
4/6/2019 شناسنامھ پایگاه - مورد جدید

ems.health.gov.ir/base/Lists/List1/Item/newifs.aspx?List=71317dc2-fbc6-4a49-878b-7d6861536fb7&Source=http%3A%2F%2Fems%2Ehealth%2… 1/4

SharePoint
  

مركز مديريت حوادث و فوريتھاي پزشكي دانشگ...سایت ھاOneDriveفید خبری

 

نام پایگاه

وضعیت فعالیت پایگاه
 

نام استان
 

نا

م دانشگاه

 

نام شهرستان
 

کدینگ پایگاه
حروف انگلیسیعدد سه رقمی کد

داردشماره تلفن پایگاه
    تلفن هشت رقمی پایگاه        پیش شماره

   تلفن هشت رقمی      داردنمابر

کد پستی ده رقمی

طول جغرافیایی
درجهدقیقهثانی

عرض جغرافیایی
ثانیه

 

دقیقه

 

درجه

 

لینک موقعیت جغرافیایی پایگاه:

لطفا محل پایگاه بر روی Google Earth جانمایی گردد و سپس فایل KML بر روی سایت
بارگزاری گردد

برای پیوست نمودن یک فایل، اینجا را کلیک کنید

تاریخ تاسیس پایگاه

نشانی دقیق پستی پایگاه

آیا پایگاه تحت عنوان مرکز پیام فعال است؟

 نوع پایگاه

نوع سازه
قدمت سازه به سال

سال بازسازي
کل مساحت بناي

پاي

گاه

مساحت زیربنا

 مالکیت سازه
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سایر:

استیجاري

پارکینگ   

نوع لجستیک پایگاه

تعداد آمبوالنس سبک زمینی

تعداد موتور آمبوالنس

تعداد اتوبوس آمبوالنس

تعداد بالگرد

تعداد شناور

تعداد آمبوالنس فعال

آیا آمبوالنس کد پشتیبان دارد

تجهیزات مخابراتی

مستقیمنوع اینترنت

نداردخط مستقیم تلفن همراه

نداردتلفن-ماهواره اي:

 تجهیزاتاداري

صندلی
 مبلمان اداري: اداري:

کامپیوتر و
 متعلقات:

دستگاه
 دستگاه تلفن فکس:

تختخواب و
 متعلقات:

تجهیزات ورزشی

میز پینگ پنگ

وسایل ساده بدنسازي

میله بارفیکس

هیچکدام

سایر وسایل ورزشی:

تعداد تکنسینهایی که از وسایل ورزشی در پایگاه استفاده می کنند:

تجهیزات رفاهی

 میزتلویزیون: تلویزیون: رادیو:

 آبسردکن: ماکروویو لباسشویی

 اجاق گاز:
میزناهارخوري

(4 نفره)
 میز تحریر: 

تردمیل

TRX کش

طناب ورزشی

فاقد وسایل ورزشی

ورزش وسایل سایر

استیجاری

 

 

 

استیجاری
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صندلی یخچال
راحتی:

 کتابخانه: 

 زنگ اخبار:میز اتو: کمد لباس:

 پرینتر: پرده:
کپسول اطفاي

 حریق:

دفتر ثبت
 اطالعات:

سرویس
 قابلمه:

قاشق، چنگال،
 کارد:

پارچ و
 لیوان:

سرویس چاي

خوري و

سینی
 

سماور،
کتري،قوري یا

چاي ساز
 

ساعت
 دیواري:

فرش یا
 جاکفشی: موکت:

 بی سیم ثابت: چوب لباسی: جاروبرقی

بی سیم
 کمد دارویی: دستی:

تابلو سر
 درب پایگاه:

انبار
 تجهیزات

دوربین مدار
آیفون: بسته:

تجهیزات تاسیساتی

 گاز: برق: آب:

 آب ذخیره:
برق

 خط تلفن: اضطراري:

 وسایل گرمایشی:

 وسایل سرمایشی:

تجهیزات پزشکی دپوي موجود در پایگاه

اسکوپ
 استریچر:

شورت بک
:KEDبورد 

النگ بک
 بورد:

ست
برانکارد
پاچالقی

 ست زایمان ست کالر: 

 کیف تریاژ
کیف

CBRNE :CPR کیف 

 گلوکومترکمداستوك دارو

 کپسول اکسیژن پرتابل:

 پالس اکسی متر:

  ونتیالتور:

 آمبوبگ بزرگسال:

 آمبوبگ اطفال:

  الکتروشوك
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AED  

   الرنگوسکوپ

  ساکشن

وضعیت بازسازي پایگاه

نیاز به عملیات
بازسازي- تعمیر و

بهسازي
سایر

 

ثبت نهایی
 

اتاق داخل پایگاه
سرویس بھداشتی

آشپزخانھ
رنگ دیوارھا

سیستم سرمایشی
گ


