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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنايي

 و تحقيقات رداستاندا مؤسسۀ مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ

ي )رسمي( استانداردهای مل نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

 .دارد عهده به را ايران

مؤسسرات   و مراكر   نظرران  صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني های كميسيون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوين

توليردی،   بره شررايط   توجره  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توليدی پژوهشي، علمي،

كننردگان،  مصرر   توليدكننردگان،  شرام   نفرع،  و حر   صراحبان  منصرفانۀ  و آگاهانره  مشراركت  از كره  اسرت  تجراری  و فنراوری 

نروي    پريش  .شرود  مري  حاص  دولتي غير و دولتي های سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراك  كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پ  و شودمي ارسال مربوط فني های كميسيون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهي برای ايران ملي استانداردهای

 و ايرران ارا    رسرمي( ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتۀ در پيشنهادها و نظرها

 .شود مي منتشر

كننرد   مري  تهيره  شرده  تعيرين  ضروابط  رعايت با ني  ذيصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نوي  پيش

بردين ترتيرب،    .شرود  مري  منتشرر  و ارا   ايرران  ملري  اسرتاندارد  عنروان  بره  تصرويب،  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتۀ

ملري   ترۀ كمي در و تردوين  5 شرمارۀ  ايرران  ملري  اسرتاندارد  در شرده  نوشرته  مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشکي  استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللري   برين  كميسريون  ISO(1(اسرتاندارد   المللري  برين  سرازمان  اصرلي  اعضرای  از ايرران  صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ

كدك  غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است )OIML(3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و )IEC(2الکتروتکنيک 

)CAC(5  كشور، خاص های نيازمندی و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهای تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيریبهره بينالمللي استانداردهای و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهای آخرين از

كنندگان،  صر م از حمايت برای قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ

اجررای   اقتصرادی،  و محيطري  زيسرت  مالحظرات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردی ايمني و سالمت حفظ

اسرتاندارد،   عرالي  شورای تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخ  توليدی محصوالت برای را ايران ملي استانداردهای از بعضي

و  صادراتي الهایكا استاندارد اجرای كشور، محصوالت برای المللي بين بازارهای حفظ منظور به تواند مي مؤسسه نمايد.  اجباری

در  فعرال  سساتمؤ و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان برای همچنين نمايد.  اجباری را آن بندیدرجه

و  هرا  آزمايشرگاه  محيطري، زيست مديريت و كيفيت مديريت های سيستم صدورگواهي و ممي ی بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينۀ

تأييرد   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وساي  كاليبراسيون )واسنجي( مراك 

نظرارت   آنهرا  کردعمل بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت

تحقيقرات   نجرام ا و گرانبهرا  فل ات عيار تعيين سنجش، وساي  كاليبراسيون )واسنجي( يکاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهای سطح ارتقای برای كاربردی

 

 

                                                           
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش

ن شد. اين تدوي 1377نخستين بار در سال  " هاآمبوالن   – و تجهي ات آنها پ شکيخودروهای  " استاندارد

 ن و تاييرد استاندارد بر اساس پيشنهادهای رسيده و بررسي توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايررا 

لري  س كميتره م بار مورد تجديرد نظرر قررار گرفرت و در ................. اجرال      دومينكميسيون های مربوط برای 

ن اصرالح  قرانو  3اده مر اين استاندارد به استناد بند يک نک مهندسي پ شکي مورخ ................... تصويب شد. اي

سرتاندارد  ا، بره عنروان   1371قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

 ملي ايران منتشر مي شود . 

دمات، خر  برای حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهای ملي و جهاني در زمينه صرنايع ، علروم و  

مي  صالح و تکاستاندارد های ملي ايران در مواقع ل وم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادی كه برای ا

 هرد گرفرت .  اين استاندارد ها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مرورد توجره قررار خوا   

 لي استفاده كرد.بنابر اين، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استاندارد های م

 است. 1384: سال 4374اين استاندارد جايگ ين استاندارد ملي ايران شماره 

 منبع و مآخذی كه برای تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است: 

 
EN 1789: 2007- Medical vehicles and their equipment – Road ambulances  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

آمبوالنس ها ـ و تجهيزات آنها پزشکيهاي روخود  
 

 هدف و دامنه كاربرد 1

  یهرا مبروالن   اجررا و تجهير  آ  طراحري، آزمرون،   ال امرات  هد  از تدوين اين استاندارد ، تعيرين  

همچنرين ايرن اسرتاندارد    مي باشد. مراقبت از بيماران مورد استفاده در انتقال و  جاده ایشهری و 

 .را در بر مي گيردابين بيمار ك ال امات 

  .شودنمي  شام را خودروها و آموزش كاركنان  تائيدمربوط به ال امات اين استاندارد 

حداق  يرک بيمرار )برر روی    جاده ای با قابليت انتقال شهری و های   آمبوالناين استاندارد برای 

 كاربرد دارد.لي(دبرانکار و / يا صن

طبقره  به شررح ذير    ها  بر اساس اف ايش سطح مراقبت قاب  اجرا ال امات بر حسب نوع آمبوالن  

 :شودمي بندی 

 انتقال بيماری برا 2Aو  1Aنوع 

 آمبوالن  اورژان  Bنوع 

 واحد سيار مراقبت های ويژه Cنوع 

جراده ای و  شرهری و  آمبوالن  های وساي  پ شکي قاب  حم  در اين استاندارد ال امات كلي برای 

محيطي مري توانرد برا    داخ  و خارج بيمارستانها و درمانگاهها در مواقعي كه شرايط آنها در كاربرد 

 دهد.مي مسقف تفاوت داشته باشد را ارائه  يهناحشرايط طبيعي 

 

 مراجع الزامي  2

مدارك ال امي زير حاوی مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنهرا ارجراع داده شرده اسرت.     

 بدين ترتيب آن مقررات ج ئي از اين استاندارد محسوب مي شود. 

باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهرای   صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شدهدر 

نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار بره  ورد بعدی آن م

 آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه های بعدی آنها مورد نظر است.



 

 است:استفاده از مراجع زير برای اين استاندارد ال امي 

 قسمت اول: ويژگي ها. -، شيشه های ايمني خودرو709-1استاندارد ملي ايران به شماره  2-1

قسمت دوم: روشهای  -، شيشه های ايمني خودرو709-2استاندارد ملي ايران به شماره  2-2

 آزمون.

 وي گيها و روش آزمون. –كمربند ايمني  -، خودرو779استاندارد ملي ايران به شماره   2-3

-پايپوش ايمني – وسائ  حفاظت شخصي -پايپوش، 1136استاندارد ملي ايران به شماره   2-4

 وي گيها.

قسمت اول: مقررات كلي  -، تجهي ات الکتريکي پ شکي3368استاندارد ملي ايران به شماره  2-5

 ايمني.

وي گيها و روش  -تکيه گاه های كمربند ايمني -، خودرو4017استاندارد ملي ايران به شماره   2-6

 آزمون.

، برانکارد و ساير تجهي ات حم  بيمار در آمبوالن  4370استاندارد ملي ايران به شماره   2-7

 مقررات، عملکرد و طراحي.

 ، مقررات ايمني دستگاههای ساكشن الکتريکي.4592استاندارد ملي ايران به شماره   2-8

ورهای فشار و رگوالتورهای فشار همراه با جريان ، رگوالت6230استاندارد ملي ايران به شماره   2-9
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 اصطالحات و تعاريف 3

 به كار مي رود :تعاريف زير اصطالحات و  ،در اين استاندارد

3-1  

  بيمار و بيمار اورژانس

3-1-1  

 بيمار

حمر  و نقر  مناسرب بره     شخصي است كه در شرايطي قرار دارد كه نياز به مراقبت پ شرکي و/يرا   

 وسيله افراد آموزش ديده به مراك  درماني را دارد.
 

3-1-2  

  بيمار اورژانس

فوری يا تهديد او در معرض خطر بيماری است كه به علت بيماری، جراحت يا ساير شرايط، زندگي 

مراكر  درمراني و   مگر اين كه امکان درمان و/يا پايش اورژانسي و حم  و نق  بره  كننده قرار دارد، 

 تشخيص پ شکي فراهم گردد.

3-2  

  مبوالنسآ

جهرت مراقبرت و    فعاليرت مررتبط  در خودرويي كه امکان حضور حداق  دو نفر افراد آموزش ديده 

 در آن وجود داشته باشد.حم  و نق  حداق  يک بيمار بر روی برانکار 
 



 

3-3  

 انواع آمبوالنس 

3-3-1  

 (Aآمبوالنس جهت حمل و نقل بيمار )نوع 

 غير اورژانسي طراحي و تجهي  شده است.حم  و نق  بيماران  كه جهتآمبوالن  

 حم  و نق  بيمار وجود دارد: آمبوالن دو نوع  

 )روی برانکار( : مناسب برای حم  و نق  يک بيمار 1Aنوع  

 (يا نيمکت )روی برانکار و/يا صندليبيمار يا اند : مناسب برای حم  و نق  يک  2Aنوع 

 
 

3-3-2  

 (B)نوع  آمبوالنس اورژانس

  .تطراحي و تجهي  شده اسبيماران  و پايش اوليهدرمان های  آمبوالن  كه جهت حم  و نق ،

 3-3-3 

 (C)نوع  واحد سيار مراقبت هاي ويژه

  .ستاو پايش بيماران طراحي و تجهي  شده  پيشرفتهآمبوالن  كه جهت حم  و نق ، درمان های 

3-4  

 وزن خالص خودرو

 وزن بدون بارگذاری

 75ه كوزن راننده  شام برای آمبوالن   1382سال  6924استاندارد شماره وزن خودرو مطاب  با 

 گويند.را  كيلوگرم در نظر گرفته شده و كليه تجهي ات ثابت 
   باشد.نمي و فني پ شکي  و بهداشتي، 1دستي وزن خالص خودرو شام  تجهي ات -يادآوري

 

3-5  

  وزن مجاز ناخالص خودرو

 وزن مجاز كلي

                                                           

1- Handling equipment 



 

 75كره   ، وزن سرنشرينان وزن خالص خودرو، تجهي ات بهداشتي، پ شکي و فنيوزن خودرو شام  

 .وزن افراد ذخيره مي باشدبه انضمام  كيلوگرم به ازاء هر نفر در نظر گرفته شده
 EEC/70/156دسرتورالعم   مطراب  برا    ورخرود توسط توليدكننده شاسي خودرو بايد اخالص نمجاز ن وز -يادآوري

  تعيين شود.

 

3-6  

  ظرفيت بارگذاري

 خالص خودرو گفته مي شود.تفاوت بين وزن خالص و وزن نابه 
مي  ،راتر نرودف محور مجاز هر به طوری كه از بار مبوالن  آ توزيع شده روی وزن نشاندهنده  مقدار اين -يادآوري

   باشد.

3-7  

  تثبيت امانهس

ا ر آمبروالن   پ شرکي داخر   ايجاد ثبات دائمي وساي  يا سراير تجهير ات   سيستم يا وسيله جهت 

 گويند.

3-8  

  نگهدارنده امانهس

متحرك ي وساي  يا تجهي ات پ شک ،به كار رفته جهت ايمني اقالمقفسه يا ساير وساي  واسطه ای 

 شند.نگهدارنده قاب  جدا شدن باامانه از سب ار ابدون استفاده از كه خودرو يا قاب  حم  

 

 

 الزامات  4

 الزامات كلي 4-1

 كليات 4-1-1

و ارائره تائيديره    مطابقت داشته باشرد  سوی 13821سال  6924آمبوالن  بايد با ال امات استاندارد 

 .نوع خودرو از مراجع ذی صالح مورد تائيد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ال اميست

                                                           

1 - 2001/116/EC 



 

دستورالعم  توليرد  با ب  اطمو استفاده مي شوند در شرايط عادی ي كه آمبوالن  هنگام تتجهي ا

 مي تواند بطور منطقي بوسيله نبايد سبب به مخاطره انداختن ايمني كه  ،نگهداری مي شودكننده 

پيشربيني گرردد، شروند.     12136ملي ايران به شماره  استاندارد مديريت ريسک مطاب  باروشهای 

ر دو ترک اشرکال   در هنگامي كه با عملکرد مورد نظر در شرايط عادی  آمبوالنسها ايمني تجهي ات

  ارتباط هستند نبايد سبب به مخاطره انداختن ايمني شود.

 ارائه مي دهد. "گواهي انطباق "و  "خالصه آزمون "برای مثال يک   پيوست ب و 
مراجع ذی صالح از سوی ارائه مجدد تائيديه منوط به موارد مورد تائيد فوق در اعمال تغييرات هر گونه  -يادآوري

 .استمورد تائيد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  

 ابعاد كلي بيشينه 4-1-2

 مقادير زير باشد:حداكثر ابعاد كلي بايد مطاب  با 

 باشد. 1382سال  6924: بايد مطاب  با استاندارد و پهنا طول

 مطابقت داشته باشد. 1382سال  6924آمبوالن  بايد با ال امات استاندارد  mm 3000ارتفاع: 
 نمي باشد. برای اندازه گيری ارتفاع خودرو آنتن قاب  انعطا  مبنای محاسبه -يادآوري

 فاصله آزاد قوس چرخ 4-1-3

مورد نظر به وسريله توليرد   فاصله آزاد قوس ارخ  كمينهبايد به آمبوالن  خودرو  تبدي  كنندگان

 ين كند.كننده شاسي را تام

 

  عملکرد 4-2

 شتاب 4-2-1

ثانيه  35بايد قادر باشد تا در مدت زمان با وزن ناخالص مجاز خودرو يک آمبوالن  بارگذاری شده 

 شتاب بگيرد. km/h 80تر در ساعت به سرعت ماز سرعت صفر كيلو

 ترمز 4-2-2

 . شود تعبيهخودرو  سازندهبايد از سوی  (ABS)ضد قف  ترم   امانهيک تجهي  اساسي س

كه توسط توليد كننده اصلي مورد تائيرد سرازنده    (ABS)ترم  ضد قف  خودرو بايد به يک سامانه 

 مجه  باشد.خودرو ساخته شده، 



 

 ايمني امانهس 4-2-3

  ايمني غير فعال مجه  باشد. امانهسكنترل پايداری و يک  امانهبه يک سبهتر است خودرو 
، كيسره هروايي  كنتررل پايرداری و    امانهكنترل اصطکاك مثالهايي از سو  الکترونيکي توزيع ترم  امانهس -يادآوري

   ايمني غير فعال مي باشند. امانهسمثالهايي از جاذب انرژی ساختار بدنه و جمع كننده فرمان  امانهس

 

  الزامات الکتريکي 4-3

 كليات 4-3-1

كره بررای آمبروالن  هرا      IEC 60364-7-708بند هرايي از اسرتاندارد   با تاسيسات الکتريکي بايد 

 مطابقت داشته باشد.كارايي دارند 
يره هرای خرودرو    قربال  تائيد كره  خودرو اصلي تجهي ات الکتريکي  IEC 60364-7-708استاندارد مرجع  -يادآوري

  اند، را شام  نمي شود. پوشش داده شده

 تردد اضطراری مجه  باشد.و بصری به منظور  سمعيهشدار دهنده  امانهيک سخودرو بايد به 

 

  (EMC) سازگاري الکترو مغناطيسي 4-3-2

 كليات 4-3-2-1
ايمن آمبوالن  و تمامي تجهير ات داخر    هر گونه ريسک در عملکرد رساندن  كمينهبه منظور به 

بوجرود آمرده توسرط خرودرو و     ميردان هرای الکترومغناطيسري    رات يثاتآن يا در خودرو نسبت به 

  مطابقت داشته باشند. ،طهومرب EMCقوانين تجهي ات آن، هريک از اقالم بايد با 

انطبراق برا   ديه ئيكه دارای تاباشند هايي امانه و زير س اتبا عملکرد كام  بايد اج اء، تجهي خودرو 

 . باشند مربوطهصنعت  EMCقوانين 

 و اسرتانداردهای  3368سرری اسرتانداردهای    ،پ شکي اتپشتيبان تجهي  امانهعالوه بر اين برای س

 EN 60601-2 .بايد به كار برده شود 

  

 ارتباطيات تجهيز 4-3-2-2
 بايد با قوانين ملي مطابقت داشته باشد.عنوان مثال تاسيسات راديويي(  بهارتباطي ) اتتجهي 

 الکتريکي/ الکترونيکي امانهاجزاء و س 4-3-2-3
تجهي اتي كه بطور دائرم نصرب   ها و تمامي  امانهالکتريکي/ الکترونيکي خودرو، اج اء، زير س امانهس

 گذاری شوند.نشانه  1382سال  6502بايد مطاب  با استاندارد شده اند 



 

 شردت با ته تشعشع ياف RF در برابر امواج راديوييتواند بپ شکي الکتريکي  اتكه تجهي  مي شودتوصيه  -يادآوري

در  برول ققابر    مير ان  كمينهاندازه گيری شده، به عنوان  IEC 60601-1-2كه مطاب  با استاندارد  V/m 20ميدان 

   را تحم  نمايد. نظر گرفته شده

 مولد جريان متناوب )دينام(باتري و  4-3-3

آنهرا مرورد    دا كرردن بدون نياز بره جر  كه به گونه ای در مح  تعبيه شده قرار گيرند باتری ها بايد 

از هر گونره امکران   كه به آن بايد به گونه ای باشد  ساختمان باتری و اتصاالترار گيرند. ق 1بازبيني

 اتصال كوتاه غير عمدی جلوگيری كند.

کتريکري  تروان ال  الکتريکي بايرد قرادر بره نگهرداری     امانهس Cو  2A  ،Bبرای انواع آمبوالن  های 

 باشد. برای روشن كردن مجدد موتور پشتيبان 

ای خصوصريات براتری هر   مطابقت داشته باشرد.  (  1)خصوصيات باتری های استارتر بايد با جدول 

 باشد. ( مطابقت داشته1با جدول )نصب بايد تکميلي در صورت 
فاده حم  شده و مورد نظر جهرت اسرت    پ شکي يممکن است به منظور تغذيه وساباتری های تکميلي  -1يادآوري

 مورد نياز باشد.در آمبوالن  

 ( باشد.1خصوصيات دينام بايد مطاب  با جدول )

 

 توان /ظرفيت كمينه -1جدول

 

 

 نوع آمبوالنس 

 1A   2A B C 

 12اسمي ولتاژ 

 ولت

 رای ظرفيتب آمپر ساعت 54

تا كابين بيمار  

 54 نفر  4

آمپرساعت و 

 4برای بیش از 

آمپر  80 نفر

 ساعت

 

 آمپر ساعت 80 آمپر ساعت 80

 24ولتاژ اسمي 

 ولت

آمپر ساعت  63 - -

V) 122 ( 

آمپر ساعت  63

V) 122 ( 

 12ولتاژ اسمي 

 ولت

 آمپر ساعت 80   آمپر ساعت 80  - -

 آمپر ساعت 63آمپر ساعت  63 - - 24ولتاژ اسمي 

                                                           

1 - Maintenance 



 

 ) V 122 (   V) 122( ولت

 وات 1200 وات 1200 وات 700 وات 700 توان دينام
a  به عنوان مثال باتريهای ژله ای و نوع آببندی شده( و ال اما  از نوع خشک باشندباتری های تکميلي بايد دارای پايداری دوره ای باال (. 
 

اين وضعيت بايد برين برار الکتريکري و    الکتريکي بي بار قرار دارد،  پايداری در وضعيت هنگاميکه موتور -2يادآوري

به نصرب يرک وسريله    از نيبه منظور دستيابي به اين وضعيت، ممکن است  خروجي مولد جريان متناوب حفظ شود.

 بار الکتريکي اوليه در خودرو باشد. ايجاد

 تاسيسات الکتريکي 4-3-4

فرراهم كرردن    خارجي بره منظرور  اتصال دهنده يک بايد  Cو  Bدر آمبوالن  های نوع  4-3-4-1

 زير باشد: به شرح توان مورد نياز كاركردها

 باتری ها /شارژ باتری -

 نصب در صورتتغذيه وساي  پ شکي،  -

 نصب در صورتتغذيه گرمکن كابين بيمار،  -

 نصب در صورتموتور،  کنتغذيه پيش گرم -

و با ايمني الکتريکي و  ولت، بايد اتصال دهنده نری باشد 220/240ولت يا  110اتصال دهنده برای 

 مکانيکي مداخله نداشته باشد.

امکران پرذير باشرد،    خارجي  ولت 220/240در خالل اتصال آن به منبع موتور روشن نمودن نبايد 

 قطع كننده مکانيکي اتوماتيک نصب شده باشد.مگر اينکه يک 

اتصال دهنده بايرد در طرر  راننرده    هيچ قطع كننده مکانيکي اتوماتيک نصب نشده باشد،  انانچه

 باشد.

بيشينه با  "زميناتصال نشت حفاظت وسيله  "بوسيله يک ولت، بايد  220/240ولت يا  110مدار 

محافظرت گرردد. انانچره حفاظرت تنهرا      يک ترانسفورماتور مجر ا  ميلي آمپر يا توسط  30تنظيم 

ن ديک پري  به شرح ارائه شود، بايد يک براسب  "وسيله حفاظت نشت اتصال زمين "بوسيله يک 

 وجود داشته باشد: زير

 

  "هشدار! تنها به اتصال دهنده مجاز متص  نماييد"

ولت با قابليرت تغذيره از اتصرال دهنرده      220بايد مجه  به كمينه يک پري   Cو  Bآمبوالن  های نوع  -يادآوري

 مجه  به سامانه حفظ جان در مدار الکتريکي باشد.

ارائره   2كمينه تعداد اتصال دهنده ها همرانطور كره در جردول     دارایبايد  كابين بيمار 4-3-4-2

 يک منبع دائمي تغذيه بايد وجود داشته باشد.اين اتصال دهنده ها ، باشد. برای شده



 

 

 

 

 ولت براي وسايل پزشکي در كابين بيمار 12اتصال دهنده هاي  -2جدول

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A   2A B C 

كمينه تعداد اتصال 

 دهنده ها

2 2 4  

 

4 

 

ودرو خر الکتريکري   امانهخودرو پايه بايد از سر الکتريکي اضافي نصب شده به  امانههر س 4-3-4-3

 في اسرتفاده اتصال به زمين برای مدارهای اضرا مج ا باشد و بدنه يا شاسي نبايد به عنوان يک پايه 

 شود.

مجر ا باشرد. همره مردارها      1بايد دارای محافظ اضافه باراضافي  های امانهس /امانههمه مدارها در س

نشرانه  فاصله يک متر در طرول خرود   بخوبي تعريف شوند و كابلها در نقاط اتصال و در بيشينه بايد 

 گذاری شوند.

خراب يک مدار  انانچهبه گونه ای ساخته شود كه وقتي/ بايد مدارهای كافي داشته باشد و  امانهس

سروئيچ   2"جرايگ ين منبرع تغذيره   "واند به يرک  بت ، كليه روشنايي ها و تجهي ات فني پ شکيشود

 شود.

 چ شرات باشرند. هري   قرادر بره تحمر  ارتعا   لوله های به كار رفتره بايرد   و سيم كشي ها  4-3-4-4

  هرا  سريم كشري  گاز رساني عبرور نمايرد.    تاسيساتمسير يا از ميان لوله های سيم كشي نبايد در 

  توسط توليد كننده اعالم شده بارگذاری شوند.نبايد بيشتر از آنچه 

اب  تعروي   تصال دهنده ها بايد غير قهايي با ولتاژ متفاوت وجود دارد، ا امانهسهر جا  4-3-4-5

 باشند.

                                                           

 ، باشد.ه مي شودهای مديريت كنترل الکتريکي ناميد امانهآنچه به عنوان سيا محافظ های اضافه بار مي تواند شام  فيوزها  -1

2- Alternative power source  



 

 بدنه خودرو  4-4

 ايمني در برابر آتش 4-4-1

 100ز آزمون شوند، بايد دارای آهنگ سوختن كمتر ا ISO 3795كليه مواد داخلي وقتي مطاب  با 

 ميلي متر بر دقيقه باشند.

 موقعيت صندلي راننده 4-4-2

شده  ادير تائيداز مقفضای ارگونومي كابين راننده و تنظيم صندلي آن،  ، هاسكليه انواع آمبوالن برای

 كاهش يابد.توسط توليد كننده اصلي خودروهای پايه نبايد 

 

 كمينه ظرفيت بارگذاري 4-4-3

 باشد. 3كمينه ظرفيت بارگذاری بايد مطاب  با جدول 

  

 

 

 

 (سرنشينكمينه ظرفيت بارگذاري ) -3دولج

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A   2A B C 

و/ يا  1ها نشيمنگاهتعداد 

برانکارها )عالوه بر 

 صندلي راننده(

3 4 4  

 

4 
a 5  

a با دو برانکار 
 

 

 ديوار حائل 4-4-4

را از كرابين بيمرار جردا كنرد.     يک ديوار حائ  كام  يا يک ديوار حائ  با يک در بايد كابين راننده 

هنگرام براز برودن در مرذكور وجرود       يک در نصب شده باشد، نبايد امکان رانندگي خودرو  انانچه

                                                           

1 - Seat 



 

از باز حركت است، حال در انانچه آمبوالن  باشد كه  امانه ایمجه  به ساين در بايد  داشته باشد.

 شدن در جلوگيری نمايد.

اد مطاب  برا  ساخته شده از موديوار حائ  ميلي متر بايد در  100 فاصلهكمينه  يا دو پنجره با ،يک

ری امکران تمراس ديردا   شود. پنجرره هرا بايرد     تعبيه EEC/92/22 اصالح شده دستورالعم  ال امات

مترر   12/0 مسراحت پنجره بايرد دارای بيشرينه   بازشونده  قسمتمستقيم با راننده را فراهم نمايد. 

ظيم يا سراير  قاب  تنپرده خودبخود باز شود و بايد دارای قسمت باز شونده پنجره نبايد باشد. مربع 

  باشد. ،وساي  به منظور جلوگيری از ايجاد م احمت نور كابين بيمار برای راننده

 ورودي ها )درها، پنجره ها، خروجي هاي اضطراري( 4-4-5

 كليات 4-4-5-1

بين بيمار كادر ( يکي در عقب و يکي در كنار)به صورت در يا پنجره   -كمينه دو ورودی بايد 

  .وجود داشته باشد

 آب بندی شوند. ،آب نفوذكليه ورودی ها بايد جهت حفاظت از 

 باشند. مطاب  4نمايش داده شده در جدول بايد با كمينه ابعاد كليه ورودی ها 

 

 ابعاد ورودي ها در كابين بيماركمينه  -4جدول

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A  

a 

mm 
2A  

a 

mm 

B 
mm 

C 
mm 

 cارتفاع 

 c عرض

 ارتفاع 

 عرض
a درصد مجاز است. 10كاهش ابعاد ورودی ناشي از شعاع انحنای گوشه ها كمتر از 
b  توسط توليدكننده نبايد كاهش يابد. شده ايجادابعاد 
c  ،ابعاد ارتفاع و عرض ممکن است تعوي  شوند.در صورت وجود پنجره 

مراجعه كنيد.به حساب آورد ی كه بايد برای ابعاد برانکار 4370استاندارد به   

 درها 4-4-5-2

 شد:باايمني با قابليت های ذي   امانهسدارای ن بيمار بايد يابهر در خروجي ك



 

 1امکان قف  و باز كردن از داخ  بدون استفاده از كليد -الف

 1با استفاده از كليد خارجامکان قف  و باز كردن از  -ب

 وقتي در از داخ  قف  شده است. 1با استفاده از كليدامکان باز كردن از خارج  - 
 همراه باشد.با يک سيستم قف  مرك ی اختياری مي تواند ايمني  امانهاين س -يادآوري

 در حالت باز از قابليت ايستايي برخوردار باشند.درهای كابين بيمار بايد 

ر بطوودرو خ حركتهنگام نانچه هر كدام از درها ابايد راننده را يک اعالن صوتي و/ يا بصری 

 .آگاه كند كام  بسته نشده باشند، 

  

 پنجره ها 4-4-5-3

ه گونه با بايد آنهمح  قرارگيری پنجره خارجي وجود داشته باشد. بايد كمينه دو در كابين بيمار، 

  در عقب كابين بيمار باشد. ديگریيکي در يک طر  و يکي در هر طر  يا ای باشد كه 

فراهم وم نگام ل ار را هكه قابليت استتار بيمپرده دار باشند يا به گونه ای قرار گيرند پنجره ها بايد 

 د.نشو ساخته EEC/92/22دستورالعم  اصالح شده  آورند. پنجره ها بايد از مواد مطاب  با ال امات 

 ناحيه بارگذاري 4-4-6

 باشد.مطاب   5ابعاد ناحيه بارگذاری بايد با جدول 

 ناحيه بارگذاري ابعاد -5دولج

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A   2A   B C 

 ارتفاع در عقبي

در  2H) كمينه وضعيت 

 حالت باز (

 a( را ببينيد 1شک  )

mm 1800 mm 1800 mm 1900 mm 0091 

بيشينه زاويه بارگذاری 

 )برانکار(
 16b  16b  16b   16b 

دستگيره  ، مرك ودشورده آارتفاع بارگذاری )برانکار( هنگامي كه بيمار بر روی برانکار قرار گرفته يا پايين 

ف آمبوالن  يا كاز سطح زمين باالتر باشد. بيشينه ارتفاع ميلي متر  825های برانکار نبايد بيش از 

ميلي  750از  سکوی بارگيری نبايد با در نظر گرفتن جرم خالص خودرو بعالوه تجهي ات غير ثابت بيش

 سطح زمين باالتر باشد.از متر 

                                                           

  نيکي يا غير مکانيکي باشد.اكليد مي تواند وسيله مک -1



 

a  و اندازه گيری مي شود.خودرناخالص  جرمبطور كام  باز باشد در كه  تيدر وضعي  از در عقبياز زمين تا پايين ترين نقطه 

b .زاويه بارگذاری بايد تا حد امکان كم باشد 
 

نصب شود، بايد با كف آمبوالن  سطح در جايي كه يک سطح شيبدار يا باالبر بين سطح زمين و 

در موقعي كه . انده شودپوشكيلوگرمي  350ثابتبار  يک با قابليت تحم غير لغ نده  پوششيک 

بايد قابليتي برای الکتريکي عم  مي كند داار نارسايي شود،  امانهكه با س –وسيله بارگذاری 

 عملکرد آن بطور دستي ايجاد شود.

 

 
 ارتفاع در عقبي ) در حالت باز( -1شکل 

 

 كابين بيمار 4-5

 كليات 4-5-1

 بايد به گونه ای طراحي و ساخته شود كه وسراي  پ شرکي فهرسرت شرده در جرداول      كابين بيمار 

 شود. گذاریدر آن جا، مطاب  با نوع خودرو  19تا  9

 ناپذيری نفوذقابليت  باجانبي و درهای كابين بيمار بايد با يک ماده وارهای قسمت داخلي ديسقف، 

 شود. وشانده، پكنندهضد عفوني مواد و مقاوم به 

در آن نفروذ  به گونه ای طراحي و/ يا آببنردی شرود كره هريچ مرايعي نتوانرد       لبه های سطوح بايد 

بايد يک يا اند مجرای  ای قرار بگيرد كه اجازه جريان مايع به بيرون را ندهد، به گونهاگر كف كند.

 خروجي به همراه درپوش تعبيه شود.

باشرند،  سر افرراد   و با دست ها، پاهامستقيم تماس استفاده عادی در در كه ممکن است ي يلبه ها

 2/3 در مرواردی كره برآمردگي هرای كمترر از     داشته باشرند.  ميليمتر  5/2 ءبايد كمينه شعاع انحنا



 

در ارتفاع برآمردگي بايرد ترا نصرف      ءانحنا شعاعكمينه حالت وجود دارد، در اين  از تابلوهاميليمتر 

 عرض خودش گرد شود.

باشند و بايد به لبه های گرد منتهي كابين بيمار نبايد دارای لبه تي  تعبيه شده در كليه تاسيسات 

  اطالق مي شود.ميليمتر  5/2 كمتر ازاز ماده صلب دارای شعاع انحناء يک لبه به . يک لبه تي  شوند

در  4-5بنرد  زيرر  روش بيران شرده در   مطاب  برا   وسيله آزمونلبه هايي كه مي تواند با استفاده از 

بايد از ماده ميليمتر باشند يا  5/2بايد دارای لبه گرد با شعاع انحناء ب رگتر يا مساوی  ،باشند تماس

 غير صلب ساخته شود. 

نصب قفسه ها به گونه ای در جايي كه كشوها بايست در مقاب  باز شدن خودبخودی ايمن شوند و 

است دارای مکانيسم نگهدارنده وضعيت براز  باز شوند، بهتر باشند كه درهای آنها به طر  باال  شده

برای داروها مجه  به قف  ايمنري  بايد با يک قفسه قاب  قف  شدن  Cو  Bباشند. آمبوالنسهای نوع 

  تجهي  شوند.

افرراد مسرتقر در كرابين بيمرار هنگرام      اصطکاك كافي برای كف پوش هايي بايد انتخاب شوند كه 

 به سهولت قاب  تمي  شدن باشد.بايد با دوام و شستشو فراهم آورد و 
 كف پوش های انواع آمبوالن  بايد آنتي باكتريال و آنتي الکترواستاتيک )ضد الکتريسيته ساكن( باشد. -يادآوري

باشند. برای وسيله نگهدارنده دست )دستگيره( در باالی برانکار بايد با يک  Cو  Bآمبوالنسهای نوع 

 باشد. برانکاردر راستای محور طولي وسيله مذكور بايد  Cآمبوالنسهای نوع 

تجهير  شرود، فضرايي برا      4370صندلي غير تا شو مطاب  با اسرتاندارد  انانچه كابين بيمار با يک 

ی مي شرود( وجرود داشرته باشرد و ارتفراع      ) در ارتفاع آرنج اندازه گيرميليمتر  600 كمينهپهنای 

  را ببينيد(. 7جدول  a زيرنوي ) .باشدميليمتر  920 كمينهتا نشيمنگاه صندلي سقف 

نبايد از كابين بيمار قابر  دسترسري    (ب ارو ا زاپاس ارخخودرو )يعني  ینگهدارتعمير و تجهي ات 

 باشند.

 ابعاد كابين بيمار 4-5-2

 كليات 4-5-2-1

عاد اسکلت اصلي، كاهش ابعاد تا اببدست آوردن  برایابعاد كابين بيمار به پوشش آن بستگي دارد. 

 قاب  قبول مي باشد. -  برای ورودی درهاج –درصد در نواحي محدود شده  5

  Bو  1A  ،2Aابعاد كابين بيمار براي آمبوالنسهاي نوع  4-5-2-2

 )بردون در نظرر گررفتن     4ترا   2شرده در شرکلهای    نمرايش داده برا ابعراد    كمينهبايد كابين بيمار 

 مطابقت داشته باشد. ( ها، وساي  و تجهي ات پ شکيقفسه ها، صندلي 

W  اندازه گيری شده از سمت راست= عرض (RH ) تا اپ (LH )بج  انحنای سقف ، 



 

L  = در ارتفاع برانکار از عقب تا ديوار حائ طول اندازه گيری شده از 

H = كف تا سقفارتفاع، اندازه گيری شده از  

X = كه در قسمت مياني محور طولي برانکار اندازه گيری  ،برانکار تا سقفمجموعه نگهدارنده ارتفاع

 شده

1h  =  صندلي و سقفنشيمنگاه ارتفاع بين مرك 

2h  = كفپوشش ارتفاع بين مرك  نشيمنگاه صندلي و 

 
 

 ابعاد بر حسب ميليمتر مي باشد.

 
  1Aشمايي از ابعاد كابين بيمار براي آمبوالنس نوع  -2شکل 

 حسب ميليمتر مي باشد.ابعاد بر 



 

 
a 2 ابعاد برای آمبوالن  نوعA طول با بيش از اهار صندلي در كابين بيمار .(L )  3100بايد ( ميليمتر وW) باشد.ميليمتر 1500 بايد 

ميليمتر  1750( بايد H. ارتفاع )ميليمتر داشته باشند 250شعاع كمتر از  بايد كنج ها ، ميليمتری 1750ميليمتری تا  1500رتفاع ااز 

 باشد.

  2Aشمايي از ابعاد كابين بيمار براي آمبوالنس نوع  -3شکل 

 

 

 ابعاد بر حسب ميليمتر مي باشد.



 

 
. a  ناحيهI  

قسمت انتهای سر ااراوب برانکار يا  آستر ديوار حائ  وميليمتر بين  500 كمينهاست بايد  يدرمان اورژانسدر وقتي نياز به تسهي  

  بايد تعبيه شود.ميليمتر  1600ارتفاع  كمينهاندازه گيری شود.  برانکار در وسط محور و در ارتفاع برانکار  یسکو

  IIناحيه 

 بايد تعبيه شود.  ميليمتر 1600حداق  ارتفاع 

  IIIناحيه 

 كمينهبرانکار تعبيه شود. ميليمتر بايد در امتداد طولي برانکار از قسمت انتهای سر ااراوب  400به طول حداق  يک سطح صا  و افقي 

 ميليمتر بايد تعبيه شود. 1300ارتفاع 

  Bشمايي از ابعاد كابين بيمار براي آمبوالنس نوع  -4شکل 



 

  Cآمبوالنسهاي نوع و ناحيه درمان براي ابعاد كابين بيمار  4-5-2-3

در  ابعادی كهمطاب  با به منظور تشکي  ناحيه درمان بايد  Cدر آمبوالنسهای نوع كابين بيمار 

كليه اين بيرون زدگي ها در ناحيه درمان  به اندازه كافي ب رگ باشد. ،نمايش داده شده 5شک  

ابعاد مورد نياز را فراهم كند. يک  كمينهكه پ  از تا شدن بايد به گونه ای طراحي و ساخته شود 

 ممکن استاز اين صندلي  رفتهبکار و تجهي ات فني پ شکي ) در وضعيت ذخيره(  نيمکت /صندلي

 برای ناحيه درمان به طرق زير ايجاد م احمت كند:

 ميليمتر در انتهای سر برانکار باشد. 125بايد  ورودبيشينه  مورداين در  -

 هر دو طر  باشد. درميليمتر  125 "يک طر  يا مجموعا درميليمتر  125يا  -

داده هنگامي كه برانکار در موقعيت مياني ناحيه درمان قرار تائيد انطباق ابعاد ناحيه درمان بايد 

 تعيين گردد.شده، 

h =  )بيشينه( حفظ ميليمتر  650ميليمتر )كمينه( و  400بايد بين ارتفاع كاری از سطح برانکار )به استثناء تشک(

 شود.

R مي باشد.ميليمتر )بيشينه(  500كه  ،= شعاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ابعاد بر حسب ميليمتر مي باشد.

 
. a  باشد.پايين آمده ( ميليمتر 25بيشينه )در ناحيه سقف باالی برانکار 

. b  1250ميليمتر نبايد كمتر از  400بين گلگير ارخها در باالی  فاصله آزادعرض ميليمتر باشد،  400رتفاع گلگير بيش از اهر جا كه 

 ميليمتر باشد.

  Cابعاد ناحيه درمان براي آمبوالنس نوع  -5شکل 

 

 بيمار و همراه نيمکتصندلي/  4-5-3

 باشد. 6بيمار و همراهان بايد مطاب  با جدول نيمکت  /كمينه تعداد صندلي ها



 

 بيمار و همراهان نيمکت /نشيمنگاه هاتعداد  -6جدول

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A   2A B C 

  2 2 1 كمينه تعداد 

 

2 

در يک طر  

 برانکار

1a 1a - - 

در يک طر  از 

دو سوم 

فوقاني انتهايي 

 برانکار

- - 1b 1b 

 1c 1a 1a - موقعيت )ها( در سر يا كنار برانکار

a مي باشد. شيمنگاه باالی سر بيمار فقط به شک  صندلين 

b صندلي يا نيمکت  

c كمتر است. نشيمنگاهفقط در مواقعي كه ظرفيت از اهار 

 

 باشند. 7صندلي ها بايد مطاب  با كمينه ابعاد نمايش داده شده در جدول 

 كمينه ابعاد براي صندلي ها -7جدول

صندلي تکي  

  )بيمار(

mm 

 صندلي تکي
  )همراه(

 mm 

 صندلي تا شو )همراه(
mm 

 450 450 450 عرض 

 

 عم 

 

400 330 330 

 a 920 920 920 ارتفاع باالی صندلي

 50 50 50 ضخامت رويه صندلي

a  مي شود.انجام  است، كيلوگرم 75 بارو از وسط صندلي كه دارای در باال بطور عمودی اندازه گيری 

 
 باشد.  در صورت امکان ارتفاع صندلي بايد قاب  تنظيم   -1يادآوري

 باشد.  رويه صندلي بايد قاب  شستشو و ضد عفوني كردن   -2يادآوري



 

 

 امانهسر در موقعيتهای رو به جلو يا رو به عقرب نصرب شوند.   بايد 7و  6مطاب  با جداول صندلي ها 

پشرتي  نصرب شرود.    EEC/78/932كمربندهای ايمني و پشت سری ها بايد مطاب  با دسرتورالعم   

كمينه ضخامت رويه صندلي بايرد  ساخته شوند  mm100mm300كمينه ابعاد  ابايد بصندلي ها 

 باشد.ميليمتر  20

بطور دائمي در حالت رو به طرفين نصب صندلي هايي كه برای بيماران و همراهان نصب شده نبايد 

 .شوند

 خروج گازهاي بيهوشيتهويه و  هاي امانهس 4-5-4

  تهويه امانهس 4-5-4-1

بار تعوي   20كمينه  ايجادتهويه كه قادر به  امانهسيک هنگامي كه خودرو در حالت سکون است، 

 موجود باشد.  آنبايد در باشد، در ساعت  ی كابين بيمارهوا

  ( AGSSخروج گازهاي بيهوشي ) سامانه 4-5-4-2

 (بيهوشري  گازهرای فررار  يرا   O2N)برای مثال گاز  توزيع گازهای  امانهاز س كابين بيماردر  انانچه

آمبوالن  به منظور اطمينان از اينکه سطح آلودگي هروا از بيشرينه مير ان    بايد استفاده مي شود، 

 وملري  مطاب  با قوانين و مقرررات  خروج گازهای بيهوشي  امانهسيک تجاوز نکند بايد به مجاز آن 

 منطقه ای مجه  باشد.

 توزيع دما امانهس 4-5-5

  گرمايش امانهس 4-5-5-1

 موجود باشد:قاب  تنظيم مستق  به شرح ذي   امانهيک سعالوه بر گرم كردن كابين راننده بايد 

 ،  Bو  Aنوع  گرمايش برای آمبوالن  -

 . Cهای نوع  گرمايش هوای تازه برای آمبوالن  -

 -10 خرارج و داخر  كرابين بيمرار    شرايطي كه دمای در عم  كند كه به گونه ای بايد  امانهاين س

رسريدن ترا    ،درجه سلسريوس  – 20معادل ييدمايا در مناط  بسيار سرد با ، بوده درجه سلسيوس

دقيقه، دمرای كرابين    30پ  از دقيقه طول بکشد.  15نبايد بيش از درجه سيلسيوس  + 5 دمای 

دمای داخر  كرابين بيمرار بايرد در وسرط      درجه سيلسيوس رسيده باشد.  22بيمار بايد به كمينه 

خروجيهای سامانه گرمايش )در صورت وجود خروجيهرای متعردد( انردازه    برانکار و در نقطه مياني 

 گيری شود.



 

كنتررل الکترونيکري شررايط     امانهگرمايش بايد بوسيله يک ترموستات قاب  تنظيم يا يک سسامانه 

درجره سلسريوس    5م شرده بريش از   دمای بدست آمده نبايد با دمای تنظري محيطي كنترل شود. 

 اختال  داشته باشد.

يه وته امانهدمای مذكور را هنگام خاموش بودن سال امات  برآورد كردنگرمايش بايد قابليت  امانهس

 گرمايش در وضعيت گرمايش هوای داخ  كابين بيمار را اجرا نمايد. امانهو عملکرد س

 به كابين بيمار شود.ورود گازهای خروجي موجب نبايد  امانهنصب سموقعيت 

 سرمايشسامانه  4-5-5-2

 دقيقه دمای كابين بيمار بايد به بيشرينه   35بعد از به گونه ای باشد كه سرمايش بايد  نصب سامانه

دمای داخلي بايد در مرك  برانکرار )هرا( انردازه گيرری شرود و       برساند. درجه سلسيوس +25دمای 

نقطه مياني از خروجي های سرمايش )انانچه اندين خروجي در دسترس باشرند( انردازه گيرری    

 شود.

 نبايد موجب ورود گازهای خروجي به كابين بيمار شود. امانهنصب سموقعيت 

 روشنايي داخلي 4-5-6

 باشد. 8جدول بايد مطاب  با شدت روشنايي 
روشنايي داخ  برای مراقبرت از بيمرار   ظاهر پوست و اندام ها را تغيير خواهد داد. بنابرين   ،دمای رنگ  -يادآوري

 يرا   "روشني روز "يين نياز به تعاعتقاد بر اين است كه در استفاده از آمبوالن   در طول انتقال او حائ  اهميت است.

ايرن  درباره دمای رنگ يک مقايسره مري توانرد    نيست.  مقتضي غير از دمای رنگاز راه های  "تعادل رنگ طبيعي "

  درجه كلوين است. 4300تا  3800نورهای معاينه در بيمارستانها بطور طبيعي بين باشد كه 

 1650اضرافي در ناحيره درمران برا كمينره روشرنايي        منبع روشناييبايد به يک  Cنوع  آمبوالن 

كمينره  بايرد  گيرری شرود.   ه پايين ترين وضعيت سطح برانکار انرداز  دربايد كه  لوك  مجه  باشد

 باشد.ميليمتر  200با كمينه قطر و در ناحيه  منبع روشنايي ميليمتر زير 750گيری ه فاصله انداز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كابين بيمار ييروشنا -8جدول

 

 

 نوع آمبوالنس 
1A  

lx  

 

2A 

lx 
B 

lx 
C 

lx 

 ناحيه بيمار

 )برانکار(

  a 300 100 100 كمينه:

 

a 300 

ناحيه 

 پيرامون

 50 50 30 30 كمينه:

a لوك ( وجود داشته باشد. 200 اليلوك   150سطح روشنايي تا )بعالوه تجهي اتي به منظور كاهش يد با 

در ، نقطه مياني و  پرا  سر موقعيتمرك ی برانکار در   -سطوح روشنايي بايد در امتداد محور طولي 

 گيری شود.ه برای حم  و نق  آن در آمبوالن  اندازموقعيت طبيعي 

 

 سطح سر و صداي داخلي 4-5-7

 1-5بنرد  زيرر  بايد هنگرام آزمرون مطراب  برا     خودرو سطح سر و صدای داخلي در محدوده سرعت 

 كيلرومتر برر سراعت يرا     60بررای سررعت    Aدسري بر  در مقيراس     70از خرط واصر    استاندارد 

 برررای سرررعت Aدر مقيرراس  db 78 كرره كمتررر اسررت وسرررعت، هررر كرردام درصررد بيشررينه  40

km/h 120  متر است، بيشتر نشود. انحررا  ترا   ك، هر كدام كه درصد بيشينه سرعت 60ياdb3  در

  خودرو مجاز مي باشد.گيری شده، در هر نوع ه از سطح فشار صوتي انداز  Aمقياس 

از سوی توليد كننده همانطور كه  –اندازه گيری سر و صدا بايد در مناسب ترين دنده برای سرعت 

 آزمون شود. -تعيين شدهخودرو پايه 

 نگهدارنده براي تزريق يستمس 4-5-8

بطوری كه بيشينه دسترسري   ،جهت حمايت از دو ت ري  ثابت عمودیبايد نگهدارنده  يستميک س

 اتامکان ت ريقبايد  يستمس. آن ، موجود باشدتامين شوددر ارتفاع باالی مجموعه نگهدارنده برانکار 

 5پايره ت رير  بايرد دارای كمينره ظرفيرت      مجموعه نگهدارنده برانکار فراهم كند.  را در دو انتهای

بايرد بره گونره ای    مج ا بوده و  صورتمحتوی مايعات بكيلوگرم باشد و قادر به نگهداری دو كيسه 

 برسد. كمينهبه طراحي شود كه تکان خوردن آن 



 

 تجهيزات داخل كابين بيمار نصبهاي  امانهس 4-5-9

، بررای اسرتفاده بوسريله بيمراران و     تکيه گاه هرايش در كرابين بيمرار   و  1"های دائمي گاهنشيمن"

برا  مطراب   ، بايرد  حم  مي شوند به گونه ای طراحي شده كه در هنگام حركت آمبوالن همراهان 

يي بايرد  نشيمن هرا  انيننگهدارنده های كمربند  اصالح شود. EEC/74/408دستور العم  ال امات 

بايد مطاب  با ال امرات   نشيمن هاكمربند  اصالح شود. EEC/76/115دستور العم   ال امات مطاب  با

های رو به جلو بايد با كمربندهای سه نقطره ای از  نشيمن . اصالح شود EEC/77/541دستورالعم  

 باشند. Ar4m نوع

 نصب شود. EEC/932/78 بايد مطاب  با دستورالعم  2مهار سر 

ي شوند، محم  تمامي افراد و اقالم يعني وساي ، تجهي ات و اشيائي كه بطور معمول در آمبوالن  

و ت رادر حرك g 10گيری/ از دست دادن شتاب شتابجهت جلوگيری از پرتاب شدن هنگام  بايد 

 مهار، نصب يا جا سازی شود.به جلو، عقب، اپ ، راست و عمودی 

 تاب، مسافت طي شده توسط شخص يا اقرالم نبايرد ايمنري   شهنگام شتاب گيری/ از دست دادن  

 ص را در آمبوالن  جاده ای به مخاطره اندازد.اشخا

 بعد از وقوع اين شتاب گيری/ از دست دادن شتاب، موارد ذي  بايد بررسي شود:

را بره   اشرخاص داخر  آمبروالن    ايمنري  يرا  باشد دارای لبه های تي  نبايد هيچيک از اقالم  -الف 

 مخاطره اندازد.

فاظت حبيشينه مسافت طي شده توسط برانکار و هر يک از اقالم كه توسط مجموعه نگهدارنده  -ب

بريش   مار در طول آزمون ممکن استبيجابجا شود. جابجايي ميليمتر  150مي شود نبايد بيش از 

 ميليمتر باشد. 150از 

ن  كره در آمبروال  بايد امکان خروج همه اشخاص داخ  آمبوالن  بدون استفاده از تجهير ات   - 

 وجود داشته باشد. موجود است،

ن جهت نشرا يد ، كيت ها باوها، قفسه ها و....(ش) كمکانهای انبارش نگهدارنده ها، ري  ها يا تمامي 

 دادن بيشينه وزن مجاز براسب زده شود.

                                                           

1- Permanent seats  

2- Head restrain  



 

  روش آزمون 5

 سر و صداي داخلي ميزانآزمون  5-1

رائره شرده   امطاب  با ال امات سر و صدای داخلي كابين بيمار بايد  مي انهای  اندازه گيری -

 انجام شود: زيرشرايط با در نظر گرفتن  ISO 5128:1980در 

 اشد.بطور دائمي مجه  ب به تجهي ات نصب شده مشخص شده در اين استانداردآمبوالن  بايد  -

 ، ISO 5128:1980 1-8در بند كيلومتر  300به استفاده از تاير با كمينه سايش به رغم اشاره  -

 ني  مي توان استفاده نمود.از تايرهای نو بدون سايش 

، سيني های برانکار بايد مطاب  با توصيه های توليرد   ISO 5128:1980 3-8دا از ال امات بند ج -

 كننده در وضعيت طبيعي باشند.

 در يک سرعت ثابت انجام گيرد.،  ISO 5128:1980 ب( 1-4-8اندازه گيری بايد مطاب  با بند  -

 ضروری نيست.،  ISO 5128:1980 3-4-8و  2-4-8اندازه گيری طب  زير بندهای  -

های كرابين  نشيمنگاه الزم است روی همه اندازه گيری ها فقط بايد در كابين بيمار انجام شود و  -

)تنهرا در  ،  ISO 5128:1980 1-9دراز كش/ قاب  حم ( مطاب  با زير بند  نشيمنگاه)شام  بيمار 

  3-9( و برر روی همره برانکارهرا مطراب  برا زيرر بنرد        نشيمنگاهراستای محور طولي صفحه مياني 

ISO 5128:1980 .انجام شود ، 

 ، ضروری نيست. ISO 5128:1980 6-10 تعيين طيف های اكتاو و ترز مطاب  با زير بند -

 ارتباطي و هشداردهنده صوتي بايد خاموش باشند. های امانه، ساندازه گيری هنگام -

 آزمون شتاب 5-2

متر  3 بيشينه سرعت باد بايدباشد. دارای شيب طولي يک درصد  وسطح جاده آزمون بايد خشک 

 بر ثانيه باشد.

و متوالي انجام شود. بايد دو بار در هر مسير اندازه گيری شود و آزمون بايد بطور كام   شتاب زمان

را به عنوان نتيجه محاسبه كنيد. ده شدهميانگين اهار مقدار خوان

 دارنده و مهارهاي تجهيزات در كابين بيماريستم هاي نگهآزمون س 5-3

وقتي حاص  مي شود كره برانکارهرا/ وسراي  پ شرکي و مجموعره       9-5-4تائيد مطابقت با زير بند 

 همه حالتهای ممکن در دسترس باشند.نگهدارنده های آنها در حالت اصلي قرار گرفته و 

ديناميک برحسب مسئله فني خاص استاتيک يا تائيد مناسب بودن آن بايد بوسيله محاسبه، آزمون 

استاندارد و تحقيقات صنعتي  سازمانمورد تائيد  مراجع ذی صالحوش تائيد بايد توسط اجرا شود. ر

 اجرا شود.ايران 



 

 تائيد مي نمايد بايد :اين استاندارد را  3-5و بند  9-5-4 با بندهای اقانطبمراجع ذی صالح كه   -يادآوري

مطراب     EEC/70/156 دسرتورالعم    14با ماده استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد و  سازمانتائيد مورد الف( 

از بابرت تعيرين روش مناسرب    در سه زمينه آزمون استاتيک، آزمون ديناميک و محاسبه به منظرور قضراوت   باشد و 

 برای تائيد مسئله فني خاص صالحيت داشته باشد.  

آزمون ضربه دارای تائيديه در مورد همچنين  ، EEC/74/408و  EEC/77/541برای دستورالعملهای  تائيديهب( دارای 

 باشد.    EC/96/79برای دستورالعم 

در طول آزمرون  اقالم يا خودرو يا دارای همان خصوصيات و رفتار  برابرنمونه در دست آزمون، بايد 

 باشد.
در باعر  تغييرر رفترار نمونره     با منشاء داخلي يا خرارجي  اضافي بايد دقت كنيد كه هيچ نيروی كمکي   -يادآوري

 نشود. طول آزمون

كره   ،(  ECE 16قانون شماره  7پيوست آدمک آزمون ) مطاب  با ها بايد با يک  برانکارها و صندلي

 وند. انتهرای سرری برانکرار بايرد در يرک موقعيرت      بارگذاری شايمن شده، نگهدارنده  امانهبا يک س

)مجموعه نگهدارنده( بايد اف  ثابت شود. ناحيه دراز كش مجموعه سيني برانکار سطح درجه از  15

  در وضعيت افقي باشد.

بايرد  در صرورت وجرود نيمکرت،    همچنين برانکار بايد روی مجموعه نگهدارنده برانکار تثبيت شود. 

 روی نگهدارنده تثبيت شود.

های سيسرتم  / يسرتم در سضربه مي تواند با برانکار)ها( مناسب يا وسيله/وساي  پ شرکي  آزمونهای 

ها و وسيله / برانکار /ابعاد مطاب  با جرم و ابعاد برانکارجرم و توزيع وزنه های دارای نگهدارنده يا با 

 ، اجرا شود.نگهدارنده هستند يستمقاب  نصب يا جاسازی در سوساي  

وابسرته  در مورد آزمون ديناميک، اين آزمون بايد با استفاده از مجموعه كابين بيمار يا يک قسمت 

بره  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرران   سازمانمورد تائيد  مراجع ذيصالحبه ساختمان آن بوسيله 

 روش ذي  انجام شود:

بايد با شتاب مثبت/منفي در محور طولي، مسيرهای عرضري و عمرودی مطراب  برا      آزمونمجموعه 

 كيلومتر در ساعت باشد. 32كيلومتر در ساعت و  30انجام شود. سرعت ضربه بايد بين  6شک  

درصرد   -. و+10رواداریكيسه های شرني برا   از استفاده در قفلها بايد  جهتوزنه های آزمون برای 

 اف ايش يابد.برحسب كيلوگرم 
 



 

 

  حركت شتابي -6شکل 

)اطالعراتي( ارائره شرده     ب مح  آزمون در پيوستتکمي  بوسيله يک پروفرم خالصه آزمون برای 

است.

 آزمون لبه هاي گرد شده 5-4

نشان داده شده اجررا مري    7كه در شک  ميليمتر 165با قطر برجستگي آزمون با يک تو  آزمون 

 شود.

 
 راهنما:

 تو  آزمون برجستگي -1

  توپ آزمون برجستگي -7شکل 



 

آزمون برجستگي در تمرامي حراالت ممکرن    حركت تو  كشوها بايد در حالت بسته باشند. درها و 

 در تجهيرر ات موجررود در برراالی صررفحه باشررد. صررفحه يررک سررطح افقرري  بطررر  برجسررتگيهای 

 .قرار دارداهکها( انقطه كف )به استثناء پله ها يا  

را ببينيرد(، آن برجسرتگي بره     8)شک  باشد تماس با برجستگيدر تو  آزمون برجستگي انانچه 

 باشد. 1-5-4بايد مطاب  با زير بند  ده ودرنظر گرفته ش عنوان يک لبه در دسترس

 

 
 راهنما:

 تو  آزمون برجستگي -1

a شودمنطب  بايد برجستگي 

b برجستگي بدون نياز به انطباق 

c  شود منطب بايد برجستگي

  مثالهايي از برجستگيها -8شکل 

  وسايل پزشکي 6

 بيني وسايل پزشکي پيش 6-1

 در  فهرسرررت شررردهاقرررالم بررره گونررره ای طراحررري و سررراخته شرررود كررره  آمبررروالن  بايرررد 

 تهيه شوند:در آن جاسازی و بر حسب سطوح مراقبتي ذي   19تا  9جداول 

بايد دارای تجهي ات تخصصي پايه برای كمک اوليه  (2A و 1Aآمبوالن  نق  و انتقال بيمار )انواع  -

 و مراقبت پرستاری باشند،

بايد دارای تجهي ات برای درمان پايه و پرايش بيمراران برا روشرهای     ( Bآمبوالن  اورژان  )نوع  -

 مراقبت پيش بيمارستاني باشد، متداول

برا  ( بايد دارای تجهي ات برای درمان پيشرفته و پرايش بيمراران   C)نوع  ويژهواحد سيار مراقبت  -

  بيمارستاني باشند.ويژه پيش مراقبت  متداولروشهای 



 

 

 پزشکيانبارش وسايل  6-2

بايد در يک مکان خاص جاسرازی شرود. تجهير ات ضرروری       روندكليه تجهي ات ال امي برای يک 

استفاده مي  معموليدرهايي كه بطور از طري  ال امي برای استفاده بيرون از خودرو بايد به سهولت 

 زمان حركت خرودرو جهت جلوگيری از آسيب و صدمه در شوند در دسترس باشند. همه تجهي ات 

 را ببينيد( 5-3-6ايد بطور ايمن جاسازی شوند.)بند ب

 الزامات براي وسايل پزشکي 6-3

 كليات 6-3-1

طبر   در زمينره درخواسرتها   كاربردهای عمليراتي،  و  سياربايد برای استفاده در موقعيتهای اي  وس

 طراحي شود.  EEC/93/42دستورالعم  

بج  تجهي ات جابجايي بيمار مطاب   ) شدهطراحي  "قاب  جابجايي "انانچه وسيله پ شکي بصورت

 مطابقت كند و بايد 3368استاندارد  بابايد ( 9با جدول 

 دوجود داشته باش EEC/90/269طب  دستور العم  توسط يک نفر  نامکان حم  آ -

 )در مورد مربوطه( باشددارای تامين برق  -

 دارای قابليت كاربری در بيرون خودرو باشد -



 

 دما 6-3-2

بيرون آوردن از هنگام بج  در مواردی كه روی وسيله نشانه گذاری شده، وسيله بايد  6-3-2-1

+ درجه 20در اتاق با دمای  + درجه سلسيوس70درجه سلسيوس تا  -30شرايط انبارش در دمای 

  عم  كند.بيان شده  3-2-3-6و  2-2-3-6طب  آنچه در زير بند های سلسيوس 

در طول دوره دمايي بين بج  در مواردی كه روی وسيله نشانه گذاری شده، وسيله بايد  6-3-2-2

 درجه سلسيوس عم  كند. 40صفر درجه سلسيوس تا 

پ  از جابجايي از بج  در مواردی كه روی وسيله نشانه گذاری شده، وسيله بايد  6-3-2-3

 كمينه بعد از درجه سلسيوس -5محيط به درجه سلسيوس  -20اتاق با دمای دمای نبارش در ا

 .عم  كند دقيقه 20

 ورود مايعاترطوبت و  6-3-3

اي  وس ويژه استانداردهای سری و  3368 ملي ايران شماره اي  بايد مطاب  با استانداردوس

 ورد نظر كارايي داشته باشد.مدر موارد  IEC 60601-2الکتريکي پ شکي مطاب  با 

 

 استحکام مکانيکي 6-3-4

 كليات 6-3-4-1

باشد، ن  موجود يوساويژه در استانداردهای برای استحکام مکانيکي ال امات دقيقي هرجا كه 

 بکار برده شود. بايدذي  برای استفاده از وساي  پ شکي در آمبوالنسها انيکي کال امات استحکام م

 ارتعاش و تکان 6-3-4-2

نگهداری و وسيله بايد در رواداريهای سامانه  1-4-6پ  از آزمونهای ارتعاش و تکان مطاب  با بند 

 اختصاص يافته از سوی توليدكننده عم  كنند.

 

 سقوط آزاد 6-3-4-3

، از آزمرون سرقوط   تثبيت شرود  3368 ملي ايران شماره انانچه وسيله پ شکي مطاب  با استاندارد

 آزاد معا  مي شود.



 

بوسيله دست حمر  شروند بايرد جهرت     كه از نگهدارنده ها بيرون آورده شوند و/ يا وساي  پ شکي 

شروند و بايرد پر  از آن از لحرال عملکررد در       ارائره  2-4-6آزمون سقوط آزاد مطاب  با زير بنرد  

 بررسي شوند.رواداريهای اختصاص يافته توسط توليد كننده 
آزاد آزاد باشد، آزمون سقوط آزاد فقط برای اج اء شام  اج اء ثابت و در صورتي كه يک وسيله پ شکي   -يادآوري

 كاربرد دارد.

 تثبيت وسايل 6-3-5

 وسيله بايد توسط سامانه تثبيت وساي  نگهداری شود.

در برابرر  هرای( نگهرداری يرا سرامانه)های( انبرارش بايرد وسريله را        سامانه )های( تثبيت، سامانه )

عرضي )اپ، راسرت(  در امتداد  g 10 ،در امتداد طولي )جلو، عقب( g 10شتابهای مثبت يا منفي 

 محافظت كند.عمودی در امتداد  g 10 و 

واحدهای انتهايي و خروجيهای سوكتي الکتريکي نبايد به عنوان قسمتي از سامانه تثبيت اسرتفاده  

 شوند.

 مطابقت داشته باشد.  EN ISO 19054بايد با ريلي بکار برده شود،  سيستمانانچه 
 گيره های ري ، نگهدارنده های تجهي ات نصبري  ها، نگهدارنده های ري ، ي شام  يلهای ر يستمس -يادآوري

 شده، پين های تجهي ات و پين های نگهدارنده تجهي ات مي باشند.

 

 ايمني الکتريکي 6-3-6

تغذيره الکتريکري   زيانباری روی وند كه هيچگونه تاثير   بايد به نحوی انتخاب و نصب شياوسكليه 

 نداشته باشند.

 كنترل كننده هاي مورد استفاده كاربر 6-3-7

 دكمه ها، سوئيچ ها، نشانگرها و كنترل كننده ها بايد قاب  رويت و به آساني در دسترس باشند.

نمادهای گرافيکي استاندارد شده )به استثنای فشار سنج خون و فشارسنج هروا( در   و SIواحدهای 

 قاب  كاربرد بايد استفاده شوند.جاهای 

 تاسيسات گازي 6-3-8

 منبع تغذيه گاز 6-3-8-1

 ذي  باشد:شام  يک يا اند مورد  EN 737-3: 1998 3-1-5مطاب  با زير بند منبع تغذيه بايد 

 مث  اكسيژن، هوادر سيلندر ها گاز  -الف

  O2N  ،2COمايعات غير كرايوژني در سيلندر مث   -ب

 ،مايعات كرايوژني در سيلندر مث  اكسيژن - 



 

 ،مايعات كرايوژني در ظرو  ثابت مث  اكسيژن -ت

 O2N  ،2COمايعات غير كرايوژني در ظرو  ثابت مث   -و

 ،فشرده كننده هوا يستمس -ج

 تقسيم كننده مث  اكسيژن و نيتروژن، يستمس -چ

 .خالء يستمس -ح
 شود.ممکن است به عنوان راهنمايي برای طراحي منبع تغذيه استفاده  EN 737-3 -يادآوري

 

 لوله هاي گاز رساني 6-3-8-2

اني ای گاز رس، كليه مجاری برعبور كنند كابينت ها و محفظه هالوله های گاز رساني نبايد از ميان 

 های گازی بايد قابليت تهويه را داشته باشند. يا لوله

 منبع اكسيژن ثابت 6-3-8-3

هرای  ، رگوالتور)تحت شرايط فشار و دمرای معمرولي(   11منبع اكسيژن ثابت بايد مطاب  با جدول 

 ند.فشار و واحدهای پايانه  يا رگوالتورهای فشار با وساي  سنجش جريان )جريان سنج( باش

 قابل انتقالمنبع اكسيژن  6-3-8-4

ک ير و )تحت شررايط فشرار و دمرای معمرولي(،      11منبع اكسيژن قاب  اتقال بايد مطاب  با جدول 

 سنجش جريان )جريان سنج( باشند. يلها وسبفشار  رگوالتور

 وسايل سنجش جريانرگوالتورهاي فشار و  6-3-8-5

يرا   1-11636سرنج بايرد برا     )بدون جريان سنج( و رگوالتورهای فشار با جريانرگوالتورهای فشار 

EN ISO 10524-3 تصر   به منبع تغذيه م "مطابقت داشته باشد. رگوالتورهای فشار بايد مستقيما

 شوند. 

نرده  پايانه و برای اتصرال بره واحردهای كنتررل كن     وساي  سنجش جريان برای اتصال به واحدهای

  مطابقت داشته باشند. prEN 15002آهنگ جريان بايد با 

 واحدهاي پايانه 6-3-8-6

 مطابقت داشته باشد. EN 737-1واحدهای پايانه بايد با 

 



 

 1منبع تغذيه بادي 6-3-8-7

ح ذير   ، دامنه فشار عملکرردی بايرد بره شرر    ده باشدتجهي  شانااه آمبوالن  با واحدهای پايانه 

 باشد:

 پاسکالكيلو+ 100صفر تا تغيير كيلوپاسکال با دامنه  400     ،برای گازهای طبي فشرده -

 كيلوپاسکال فشار مطل  40 ≥  ،برای خالء -

 به شرح ذي  باشد:فشار مجاز بين منبع تغذيه و واحدهای پايانه بايد افت و بيشينه 

 ليتر بر دقيقه 40درصد در جريان  10  ،برای گازهای طبي فشرده -

 ليتر بر دقيقه 25درصد در جريان  20  ،برای خالء -

 . 

 خروجي اضافي اتصال دهنده هاي 6-3-8-8

صرال  يک اتصال دهنده خروجي اضافي ) يعني يک واحرد پايانره يرا يرک نقطره ات     برای آمبوالنسها 

رای بر بايد به اتصال دهنده های مورد نيراز   EN 737-1 7-8-3-6مخصوص گاز( مطاب  با زير بند 

 وص  شود.يرند، گمي قرار مورد استفاده وسايلي كه بطور معمول 

 . 

 آزمونفشار  6-3-8-9

 500ی ، يعنري دو برابرر بيشرينه فشرار عملکررد     كيلوپاسکال 1000لوله های گاز رساني بايد فشار 

 را ببينيد( 7-8-3-6كيلوپاسکال را تحم  كند.)زير بند 
 EN ISO 10524-3و  EN ISO 10524-1اين فشار ، بيشينه فشار تغذيه شده توسط رگوالتورها مطراب  برا     -يادآوري

 در شرايط تک اشکال مي باشد.  

 سيلندر با شير يوغ دار 6-3-8-10

  مطابقت داشته باشد. ENISO 407اتصاالت خروجي شيرهای يوغ دار بايد با استاندارد 

 . 

 لوله هاي قابل انعطاف 6-3-8-11

 ايانره يرا  لوله های قاب  انعطا  برای اتصاالت وساي  پ شکي به اتصاالت خروجي )يعني واحدهای پ

برين  ير انعطا  پذ یمطابقت داشته باشد. انانجه لوله ها EN 739مختص گاز( بايد با نقاط اتصال 

ار گرفته بايد بک EN ISO 11197رگوالتورهای فشار و واحدهای پايانه وجود داشته باشند، ال امات 

 شوند. 

 . 
                                                           

1- Pneumatic  



 

 هشدار دهنده ها 6-3-8-12

به عنوان قسمتي از تاسيسات گاز رساني استفاده شده باشند، آنها بايد برا  انانچه هشدار دهنده ها 

 مطابقت داشته باشد.  EN 737-3: 1998 ،6بند

 نشانه گذاري و دستورالعملها 6-3-9

مطابقرت داشرته    EN 1041و  8629اسرتاندارد  نشانه گذاری و دستورالعملها برای استفاده بايد برا  

 باشد.

ساير مقررات مناسرب  دستورالعملهای استفاده و نگهداری ، گ ارشات مربوط به تعمير و نگهداری و 

ملري ناحيره يرا    برای استفاده كاربر به زبران  بايد همراه محصول باشد. نمادهای استاندارد شده بايد 

 زبان ناحيه ای كه تجهي ات در آنجا بکار مي رود نوشته شود.

 نگهداري 6-3-10

 كند. ارائهانجام تعميرات و پيشگيری توليد كننده بايد دستورالعملي برای 

روشهاي آزمون براي وسايل پزشکي براي استفاده در آمبوالنسهاي  -استحکام مکانيکي 6-4

 جاده اي

 ارتعاش و تکانآزمون  6-4-1

 عرضه شود: وسيله پ شکي بايد جهت آزمونهای ذي  

 Fcآزمون  EN 60068-2-6آزمون ارتعاش )سينوسي( مطاب  با  -

 هرت  150هرت  تا  10دامنه فركان :  -

  g 2بر  mm15/0 : شتاببه دامنه نسبت  -

 آهنگ روبش: يک اكتاو بر دقيقه -

 در هر محور 4تعداد ارخه های روبش:  -

 ، Fhآزمون  EN 60068-2-64تبدي  به متوسط مطاب  با  -وسيعباند آزمون ارتعاش تصادفي  -

   HZ/2g 05/0 : هرت  20هرت  تا  10( ASD) گالي طيف شتابا -

 -HZ/2g 05/0  ،dB/Octave 3هرت  :  150هرت  تا  20( ASD) اگالي طيف شتاب -

 rms  :rmsg 6/1شتاب كلي  -

 دقيقه 30 امتداد/ محور/ نصب: -

  Eb، آزمون  EN 60068-2-29مطاب  با  ضربه -

 g 15بيشينه شتاب:  -

 متر در ثاتيه 6: پال  امتداد -



 

 1000: ضربهتعداد  -

 جهت: عمودی، با وساي  پ شکي در موقعيت )های( طبيعي -

 سقوط آزاد 6-4-2 

 بايد هنگام عملکرد، با آزمون ذي  عرضه شود:وسيله پ شکي 

 ، روش يک EN 60068-2-32سقوط آزاد مطاب  با  -

 متر 75/0ارتفاع سقوط:  -

 تعداد سقوط: يک بار بر روی هر شش سطح -

 فهرست تجهيزات 6-5

،  1Aحم  شده توسط آمبوالنسهای جاده ای را مطراب  برا انرواع    كمينه تجهي ات  19تا  9جداول 

2A، B  وC .نشان می دهد 

در تناق  بودنرد بايرد قروانين ملري بکرار گرفتره شروند.         19تا  9جداول ين ملي با هر جا كه قوان

 شوند. تعيينمنطقه ای نيازهای بر حسب جهي ات تکميلي ت

 "برای بيشتر اقالم كميت خاص ارائه شده است. 

به شرح ذي  مري   19تا  9اقالم بهداشتي، وسائ  پ شکي و فني در جداول كمينه جرم شام  جرم 

 باشد:

 1A  100آمبروالن  نروع    بررای  شام  جرم اقالم بهداشرتي، وسرائ  پ شرکي و فنري    كمينه جرم 

 .مي باشد كيلوگرم

 2A  115آمبروالن  نروع    بررای  كمينه جرم شام  جرم اقالم بهداشرتي، وسرائ  پ شرکي و فنري    

 .مي باشد كيلوگرم

 كيلوگرم B  225آمبوالن  نوع  برای كمينه جرم شام  جرم اقالم بهداشتي، وسائ  پ شکي و فني

 .مي باشد

 كيلوگرم C  260آمبوالن  نوع  برای كمينه جرم شام  جرم اقالم بهداشتي، وسائ  پ شکي و فني

 .مي باشد
 ( باشند.كليه تجهي ات موجود در آمبوالن  بايد مطاب  با استاندادهای ملي مربوطه )در صورت وجود  -يادآوري

 

 

 

 

 

 



 

 جهيزات جابجايي بيمارت -9جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 كالسکه زيرينبرانکار اصلي/ حم   1
(Main stretcher/undercarriage) 

4370 1 1 1 

 

1 

 برانکار اسکو  2
(Pick up stretcher) 

4370 - - 1 1 

 تشک خالء 3
 (Vaccum mattress) 

4370 - - 1 1 

 وسيله برای حم  بيمار در وضعيت نشسته  4

(Device for conveying a seated patient) 

4370 1 1 1 1 

 پتو يا تشک جابجايي بيمار 5
(Carrying sheet or transfer mattress) 

4370 1 1 1 1 

ثابت نگهدارنده ند ستون فقرات با لتخته كام  ب 6

 سر و تسمه های نگهدارنده
(Long spinal board complete with head 

immobilizer and securing straps) 

4370 - - 1 1 

 

 بيمارنگهدارنده انواع تجهيزات  -10جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 وسيله كشش 1
(Traction device) 

- - - 1 1 

 ست كام  ثابت سازی شکستگي 2
(Immobilization, set for fractures)  

- - - 1 1 

 ست آت  گردني 3
(Cervical upper spinal immobilization 

devices 

 Cervical collar-set) 

- - - 1 1 

ثابت نگهدارنده قسمت فوقاني ستون فقرات با  4

 قابليت باز شدن 

 وسائ  يا تخته های كوتاه ستون فقرات
(Extended upper spinal immobilization 

Extrication devices or short spinal 

board (one of these) 

- - - 1 1 

 

 



 

 تهويه/ تنفس انواع تجهيزات -11جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

)تحت فشار و  aليتر  2000مخ ن اكسيژن ثابت كمينه 

گيج جريان با كمينه دمای معمولي(، جريان سنج/ 

ليتر بر دقيقه در ظرفيت بيشينه شير  15آهنگ خروجي 

 رگوالتور
(Stationary oxygen Minimum 2000l, under 

normal temperature and pressure), 

flowmeter/flowgauge with maximum 

capacity of at least 15l/min and regulating 

valve 

EN737-1:1998 1 1 1 

 

1 

 اتصال سريع
(Quick connection) 

EN737-1: 1998 - - 1 1 

ليتر )تحت فشار و  400با كمينه  bاكسيژن قاب  حم  

دمای معمولي( جريان سنج/ گيج جريان با كمينه آهنگ 

ليتر بر دقيقه در ظرفيت بيشينه شير  15خروجي 

 رگوالتور 
(Portable oxygen Minimum 400l, under 

normal temperature and pressure), 

flowmeter/flowgauge with maximum 

capacity of at least 15l/min and regulating 

valve 

EN737-1: 1998 1 1 1 1 

 اتصال سريع 

(Quick connection) 

ٍEN 737-1: 1998 - - 1 1 

 آمبوبگ با ماسک و لوله های هوايي برای تمام سنين 3

(Resuscitator with oxygen inlet and masks 

and airways for all ages and oxygen 

reservoir) 

 1 1 1 1 

به همراه ورودی برای تمام سنين ماسک تهويه دهاني  4

 اكسيژن

(Mouth to mask ventilator with oxygen inlet) 

 1 1 - - 

فشار  كمينهساكشن برقي قاب  حم  و قاب  شارژ با  5

 با كمينه ظرفيت يک ليتركيلوپاسکال  65منفي 

(Non-manual suction device with a minimum 

pressure of -65 kPa with a minimum capacity 

of 1l) 

4592 1 1 1 1 

 ساكشن دستي يا پدالي قاب  حم  6

(Portable suction device) 
 1 1 1 1 

a  استفاده شود. با ظرفيت معادل اكسيژنپيشنهاد مي گردد از دو سيلندر 

b  1برای آمبوالن  های نوعA  2وA  ليتر كاهش پيدا كند. 200مي تواند تا 



 

 تشخيصيانواع تجهيزات  -12جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

دستگاه سنجش فشار خون دستي )قاب   1

 ب رگساالنحم ( در دو ساي  بازو بند اطفال و 

(Manual B P Monitor, Cuff size 10 

cm-66 cm) 

- 1 1 1 

 

1 

دستگاه سنجش فشار خون خودكار در دو  2

پلر بايد اساي  بازو بند اطفال و ب رگساالن نوع د

ذكر شده و ارتعاش در شرايط تداخ  الکتريکي 

به خوبي كار  4-3-6و  1-3-4در زير بندهای 

 كند.

(Automatic B P Monitor, Cuff size 

10 cm-66 cm 
A dopper type shall operate 

accurately in the conditions of 

electrical interference and vibration 

specified in 4.3.1 and 6.3.4) 

- - - - 1 

  پال  اكسيمتر 3
(Oximeter) 

 EN ISO 9919 - - 1 1 

 در دو ساي  اطفال و ب رگساالن گوشي پ شکي 4

(Stethoscope) 

- 1 1 1 1 

درجه سلسيوس تا  28دماسنج با كمينه دامنه  5

 درجه سلسيوس 42

(Thermometer Minimum range 28°C 

to 42°C) 

EN 12470-1 - - 1 1 

درجه سلسيوس تا  35دماسنج با كمينه دامنه  6

 درجه سلسيوس 42

(Thermometer Minimum range 35°C 

to 42°C) 

EN 12470-1 1 1 1 1 

 وسيله برای تعيين قند خون  7

(Device for blood sugar 

determination) 

- - - 1 1 

 اراغ قوه قلمي جهت معاينه 8

(Diagnostic light) 
- 1 1 1 1 



 

 

 

 داروانواع  -13جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 درد يا محصول مشابه داروی ضد 1

(Pain relief) 

- - - a  a 

a  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شکي س/112303/1آخرين تجديد نظر دستور العم  مطاب  با 

 يا مواد تزريقيانواع تجهيزات  -14جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 ليترمحلولهای ت ريقي از هر نوع يک  1

(Infusion solutions, litre) 

- a a a a 

 تجهي ات ت ري  ) در ساي های مختلف( 2

(Equipment for injections and 

infusions, set) 

EN737-1: 1998 a a a a 

ت ري  به گونه ای كه اجازه ت ري   يستمس 3

درجه سلسيوس  37در دمای مايع گرم شده 

 2 درجه سلسيوس را بدهد 

حم  و نق  اين سامانه ال امي  )قابليت

  نيست(
(Infusion system which is designed 

to allow the administration of fluid 

warmed to (37°C ±2 °C) 

This system is not required to be 

portable) 

 

- - - - 1 

آوي  سرم متص  به بدنه يا سقف آمبوالن   4

  با ارتفاع مناسب جهت ت ري 
(Infusion mounting) 

- 1 1 2 2 

 وسيله پمپ ت ري  5

(Pressure infusion device) 

- - - - 1 

a  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شکيس /112303/1دستور العم  آخرين تجديد نظر مطاب  با 

 

 

 



 

 براي مديريت مسائل تهديد كننده حياتانواع تجهيزات  -15جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 a و داده های بيمار ثبت كننده ريتمبا قاب  حم  تور دفيبريال 1

(Defibrillator with rhythm and patient data 

recording) 

EN60601-2-4 1b 1b 1c 

 

1d 

   aيپايشگر قلب 2

(Cardiac monitor) 

EN60601-2-4 - - 1 1 

 aبدن(ضربان ساز قلبي)خارج از  3

(External cardiac pacing) 

EN60601-2-4 - - 1 1 

 (.p.a.c.s)هوايي  هایراه از مراقبت سيار سامانه 4

(Portable airway care system  
 )ست احياء( دستي احياء  سامانه 

(Manual resuscitator)  
ماسک تهويه دهاني در دو ساي  با ورودی اكسيژن راه گاه 

 حلقي -بيني يا -دهاني گاهحلقي يا راه  -دهاني

(Mouth to mask ventilator with oxygen inlet 

Airways oro- or nasopharyngeal airway) 
 آسپيراتور )ساكشن دستي يا پدالي(

(Aspirator) 
 سوند ساكشن 

(Suction catheter) 

- 1 1 1 1 

 (.p.a.r.s)سيار احياء پيشرفته  يستمس 5

(Portable advanced resuscitation system) 

 (.p.a.c.s)محتويات سامانه سيار مراقبت از راههای هوايي 

(Contents of portable airways care system)  
 درون رگي indewellingكانوالی    شام   -تجهي ات ت ري 

(Infusion equipment-Venous indwelling cannulae) 

 ست های ت ري  سرم

(Infusion administration sets) 
 محلول های ت ريقي

(Infusion solutions) 
 اسب های ثابت كننده

(Adhesive fixing materials) 

با تيغه های الرنگوسکو  دسته شام   –تجهي ات لوله گذاری 

 مناسب

(Intubation equipment-to include laryngoscope 

handle(s) with suitable blades) 

 پن  های مگي 

(Magill forceps) 

- 1 1 1 1 



 

 نگهدارنده های لوله تراشه

(Insertion stylets) 
 لوله های تراشه با اتصاالت مربوطه

(Endotracheal tubes with connectors) 
 باد كنندهكالمپ لوله 

(Inflation tube clamp) 
 سرنگ باد كننده

(Inflation syring) 
 نگهدارنده لوله تراشه

(Tube fixing material) 
 گوشي پ شکي

(Stethoscope) 
 دارو تجوي تجهي ات 

(Drug administration equipment) 
 

 (نبوالي رايجاد بخار سرد )دستگاه  6
(Naulization apparatus) 

EN13544 -1 - - - 1 

 سينهقفسه كيت تخليه  7

(Thorax drainage kit) 

- - - - 1 

 وسيله ت ري  حجمي 8

(Volumetric infusing device) 

- - - - 1 

 كاتتر های سياهرگ مرك ی 9

(Central vein catheters) 

- - - - 1 

 ونتيالتور 10

(Ventilator) 

EN794 -3 - - - 1 

 ، قاب  تنظيم يا ست PEEPشير  11

(PEEP-valve, adjustable or set) 

- - - - 1 

 خروجي خون( CO2كاپنومتر )جهت سنجش  12

(Capnometer) 

EN ISO 21647 - - - 1 

a  استفاده نمود.دو يا اند مورد از اين كارها از وسيله ای با قابليت انجام در صورت تماي  مي توان 

b .فقط از دستگاه Automatic External Defibrilator (AED).استفاده شود 

c  دستگاه در صورت تماي  مي توان از Automatic External Defibrilator (AED ا استفاده نمود.دفيبريالتور قاب  حم  با ثبت كننده ريتم و داده های بيمار با 

d ا استفاده نموددفيبريالتور قاب  حم  با ثبت كننده ريتم و داده های بيمار فقط از دستگاه. 

 

 

 

 

 

 



 

 مراقبت پرستاري و بانداژ -16جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 ) شام  ملحفه يکبار مصر (تجهي ات بستری شدن 1
 (Bedding equipment) 

- 1 2 1 

 

1 

 پتوها 2

Blankets) ( 

- 2 4 2 2 

 ست كام  پانسمان جراحت ها 3

(Material for treatment of wounds) 

- 1 1 1 1 

 corrosiveسوختگي و ست كام  پانسمان  4

 (Material for treatment of burns and 

corrosive) 

- -  - 1 1 

برای را ظر  نگهداری عضو قطع شده كه داخ  آن  5

  2درجه سيلسيوس  4در دمای كمينه دو ساعت 

 نگهداری كنددرجه سيلسيوس 
(Re-plantation container to maintain the 

internal temperature at (4 ± 2) °C for at 

least 2 h)  

- - - 1 1 

 لگن ادرار 6

 (Kidney bowl) 

- 1 2 1 1 

 كيسه استفراغ 7

 (Vomiting bag) 
- 1 2 1 1 

 لگن مدفوع 8

 (Bed-pan ) 

- 1 2 1 1 

 ظر  جمع آوری ادرار غير شيشه ای 9

 (Non-glass urine bottle) 

- 1 2 1 1 

 (Safty box)ظر  اقالم برنده  10

(Sharps container) 

- 1 1 1 1 

 ساي ( 3)در  لوله معدی با ملحقات 11

(Gastric tube with accessories) 

- - - 1 1 

 دستکش جراحي سترون )بر حسب جفت( 12

 (Sterile surgical gloves, pairs) 

1644 2 2 5 5 

 دستکش غير سترون يکبار مصر  13

(Non-sterile gloves for single use) 

 100 100 100 100 2-9552و9552-1

 كيت زايمان اضطراری 14

 (Emergency delivery kit) 

- - - 1 1 

 كيسه زباله 15

 (Waste bag ) 

- 1 1 1 1 

 كيسه زوائد باليني 16

 (Clinical waste bag ) 

- - - 1 1 



 

 رويه برانکار نبافته 17

(Non-wovens stretcher sheet ) 

- 1 1 1 1 

به منظور حفاظت و به ازاي هر كدام از اعضاي گروه امداد  تجهيزات حفاظت شخصي -17 جدول

 پرسنل آمبوالنس شناسايي 

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

يا شن  با قابليت انعکاس و پوشاك محافظتي اصلي همراه با روپوش  1

 رؤيت واضح
(Basic protective clothing including high visibility 

reflective jacket or tabard) 

EN 471 1 1 1 

 

1 

 پوشش محافظ كام  2

 (Advanced protection wear ) 

- - - - 1 

 )بر حسب جفت( كاردستکش ايمني/ دستکش محافظ  3

 (Safety/debris gloves, pairs ) 

EN 420 1 1 1 1 

 كفش ايمني )بر حسب جفت( 4

Safety shoes, pairs) ( 

EN ISO 20345 - - 1 1 

 كاله ايمني 5
 (Safety helmet ) 

EN 14052 - - 1 1 

 )شام  ماسک، عينک و ...( تجهي ات حفاظت شخصي در برابر عفونت 6

(Personal protection equipment against infection ) 

- - - 1 1 

a هر كدام از اعضای گروه امداد است.ذكر شده به ازای عداد ت 

 اقالم حفاظت و نجات -18جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 مواد شوينده و ضد عفوني كننده 1
(Cleaning and disinfection material) 

- 1 1 1 

 

1 

 و ....(اکش شيشه شکن مجموعه اب ار نجات سبک )شام  كمينه  2

(Light rescue tools, set) 

- 1 1 1 1 

 اب ار برنده كمربند ايمني 3

(Seat belt cutter) 

- 1 1 1 1 

 مثل  اخطار )شبرنگ يا اراغ( 4

(Warning triangle/lights)  

- 2 2 2 2 

 اراغ قوه ب رگ 5

(Spotlight) 
 

- 1 1 1 1 

 سيلندر اطفاء حري  6

(Fire extinguisher) 

EN 3-7 1 1 1 1 



 

 رتباطاتا -19جدول

 نوع آمبوالنس  استاندارد وسيله  شماره
1A   2A B C 

 بليت نصب روی خودروافرستنده و گيرنده راديويي با ق 1
(Mobile radio transceiver) 

- - - 1 

 

1 

 فرستنده و گيرنده راديويي با قبليت حم  2

(Portable radio transceiver) 

- - - 1 1 

دسترسي به شبکه تلفن عمومي از طري  فرستنده و  3

  راديويي معمولي يا تلفن همراهگيرنده 
(Access to the public telephone network e.g. 

via the normal ratio transmitter or by mobile 

(cellular) telephone) 

- - - 1 1 

شام  كه مي تواند  قاب  حم  انفرادیسامانه اعالم خطر  4

  قسمتي از گيرنده قاب  حم  راديويي باشد
(Portable alerting system, per person Can be 

included in portable radio receiver) 

- - - 1 1 

 ارتباط داخلي بين كابين راننده و كابين بيمار 5
(Internal communication between driver and 

patient compartment) 

- 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 



 

 پيوست الف

 (جباري)ا

 شناسايي
 

 هاشناسايي و قابليت رؤيت آمبوالنس  1-الف

يا سفيد رنگ اصلي بدنه بايد جهت اف ايش امکان شناسايي و قابليت رؤيت خودرو در روشنايي روز، 

 باشد. 1در غير اين صورت رنگ مورد تائيد مرجع ذی صالح

رنگ ز ادروها بايد در سطح خارجي خودر موارد كه استفاده از رنگ سفيد برای بدنه مد نظر باشد 

  ستفاده نمود.ا 2مورد تائيد مرجع ذی صالح

 برای مواقع شب بايد از مواد انعکاسي ري  منشوری استفاده شود.

ه ب "ستاره حيات "نشان  به صورت كشوری ثبت شده است، "ستاره حيات "نشان  كهدر كشور ما 

تعيين عکاسي ان، اعداد يا نمادهای ميليمتر( همراه با حرو  500)با كمينه ابعاد رنگ آبي انعکاسي 

 ود.شبه كار برده  3مرجع ذی صالح با تائيد كننده سازمان و خودرو بايد روی سقف آمبوالن 

به  "اتستاره حي "نشان  به صورت كشوری ثبت شده است، "ستاره حيات "نشان  كهدر كشور ما 

به كار برده  4مرجع ذی صالح با تائيدآمبوالن  رنگ آبي انعکاسي بايد روی طرفين و قسمت عقبي 

آن به زبان رسمي كشور بايد با حرو  ب رگ يا ترجمه معادل   "AMBULACE"شود. كلمه

وانين ملي با قمطاب  به رنگي كه مخالف رنگ زمينه باشد، ميليمتر  100انعکاسي كمينه ابعاد 

ت امکان طرفين و عقب آمبوالن  و در صوردر  5كشور و آئين نامه مورد تائيد مرجع ذی صالح

 جلوی آن به كار برده شود.

 شناسايي پرسنل 2-الف

 مطابقت داشته باشد. EN 471:2003استاندارد  2بايد كمينه با بند لباس های ايمني 

بي آنشان مذكور به رنگ  صورت كشوری ثبت شده است،به  "ستاره حيات " نشان كهدر كشور ما 

 بايد روی لباس ها ثبت شود. 6تائيد مرجع ذی صالحانعکاسي با 

 بايد مشخصات صاحب لباس روی آن درج شود.

 

 

                                                           

  ي مي باشد.تدوين اين قوانين ملي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شک در حال حاضر مرجع ذی صالح برای -6و 5و 4و 3و2و1



 

 پيوست ب

 )اطالعاتي(

 خالصه آزمون
 

توسرط ............................................................... روی   كابين بوجرود آمرده   بدين وسيله گواهي مي شود 

  1A ، 2A ، Bشاسي .................................................................................تجهي  شده بعنوان آمبوالن  )نروع  

شرده از   آزمرون هرای ديناميرک اجررا     استاتيک و/ يا آزمون  3-5و بند  9-5-4 هایبند در(  Cيا 

 .مطابقت دارد 4374با استاندارد ملي  مورخ .................................. لغايت مورخ ..............................

 است.به شماره ............................... درج گرديده گ ارش آزمون ئيات آن در اطالعات مربوط به ج 

 نام و نام خانوادگي مسئول حقوقي                                                                   

 امضاء و تاريخ                                                                                  

 

 



 

 پيوست پ

 )اطالعاتي(

 گواهي انطباق
 

با آخرين تجديد نظر استاندارد بدينوسيله گواهي مي شود كه آمبوالن  با مشخصات به شرح ذي  

 مطابقت دارد. 4374ملي 

 نام تبدي  كنده آمبوالن : .........................................

 دسررتورالعم  IXمتغييررر و تجديررد نظررر بيرران شررده در پيوسررت  TVV)نوع نرروع خررودرو پايرره

 70/156 EEC ) 

 تبدي :

 :(  Cيا   1A ، 2A ، Bنوع )

 اطالعات عمومي:

 اين استاندارد( 4-3ص خودرو )مطاب  با بند لخاوزن 

 اين استاندارد(: 6-3ظرفيت بارگذاری )مطاب  با بند 

 اين استاندارد(: 5-6حاشيه وزني )مطاب  با بند 

 (:3-5-4/  3-4-4صندلي بيمار و همراه )مطاب  با بند 

 اطمينان از اينکه ما آزمون های ذي  را انجام داده ايم:جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تکميل شده اقالم آزمون شده

 توسط

 نتيجه گزارش آزمون تاريخ

    (2-5بند  /1-2-4شتاب )بند 

EMC  (2-3-4)بند     

     (1-4-4ايمني آتش )بند 

     (5-4-4/ بند  2-4-4بند  /1-2-4ابعاد خودرو )بند 

     (2-5-4فضای ارگونومي )بند 

     (6-4-4زاويه بارگذاری )بند 

     (3-5-4)بند  M1نشيمنگاه های 

     (1-4-5-4سامانه تهويه )بند 

     (5-5-4سامانه دما )بند 

     (6-5-4روشنايي داخلي )بند 

     (1-5/ بند  7-5-4سطح سر و صدای داخلي )بند 

     (8-5-4)بند  سامانه آوي  برای ت ري 

     ( 3-5/ بند  9-5-4سامانه های نگهداری و تثبيت )بند 

 تمامي آزمون ها ارائه خواهد شد.درخواست تصويری از گ ارش در صورت

( توسرط  3-5/ بنرد   9-5-4و تثبيرت )بنرد   بايد توجه داشت كه آزمون های سامانه های نگهداری 

 عضو اعالم شده اجرا مي شود.

در باال مدركي برای تمام استاندارد امتحان شده است، آزمونهای فهرست شده انطباق در مطابقت با 

 تائيد خودشان نمي باشند.

 در  )شهر/ كشور(، )تاريخ(                                                                                       

 نام و امضاء                                                                                               



 

 ي الفپيوست 

 )اطالعاتي(

اتحاديه  EEC/93/42رابطه بين اين استاندارد ملي ايران و الزامات ضروري دستورالعمل 

 وسايل پزشکياروپا در ارتباط با 
 

و تحت دستور ارائه شده توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  اين استاندارد ملي

دستورالعم  ايجاد انطباق با ال امات ضروری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شکي به منظور 

93/42/EEC  مي باشد.وساي  پ شکي 

به اجرا در آمد، استاندارد ملي به مح  اينکه اين استاندارد در جمهوری اسالمي ايران بعنوان 

 هدر هد  اين استاندارد بارائه شده است،  1-در جدول ی الفانطباق با بندهای اين استاندارد 

 تلقي مي شود. EFTAمرتبط با   و قوانينآن دستورالعم  انطباق با تطاب  ال امات ضروری مفهوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وسايل پزشکي EEC/93/42و دستورالعمل ملي ايران نطباق بين اين استاندارد ( ا1-جدول)ي الف

 
(  ERsالزامات ضروري ) بند )ها(/ زير بند )ها( اين استاندارد ملي ايران

 EEC/93/42دستورالعمل 

 يادآوري ها/ مالحظات توصيفي

تنها قسمتي از اين ال امات ضروری  (2-9(، )3-7)های بند2-3-6بند 

عنوان در اين استاندارد ملي ايران 

 است.شده 

  (6-7بند ) 3-3-6بند 

تنها قسمتي از اين ال امات ضروری  (2-7-12) (،1-7-12(، )2-9بندهای ) 4-3-6بند 

در اين استاندارد ملي ايران عنوان 

 شده است.

تنها قسمتي از اين ال امات ضروری  (2-9بند ) 5-3-6بند 

در اين استاندارد ملي ايران عنوان 

 شده است.

تنها قسمتي از اين ال امات ضروری  (6-12(، )2-9(، )1-9(، )4بندهای ) 6-3-6بند 

در اين استاندارد ملي ايران عنوان 

 شده است.

  (3-10)بند  7-3-6بند 

(، 1-9(، )5-7، )(3-7(، )1-7) هایبند 8-3-6بند 

(9-2( ،)9-3( ،)10-1( ،)10-2( ،)10-

3( ،)12-3) 

تنها قسمتي از اين ال امات ضروری 

اين استاندارد ملي ايران عنوان در 

 شده است.

  (13بند ) 9-3-6بند 

 
پ شکي  وسائ  ليکن  به عنوان به منظور جادادن وسائ  پ شکي طراحي شده اند مبوالن  هاهر اند آ -يادآوري

بندهای اين استاندارد ملي ايران به بيان ال امات ويژه برای وسائ  حم  شده و  و برخي شوند نظر گرفته نمي در

 و استنباط بعدی تائيديه انطباق با دستورالعم  بکار رفته در آمبوالن  مي باشد. انطباق با بندهای فهرست شده باال 

ERs .تنها برای اين وسائ  پ شکي بکار مي رود 

 در هد  اين استاندارد كارايي داشته باشد.در اين محصول / محصوالت  دستورالعملهاساير ال امات و  -هشدار

 



 

 پيوست ث     

 (اطالعاتي)      

 كتابنامه

قسرمت دوم:   – ، سيستم های لولره كشري گراز طبري    2-1636ستاندارد ملي ايران به شماره ا] 1[

 سيستم های تخليه و دفع كننده گاز بيهوشي

س، تاسري  و فعاليرت مراكر  خردمات آمبروالن  خصوصري و       /112303/1نامه شماره آئين ] 2[

 شرايط بکارگيری آمبوالن  توسط بخشهای دولتي و خصوصي 
 

[3] Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the 

laws of the Members States relating to the type-approval of motor vehicles and their 

trailers 

 

[4] Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 on the approximation of the laws 

of the Members States relating to the suppression of radio interference produced by 

spark-ignition engines fitted to motor vehicles 

 

  

[5] Council Directive 74/408/EEC of 22 July 1974 on the approximation of the laws 

of the Members States relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of 

seats and of their anchorages) 

 

[6] Council Directive 76/115/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the 

laws of the Members States relating to anchorages for  motor-vehicles safety belts 

  

[7] Council Directive 77/541/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws 

of the Members States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles  

 

[8] Council Directive 78/932/EEC of 16 October 1978 on the approximation of the 

laws of the Members States relating to head restraints of seats of motor vehicles  

 

[9] Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and 

safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk 

particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning 

of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 

  

[10] Council Directive 92/21/EEC of 31 March 1992 on the masses and dimensions 

of  motor vehicles of  category M1 

 

[11] Council Directive 92/22/EEC of 31 March 1992 on safety glazing and glazing 

materials on motor vehicles and their trailers 

 

[12] Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices  



 

 

[13] Directive 96/79/EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 1996 on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a 

frontal impact and amending Directive 70/156/EEC 

 

[14] Commission Directive 2004/104/EC of 14 October 2004 adapting to technical 

progress Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference 

(electromagnetic compatibility) of vehicles and amending Directive 70/156/EEC on 

the approximation of the laws of the Members States relating to the type-approval of 

motor vehicles and their trailers 

 

[15] ECE-Regulation No. 16; revision 3; uniform provisions concerning the approval 

of safety-belts and restraint systems for adult occupants of power-driven vehicles 

 

 


