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 پیشگفتار
با توجه به افزایش ترافیک شهري و جاده اي و پیرو آن افزایش تلفات در حوادث، طی سالهاي اخیر، اجراي خدمات اورژانس هوایی 
به منظور سرعت بخشیدن در این امر اجتناب ناپذیر است و در همین راستا سالها است که شاهد فعالیت اورژانس هوایی در غالب 

 .در چندین شهر از کشور هستیم )Medevacتخلیه مجروح (
هلیکوپتري آوا سالمت) در نظر است که این روند، گسترش (اکنون با تاسیس اولین شرکت هلیکوپتري خدمات اورژانس هوایی 

 بهینه سازي شود. HEMSیافته و در حد استانداردهاي بین المللی 
که از نظر طراحی در دنیا، هلیکوپتر مناسبی براي انجام  BK117این شرکت با در اختیار گرفتن چندین فروند هلیکوپتر از نوع  

شناخته شده است را براي این گونه عملیات در شهرهاي بزرگ کشور و محل هاي حادثه خیز مستقر و پیرو آن  HEMSعملیات 
 در تمام استانهاي کشور فعال نماید. 

الهاي خیلی دور شروع شده و اکنون کامال حرفه اي در سطح الزم به ذکر است که این نوع خدمات در کشورهاي پیشرفته از س
 .ساعته انجام می پذیرد 24وسیع و به طور 

را انجام می دهند با بهره گیري  از مراکز مجرب آموزشی با روشهاي نوین، سطح بهره وري تمام  HEMSشرکتهایی که خدمات  
 گ بین اعضاي تیم پروازي (خلبان، پزشک، تکنسین اورژانس و پارامدیکالکارکنان پروازي را باال برده به طوریکه با همکاري تنگاتن

 با همکاري پلیس و آتش نشانی ماموریتهاي خود را با موفقیت انجام دهند.  )
تمام شرکتها و از جمله شرکت هلی کوپتري آوا موظف هستند از مقررات هواپیمایی کشوري تبعیت کنند و ما هم با تبعیت از این 

 تالش داریم ماموریتهاي محوله را کامال ایمن انجام دهیم. مقررات 
امید است این شروع خوبی باشد که در آینده نه چندان دور با همکاري شما متخصصین ذیربط امداد پزشکی شاهد پیشرفت، به 

به صورت شبانه روزي روز رسانی و ارتقاء سطح عملیات با مجهز کردن هلیکوپترها به سامانه دید در شب جهت اجراي ماموریت 
         باشیم.
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 : مقدمه

اطالعات مورد نیاز براي تکنسین فوریتهاي  ارایه چند فیلم آموزشی به منظوربانظمام  دستور العمل این بسته آموزشی شامل این
 ضریب  افزایش وپزشکی پیش بیمارستانی و پرسنل بیمارستانی مرتبط با آمبوالنس هوایی در راستاي آشنایی با هلی کوپتر اورژانس 

 . است  تهیه و تدوین گردیدهبصورت مختصر و ساده وگویا  ,ایمنی
 ایمنی و کارایی خدمات هلیکوپتريموارد آموزشی باعث خواهد شد که شما بیشتر با  دستورالعملاین مطالعه  وحضور در این کارگاه 

 نامیده می شود. HEMS پروازهاي آشنا شوید، که از این پس , همچنین محدودیتهاي آناورژانس هوایی
 همیشه بخاطر بسپارید که  :

جام ایمن عملیات بوده و عامل اصلی کاھش سوانح ھوایی آموزش دیده ای کھ ھوشیارانھ عمل می کند، کلیدی برای ان فرد
 .بھ حساب می آید

 

 

 و محتوای بستھ آموزشیھدف 
هدف از تهیه و ارایه این کتابچه کسب آشنایی شرکت کنندگان با هلیکوپتر و نحوه بکارگیري آن, کاهش ریسکهاي موجود در 
ایستگاه ها و پد هاي پروازي, افزایش سطح ایمنی پروازي و زمینی میباشد . بصورتیکه بعد از پایان دوره شرکت کنندگان قادر 

 سته آموزشی  دانش و مهارت خود را در زمینه هاي موارد مطرح شده زیرارتقاء دهند . خواهند بود با استفاده از محتواي ب
  آشنایی با عملیات آمبوالنس هواییHEMS 
 عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش کارایی هلیکوپتر عمومی هلیکوپتر و شناخت 
  و ایمنی و هلی کوپتر پروازي جوي و تأثیر آن بر عملیات وشناخت عوامل محیطی 
  پیرامون هلی کوپتر  ترددآشنایی با مدیریت و کنترل 
 هاآشنایی با اصول انتخاب محل مناسب بعنوان پد فرود هلی کوپتر در مأموریت  
 میعال و اشارات لهیبوس خلبان با ارتباط مارشالر، يها کیتکن با ییآشنا  
 آشنایی با مبانی آتش و روش هاي اطفاي حریق 
 دهید سانحه کوپتر یهل با برخورد وهیش با آشنایی  
 خلبان با ییویراد مکالمات نحوه با ییآشنا 
 نحوه اعالم آدرس محل حادثه به هلیکوپتر(  با ییآشناGPS طول وعرض جغرافیایی , ( 
 هیاول يها تیمأمور در کوپتریهل برخاست و فرود یمنیا در ریدرگ يها سازمان با ییآشنا 

 
 :  قابل توجهنکته 

بخشی از زنجیره کمک بھ افراد حادثھ دیده محسوب می شوید. ھرگونھ نا آشنایي یا كوتاھي  فراموش نكنید كھ : شما
درانجام وظایف محولھ باعث ایجاد اختالل در روند كمك رساني ووقوع سانحھ براي ھلیكوپتر و ایراد آسیبھاي جدي  بھ 

اصول گفتھ شده در بستھ آموزشی كروي پروازي و پزشكي خواھد گردید. پس ضمن حفظ آرامش خود نسبت بھ رعایت 
 اقدام نمایید.
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 مفصل یک

 

 
 

 ) HEMSھوایي (  آمبوالنس عملیات               

 
 
 

 ( HEMS )آشنایی با عملیات آمبوالنس ھوایی     )۱-۱

 آشنایی کلی با بدنھ خارجی و تجھیزات ھلیکوپتر    )۱-۲
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 با عملیات آمبوالنس هواییآشنایی  1-1

 نماید.می انجام عملیات پرواز هلیکوپتر اورژانس در سایتهاي بیمارستان ومحل حادثه آشنا  اهدافاین دستورالعمل شما را با 
 

 : HEMSپرواز  و تشریح تعریف
و تسریع درانتقال بیمار یا مصدوم کمک رسانی اضطراري پزشکی  ورامتسهیل جهت در  آمبوالنس هواییپروازي است تحت مجوز  

 موارد ذیل ضرورت داشته باشد:در 
 نقل و انتقال مجروحین و بیماران فوریتی از صحنه حادثه به مراکز درمانی (مأموریت اولیه)  •
 نقل و انتقال مجروحین و بیماران از مراکز درمانی سطح پایین به مراکز درمانی سطح باالتر (مأموریت هاي ثانویه)  •
 نیاز به صحنه حادثهانتقال تجهیزات یا نیروي متخصص مورد  •
 انتقال اعضاي پیوندي  •
 انتقال داروهاي خاص، آنتی دوت ها، خون و فرآورده هاي خونی  •
 راهبري از آسمان و هدایت ناوگان زمینی به نقطه حادثه  •
 ارزیابی اولیه در حوادث غیرمترقبه •

از هلیکوپترهاي دو موتوره (در مناطق مسکونی) استفاده می شود تا در  HEMSمعموالً جهت باال بردن ضریب ایمنی در عملیات 
 یکی از موتورها، هلیکوپتر قادر به ادامه پرواز در شرایط خاص را داشته باشد. بروز ایراد درصورت از 

ا اینحال و بصورت  ببر واحد هاي زمینی برتري دارد.  بدلیل سرعت و امنیت   HEMSهلیکوپتر درعملیات  هر چند بهره گیري از 
 خالصه در اینگونه عملیاتها پذیرش ریسک  فراتر از مقررات هوانوردي و  در سه فاز زیر امکان پذیر است. 

 در ارتباط با ارتفاع و دید : مسیر 
 در مورد الزامات ابعاد و مالحظات عملکردي : محل حادثه 
 در مورد استاندارد حاشیه پد  : در پد مرتفع بیمارستانی 

 :  HEMSلذا به منظور کاهش ریسکهاي یاد شده و افزایش ضریب ایمنی در پروازهاي 
 .است گردیده الزام باالتري تجربه میزان – 1  
 لزام گردیده استا اي ویژه آموزشهاي – 2  
 است گردیده الزام کابین در خلبان دو حضور با پرواز – 3  

 تجهیز هلیکوپتر به امکانات زیر متصور میباشد.   HEMSبه منظور افزایش کارایی عملیات 
  بلند گوي خارجینصب 
 نور افکن جهت عملیات در شب (در آینده) تصب 
  تانک هاي سوخت یدك به منظور افزایش برد پروازي نصب 
  باالبر(نصبHoistداشتهنوجود  ) جهت باال کشیدن مصدوم در مناطقی که فضاي مناسب و کافی براي نشستن هلیکوپتر 

 (در آینده) باشد.
  قالب (نصبHook( در آیندههلیکو زیر در) پتر جهت حمل بار خارجی 
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 آشنایی کلی با بدنه خارجی و تجهیزات هلی کوپتر )    2-1    
 د اشاره گردیده است.نجدي دار مخاطرت یا اهمیت کاربردي دارايقسمتهاي از بدنه که  این بخش فقط بهدر  
  

 
 

 )  Main Rotor(   ملخ اصلی  )1
رو  پترهلیکو نیروي رانش براي حرکت همچنیننیروي برا (باالبرنده) توسط نیروي موتور به چرخش درآمده و  است که  تیغه هایی

 اشیاء ,گرد و خاك تولیدباد حاصل از این ملخ داراي سرعت و قدرت زیادیست که قادر است عالوه بر   می نماید. تولید به جلو
  سبک در اطراف خود جابجا نموده و ایجاد مشکل نماید. 

 
 )  Tail Rotor(    ملخ دم )2

ود نیرویی است که باعث می شانتهاي دم هلی کوپتر نصب شده است. کارکرد اصلی آن خنثی نمودن در که  شامل تیغه هایی است
 بدنه هلی کوپتر برعکس چرخش ملخ اصلی حول محور خود بچرخد.

می تواند براي انسان خطر جدي در حد مرگ را داشته باشد  نبوده وباال قابل  دیدن  چرخش پروانه  دم بعلت سرعت
 .میباشدممنوع  منطقه دم هلیکوپتر زمانیکه هلیکوپتر روشن است سمترفت و آمد به  به همین دلیل

 
 ) Anti- collision lights ( چراغ گردان قرمز )3

همانطور که از اسمش پیداست این چراغ جهت جلوگیري از برخورد هلیکوپتر با سایر وسایل پرنده در روز و شب روي هلیکوپتر 
 تعبیه شده است. زمانیکه چراغ روشن است هرگز به هلیکوپتر نزدیک نشوید مگر در شرایط اضطراري که خلبان قادر به عالمت 
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 OK زمانی مجاز هستید به هلیکوپتر نزدیک شوید که چراغ گردان قرمز خاموش شده وعالمتدادن نمی باشد (حالت بیهوشی). 
 .نیز توسط خلبان صادر شود، چون  امکان دارد بطور تصادفی المپ چراغ گردان سوخته باشد 

 
 
 
 
 

 

 ) Portable Extinguishers ( پرتابل کپسول آتش نشانی )4
خلبان و قسمت مسافرین تعبیه شده است. بدانید که استفاده از آن در کابین باعث آتش خاموش کن دستی در نزدیکی صندلی  

کم شدن اکسیژن محیط میشود. محل نصب آن در هلیکوپتر هاي مختلف متفاوت است پس بهتر است با هلیکوپتري که پرواز 
 .میکنید با محل نصب آنها آشنا شوید

 

 ) اگزوز گاز موتور ( خروجمحل )   5
هلیکوپتر در حین فعالیت و تولید انرژي از طریق احتراق سوخت در موتور توربوجت، ایجاد حرارت و گاز می نماید  که از موتور 

حرارت و سرعت باالي گاز خروجی از این محل میتواند براي افرادي که در مسیر خروجی آن قرار  .طریق اگزوز خارج می شود
 میگیرند مخاطره آمیز باشد.

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 ) (Pitot tube هلیکوپتر سرعت سنج لوله )   6
ن آبعلت روشن بودن سیستم المنت  شرایطو در بعضی از  قرار داشتهانسان  این لوله معموالً در جلوي هلیکوپتر و در ارتفاع کمر

 بهر عنوان مخاطره آمیز میباشد. لذا لمس کردن آن  باشند.  فوق العاده داغ می
 

  )Antenna( آنتن ها)   7
انسان با  بدن برخورد در اثر هلیکوپتر به طوري نصب شده اند که به سادگی می توانند ف بدنه آنتن هاي رادیو در قسمتهاي مختل

 آنها شکسته شده و موجب ایراد صدمه و آسیب به هلیکوپتر و شخص شوند.
 
 

 



   

VER 01                                       08/1396 Page 10 
 

شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 

  هادر پروازکار بردي نکات 
درخصوص عملیات پروازي با خلبان اصلی (فرمانده ) می باشد. معموالً در هر پرواز، خلبان مسئولیت پرواز و تصمیم گیري   : 1  نکته

تاد (  به استثناي است چپ هلی کوپتر قرار می گیرند. فرمانده در صندلی سمت راست هلی کوپتر و کمک خلبان در صندلی سم
 )    MILL 17  همچنین در هلیکوپتر روسی اشد ) .خلبان که بعضا در صندلی چپ قرار داشته ولی خلبان فرمانده میب

 
 ) کنترل و مسئولیت نهایی هلیکوپتر و عملیات پرواز را به عهده خواهد داشت. CAPTAINخلبان فرمانده (  :  2نکته 

 
حداقل یک نفر  مجهز نباشد الزم است  PA1) یا INTERCOMدر صورتی که هلیکوپتر به سیستم مکالمات داخلی (      : 3نکته

 .از گوشی با خلبان در ارتباط باشداز گروه پزشکی در طول پرواز با استفاده 
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 فصل دوم

 
 

 ھلیکوپتر ھای محدودیت
 
 
 محدودیتھای عملکردی   ۱-۲ 

 محدودیتھای جوی   ۲-۲
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 

 )  محدودیتهاي عملکردي 1-2

 : وزن هلیکوپتر
کوپتر در راندمان پروازي هر هلی. پرواز تعریف ومشخص گردیده است هلیکوپتر یک وزن حد اقل و حداکثر مجاز برايبراي هر 

شرایط مختلف در رابطه مستقیم با وزن آن محاسبه میگردد . این وزن حاصل جمع وزن خالص هلیکوپتر و وزن تمام سرنشینان، 
 محاسبه شده در شرایط محل ماموریت تجاوز نماید.سوخت و بار می باشد که نباید از وزن مجاز 

 

 : عوامل محیطی
فشار هوا همان وزن هوا می باشد که با زیاد شدن ارتفاع از وزن آن کاسته می شود و با واحد   : Air pressure )  ( فشار ھوا

HECTOPASCAL .جه در نتیفشار هوا در کنار دریا بیشتر از فشار هوا در ارتفاعات می باشد.  یا میلی بار اندازه گیري می شود
 عملکرد موتور و ملخ جهت ایجاد نیروي باال برنده در کنار  دریا از راندمان باالتري برخوردار خواهد بود.

 .می باشدهکتو پاسکال در سطح دریا  1013.2درجه سانتیگراد برابر  15فشار هوا در شرایط استاندارد یعنی 
ن آن در بست با و برج مراقبتاز طریق  هواي محل استقرار هلیکوپترفشار هوا همیشه در حال تغییر است و خلبان با گرفتن فشار 

 بدست آورد.ارتفاع را از سطح دریا  میزان ، می تواندهلی کوپتر نشان دهنده ارتفاع سنج
 

کمتر باشد (معموالً در  HP 1013زمانی که فشار واقعی اتمسفر از فشار استاندارد   : )  Density Altitudeارتفاع ( غلظت
درجه سانتیگراد ( معموالً در ارتفاع پایین )، مولکول هاي  15ارتفاعات باال ) یا درجه حرارت واقعی محیط بیشتر از حد استاندارد 

) کاهش پیدا می کند و به طور معکوس دانسیته ارتفاع Air Densityهوا از یکدیگر فاصله پیدا می کنند و غلظت هوا (
)Density Altitude افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش (Density Altitude  راندمان پروانه اصلی کاهش یافته و هلی ،

 کوپتر به قدرت بیشتري براي پرواز نیاز خواهد داشت.
افزایش دما، تأثیر بیشتري نسبت به فشار در راندمان عملکرد هلی کوپتر دارد. زیرا ، افزایش یک درجه سانتیگراد دماي محیط برابر 

پا افزایش ارتفاع،  30پا افزایش ارتفاع، در صورتی که کاهش یک هکتوپاسکال یا میلیار در فشار اتمسفر برابر است با  120است با 
 برابري نسبت به کاهش فشار اتمسفر دارد. 4دما اثر در نتیجه، افزایش 

بدین ترتیب با توجه به موارد فوق، اگر فاکتورهاي موجود، مثل فشار و دما باعث باال رفتن دانسیته ارتفاع شود نتیجه آن کم شدن 
 ) کاهش یابد.Payload( راندمان هلیکوپتر شده و این امر به طور غیر مستقیم باعث می گردد که بار قابل حمل هلیکوپتر

 

 : حرارت محیط
درجه حرارت اتمسفر با واحد سانتی گراد اندازه گیري می شود، هر چه هوا سردتر باشد مولکول هاي هوا به یکدیگر نزدیک تر و 

در حالت عکس در واي گرم غلضت  می شود عملکرد هلی کوپتر باعث باال بردن راندمان کلی ،تر خواهند بود و این غلظتمتراکم 
 مولکولها کم شده و کاهش توان عملکرد هلیکوپتر میشود. 

 
 ظتغلبا افزایش رطوبت، رطوبت یا بخار آب نسبی برابر است با مقدار آبی که در اتمسفر وجود دارد،  ) Humidity(  : رطوبت

 هوا کاهش یافته در نتیجه عملکرد هلیکوپتر تحت تأثیر کاهش غلظت هوا کاهش میابد. 
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 محدودیتھای جوی 

    باد :
زیرا جرم بیشتري از هوا را از روي سطوح باد معموال یکی از عوامل عمده جوي تاثیر گذار و کمک کننده در پرواز هلیکوپتر میباشد 

   بیشتر می کند.را   LIFTتیغه ها عبور داده و ایجاد نیروي برآ یا 
پرواز استفاده نماید که این امر باعث زیاد شدن و نشست و برخاست  وجود باد روبرو باعث می شود هلیکوپتر از قدرت کمتري براي

 مقدار قدرت مورد نیاز براي هلیکوپتر را کم می کند.  در مقابلافزایش می یابد و  LIFTراندمان پروانه ها شده و مقدار نیروي برا یا 
و مستقیماً اثر منفی در مقدار میدهد کاهش را راندمان پروانه هاي هلیکوپتر  ومعموالً موانع اطراف پد، جریان باد را متالطم کرده 

 وزن بلند شدن هلیکوپتر را محدود نماید. یا و دهممکن است مانع برخاست هلیکوپتر شحتی بارگیري دارد. جریان باد متالطم 
 :باد نما 

نشان داده ) Vectorاندازه گیري می شود و به صورت یک بردار( )Anemometerباد نما (مقدار باد توسط دستگاهی به نام  
بیان  Knotsمی شود. باد داراي سرعت و جهت است. الزم است ابتدا سمت و یا جهت باد با ذکر جهت مغناطیسی و سرعت آن به 

 . )m  1800     =Kts 1( متر است  1800هر نات برابر ( شود. 
 جهت باد به خلبان، جهت باد را از مبدأ حرکت باد به سمت مقصد حرکت باد اعالم کنید. گزارش ارایه براي 

 اگر باد از سمت غرب به سمت شرق می وزد، سمت باد را غربی می گوییم.  براي مثال: 
ت پارگی و نصب حداقل یک باد نما در محل مناسب و قابل دید در وضعیت مناسب الزامی است و الزم است در صور :مھم  نکتھ

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

 
 

بصورت آرام، متوسط  تقریبی باد شاخ و برگ درختان، پرچم و دود می توان به جهت و سرعت بادنما، با مشاهده
 پی برد.و شدید 

 

دماي هوا ما را بر آن می دارد تا با توجه به کارایی و هوا،  غلظتتوضیحات فوق در خصوص ارتفاع،   :  توضیحات ضروری
) درخصوص واگذاري مأموریت به خلبان، رویکرد خود را تعدیل نماییم؛ بعبارتی هلیکوپتري که در شرایط Performanceهلیکوپتر (

پروازي و تجهیزات پزشکی را براحتی  درجه)  قادر است سه بیمار، کروي پزشکی، کروي 15استاندارد (کنار دریاي آزاد با دماي 
 .منتقل نماید در دما یا ارتفاع باال با ترکیبی از این دو ممکن است براي انتقال یک مصدوم هم دچار مشکل گردد
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 محدودیتهاي جوي )     3-2

بخار آب و یا رطوبت هوا در اتمسفر قابل رویت شود،  ابر یا مه ایجاد می شود. ابرها به طور کلی با توجه به ارتفاع به گاه هر   : ابرها
ابرها را می شود به صورت پراکنده، کمی تا قسمتی ابري، میزان پوشش   تقسیم می شوند.و سه گروه، ابرهاي پایین، متوسط و باال 

 ابرها می توان به شرایط جوي پی برد. کامال ابري بیان کرد. از نوع 
   

 

 
 

  

 که باشد یم متراکم و بلند که است ابر از ینوع مان  CBیا  Thunderstorms   (Cumulonimbus)  مبوسیکومولون
اشیه در حجزء خطرناکترین ابریست که پرواز حتی  ابر نیا. و طوفان و بعضا تگرگ همراه میباشند   صاعقههمواره  با رعد و برق و 
  آن نیز ممنوع میباشد.

 

کیلومتر محاسبه میگردد.  وجود پدیده هاي  VFR   (5حد اقل دید براي انجام پرواز در شرایط با دید (   :( Visibility )   دید 
)، غبار که موجب تقلیل دید به مقدار پایین تر از حد اقل هاي تعیین شده میگردند موانع  FOGجوي از قبیل ابر هاي پایین، مه ( 

 دید محسوب و پرواز در اینگونه شرایط جوي محدود میگردد.
متر با واحد متر بیان میشود. این روش براي  5000متر با واحد کیلومتر و کمتر از  5000در گزارشات هواشناسی مقدار دید باالي 

 ) نیز میتواند بکار گرفته شود. HLO  /LZO(  رشگر زمینیگزا
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 فصل سوم

 

 
 

 ھاوظایف و مسئولیت
 

 

 

 

     HLO / LZO    ی مسئولیتھاتعریف و    ۱-۳

    تجھیزات انفرادی    ۲-۳

    وظایفشرح    ۳-۳

    یيرادیومات مکال   ۴-۳
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 )Helicopter Landing Officer(     HLOلیت تعریف و مسئو)    1-3

HLO  ی که قرار های بیمارستان کلی پد فرود ایمنی و امنیت ،کنترل، مدیریت یتمسئولاست که فردي  یا افسر فرود هلیکوپتر
 در آنجا انجام شود بعهده خواهد داشت.  HEMSاست عملیات  

HLO   شخص آموزش دیده اي است که شرایط ایمن جهت نشست و ، بوده  بیمارستان 350مسئول گروه ایمنی و امنیت از تیم
اطالعات کامل و ضروري نموده و پد بیمارستان فراهم  در و اعضاي گروه ایمنی و امنیت و برخاست هلیکوپتر را با همکاري حراست

 را هنگام فرود از طریق رادیو در اختیار کروي پرواز قرار دهد.
 HLO به  و گزارش پذیرش پروازاطمینان از مناسب بودن آن از نظر کلی برابر چک لیست جهت ولیت بازدید روزانه از پد و ئمس

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

 
 

 )LZO       )Landing Zone Officer و مسئولیت  تعریف
LZO  شخص آموزش دیده اي است که مقدمات فرود هلیکوپتر در محل حادثه را با هلیکوپتر در منطقه فرودافسر منطقه یا ،

 همکاري نیروهاي پلیس و آتش نشانان به طور کامل فراهم می نماید.
اي ه این فرد می تواند یکی از تکنسین هاي فوریتهاي پزشکی زمینی حاضر در محل فرود هلیکوپتر باشد که با همکاري سازمان

امدادي حاضر در صحنه، نقش هماهنگی بین عملیات هلیکوپتر و خلبان را با نیروهاي حاضر در صحنه و حتی مردم (تماشاگران) 
 ایفا نماید.

 
    HLO / LZO انفرادي تجهیزات  )     2-3

 (کاور اورژانس) جلیقه  شبرنگی 
 کاله ایمنی داراي وایزر (طلق محافظ چشم) یا عینک ایمنی  
 دستی ایمنی چراغ 
  محافظ گوش 
 یا واکی تاکی بی سیم دستی )Willkie talkie( 
 دستکش زردرنگ در صورت امکان 
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 ( پیشنهادي )  فشفشه دود زا 

 
 

 
 

 وظایف   شرح  3-3
 )  HLO     )HLO Checklist     شرح وظایف     

 

  پد فرود و مسیر نشست و برخاست (بیمارستان)از بازدید روزانه.  
  ملخ باد به رویکردتوجه به  با از عدم وجود وسایل و اجسام آزاد و رها شده در محل فروداطمینان. 
 کنترل وجود تجهیزات اطفاء حریق کنار هلیکوپتر و اطمینان از کاربردي بودن آنها.  
  بادنما، عالئم و رنگ آمیزي روي پد ،نشانی آتش کپسولبازدید از. 
  هلیکوپترفرود و برخاست اقدامات قبل و بعد از. 
  (سوپروایزر بالینی بیمارستان) 350ارائه گزارش توسط مسئول گروه ایمنی و امنیت و رئیس تیم. 

 

  
 )  LZO      )LZO Checklist وظایفشرح 
 فرود محل انتخاب 
 هلیکوپتر ورود از قبل اقدامات  
 اقدامات حین فرود هلیکوپتر 
 اقدامات پس از فرود هلیکوپتر 
  برخاست هلیکوپتراقدامات قبل از 
 اقدامات پس از برخاست هلیکوپتر 
 ارایه اطالعات پروازي به خلبان قبل از نشست و برخاست 
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
 فرود پدعالئم 
 در ھمگان دید معرض در شکار آ صورت ھب ذیل ستورات د و عالیم ست ا الزم ایمنی موازین رعایت منظور بھ 

 .شود نصب پد محدوده

 ھستند خطرناک ھلیکوپتر ھای ملخ دھد نشان کھ تصویری ( Helicopter rotor danger )   

 نشوید نزدیک ھلیکوپتر بھ خلبان تأیید بدون  ( Do not approach without pilot permission ) 

 خطرناک کاالھای حمل محدودیت   ( Dangerous goods restrictions ) 

 مسافر بھ دھنده ھشدار عالمات      ( passenger awareness signs ) 

 
 .است الزامی ھلیکوپتر فرود پد محل در دھنده ھشدار و راھنما تابلوھای گونھ این نصب :  توجھ
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شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 

  (HLO / LZO C Checklist )        در پد فرود ایمنیاصول 
    :الزامی و مورد تاکید میباشد رعایت اصول ایمنی زیر 

 .را نشان می دهد به هلیکوپتر نزدیک نشوید  روشن و یا خلبان عالمت  چراغ گردان قرمزرنگدر حالیکه  •
 .به آنتن هاي هلیکوپتر دست نزنید •
 .از بلند کردن و یا تکان دادن دست در زیر پروانه اصلی جدا خودداري نمایید •
 .از قسمت جلو بطوري که در دید خلبان باشید به هلیکوپتر نزدیک شوید •
 .را بدانید نصب جعبه کمک هاي اولیه ، کپسول آتش نشانیمحل  •
 ممنوع است.  سیگار کشیدن در اطراف هلیکوپتر •
 و در محدوده باد ملخ اکیداً خودداري کنید. هلیکوپتر سمتبه  اشیائپرتاب از •
وي ، پتکالهچادر، ، مقنعه، روسريلت پرتاب شدن توسط باد ملخ یا خروجی اگزوز را دارند، باشید (مراقب اشیایی که قاب •

 بیمار، ملحفه بیمار، پرونده بیمار، گرافی هاي بیمار و...)
و از تعقیب آن جداً پرهیز نمایید و ضمن هماهنگی  اگر وسیله اي از شما به وسیله باد هلیکوپتر رها شد، به دنبال آن نروید •

 با کروي پروازي منتظر فرمان آنها بمانید.
) همیشه آنها را به طور افقی حمل نموده و آنها را از ارتفاع کمر یا پایه سرم برانکارد در صورت حمل اجسام طویل (مانند •

 .اصلی بسیار زیاد است ملخباالتر نیاورید چون احتمال برخورد آن به 
 

 
 

 )LZO CHECKLIST  (    انتخاب محل فرود مناسب -الف 
  تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی، دکل برق، کابل هاي فشار قويمحل فرود باید در محیط باز و دور از موانع بلند مثل، 

 منبع آب و ... انتخاب شود. ،درخت
 در نظر داشته باشید که محل فرود حتی المقدور مسطح، صاف و بدون شیب و از باال قابل دید باشد. 
  نرم وجود دارد براي جلوگیري از گرد و خاك و کاهش دید خلبان بهتر است قبل از فرود هلیکوپتر،  خاك ی کهسطحدر

 . این کار با هماهنگی خودروهاي آتش نشانی حاضر در محل، قابلیت اجرایی دارد.آب پاشی شودمورد نظر محل 
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 ل حادثه در فاصله مناسب بنشیند و محل را از مسیر تقرب پرواز را طوري رو به باد انتخاب کنید که هلیکوپتر قبل از مح

و در نظر داشته باشید که جریان باد  سازي نمودهپاك که قابلیت پرتاب شدن توسط باد ملخ را دارد هر نوع شی آزاد 
 سرعت دارد.کیلومتردر ساعت  100هلیکوپتر در زمان نشست و برخاست حدود 

  می باشد. متر 36در  36 ابعاد حداقلی با ترجیحاً و بصورت ایده آل مربعابعاد محل فرود  
 

 
 

 
 

 (HLO / LZO CHECKLIST )  اقدامات قبل از ورود هلیکوپتر -ب 

 توجه به ابعاد محل فرود متناسب با نوع هلیکوپتر. 
 توجه به موانع اطراف محل فرود. 
  عملیات هاي نشست و برخاست یک با توجه به سمت و سرعت باد، پشت به باد و رو به هلیکوپتر بایستید چون کلیه

 .هلیکوپتر باید رو به جهت وزش باد انجام شود
 بادنماي نصب شده در شرایط مناسب باشد. 
 در صورت نیاز، محل بایستی پاکسازي یا آب پاشی شده باشد.  
 و خلبان یا دیسپچ اق رادیوتاعالم آمادگی پد فرود به ا. 
  ر در محل حادثه یا حراست بیمارستان در خصوص موارد ایمنی مربوط توجیه پرسنل پلیس و آتش نشانی حاضآموزش و

 .به فرود هلیکوپتر
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 )LZO CHECKLIST (      هلیکوپتر فرود حین اقدامات –ج 
 یکبار دیگر اطمینان حاصل کنید که مسیر نشست و برخاست کامال عاري از مانع (Clear)  است. 
  فرود جلوگیري کنیداز ورود افراد متفرقه به محوطه. 
  وسط پد، پشت به باد موقعیت بگیرید و با باال گرفتن دستها یا باتوم نوري مستقیم باالي سرتان به خلبان نشان دهید که

منطقه جهت نشستن ایمن است و در صورت نا امن بودن محوطه فرود، با باال بردن دستها به باالي سر و انجام حرکات 
 !دم فرود و انصراف از فرود را اطالع دهیدضربدري به خلبان شرایط ع

 در انتهاي تقرب هلیکوپتر و نزدیک شدنش به زمین، بر روي زمین زانو بزنید تا ازباد فروشار (Downwash)   در امان
بمانید. محل استقرار خود را ترك نکنید چرا که خلبان شما را به عنوان نقطه کمکی در نظر می گیرد . اگر در شرایط دید 

 .م، شما از جاي خودتان حرکت کنید، حتما خلبان هلیکوپتر با پیروي از حرکت شما حرکت خواهد کردک
 !تا مرحله فرود کامل هلیکوپتر بر روي سطح زمین ارتباط عالمت دستی خود را حفظ نماید 

 

 )HLO / LZO CHECKLIST (    اقدامات پس از فرود هلیکوپتر –د 
 .خود را حفظ نموده و اجازه ندهید که افراد متفرقه به هلیکوپتر نزدیک شوندپس از فرود هلیکوپتر، موقعیت  •
 !فرود کامل را به شما اعالم نماید عالمتش نموده و به وسیله اجازه دهید تا خلبان چراغ گردان قرمز را خامو •
 !راست حضور داردفرمانده در صندلی سمت  خلبان به طور دائم در دید چشمی خلبان قرار داشته باشید، معموال •



   

VER 01                                       08/1396 Page 22 
 

شرکت هلیکوپتري اداره آمبوالنس هوایی سازمان 

 
فرود ایمن هلیکوپتر بر روي زمین، از جاي خود تکان نخورید تا یکی از خدمه پروازي به سمت شما بیاید، چرا که  پس از •

 بزرگترین خطر براي پرسنل زمینی فوریت ها پزشکی حاضر در محل حادثه، برخورد با پره هاي درحال چرخش 
طق پیرامونی هلیکوپتر را دارید، منتظر بمانید تا خدمه پروازي شما را اسکورت هلیکوپتر است. اگر شما قصد عبور از منا •

 نماید. در این هنگام کمک خلبان به عنوان افسر ایمنی یا نگهبان پروانه دُم هم انجام وظیفه می نماید.
 ست.پروازي ا کرويکمک کردن در حمل و نقل بیمار یا انجام سایر وظایف فقط و فقط منوط به درخواست  •
خلبان تشخیص دهد که امکان ایجاد مشکل توسط برف نرم یا گردوخاك در زمان تقرب وجود دارد، احتماال از شما به  اگر •

 افسر منطقه فرود درخواست می کند که در کنار نقطه فرود بایستید. در این حالت ، خلبان ، هلیکوپتر را  عنوان
با نزدیک شدن هلیکوپتر به زمین، زانو بزنید و از جاي خود حرکت نکنید  مستقیما در کنار شما فرود خواهد آورد، شما نیز

 چرا که خلبان از شما به عنوان تنها نقطه کمکی استفاده می کند.
در مواردي که نشت گازهاي خطرناك یا آتش یا دود در نزدیکی محل فرود وجود دارد ممکن است که وزش باد آنها را در  •

 دهد که به نوبه خود خطرناك است، افسر فرود باید در توجیهات رادیویی خود، خلبان را از مسیر تقرب هلیکوپتر قرار 
این شرایط بالقوه خطرناك مطلع سازد. در این حالت از خلبان بخواهید که در حال گشت زنی بر فراز  محل منتظرنقطه  •

 وریت خود را انجام دهد.فرود جایگزینی از طرف شما ، در سوي دیگري از محل حادثه فرود آمده و مام
 

 ی بخاطر بسپارید کھ :فرود ھلیکوپتر در مناطق کوھستان ھنگام   : مھم توجھ    
 دور شوید!از ھلي كوپتر نیز بھ سمت شیب پایین از شیب پایین بھ ھلیکوپتر نزدیک و    

 

 
 
 )HLO / LZO CHECKLIST (      اقدامات قبل از برخاست هلیکوپتر -هـ   

 شدن کلیه مستندات بیمار به کروي پروازي اطمینان حاصل نمایید. از تحویل 
 در حالت خاموش بودن موتورھا  :

  توسط خلبان روشن شودقرمز صبر نماید تا چراغ گردان هنگام استارت موتور ها. 
  طراف هلیکوپتر کلیر باشد.و امحوطه فرود ممانعت  درافراد متفرقه  تردداز 
   مخالف موتوري که استارت میخورد بقیه دربها بسته باشد.بغیر از دربهاي سمت 
  در طول استارت آتشنشان با کپسولCO2 آماده باشد. در کنار موتور 
 گیرد.فاصله ب لیکوپتربعد از استارت کامل آتشنشان از ه 
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 در حالت روشن بودن موتورھا :
 خلبان درخواست مجوز برخاست مینماید. OKنشان دادن عالمت روشن کردن چراغ گردان قرمز و با 
  عالمت باOK  ست هلیکوپتر را صادر کنیدباال نگاه داشتن دستها مجوز برخاسپس 

  نشان دهید!        جهت وزش باد را با عالمت 
  در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در اطراف یا در مسیر برخاستن هلیکوپتر، سریعا با عالمت دست به خلبان شرایط

 !برخاستن را اطالع دهیداز  انصراف
 

 )HLO / LZO CHECKLIST (    اقدامات پس از برخاست هلیکوپتر -و
 ارتباط چشمی خود را با پرنده پیوسته برقرار نگه داشته تا زمانی که هلیکوپتر کامال از حوزه  کوپتر، پس از برخاستن هلی

 وجود دارد. نقطه برخاست به هر دلیلیکوپتر به  بازگشت هلی حتمالازیرا  دید شما خارج شود
  ارائه گزارش و ثبت آن درخصوص چگونگی نشست و برخاست هلی کوپتر و یا مخاطرات احتمالی به وقوع پیوسته به

 )SMS2بیمارستان و یا دیسپچ اورژانس (ثبت در سامانه  350مسئول تیم 
 

 
  ییرادیومات مکال)     4-3

 VHF  استفاده از رادیو
در روي یک فرکانس مربوط به امور پروازي استفاده میکند که براي  VHF از فرستنده رادیویی دستی و گیرنده LZO معموال

 .باشد استفاده آن نیاز به اجازه خاص از سازمان هواپیمایی کشوري می
باعث  کند یعنی مانع بین فرستنده وگیرنده حرکت می LINE OF SIGHT بصورت VHF در نظر داشته باشید فرکانس

 .می شود VHF محدودیت در برد نهایی
 

 نحوه ایجاد تماس با ھلیکوپتر
از روش ذیل جهت ارتباط رادیویی با هلیکوپتر می توان استفاده نمود. ممکن است در ابتدا به علتی که خلبان در روي فرکانس 

  دیگري مشغول باشد ارتباط برقرار نشود. در چنین شرایطی صبور و شکیبا باشید:
 فرکانس صحیح را انتخاب نمایید 
 قبل از مخابره هر گونه پیام رادیویی ابتدا کمی سکوت نموده و فقط به گوش باشید. 
 قبل از مخابره هر پیام کمی فکر کنید که چه میخواهید بگویید. 
 .مخابره پیام بایستی خالصه و دقیق باشد 
 در صورتیکه پیغام ارسالی شما مفهوم نباشد از حروف PHONETIC و تلفظ صحیح در پیام هاي رادیویی استفاده نمایید 
 ) پیام خود را با اعالم معرف هلی کوپترHEMS HELICOPTER) آغاز و سپس  معرفی خودتان (LZO و بعد متن (

 اصلی پیام را مخابره نمایید.
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 :و با مفاھیم زیر اعالم میگردد  ۵الي  ۱با شماره  اعالم میزان وضوح دریافت صدا از طریق رادیو

 یک                    کامال نامفهوم 
 دو                     نامفهوم 
 سه                    نسبتا مفهوم 
 چهار                  مفهوم 
 پنج                    کامال مفهوم 

 
 

 

AVIATION PHONETIC ALPHABETS: 
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 
4- 

FOWER 
3- 

TREE 
2- 

TOO 
1- 

WUN 
0- 

ZERO 
9- 

NINER 
8- 

ATE 
7- 

SEVEN 
6- 

SIKIS 
5- 

FIFE 
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 مچھارفصل 

 

 
 

 طراريوضعیت ھاي اض
 
 

 )    تعقیب پرواز ۱-۴

 طراری)    اعالم وضعیت اض ۲-۴

 اطفای حریق)     ۳-۴

 عالیم بصری)     ۴-۴
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 ) FLIGHT FOLLOWING(  پروازتعقیب )     1-4
 تعقیب پرواز روشی است جهت رد گیري هلیکوپتر در طول پرواز به اضافه زمانی که هلی کوپتر روي زمین است.

معین  زمانیواصل فدر بدین ترتیب است که خلبان به طور متناوب از مبدأ تا مقصد نهایی (رجوع به دستورالعل) تعقیب   روش 
و مرکز رادیویی باید  رادیویی گزارش می کند موقعیت خود را در مسیر پروازي به  دیسپچ یا مرکز )یک باردقیقه  15حدوداً هر (

 هماهنگی الزم را با مرکز دیسپچ اورژانس جهت هماهنگی با مرکز درمانی انجام دهد.
 در اولین تماس هلیکوپتر با مرکز رادیویی اطالعات ذیل را مبادله خواهد کرد: 

 سمت پرواز •
  ارتفاع پرواز •
 موقعیت نسبت به مقصد •
 ساعت تخمینی رسیدن به مقصد •
 تعداد کل سر نشین •

در تماس هاي بعدي خلبان وضعیت پرواز را ( وضعیت عادي ) گزارش می کند. هدف از انجام تعقیب پرواز دانستن وضعیت پرواز 
 در فواصل معین می باشد.

 .ت نشود باید وضعیت اضطراري براي هلیکوپتر پیش بینی کردبدین ترتیب در صورتی که گزارشی از خلبان دریاف 
 

   

 ) EMERGENGY CALL( اعالم وضعیت اضطراري )     2-4   
 وضعیت را گزارش می کند. PAN و MAYDAY خلبان بسته به نوع اضطرار با استفاده از دو کلمه

مورد نیاز است و ممکن است وضعیت بحرانی  به معنی این است که کمک PAN،PAN، PAN  سه مرتبه به صورت PAN گزارش 
 .تر شده و نیاز به کمک فوري به وجود آید

در خطر  سرنشینانبه معنی این است که جان  MAYDAY MAYDAY  MAYDAYصورتسه مرتبه به  MAYDAY گزارش
 .است و کمک فوري مورد نیاز می باشد

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

  دقیقھ از زمان گزارش وضعیت عادی گذشتھ باشد و تماس با ھلیکوپتر برقرار نشود ۱۵زمانی کھ 

 زمانی کھ ھلیکوپتر اعالم وضعیت MAYDAY و یا PAN .را نموده باشد 

 ھر گونھ اطالعات دریافت شده از منابع غیر مستقیم دال بر فرود اضطراری ھلیکوپتر باشد 

 طرارياعالم وضعیت اض پس از اقدامات
 نوع وضعیت اضطراری نحوه عکس العمل را معین میکند، روشھای زیر بعنوان راھنمایی پیشنھاد میشود:

 آژیر خطر را به صدا در آورده و موارد ذیل را عمل کنید 
 مطمئن شوید گروه یا فرد آتش نشان آماده اند 
 بگوش باشید و ارتباط تان را قطع نکنید 
  نشستن وسیله مشکل را از خلبان جویا شویدپس از 
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 طراری فرود اض

 هر نوع فرود غیر عادي مثل اتفاقات ذیل فرود اضطراري تلقی میشود :
 نشستن با ضربه 
 سریدن روي پد 
 آتش سوزي موتور 
 نشت روغن یا بنزین 
 برخورد ملخ 

 
   BRACEوضعیت 

ري فرود اجباري جهت پیشگی هنگامخلبان  طراري توسطوضعیت اض اعالم در صورتسرنشینان هلیکوپتر که  شرح وظایفی است  
  .ددهن انجامبا ترتیب زیر از ایراد ضربه  باید 

 

 
 

 .کنید محکم و چک را خود کمربند .1
                                                  .بگیرید حالت روبرو، شکل مانند .2

 
 :اید نشستھ جلو بھ رو سمت بھ و کنید می استفاده نقطھ سھ کمربند از اگرالف) 
 .نمائید جفت و کشیده عقب به را خود پاهاي .1
 .دهید فشار عقب سمت به را خود و نگهدارید هم کنار و داخل به را ها آرنج و برده سر پشت به را ها دست .2
 .نگهدارید جلوتر را پاها فقط و دهید انجام را کارها همین اید نشسته  )خارج( بیرون سمت به گرا .3

 

 :اید نشستھ جلو بھ رو و کنید می استفاده اتصالھ دو کمربند از اگرب) 
 .بکشید عقب به و جفت را خود پاهاي .1
 خم جلو سمت به و آورده داخل به را خود سر مقابل شانه روي بر دیگري و زانوها عرض در دست  یک با .2

 .گیرد قرار دیگر دست پشت آرنجتان بطوریکه .شوید
 

 :اید نشستھ )خلبان بھ پشت( بالگرد عقب بھ رو اگرج) 
 .بکشید عقب سمت به و کرده جمع را پاها .1
 فشار عقب به و صندلی داخل به را خود و نگهدارید داخل به را ها آرنج اشتهگذسر پشت را خود هاي دست .2

 .دهید
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 :اید نشستھ خارج سمت بھ رو اگرد) 

 .نگهدارید جلوتر کمی را پاها ولی نمایید عمل ج بند همانند .1
 

 :اضطراری شرایط در ھلیکوپتر فرود از پسه) 
 .کنید پیدا دیگر دست با را اضطراري خروج شدن باز جهت و دست یک با را کمربند آزاد زبانه .1
 فشار با دارند قرار کابین داخل در آنها اصلی هاي پنجره که دارند وجود مسافر کابین در اضطراري خروجی چهار .2

 .کنید رها خارج سمت به را آنها پائینی هاي گوشه در شدید
( شیشه ها )  اضطراري هاي خروجی اصلی و هاي درب کهباشید داشته خاطر به باشید داشته نظر مد را شرایط و باشید خونسرد

 .شوند باز پرواز هنگام در نباید وجه هیچ به
 بوسیله BK117 هلیکوپتر در .شوند می آزاد هلیکوپتر نوع به بسته ضطراري ا يدستگیره ها بوسیله خلبان کابین هاي درب

 سمت به درب و شده آزاد آن لوالي دارد، قرار درب یاصل ستون يرو بر و کابین داخل در که قرمزرنگ بزرگ حلقه کی کشیدن
 .است شده هیتعب چپ و راست دوسمت درهر دربها ياضطرار يساز رها سامانه نیا. شود یم رها رونیب

 

        
 

 هلیکوپتر سانحه دیده به نحوه امداد رسانی  

 آسیب پروازي کروي به کمک قصد که افرادي هلیکوپتر، براي اضطراري شرایط یا سانحه گونه هر بروز صورت در
 : نمایند توجه زیر نکات به باید دارند را دیده
 هلیکوپتر به چرخنده، قطعات کامل ایست زمان تا مانع یک یا زمین سطح با هلیکوپتر شدید برخورد صورت در •

 .نشوید نزدیک
 .داشت خواهند شدِیدي برخورد و پرتاب زیاد سرعت با شده رها قطعات موانع با ها ملخ برخورد صورت در •
 روغن هاي لوله قطع و سوخت هاي تانک پارگی باعث ست ا ممکن هلیکوپتر هاي درب زیرین سطح در بریدگی •

 .گردد
 .شود ها درب و ها پنجره شدن قفل و شکل تغییر باعث است ممکن برخورد شدت •
 حمل براي پس باشند؛ شده فقرات ستون در آسیب دچار سرنشینان است ممکن عمودي شدید برخورد اثر در •
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 .نمایید دقت آنها

 میباشد. جلوگیري از خطرات آتش سوزي، سپس نجات جان سرنشینانابتدا  ف اصلی در موارد اضطراريااهد •
 . کنید رهاآنها  هاي اضطراري ستگیره د از ستفاده ا با یا و باز ي اصلی ها ستگیره د کمک به را ها درب  •
 . نمایید باز را ایمنی کمربندهاي •
 . باشید دور آنها از همیشه که باشید داشته خاطر به هستند، خطرناك هلیکوپتر ي ها باتري •
 کنید قطع را هلیکوپتر در موجود اکسیژن مخزن شیر •

 )Crew Injury or Incapacityناتوانی کروي پروازي (صدمه و 
 :اگر در اثر سانحه خدمه پرواز قادر به کمک کردن نباشند موارد ذیل را اجرا کنید 
 به خلبان عالمت دهید تا با استفده از ترمز ملخ، گردش ملخ را متوقف کند 
 وارد کابین شده و مسافرین را خارج کنید 

 

  در شرایطی که خلبان {پس از بروز سانحه براي هلیکوپتر} دچار ناتوانی در حرکت شود، بسیار مهم است که موتورها
هرچه سریعتر خاموش شوند. این کار از طریق سوییچهاي شیرهاي قطع کننده اضطراري سوخت امکان پذیر است. 

 ریتصو در شده داده نشان رنگ قرمز  چییسو عدد دوموتورها کافیست  جهت خاموش کردن ، BK117 يکوپترهایدرهل
 در حالت خاموش قرار دهید. مشخص شده اند  FUEL VALVEکه با حروف  رازیر 
 ري و سویچهاي اصلی را خاموش کنیدسویچ باط  . 
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 )    اطفاي حریق 4-4

 : تجهیزات آتش نشان

 مهم استتجهیزات مریوطه باشد. باید عهده دار اطفاي حریق با استفاده از وسایل  ست که ماهر و کار آزموده ایشخص آتش نشان 
فرد آتش نشان قبل از هر استارت یا عملیات هلیکوپتر ملبس به تجهیزات آتش نشان باشد و هیچ عملی جهت خاموش کردن آتش 

تالش کند که با  HLOتجهیزات در ایستگاه هاي مختلف الزم است فرد انجام ندهد مگر به در خواست خلبان. به علت تنوع 
 تجهیزات فوق آشنایی داشته باشد و هر گونه کمبود را به خلبان گزارش دهد.

الزم است در محل مناسبی در محدوده پد نگهداري شود که به راحتی در  بوده و دو دست از اقالم ذیلتجیزات آتش نشان شامل 
 : دسترس باشد

 اس ضد حریق به اضافه دستکش، پوتین، ماسک صورت یا کالهخود و هلمت.لب 
 دو دستگاه ماسک اکسیژن با دو کپسول یدك 
 چراغ سیار با شارژ سه ساعته 
  هارنس (بند حمایل) و طناب ایمنی 

 
 : تجهیزات مقابله با آتش

 باشد: که حتما باید دردسترسص کارآزموده شخو  حداقل تجهیزات اطفاء حریق سیار 
  کیلویی  45پورد خشک 
 ) دي اکسید کربنCO2 (45 یا  کیلوییHALON 
 است. الزامی پد کنار در حریق اطفای براي نوع ھردو وجود و بوده  ھم مکمل ماده دو این

 
 :اقالم ضد آتش  کدهاي رنگ

 (آّب)   غیرایمن در آتش سوزي الکتریکی براي هر ولتاژقرمز       •
 (پودرخشک)   ولتاژ پایینایمن جهت آبی        •
 (فوم)    غیر ایمن براي هر ولتاژزرد        •
 )CO2(    ایمن براي ولتاژ باال سیاه       •
 (مایع قابل تبخیر)   ایمن براي ولتاژ باالسبز        •

 

 Low Expansion Foam(   مقدار خروجی دستگاه فوم باید به اندازه اي باشد که مناسب براي تمام انواع هلیکوپترها بوده
System لیتر در دقیقه بر مترمربع را داشته باشد. 5,5) و قابلیت تخلیه 
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  تکنیک اطفاي حریق 
می بایست با نشان دادن عالمت بصري  خلبان را متوجه آتش  شوند یا گروه آتش نشانی، متوجه آتش درحین استارت  HLO اگر

 دنسوزي کن
موجود در هلیکوپتر خاموش کند. ولی اگر این روش اطفاي حریق در وهله اول، خلبان تالش میکند آتش را با استفاده از سیستم 

مواد داخل کپسول پرتابل را از طریق شکاف مربوطه تخلیه شود.   HLO توسطبعد از دریافت عالمت از طرف خلبان،  ناموفق بود،
 خصوص آتش تخلیه کنید نه داخل ورودي اصلی موتور.مواد را فقط در شکاف یا دریچه م

 .هر نوع از هلیکوپترها دریچه مخصوصی براي مقابله با آتش دارند، اگر نمی دانید، بپرسید
 قبل از اینکه سرنشینان را نجات بدهید تالش کنید آتش را خاموش کنید.  هنگام آتش سوزي بدنه

 

 یبوم ملدستورالع کی با یمارستانیب ،ینیزممرتبط  پرسنل هیکل منطقه، در حاضر کوپتریهل نوع بهتوجه  با است الزم توجھ :
 .کنند کسب را الزم اطالعات مربوطه هايچیسودریچه و  درخصوص

 

 ، از پودر خشک یا فوم خاموش کننده باید استفاده کردبراي اطفاي حریق ناشی از سوخت
 باستید مگر اینکه امکان نباشد )باد سمت به upwind (براي اجتناب از مشتعل شدن دوباره آتش همیشه 

 

آتش چرخها و الستیکها بعلت فشار باالي تایر و منیزیوم چرخ خیلی خطرناك باشد و با حرارت باال می سوزد احتماال به سختی 
خاموش میشوند. با باشیدن مستقیم آب بر روي چرخ آتش گرفته، ممکن است منفجر شود. بنابراین براي پیشگیري از انفجار، پشت 

 م آب براي خاموش کردن آتش استفاده نمایید.     به باد بایستید و از اسپري مالی
 

  117 یکِ  یب کوپتریهل درامداد و خروج اظطراري 
 يها رهیدستگ از نبود، مقدور کار نیا انجام اگر. دیینما باز ها رهیدستگ کمک به را ها درب که دیکن یسع شهیهم ساکن به ابتدا

  را حلقه. دارد قرار درب یاصل ستون يرو بر و کابین داخل در که است قرمزرنگ بزرگ حلقه کی که درب يساز رها ياضطرار
 دوسمت درهر دربها ياضطرار يساز رها سامانه نیا. شود یم رها رونیب سمت به درب و شده آزاد درب اتصال يها نیپ د،یبکش

 .است شده هیتعب چپ و راست
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 ):BOX CRASHاضطراري (ابزار جعبه 

سانحه براي هلیکوپتر، جهت نجات افراد داخل پرنده به کار جعبه اي است ضدآب که ابزار و تجهیزات موجود در آن در صورت بروز 
د. قابل دسترس در زمان الزم باش  ااین جعبه باید در نزدیکی پد فرود (بیمارستان) طوري نگهداري شود که سریع گرفته می شود.

 محتویات و تجهیزات عبارتند از:
  سانتی 25آچار فرانسه 
 تبر نجات 
  سانتی  60قیچی کابل بُر 
  سانتی 105دیلم 
  قالب 

اره آهن بُر با شش    عدد تیغه یدکی
 پتوي ضدآتش 
 پله آلومینیومی 
  سیم چین 
 پیچ گوشتی هاي گوناگون 
 دستکش مقاوم دربرابر آتش 
  سري 2 –مجموعه اکسیژن تنفسی  
 ساعت شارژ3ی هاي بزرگ قابل حمل با قابلیت چراغ دست   
 برانکارد 
  چاقو جهت بریدن کمربند ایمنی 

 

براي استفاده از کپسول آتش نشانی کلمه اختصار 
 را بخاطر داشته باشید :  PASSشده  

Pull the pin  
Aim the extinguisher 
Squeeze the trigger 
Spray the fire 
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 ) VISUAL SIGNAL( عالیم بصري  )    3-4

ز عالیم استاندارد باید در صورت امکان ا HLO وشود از عالیم بصري استفاده شود  اگر ارتباط رادیویی ممکن نباشد الزم می
 .صورت نگیردتا برداشت اشتباهی  فاده نماییدحرکات آرام است ازعالئم بصري  جهت بکارگیري استفاده کند. 

نا امنی، ادامه ندهید ، موقعیت   براي نشان دادن  TUMBS DOWNو    TUMBS UP (OK)هاي اصلی  عالمت 
 را حفظ کنید و غیره هستند (به کار گرفته میشوند).

 
 :صدورعالئم بصری نحوه
 جائی بایستیدکه کامالً در دید خلبان باشید. 
 .حرکات دست خود را آرام و بدون ابهام حرکت دهید 
 و عمودي دستان را با یکدیگر ادغام نکنید حرکات افقی 

 براي هر حرکت جدید ابتدا حرکت قبلی را متوقف و بعد حرکت جدید را آغاز نماید. 
  اگر خلبانان عکس العمل صحیح به خواسته شما نمی دهد سرعت حرکت دست خود را افزایش دهید تا خلبان متوجه شما

 شود.
 و حرکات سریع دستها براي تصحیحات بزرگ استفاده کنید از حرکت آرام دستها براي تصحیحات کوچک. 
 در صورتیکه عالمت دستی خاصی را فراموش کردید از عالمت دستی منطقی استفاده کنید. 
 سعی کنید حدس بزنید خلبان چه نیاز دارد و براساس آن عالئم متناسب نشان دهید. 
 تلف اجتناب کنیدازعالئم مبهم مثل حرکات چرخشی یا حرکت دستها در جهات مخ.  
 .در شب از باتون نوري یا چوب دستی مخصوص استفاده کنید 
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        نمایش جھت وزش                   

                                                                                                                      باد
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 استارت هنگام   موتورهاعالئم بصري حریق 
 می باشد. 2یا  1براي نشان دادن استارت یکی از موتورهاي  چرخاندن دورانی انگشتیکی دیگر ازعالیم، 

طبق توافق موتور شماره  .در نظر گرفته می شود 2و موتور سمت راست شماره  1اگر از پشت نگاه کنید موتور سمت چپ شماره 
 .شوند روزهاي زوج استارت زده می 2روزهاي فرد و موتور شماره  1
مخالف سمتی که موتور در حال استارت است باید باز باشد تا  ها باستثناي دربدربکلیه وال معم موتورها  هنگام استارت زدن  

 تخلیه سریع مسافرین در صورت آتش سوزي امکان پذیر باشد. 
 باز و بستھ كردن مشت می بایست با نشان دادن عالمت بصري یا گروه آتش نشانی، متوجه آتش درحین استارت بشود HLO اگر
 نماید.مربوطه  متوجه آتش سوزي در موتور خلبان را،  

براي نشان دادن آتش در موتور شماره یک ، با دست راست شماره موتور و با باز و بسته کردن مشت دست چپ خلبان را متوجه 
ن فتمگر به درخواست خلبان. آتش گر . آتش در قسمت موتور نمایید. در این هنگام هیچ اقدامی جهت اطفاي حریق انجام ندهید

موتور ریسک مهم و قابل توجهی است که خیلی به ندرت اتفاق می افتد. موتور در محفظه اي مقاوم در مقابل آتش قرار گرفته شده 
 .که می تواند ناگهان در حداقل زمان آتش را در برگیرد
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 مپنجفصل 
 
 

 ھلیکوپتر واژه ھای پروازی
 

 منابع 
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  پروازي هلیکوپترواژه هاي 

 
HEMS HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE 
HLO HELICOPTER LANDING OFFICER 
LZO LANDING ZONE OFFICER 
Thumb up OK 
Thumb down NOT OK 
BRACE فرمان حالت گرفتن ھنگام فرود اجباري 
CB CUMULONIMBUS - THUNDERSTORMS 
CG CENTER OF GRAVITY 
ELT EMERGENCY LOCATOR TRANSMITER  
FM FLIGHT MANUAL 
GW GROSS WEIGHT 
VFR VISUAL FLIGHT ROLES 
IFR INSTRUMENT FLIGHT RULES 
PIC PILOT IN COMMAND 
  
  
  

 
 
 
 
 

 منابع:
  

1) Air Ops  (  مقررات عملیات پروازی سازمان ھواپیمایی کشوری ) 
2) HLO Course  
3) Bk 117 Flight Manual 

 
 


