بصببورت VHF فرکانس

 گردد.می  VHF نهایی

 نحوه ایجاد تماس با هلیکوپتر( 2-4

از روش ذیل جهت ارتباط رادیویی با هلیکوپتر می توان اسبببتفاده نمود. ممکن اسبببت در ابتدا به علتی که خلبان در روی فرکانس 

  شکیبا باشید:دیگری مشغول باشد ارتباط برقرار نشود. در چنین شرایطی صبور و 

 فرکانس صحیح را انتخاب نمایید. 

 ها نزدیک کنید بوم میکروفن را به لب. 

 ابتدا کمی سکوت نموده و فقط به گوش باشید ،قبل از مخابره هر گونه پیام رادیویی. 

 که پیغام ارسالی شما مفهوم نباشد از حروف در صورتی PHONETIC ماییدو تلفظ صحیح در پیام های رادیویی استفاده ن. 

 سپس صحبت کنید. د؛ل از مخابره هر پیام کمی فکر کنیقب 

 بایستی خالصه و دقیق باشد. شما پیام 

  یام خود را با پ تدا  با کد HEMS HELICOPTERهلی کوپتر )نوع اعالم اب نام امبوالنس هوایی  یان می  350؛ در ایران  ب

 مخابره نمایید.متن اصلی پیام را ؛ LZOبعنوان  خود پس از معرفیآغاز و  شود(

  ،در صورت ایمن بودن شرایط فرود، جهت اعالم به خلبان( از جمله کلیر تو لندCLEAR TO LAND استفاده )نید؛ یعنی ک

  محیط برای فرود هلیکوپتر آماده است.

  

 (AVIATION PHONETIC ALPHABETS)   حروف شنیداری در فرهنگ هوانوردی (3-4

  به جهت پیشبگیری از اشبتباه در شبنیدن توسبط خلبان یا برج مراقبت یاLZO  وHLO  بدلیل هم آوایی در بعضبی از

حروف انگلیسی و امکان بروز اشتباه در شنیدن و تشخیص حروف هم آوا در فرهنگ هوانوردی مبادرت به تعریف سیستم 

 .الفبایی شده است تا امکان خطا در شنیدن به حداقل ممکن برسد

  .جدول ذیل، مورد استفاده مرتبطین با پرواز قرار می گیرد 

  برای مبال: تمام پرنده های متعلق به ایران در سطح جهان و فرهنگ هوانوردی با عنوانEP .شناخته می شود 

o EP .مخفف دو کلمه امپراطوری پارس می باشد 

o ا بصبببورتخلبان هواپیما برای معرفی هواپیمای خود به برج مراقبت، نام خود ر PAPA ECHO  )بیان )اِکو پاپا           

 می کند که این بدلیل پیشگیری از اشتباه شنیدن برج مراقبت در هم آوایی برخی از حروف انگلیسی است.
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E- 
ECHO 

D- 
DELTA 

C- 
CHARLIE 

B- 
BRAVO 

A- 
ALPHA 

J- 
JULIET 

I- 
INDIA 

H- 
HOTEL 

G- 
GOLF 

F- 
FOXTROT 

O- 
OSCAR 

N- 
NOVEMBER 

M- 
MIKE 

L- 
LIMA 

K- 
KILO 

T- 
TANGO 

S- 
SIERA 

R- 
ROMEO 

Q- 
QUEBEC 

P- 
PAPA 

Y- 
YANKEE 

X- 
XRAY 

W- 
WHISKY 

V- 
VICTOR 

U- 
UNIFORM 

    

 ( AVIATION NUMERALS PRONOUNCIATION اعداد شنیداری در فرهنگ هوانوردی ) (4-4

 

4- 

FOWER 
3- 

TREE 
2- 

TOO 
1- 

WUN 
0- 

ZERO 
9- 

NINER 

8- 

ATE 
7- 

SEVEN 
6- 

SIKIS 
5- 

FIFE 

 

 اعالم میزان وضوح دریافت صدا از طریق رادیو: (5-4

 ًنامفهوم یک                    کامال 

                    نامفهوم   دو 

                    مفهوم نسبتاً  سه 

                مفهوم    چهار 

         مفهوم کامالً       پنج 
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   LZO,HLO  جهیزات فردیت( 6-4

LZO  وHLO تجهیزات ذیل دارند:نیاز به  رای انجام وظایف و حفظ ایمنی خودب 

 )کاور اور انس( جلیقه  شبرنگی (1

  کاله ایمنی دارای وایزر )طلق محافظ چشم( یا عینک ایمنی (2

 چراغ دستی ایمنی (3

 محافظ گوش  (4

 (walkie talkieواکی تاکی )یا  بی سیم دستی (5

 زردرنگ در صورت امکان دستکش (6
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 «فصل چهارم»

 

 تعقیب پرواز 

 و 

 آشنایی با عالیم بصری در وضعیت نرمال و اضطراری
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 ( FLIGHT FOLLOWINGتعقیب پرواز )  (1

بدین تعقیب  کوپتر روی زمین اسببت. روشکه هلیزمانی و همچنین گیری هلیکوپتر در طول پرواز هعقیب پرواز روشببی اسببت جهت رت

صد نهایی ) ست که خلبان به طور متناوب از مبدأ تا مق ستورالعبا توجه ترتیب ا صل فدر ( موجود در بالگرد لمبه د حدوداً )زمانی معین وا

و مرکز رادیویی باید هماهنگی الزم را  رادیویی گزارش می کند دیسپچ یا مرکزوقعیت خود را در مسیر پروازی به م (دقیقه یک بار 15هر 

 با مرکز دیسپچ اور انس جهت هماهنگی با مرکز درمانی انجام دهد.

 اطالعات ذیل را با مرکز رادیویی مبادله خواهد کرد: خلبان در اولین تماس  (1-1

 سمت پرواز 

 ارتفاع پرواز  

 موقعیت نسبت به مقصد 

 ساعت تخمینی رسیدن به مقصد 

 تعداد کل سر نشین 

دانستن وضعیت پرواز در  ،گزارش می کند. هدف از انجام تعقیب پروازرا ( یوضعیت عاد)در تماس های بعدی خلبان وضعیت پرواز ( 2-1

 فواصل معین می باشد.

صورتی که گزارش (3-1 شده به خلبان در  ستورالعمل ابالغ  صل منظم و طبق د شود هلیکوپتراز  موقعیت در فوا ص ؛دریافت ن باید له بالفا

 ردد و دیسپچ نسبت به اعالم موضوع به مسئولین ذیربط اقدام نماید.گوضعیت اضطراری برای هلیکوپتر پیش بینی 

 

 ( EMERGENGY CALLاعالم وضعیت اضطراری )   (2

 
 وضعیت را گزارش می کند.  PAN و MAYDAY خلبان بسته به نوع اضطرار با استفاده از دو کلمه (1

صورت سه مرتبه  PAN گزارش (2 صورتی  PAN،PAN، PAN به  شرایط به  ست و  ست که کمک مورد نیاز ا              به معنی این ا

 .می باشد که ممکن است وضعیت بحرانی تر شده و نیاز به کمک فوری به وجود آید

ست که جان افراد در  به MAYDAY, MAYDAY , MAYDAYسه مرتبه به صورت MAYDAY گزارش (3 معنی این ا

 .کمک فوری مورد نیاز می باشدخطر است و 

 مرحله آمادگی اعالم شود: دقیقه گیشته باشد و تماس با هلیکوپتر برقرار نشود باید 15در صورتی که از آخرین گزارش خلبان  (4

 .در صورت بروز شرایط ذیل الزم است وضعیت آمادگی جهت جستجو و نجات اعالم شود 

o  گیشته باشد. دقیقه از زمان گزارش وضعیت عادی 15زمانی که 

o زمانی که هلیکوپتر اعالم وضعیت MAYDAY و یا PAN .را نموده باشد 

o هر گونه اطالعات دریافت شده از منابع غیر مستقیم دال بر فرود اضطراری هلیکوپتر باشد. 



                             

 Rev.0                                                                                                                                                                   28 

 

 ( VISUAL SIGNALعالیم بصری نرمال و اضطراری )  (3

 

ستفاده شودشود از عالیم بصری  اگر ارتباط رادیویی ممکن نباشد الزم می (1 باید در صورت امکان از عالیم  LZOو  HLO؛ ا

 استاندارد استفاده کند. 

 خ نداده و حرکات قابل درک برای خلبان باشد.رتا اشتباهی  فاده نماییدحرکات آرام است ازعالئم بصری  جهت بکارگیری (2

 

صلی  عالمت (3 مه  برای)  TUMBS UP (OK)های ا نا امنی، ادا نشبببان دادن   TUMBS DOWNو 

 .شوند به کار گرفته می (...، موقعیت را حفظ کنید و ندهید

 برای عالمت دادن سعی کنید در فاصله مناسبی قرار بگیرید که در دید کامل خلبان باشید. (4

 :ای الزم در هنگام استفاده از عالئم بصریتوصیه ه (5

  بایستید.در دید خلبان 

  بدون ابهام حرکت دهید.حرکات دست خود را آرام و 

 حرکات افقی و عمودی دستان را با یکدیگر ادغام نکنید. 

 برای هر حرکت جدید ابتدا حرکت قبلی را متوقف و بعد حرکت جدید را آغاز نماید. 

  شما سته  صحیح به خوا شان اگر خلبانان عکس العمل  ست خود را افزایش دهید تا خلبان  ؛دننمی دهن سرعت حرکت د

 ود.متوجه شما ش

 بزر  استفاده  الح جابجایی های ها برای کوچک و حرکات سریع دست اصالح جابجایی هایها برای  از حرکت آرام دست

 می شود.

 در صورتیکه عالمت دستی خاصی را فراموش کردید از عالمت دستی منطقی استفاده کنید. 

 نشان دهیداساس آن عالئم متناسب  سعی کنید حدس بزنید خلبان چه نیاز دارد و بر. 

 ها در جهات مختلف اجتناب کنید عالئم مبهم مبل حرکات چرخشی یا حرکت دست از  

 استفاده کنید.تابلوهای منعکس کننده نور نوری یا  مدر شب از باتو 
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  عالیم  بصری در زمان استارت موتورها (4
 می باشد. 2یا  1دادن استارت یکی از موتورهای عالیم، چرخاندن دورانی انگشت برای نشان  یکی دیگر از (1
 .در نظر گرفته می شود 2ست شماره و موتور سمت را 1اگر از پشت نگاه کنید موتور سمت چپ شماره  (2

 .شوند روزهای زوج استارت زده می 2روزهای فرد و موتور شماره  1موتور شماره  ؛طبق توافق (3

 

 محفظه موتورآتش سوزی در وقوع اطفای حریق در زمان  (5

ستارت یا  HLO،LZO  اگر (1 شانی، متوجه آتش درحین ا ستشوند؛ گروه آتش ن صری  الزم ا شان دادن عالمت ب با ن

 نماید.مربوطه  خلبان را متوجه آتش سوزی در موتور

 کند آتش را با استفاده از سیستم موجود در در وهله اول، خلبان تالش می ؛در صورت بروز آتش سوزی در قسمت موتور (2

 هلیکوپتر خاموش کند.

اگر این روش ناموفق بود، بعد از دریافت عالمت از طرف خلبان، مواد داخل کپسول پرتابل از طریق شکاف مربوطه تخلیه  (3

صلی موتور. .شود شکاف یا دریچه مخصوص آتش تخلیه کنید نه داخل ورودی ا شی  مواد را فقط در  چرا که ذرات یخ نا

 .برساند ؛باشند تیغه های موتور که با سرعت باال در حال گردش می ممکن است آسیب جدی به CO2از 

 .برای اطفای حریق ناشی از سوخت، از پودر خشک یا فوم خاموش کننده باید استفاده کرد (4

  .ستیدیبا (upwind) باد پشت به  همیشهآسیب به خودتان  جهت پیشگیری از (5

صحیح انجام دهید. درب  (6 شد تا پس اطفای حریق را از دریچه  ست باید باز با ستارت ا سمتی که موتور در حال ا مخالف 

 تخلیه سریع مسافرین در صورت آتش سوزی امکان پییر باشد.

با توجه به تایپ بالگرد مورد استفاده از کروی پروازی،  هر نوع از هلیکوپترها دریچه مخصوصی برای مقابله با آتش دارند، (7

 .محل دریچه را بپرسید و اطالعات الزم را کسب نمایید

 و با حرارت باال می سوزد احتماالً  ودهها بعلت فشار باالی تایر و منیزیوم چرخ خیلی خطرناک ب ها و الستیک آتش چرخ (8

سختی خاموش می ستقیم آب برپاشوند. با  به  شود. بنابراین و  چرخ آتش گرفته آن، روی شیدن م ست منفجر  ممکن ا

 برای پیشگیری از انفجار، پشت به باد بایستید و از اسپری مالیم آب برای خاموش کردن آتش استفاده نمایید.     

 بعنوان مثال:

  خلبان  ،مشت دست چپبرای نشان دادن آتش در موتور شماره یک، با دست راست شماره موتور و با باز و بسته کردن

 را متوجه آتش در قسمت موتور نمایید.

 .در این هنگام هیچ اقدامی جهت اطفای حریق انجام ندهید مگر به درخواست خلبان  

  .آتش گرفتن موتور ریسک مهم و قابل توجهی است که خیلی به ندرت اتفاق می افتد 

  رفته شود.آتش در برگ به سرعت بوسیلهموتور در محفظه ای مقاوم در مقابل آتش قرار گرفته شده که می تواند 
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 ًشنیدن صدای بلند آ یر خطر و روشن شدن چراغ آتش در کابین  اولین نشانه آتش سوزی در موتور برای خلبانان معموال

 کند که آتش را خاموش کند. کند و تالش می عال میاست که بالفاصله خلبان سیستم آتش خاموش کن موتور را ف

  صورتی که شودخلبان در انجام عمل قبلی در  کند  صادر می LZOیا  HLO عالمت خاموش کردن آتش را به ؛موفق ن

 مطلع نماید.آتش نشان را جهت خاموش کردن آتش از طریق دریچه مربوطه  فردتا او 

 

 در هلیکوپتر با تجهیزات اطفای حریقآشنایی  (7

   (Fire T Handlesشکل در هلیکوپترهای بل ) Tدستگیره های ( 1-6

شود در صورت آتش گرفتن یکی  این امر باعث می ایزوله هستند وموتورها هرکدام جداگانه در محفظه ای قرار دارند که  (1

 آتش به موتور مجاور سرایت نکند. ،از موتورها

بسببته به نوع هلیکوپتر، در صببورت آتش گرفتن هر یک از موتورها، خلبان از طریق هشببدار دهنده ها با خبر شببده و با  (2

 اقدام به اطفای حریق می نماید.  OFFحالت  شکل و خارج کردن سویچ از Tکشیدن دستگیره 

سوزی موتور از طریق سیس (3 صری )خلب؛ تم اطفای حریق موفقیت آمیز نباشددر صورتیکه آتش  سته  باز وان با عالمت ب ب

  .کند را متوجه اقدام اطفای حریق از طرف فرد آتش نشان می LZOیا  HLOکردن مشت( 

عالمت  LZOیا  HLOخلبان با باز و بسته کردن مشت دست راست به همراه نشان دادن شماره موتور با دست چپ به  (4

ستفاده از کپسول اطفای حریق خارجی و تا دهد  می ورودی محفظه مخصوص برای  قرار دادن شیلنگ کپسول دراو با ا

 اطفای حریق اقدام کند.

یا  رهیدسببتگ دنیکشبب با 412و 212بل یکوپترها یهلوتور آتش گرفته در م کردن خاموش جهت یاضببطرار طیشببرا در (5

ستگیره  سول اتوماتیک اطفای حریقشکل T یهاد شن ، کپ سط چیسو آن از پس و شده رو  خارج OFF حالت از را و

 .دیکن
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 BK117 هلیکوپتر در قیحر یاطفا یها چیسو( 2-6

شان دهنده آتش را بمجاور سویچ قرمز رنگ  سویچ سمت باال ه چراغ ن شده ، وسطرنگ  قرمزحرکت دهید و پس از آن  مشخص 

   .تا کپسول آتش خاموش کن عمل کند یا پایین تغییر وضعیت دهید سمت بااله را بزیر فلش  در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخصوص یومب دستورالعمل کی با یمارستانیب ،ینیزم پرسنل هیکل منطقه، در حاضر کوپتریهل نوع به تیعنا با است الزم :توجه

 .کنند کسب را الزم اطالعات مخصوص چیسو

قرار دارند. دریچه سوختگیری در قسمت عقب بیرونی بدنه و سمت  هلیکوپترمخازن سوخت در قسمت عقب بدنه اصلی  (1

 قرار دارد. هلیکوپترچپ بدنه 

برای باز کردن کمربندهای ایمنی، کافی است که دسته وسطی را به سمت باال کشیده تا نگهدارنده مرکزی کمربندها، از  (2

 حالت قفل خارج شود.

محفظه اگزوز موتور قرار دارند. به خاطر داشته باشید که همیشه از آنها و در زیر  هلیکوپترباتری ها در سمت راست بدنه  (3

 دور باشید.

سیژن موجود در  (4 ستگیره BK117 هلیکوپترشیر قطع مخزن اک شکل  T، یک د

سیاه رنگ است که در سمت چپ صندلی خلبان دوم قرار دارد که با فشار دادن 

 اید.نم دستگیره به سمت پایین عمل می مه وسط وکهمزمان د

 

 

Agent Discharge 
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 نصب شده است. هلیکوپتر، بر روی ELTنقطه فرود اضطراری  سامانه ارسال (5

ها دارای تجهیزات شرایط اضطراری مستقل می باشند. کپسول های آتش نشانی و جعبه تجهیزات بقاء در هلیکوپترکلیه  (6

 ها تعبیه شده اند.  هلیکوپترداخل کلیه 

 

   برای استفاده از کپسول آتش نشانی کلمه اختصار شدهPASS  : را بخاطر داشته باشید 

 

 

 

 

 

 

 

PASS 

1) Pull the pin  

2) Aim the extinguisher 

3) Squeeze the trigger 

4) Spray the fire 

 

 نکته مهم

ضمن حفظ آرامش خود نسبت به  شما بخشی از زنجیره کمک به افراد حادثه دیده محسوب می شوید،

 رعایت اصول گفته شده در بسته آموزشی اقدام نمایید.
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 هاتـوسـپی
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 (1پیوست )

 (LZOو  HLOبرخی عالئم مورد استفاده توسط مارشالر )
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 (2پیوست )

 (HLO)ت چک لیس

 بیمارستانهلی کوپتر در پد فرود از بازدید روزانه 

 

 با رویکرد به باد ملخ اطمینان از عدم وجود وسایل و اجسام آزاد و رها شده در محل فرود (1

 بازدید از کپسول آتش نشانی و بادنما و عالئم روی پد (2

سایل داخل (3 سایل اطفاء حریق و چک و ستفاده و در  اطمینان از آماده بودن و کارایی و ضطراری از نظر قابل ا جعبه ا

 دسترس بودن لحظه ای

 .عالیم روی پد پاک یا کم رنگ نشده باشد و آمیزی رنگ (4

 )سوپروایزر بالینی بیمارستان( 350ارائه گزارش توسط مسئول گروه ایمنی و امنیت و رئیس تیم  (5
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 (3پیوست )

 (LZO) چک لیست

 انتخاب محل فرود مناسب

 

تابلوها و عالئم  (1 راهنمایی و رانندگی، دکل برق، کابل های محل فرود باید در محیط باز و دور از موانع بلند مبل 

 منبع آب و ... انتخاب شود. ،درخت ،فشار قوی

 .در نظر داشته باشید که محل فرود حتی المقدور مسطح، صاف و بدون شیب و از باال قابل دید باشد (2

فرود  نرم وجود دارد برای جلوگیری از گرد و خاک و کاهش دید خلبان بهتر اسبببت قبل از خاک ی کهسبببطحدر  (3

. این کار با هماهنگی خودروهای آتش نشببانی حاضببر در محل، قابلیت آب پاشببی شببودمورد نظر محل هلیکوپتر، 

 اجرایی دارد.

 36مسببیر تقرب پرواز را طوری رو به باد انتخاب کنید که هلیکوپتر قبل از محل حادثه در فاصببله مناسببب حداقل  (4

شی آزاد  شیند و محل را از هر نوع  سط باد ملخ را دارد که قامتری بن شدن تو و در  سازی نمودهپاک بلیت پرتاب 

 سرعت دارد.کیلومتردر ساعت  100نظر داشته باشید که جریان باد هلیکوپتر در زمان نشست و برخاست حدود 
   می باشد. متر 36در  36 ابعاد حداقلترجیحاً و بصورت ایده آل مربعی با ابعاد محل فرود  (5
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 (4پیوست )

 چک لیست

 (اقدامات قبل از ورود هلیکوپتر)

 

 

 توجه به ابعاد محل فرود متناسب با نوع هلیکوپتر (1

 توجه به موانع اطراف محل فرود (2

ست  (3 شست و برخا ستید چون کلیه عملیات های ن شت به باد و رو به هلیکوپتر بای سرعت باد، پ سمت و  با توجه به 

 .یک هلیکوپتر باید رو به جهت وزش باد انجام شود

 .ی نصب شده در شرایط مناسب باشدبادنما (4

 .یا آب پاشی شده باشدو در صورت نیاز، محل بایستی پاکسازی  (5

 و خلبان یا دیسپچ اق رادیوتاعالم آمادگی پد فرود به ا (6

توجیه پرسنل پلیس و آتش نشانی حاضر در محل حادثه یا حراست بیمارستان در خصوص موارد ایمنی آموزش و  (7

 مربوط به فرود هلیکوپتر
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 (5پیوست )

 چک لیست

 )توجیه شفاهی پرسنل حاضر در صحنه(

 

را نشبببان می دهد به هلیکوپتر نزدیک     وشببن اسببت و یا خلبان عالمت  ر رنگ در حالیکه چراغ گردان قرمز (1

 .نشوید

 .به آنتن های هلیکوپتر دست نزنید (2

 .نماییداز بلند کردن و یا تکان دادن دست در زیر پروانه اصلی جدا خودداری  (3

 .بطوری که در دید خلبان باشید به هلیکوپتر نزدیک شوید ی هلیکوپتراز قسمت جلو (4

 .را بدانید ELT محل نصب جعبه کمک های اولیه، کپسول آتش نشانی و (5

 ممنوع است. ضمن رعایت این اصل به دیگران هم متیکر شوید. سیگار کشیدن در اطراف هلیکوپتر (6

 و در محدوده باد ملخ اکیداً خودداری کنید. هلیکوپتر سمتبه  اشیاءپرتاب از (7

شید ) (8 سط باد ملخ یا خروجی اگزوز را دارند، با شدن تو شیایی که قابیلت پرتاب  سریمراقب ا ، هکال، چادر، مقنعه، رو

 پتوی بیمار، ملحفه بیمار، پرونده بیمار، گرافی های بیمار و...(

و از تعقیب آن جداً پرهیز نمایید و ضببمن  به دنبال آن نروید اگر وسببیله ای از شببما به وسببیله باد هلیکوپتر رها شببد، (9

 هماهنگی با کروی پروازی منتظر فرمان آنها بمانید.

سام طویل )مانند برانکارد (10 صورت حمل اج سرم در  شه آنها را به طور افقی حمل نموده و آنها را از ارتفاع یا پایه  ( همی

 .اصلی بسیار زیاد است ملخکمر باالتر نیاورید چون احتمال برخورد آن به 

ضعیت  (11 شنایی به گرفتن و ضطراری  BRACآ ضعیت فرود ا شینان هلی کوپتر؛ همانطور که در در زمان و سرن برای 

سته  شوید و کمربند ایمنی خود را ب سمت جلو خم  سر خود حلقه کنید و به  صندلی خود قرار دارید دست ها را دور 

  نگهدارید.
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 (6پیوست )

 یاضطرار فرود زمان در BRAC تیوضعطریقه گرفتن حالت  

 

 صورت اعالم وضعیت اضطراری موارد زیر را انجام دهید.در  (1

 و محکم کنید. کمربند خود را چک (2

 .مانند شکل روبرو، حالت بگیرید (3

 

 

 

 

 سمت رو به جلو نشسته اید:ه کنید و ب اگر از کمربند سه نقطه استفاده می (4

 و جفت نمائید. هکشید پاهای خود را به عقب 

 ها را به پشت سر برده و آرنج ها را به داخل و کنار هم نگهدارید و خود را به سمت عقب فشار دهید. دست 

  ها را انجام دهید و فقط پاها را جلوتر نگهدارید.بیرون )خارج( نشسته اید همین کاراگر به سمت 

 

 :لو نشسته ایدکنید و رو به ج اگر از کمربند دو اتصاله استفاده می (5

 .پاهای خود را جفت و به عقب بکشید 

 ست در عرض زانوها و دیگری  با یک سر خود را به د شانه مقابل  سمت جلو خم بر روی  داخل آورده و به 

 شوید. بطوریکه آرنجتان پشت دست دیگر قرار گیرد.
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 نشسته اید: بالگرد )پشت به خلبان( اگر رو به عقب (6

  سمت عقب بکشید.پاها را جمع کرده و به 

 ست شته آرنج ها را ب د سر گیا شت  شار ه های خود را پ صندلی و به عقب ف داخل نگهدارید و خود را به داخل 

 دهید.

 

 اگر رو به سمت خارج نشسته اید: (7

 ( عمل نمایید 6همانند بند )ولی پاها را کمی جلوتر نگهدارید. 

 نباید قبل از فرود باز شوندهای اضطراری )پنجره ها( هیچگاه  های کابین و خروجی درب.     

                                                                   

 در شرایط اضطراری: پس از فرود هلیکوپتر (8

  دست و جهت باز شدن خروج اضطراری را با دست دیگر پیدا کنیدزبانه آزاد کمربند را با یک. 

 وجود دارند که پنجره های اصلی آنها در داخل کابین قرار دارند با فشار  در کابین مسافر چهار خروجی اضطراری

 ه سمت خارج رها کنید.بگوشه های پائینی آنها را  شدید در

  داشته باشید به خاطر داشته باشیدخونسرد باشید و شرایط را مد نظر: 

 یچ وجه نباید در هنگام پرواز باز شوند.ه های اصلی به درب 

 های اضطراری را باز نکنید خروجی ،هنگام پروازطور در  همین. 

 

  .شوند سته به نوع هلیکوپتر آزاد می  ضطراری ب ستگیره های ا سیله د تر بل در هلیکوپدرب های کابین خلبان بو

 بوسیله حلقه کشیدن  BK117شکل قرمز رنگ و در هلیکوپتر  Tبوسیله کشیدن دستگیره  412و  214و  212
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 (7پیوست )

 ک لیستچ

 (اقدامات حین فرود هلیکوپتر)

 

 .است  (Clear) عاری از مان یکبار دیگر اطمینان حاصل کنید که مسیر نشست و برخاست کامالً (1

 .از ورود افراد متفرقه به محوطه فرود جلوگیری کنید (2

پشببت به باد موقعیت بگیرید و با باال گرفتن  متر خارج از لبه پد در فاصببله ایمن، 20تا  10در حاشببیه پد و حدود  (3

ست ست و در غیر  د ستن ایمن ا ش شان دهید که منطقه جهت ن سرتان به خلبان ن ستقیم باالی  ها یا باتوم نوری م

ست صورت با تکان دادن د صله از  این ضربدری خلبان را متوجه نا امن بودن منطقه کنید که خلبان بالفا صورت  ها ب

 .نشستن صرف نظر کند

شدنش به زمین، بر روی زمین زانو بزنید تا از (4 شار در انتهای تقرب هلیکوپتر و نزدیک  یا  (downwash) باد فرو

 در امان بمانید. همان باد ایجاد شده ناشی از ملخ اصلی هلیکوپتر

شرا (5 شما را به عنوان نقطه کمکی در نظر می گیرد. اگر در  ستقرار خود را ترک نکنید چرا که خلبان  د یط دیمحل ا

 .خلبان هلیکوپتر با پیروی از حرکت شما حرکت خواهد کرد به احتمال زیاد، ؛کم، شما از جای خودتان حرکت کنید

ست (6 صورت نا امن بودن محوطه فرود، با باال بردن د شرایط  در  ضربدری به خلبان  سر و انجام حرکات  ها به باالی 

 .عدم فرود و انصراف از فرود را اطالع دهید

 .ه فرود کامل هلیکوپتر بر روی سطح زمین ارتباط عالمت دستی خود را حفظ نمایدتا مرحل (7
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 (8پیوست )

 چک لیست

 (اقدامات پس از فرود هلیکوپتر)

 

 .پس از فرود هلیکوپتر، موقعیت خود را حفظ نموده و اجازه ندهید که افراد متفرقه به هلیکوپتر نزدیک شوند (1

فرود کامل را به شبببما اعالم  قرمز را خاموش نموده و به وسبببیله عالمت         اجازه دهید تا خلبان چراغ گردان  (2

 .نماید

 .به طور دائم در دید چشمی خلبان قرار داشته باشید (3

هلیکوپتر و در صندلی سمت چپ شما وقتی رو به هلیکوپتر ایستاده  فرمانده در صندلی سمت راست خلبان معموال  (4

  سئله برعکس می باشد.اید. در هلیکوپتر میل روسی این م

شما بیاید، چرا  پس از (5 فرود ایمن هلیکوپتر بر روی زمین، از جای خود تکان نخورید تا یکی از خدمه پروازی به سمت 

 که

ضر در محل حادثه، برخورد با پره های درحال  شکی حا سنل زمینی فوریت ها پز بزرگترین خطر برای پر
ست مناطق پیرامونی هلیکوپتر را دارید، منتظر بمانید تا خدمه پروازی اگر شببما قصببد عبور از . چرخش هلیکوپتر ا

شببما را اسببکورت نماید. در این هنگام کمک خلبان به عنوان افسببر ایمنی یا نگهبان پروانه دُم هم انجام وظیفه می 

 نماید.

 .از شیب رو به پایین به هلیکوپتر نزدیک یا دور شوید (6

 پروازی است. کرویام سایر وظایف فقط و فقط منوط به درخواست کمک کردن در حمل و نقل بیمار یا انج (7

سط برف نرم یا گرد اگر (8 شکل تو شخیص دهد که امکان ایجاد م از  خاک در زمان تقرب وجود دارد، احتماالً و خلبان ت

تر را خلبان، هلیکوپ ؛شما به عنوان افسر منطقه فرود درخواست می کند که در کنار نقطه فرود بایستید. در این حالت

ستقیماً شدن هلیکوپتر به زمین، زانو بزنید و از جای خود حرکت  م شما نیز با نزدیک  شما فرود خواهد آورد،  در کنار 

 نکنید چرا که خلبان از شما به عنوان تنها نقطه کمکی استفاده می کند.

وجود دارد ممکن اسبت که وزش باد آنها در مواردی که نشبت گازهای خطرناک یا آتش یا دود در نزدیکی محل فرود  (9

را در مسیر تقرب هلیکوپتر قرار دهد که به نوبه خود خطرناک است، افسر فرود باید در توجیهات رادیویی خود، خلبان 

را از این شببرایط بالقوه خطرناک مطلع سببازد. در این حالت از خلبان بخواهید که در حال گشببت زنی بر فراز  محل 

 ، در سوی دیگری از محل حادثه فرود آمده و ماموریت خود را انجام دهد.جایگزینی از طرف شما ظرنقطه فرودمنت



                             

 Rev.0                                                                                                                                                                   43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از شیب رو به پایین به هلیکوپتر نزدیک یا دور شوید!
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 (9پیوست )

 چک لیست

 (اقدامات قبل از برخاست هلیکوپتر)

 

 .صبر نماید تا چراغ گردان توسط خلبان روشن شود (1

 .در این مرحله نیز از ورود افراد متفرقه به محوطه فرود ممانعت به عمل آورید (2

 ها مجوز برخا ست هلیکوپتر را صادر کنید با باال نگاه داشتن دست (3

در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در اطراف یا در مسیر برخاستن هلیکوپتر، سریعا با عالمت دست به خلبان شرایط  (4

 .طالع دهیدانصراف از برخاستن را ا

 .نشان دهید روبرو جهت وزش باد را با عالمت (5

 

 

 

 

 از تحویل شدن کلیه مستندات بیمار به کروی پروازی اطمینان حاصل نمایید. (6
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 (10یوست )پ

 استارت موتورها و برخاست

 

 .باشد( clear)اطراف هلیکوپتر کلیر  (1

  .ها بسته باشد بقیه دربخورد  سمت مخالف موتوری که استارت میمسافر،  درب از غیره ب (2

 .در کنار موتور حین استارت آماده باشد CO2نفر آتش نشان با کپسول  (3

 .بعد از استارت کامل، آتش نشان از هلیکوپتر فاصله بگیرد (4

5) HLO  یاLZO  بماندو منتظر روشن شدن چراغ قرمز گردان داده عالمت اوکی را به خلبان نشان.  

 مسیر برخاست کلیر باشد. (6
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 (11پیوست )

 چک لیست

 (اقدامات پس از برخاست هلیکوپتر)

 

ز ا به دالیل ذیل ارتباط چشمی خود را با پرنده پیوسته برقرار نگه داشته تا زمانی که هلیکوپتر کامالً پس از برخاستن هلیکوپتر،

 :حوزه دید شما خارج شود

 اطمینان از برخاست کامل و ایمن پرنده  

  کوپتر به نقطه برخاست به هر دلیلی بازگشت هلی حتمالادر نظر داشتن 

  ارائه گزارش و ثبت آندرخصوص چگونگی نشست و برخاست هلی کوپتر و یا مخاطرات احتمالی به وقوع پیوسته به

 (7SMSبیمارستان و یا دیسپچ اور انس )ثبت در سامانه  350مسئول تیم 

  

                                                           
7 Safety Management System 
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 (12پیوست )

 چک لیست

 ( Bk117در بالگرد  )بروز سانحه یا شرایط اضطراری

 

، افرادی که قصد کمک هلیکوپتردر صورت بروز هر گونه سانحه یا شرایط اضطراری برای خود 

 :پروازی آسیب دیده را دارند باید به نکات زیر توجه نمایندکروی به 

ستگیره های  ، BK117 هلیکوپتردر  (1 ستفاده از د ستگیره ها باز کنید و یا با ا درب ها را به کمک د

 .ها را رها کنید اضطراری درب

 رها کنید.رنگ  ا به وسیله حلقه قرمزدرب خلبانان ر (2

 .کمربندهای ایمنی را باز نمایید (3

 .خطرناک هستند، به خاطر داشته باشید که همیشه از آنها دور باشید هلیکوپترباتری ها ی  (4

 را قطع کنید هلیکوپترشیر مخزن اکسیژن موجود در  (5

  ت.نصب اس هلیکوپتر، بر روی  ELTسامانه تعیین نقطه فرود اضطراری یا (6

 شند.نشانی و جعبه تجهیزات بقاء می باها دارای کپسول های آتش هلیکوپترکلیه  (7
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 (13پیوست )

 (CRASH BOX) جعبه اضطراری

 

افراد داخل جان ، جهت نجات ابزار و تجهیزات موجود در آن ؛بروز سببانحه برای هلیکوپترکه در صببورت بوده آب  جعبه ای ضببد

 پرنده به کار گرفته می شود.

 بالگرد قرار داده شود تا دسترسی به آن در کمترین زمان ممکن امکانپییر باشد. در نزدیکی پد فرود می بایستاین جعبه 

 

 از:عبارتند جعبه اضطراری محتویات و تجهیزات 

  سانتی 25آچار فرانسه 

 تبر نجات 

  سانتی  60قیچی کابل بُر 

  سانتی 105دیلم 

   قالب 

 اره آهن بُر با شش عدد تیغه یدکی 

 پتوی ضدآتش 
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 پله آلومینیومی 

  سیم چین 

 پیچ گوشتی های گوناگون 

 دستکش مقاوم دربرابر آتش 

 سری 2 ؛مجموعه اکسیژن تنفسی  

 

  شار ساعت  3چراغ دستی های بزر  قابل حمل با قابلیت 

 برانکارد 

  چاقو جهت بریدن کمربند ایمنی 
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 (14پیوست )

 تجهیزات مقابله با آتش

 باشد: ای حریق با استفاده از وسایل ذیلشخص ماهر و کار آزموده ای باید عهده دار اطف

 کیلویی  45پورد خشک کپسول  (1

 HALONیا  کیلویی 45( CO2دی اکسید کربن )کپسول  (2

 این دو ماده مکمل هم بوده و وجود هردو نوع متده اطفای حریق در کنار پد الزامی است.

 رنگ هایی که در کپسول آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد و شناخت آن ضروری است:

  آّب( قرمز             غیرایمن در آتش سوزی الکتریکی برای هر ولتا( 

          ایمن جهت ولتا  پایین )پودرخشک(      آبی 

 )زرد              غیر ایمن برای هر ولتا  )فوم 

 ( سیاه              ایمن برای ولتا  باالCO2) 

 )سبز              ایمن برای ولتا  باال )مایع قابل تبخیر 

 (Low Expansion Foam System)لیکوپترها بوده مقدار خروجی دستگاه فوم باید به اندازه ای باشد که مناسب برای تمام انواع ه

 لیتر در دقیقه بر مترمربع را داشته باشد. 5.5و قابلیت تخلیه 

 تجهیزات آتش نشان:

 دو دست از اقالم ذیل الزم است در محل مناسبی در محدوده پد نگهداری شود که به راحتی در دسترس باشد:

 صورت یا کالهخود و هلمتین، ماسک لباس ضد حریق به اضافه دستکش، پوت 

 دو دستگاه ماسک اکسیژن با دو کپسول یدک 

 چراغ سیار با شار  سه ساعته 

  هارنس )بند حمایل( و طناب ایمنی 

مهم است فرد آتش نشان قبل از هر استارت یا عملیات هلیکوپتر ملبس به تجهیزات آتش نشان باشد و هیچ عملی جهت خاموش 

 LZOیا  HLOر خواست خلبان. به علت تنوع تجهیزات در ایستگاه های مختلف الزم است فرد کردن آتش انجام ندهد مگر به د

 تالش کند که با تجهیزات فوق آشنایی داشته باشد و هر گونه کمبود را به خلبان گزارش دهد.
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 (15پیوست )

 پد فرود

 

شکار در  صورت آ ستورات ذیل ب ست عالیم و د معرض دید همگان در محدوده پد به منظور رعایت موازین ایمنی الزم ا

 نصب شود.

  ملختصویری که نشان دهد ( های هلیکوپتر خطرناک هستندHelicopter rotor danger) 

 أبدون ت( یید خلبان به هلیکوپتر نزدیک نشوید Do not approach without pilot permission) 

 ( محدودیت حمل کاالهای خطرناکDangerous goods restrictions) 

 ( عالمات هشدار دهنده به مسافرpassenger awareness signs) 

 

 در محل پد فرود هلیکوپتر الزامی است.و هشدار دهنده نصب این گونه تابلوهای راهنما  :توجه
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 اـاد نمـب

صورت  ست در  ست و الزم ا سب الزامی ا ضعیت منا سب و قابل دید در و صب حداقل یک باد نما در محل منا پارگی و ن

 متر( باید  مجهز به چراغ قرمز باشند. 15کبیفی تعویض شود.نقاط مرتفع )بلندتر از 

 

 

   

 

 

 

 

 

                  

  

 باد شدید

آرامباد   
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 (16پیوست )

 روش برخورد با هلیکوپتر سانحه دیده

 

 ف اصلی در موارد اضطراریااهد (1

 نجات جان سرنشینان 

  سوزیجلوگیری از خطر آتش 

 

 شود لقی میتهر نوع فرود غیر عادی مثل اتفاقات ذیل فرود اضطراری  (2

 نشستن با ضربه 

  روی پدکشیده شدن وسیله 

 آتش سوزی موتور 

 نشت روغن یا بنزین 

 برخورد ملخ 

 

 نکات مهم: (3

 یا یک مانع تا زمان ایست کامل قطعات چرخنده، به هلیکوپتر  خورد شدید هلیکوپتر با سطح زمیندر صورت بر

 نزدیک نشوید.

 .در صورت برخورد ملخ ها با موانع قطعات رها شده با سرعت زیاد پرتاب و برخورد شدِیدی خواهند داشت 

 سطح زیرین درب ست باعث پارگی تانک یها بریدگی در سوخت و قطع لوله های روغن  هلیکوپتر ممکن ا های 

 . گردد

 د.ها شو قفل شدن پنجره ها و دربتغییر شکل و  ثشدت برخورد ممکن است باع 

 پس برای حمل  ؛برخورد شدید عمودی ممکن است سرنشینان دچار آسیب در ستون فقرات شده باشند در اثر

 د.یدقت نمایآنها 
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 412و  212  طراری در هلیکوپترهای بلضخروج ا (4

 

شببود و  ها قرار دارد رها می رنگ که روی سببتون دربیا قرمز  شببکل زرد  Tبوسببیله دسببتگیره  ی پروازیکروهای  درب (1

 ها برای خروج استفاده کنند. مسافرین کابین عقب نباید از این درب

 

 

 

 

 

 

 

  .شوند پنجره ها رها می ،سمت بیرونه با فشار دادن پایین گوشه های پنجره ب (2

با بیرون کشیدن کاور پالستیکی و چرخاندن  ؛هستندشکل پنل ه ها که ب در بعضی از مدل (3

 شود.  کوپتر پنجره بطور کامل رها مییا خارج هلی دی شکل از داخل ودستگیره 

 

 

  پییر است.کردن دستگیره بزر  زرد رنگ امکان نظامی پنل پنجره با عمل 212در مدل هلی کوپتر  (4

 

  BK117 کوپتریهل درطراری ضخروج ا (5

 .دیینما باز ی اصلیها رهیدستگ کمک به را ها درب که دیکن یسع شهیهم (1

ستگ از نبود، مقدور کار نیا انجام اگر  (2 ضطرار یها رهید  کوپتریهل بدنه یخارج بخش در که درب یساز رها یا

                 نموده، باز را رهیدسبببتگ پوشبببش. دیینما اسبببتفاده اند، شبببده یگیار عالمت راسبببت و چپ یها سبببمت در

 .شوند یم رها و شده آزاد خود یلوالها نقطه از درب د،یبکش خود سمت به محکم را شکل T رهیدستگ
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ستگ (3 ضطرار رهید ست رنگ قرمز بزر  حلقه کی خلبانان، درب یساز رها یا  یرو بر و تیکاکپ داخل در که ا

          رها رونیب سببمت به درب و شببده آزاد درب اتصببال یها نیپ د،یبکشبب را حلقه. دارد قرار درب یاصببل سببتون

 .است شده هیتعب چپ و راست سمت دو هر در ها درب یاضطرار یساز رها سامانه نیا. شود یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Crew Injury or Incapacityصدمه و ناتوانی کروی پروازی ) (6

 موارد ذیل را اجرا کنید: ،کردن نباشند حرکت قادر به یپروازکروی اگر در اثر سانحه 

  .ده از ترمز ملخ، گردش ملخ را متوقف کندادهید تا با استفبه خلبان عالمت  (1

 .وارد کابین شده و مسافرین را خارج کنید (2

موتورها را خاموش  ،مربوطه بسته به نوع هلیکوپتر سویچشکل و یا  Tره های یممکن است نیاز باشد با استفاده از دستگ (3

  .کنید

  .های اصلی را خاموش کنید سویچ باطری و سویچ (4

 :دچار ناتوانی در حرکت شود (پس از بروز سانحه برای هلیکوپتر)در شرایطی که خلبان  (5

   .بسیار مهم است که موتورها هرچه سریعتر خاموش شوند 

 های شیرهای قطع کننده اضطراری سوخت امکان پییر است.  این کار از طریق سوییچ 
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، سوییچ ها که دارای پوشش قرمزرنگ هستند، در کنسول وسط، بین دو خلبان قرار دارند که با BK117در هلیکوپتر  (6

سوییچ های قطع   FUEL VALVEحروف  سپس  سمت باال باز کنید و  شش قرمزرنگ را به  شده اند. پو شخص  م

  ی شوند.کننده را به سمت جلو فشار دهید، جریان سوخت به صورت الکتریکی قطع شده و موتورها خاموش م

 در شببده داده نشببان رنگ قرمز چییسببو عدد دوسببت ا جهت خاموش کردن موتورها کافی ، BK117 یکوپترهایدرهل (7

 .دیینما خاموش را ریتصو

 

 

 

 

 

 

فقط سببوییچ های مربوط به سببوخت و باطری را قطع نمایید و به بقیه  412و  212در زمان بروز سببانحه هلیکوپتر بل  (8

 سوییچ ها دست نزنید.
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 ابع:ـمن

  2016 ؛)مقررات عملیات پرواز( جمهوری اسالمی ایران پروازی کشوری هواپیمایی مقررات (1

 1396 ؛دستورالعمل جامع خدمات آمبوالنس هوایی سازمان اورژانس کشور (2

ــتورالعمل کد  (3 یا تحویل بیمار از )تیم ایمنی 350دس بالینی دریافت  آمبوالنس هوایی در ، امنیت و 

 1396(؛ مراکز درمانی

4) Helicopter Flight Manual 2016؛ 
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