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کد پایگاه

M- :                                    به طورمثال

:باشداصلیشاخصسهمبینبایستمیکدپایگاه

پایگاهيشماره-ZONE(3(یاناحیه-2قطب-1



K – 216

شماره پایگاه   ناحیه   قطب           

چـپ معـرف ناحیـه    ازسـمت بـاال، حـرف انگلیسـی نشـان دهنـده ي قطـب، اولـین عـدد         به مثـال توجه با
.عدد معرف شماره ي پایگاه می باشدسومین و،دومین ZONE)(یا



قطب-1

تقسیمدانشگاهیقطب9بهکشور،ایرانپزشکیهايوفوریتحوادثمرکزمدیریتبنديتقسیمبهباتوجه
.گرددمی

حرف،اساسبراینکه،شودمیدادهنمایشانگلیسیحرفیکباهرقطبکدینگدرسیستمXوUقطب
Fحرفمرکز،قطبAحرفغرب،شمالقطبZحرف،شمالقطبSحرفشرق،شمالقطبMحرفتهران،

.باشدمیغربقطبHحرف،شرقجنوبقطبKغرب،حرفجنوبقطبPحرفجنوب،قطب

نآبودنسیالبیتک،آنوسریعراحتوبیانتلفظ،کدینگدرسیستمانگلیسیحروفکاربردعلت
.باشدمیشنیداريخطايازوپیشگیري

نکته:

.استنشدهرعایتانگلیسیحروفترتیباپراتور،درشنیدنواشتباهحروفهماواییازجلوگیريبراي



حروف اختصاصی قطب ها

دانشگاه هاي زیرمجموعه مرکزقطب حرف التین
بهبهان-آبادان-دزفول-لرستان اهواز P

کاشان-چهارمحال وبختیاري-یزد اصفهان A
ایرانشهر-جیرفت-بم-زاهدان-زابل-رفسنجان کرمان K

ایالم-کردستان-همدان کرمانشاه H
مراغه-زنجان-اردبیل-آذربایجان غربی آذربایجان شرقی  Z

-تربت حیدریه-گناباد-سبزوار-خراسان جنوبی-خراسان شمالی
تربت جام-اسفراین-نیشابور خراسان رضوي M

گراش-انالرست-بوشهر-وبویراحمدکهگیلویه -بندرعباس-جهرم-فسا فارس F
تیدانشگاه شهیدبهش-دانشگاه تهران-دانشگاه ایران-اورژانس تهران معاونت درمان وزارت بهداشت X

ساوه-البرز-قزوین-اراك-قم معاونت درمان وزارت بهداشت U
بابل-گلستان-گیالن-شاهرود-سمنان مازندران S



)ZONE(ناحیه -2

یاهر ناحیه)(zone      شامل دانشگاه ها یا دانشکده هاي یک قطب می باشد ،که با یـک عـدد یـک رقمـی نمـایش
.داده می شود

1نکته:
-2بنـابراین یـک ناحیـه ازعـدد    . نیز معرف فرمانـدهی مـی باشـد   گردد و عدد یک نمیتعریف عدد صفر در ناحیه 

.تعریف می گردد9

2نکته:
آنهـا،   115که طبق برنامه ي پوشش فراگیر توسعه ،پـیش بینـی تعـداد پایگـاه هـاي اورژانـس       هاییدانشگاه براي 

.می شودنظر گرفته در )zone(پایگاه باشد، بیش از یک ناحیه یا99بیشتر از



نواحی قطب جنوب غرب

اهواز:2ناحیه
اهواز:3ناحیه

اهواز:4ناحیه
لرستان:5ناحیه
آبادان:6ناحیه
دزفول: 7ناحیه 
Pبهبهان: 8ناحیه 



نواحی قطب مرکز

A اصفهان:2ناحیه

اصفهان:3ناحیه

یزد:4ناحیه

وبختیاريچهارمحال:5ناحیه

کاشان:6ناحیه



نواحی قطب جنوب شرق

کرمان:2ناحیه
کرمان:3ناحیه
زاهدان:4ناحیه
زاهدان:5ناحیه
رفسنجان:6ناحیه

زابل:7ناحیه
ایرانشهر:7ناحیه 
جیرفت:8ناحیه

بم: 9ناحیه 



نواحی قطب غرب

86/11/29 13

H
کرمانشاه:2ناحیه

همدان:3ناحیه

کردستان:4ناحیه

ایالم:5ناحیه



نواحی قطب شمال غرب

Z
86/11/29 14

تبریز:2ناحیه

تبریز:3ناحیه

ارومیه:4ناحیه

اردبیل:5ناحیه

زنجان:6ناحیه

مراغه:7ناحیه



نواحی قطب شمال شرق

86/11/29 15

خراسان رضوي:2ناحیه
خراسان رضوي:3ناحیه
خراسان شمالی:4ناحیه

اسفراین:4ناحیه
خراسان جنوبی:5ناحیه

سبزوار:6ناحیه
گناباد:7ناحیه

تربت حیدریه:8ناحیه
جامتربت:8ناحیه

Mنیشابور:9ناحیه



86/11/29 16

F فارس:4ناحیه

الرستان:8ناحیه

گراش: 9ناحیه 



1-نواحی قطب شمال مرکز

X
86/11/29 17

اورژانس تهران: 2ناحیه
اورژانس تهران: 3ناحیه 
اورژانس تهران: 4ناحیه 
اورژانس تهران: 5ناحیه 
اورژانس تهران: 6ناحیه

دانشگاه شهید بهشتی: 7ناحیه 
دانشگاه ایران: 8ناحیه
دانشگاه تهران: 9ناحیه



2-نواحی قطب شمال مرکز

86/11/29 18

U
البرز: 2ناحیه

قزوین: 3ناحیه

اراك: 4ناحیه

قم:  5ناحیه

ساوه: 6ناحیه



نواحی قطب شمال

S
مازندران:2ناحیه
مازندران:3ناحیه

گیالن:4ناحیه
گلستان:5ناحیه
سمنان:6ناحیه
شاهرود:7ناحیه

بابل:8ناحیه



هاي پایگاه شماره -3

شدهشروع01ازباشد،کهمیپایگاهيشمارهمعرفچپازسمتوسوم،عدددومکدینگدرسیستم
.یابدمیخاتمه99وبه

501:طورمثالبهM-)جنوبیخراسان،ناحیه1يشمارهپایگاه(

86/11/29 20



نامبرینگ لجستیک سبک

درآن پایه ریزي گرددشاخص 4بایدلجستیکبراي طرح ریزي کد.

ناحیه-2قطب                                  -1

لجستیکنوع -4پایگاه                                 -3

M - 6 7 0 1                             : مثال
پایگاه  ناحیه   قطبلجستیک

یاناحیهمعرفچپسمتازعدداولینقطب،معرفانگلیسیحروف،باالمثالبهتوجهباZONE)(،دومین
میلجستیکنوعمعرفچپسمتازعددچهارمین،پایگاهيشمارهمعرفچپسمتازعددسومینو

.باشد



نامبرینگ لجستیک سبک

جهت آمبوالنس هاي واجدپزشک 2و1عدد

جهت آمبوالنس هاي بدون پزشک 5و4و3عدد

جهت موتورآمبوالنس 7و6عدد

آمبوالنس هاي ویژهجهت 8عدد

آزادظرفیت 9عدد

.براي آن تعریف می گردد9-یک پایگاه،عددالجستیکبه نوع باتوجه



لجستیکنامبرینگ

:طورمثالبه 

قطب جنوب(شیرازدانشگاه 50پزشکی پایگاهکدآمبوالنس(F- 4 5 0 1

قطب جنوب(شیرازدانشگاه 50پایگاه غیرپزشکیآمبوالنس کد(F- 4 5 0 4

6)قطب جنوب(شیرازدانشگاه 50پایگاه موتورالنسکدF- 4 5 0



لجستیکمحل الصاق کد برروي 
جلوي خودرو

طرفین خودرو  
عقب خودرو



آمبوالنس هاي خاصنامبرینگ

 دسته تقسیم می شوند3آمبوالنس هاي خاص به:
آمبوالنس سنگین-1
)شناوراورژانس(آمبوالنس دریایی-2

)بالگرداورژانس(آمبوالنس هوایی-3



86/11/29 26

گرددمشخص می رقم چهاروحرف انگلیسی یک بابراي اتوبوس آمبوالنس شناسهکد.

 یاچپ ناحیه سمت اول ازعددانگلیسی معرف قطب ،حرفZONE چـپ  سـمت  ازو چهـارم  سـوم ،دوم، عـدد
.)می باشد5-1وعددچهارم از00عدد دوم و سوم (معرف آمبوالنس سنگین می باشد

H-4002: طورمثالبه 

آمبوالنس سنگیننامبرینگ



قطبمعرفانگلیسیحرفگردد،میمشخصرقمچهاروانگلیسیحرفیکبا،دریاییشناوربرايشناسهکد•
عدد(باشدمیدریاییامدادمعرفچپسمتازچهارموسومدوم،عدد،ZONEیاناحیهچپسمتازاول،عدد
).باشدمی7-6ازوعددچهارم00سومودوم

F- 4 0 0 6

86/11/29 27

)شناور اورژانس(دریاییآمبوالنس نامبرینگ

:طور مثالبه 



عرف انگلیسی م، حرف مشخص می گرددو چهار رقم حرف انگلیسی با یک ، شناور دریایی براي شناسهکد 
اورژانس چپ معرف و عدد دوم، سوم و چهارم از سمت ،)ZONE(چپ ناحیه یاعدد اول از سمت قطب ،

.)می باشد7-6ازوعددچهارم 00عدد دوم و سوم(باشدمی دریایی 

-F:                                     به طور مثال 4  0 0 6

86/11/29 28

)شناوراورژانس(آمبوالنس دریایینامبرینگ



29

)بالگرداورژانس(هواییآمبوالنس نامبرینگ

قطـب  انگلیسی معرفگردد،حرفمشخص می وچهاررقمحرف انگلیسی بایک، کوپترامدادهلیبراي کدشناسه
مـی  بالگرد اورژانس هـوایی  چپ معرف ازسمتوعدددوم،سوم،چهارم،)ZONE(چپ ناحیه یاازسمتعدداول،

.)می باشد8-9وعددچهارم از00وسومعدددوم(باشد

9P-2:                                  طورمثالبه  0 0



مسوولین )فرماندهی(عملیاتی کدجایگاه

86/11/29 30

 عنوان تعریف می گردد3تحت کدجایگاهرده هاي مختلف:
کدجایگاه مسوولین وزارت بهداشت-1
مراکزقطبکدجایگاه مسوولین -2
کدجایگاه مسوولین دانشگاه ها-3



کدگذاري جایگاه عملیاتی مسوولین ستاد وزارت بهداشتجدول -1

کد جایگاه

001 وزیر
002 معاون درمان وجانشین وزیر بهداشت در حوادث
003 معاون توسعه
004 معاون بهداشت
005 رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

006 معاون حوادث وعملیات مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

007 معاون توسعه مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور
008

009 حراست وزارت بهداشت

.می گرددتعریف 9-1وعددسوم از00این کدبایک عددسه رقمی مشخص می گردد،که عدداول ودوم ازسمت چپ



خودروهاي عملیاتی مسوولین وزارت بهداشتکدگذاري

.چپ آن اضافه می شودبه سمت 1کدعملیاتی این خودروها دراصل همان کدجایگاه می باشد،که عدد

1001:                                                                                                        به طورمثال•

86/11/29 32



خودروهاي عملیاتی مسوولین ستاد وزارت بهداشتکدگذاريجدول 

مسوولخودروي  مسوولین

1001
وزیر

1002
معاون درمان وجانشین وزیر بهداشت در حوادث

1003
معاون توسعه

1004
معاون بهداشت

1005
رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1006
معاون حوادث وعملیات مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1007
معاون توسعه مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1008

1009
حراست وزارت بهداشت



عملیاتی مسوولین وزارت بهداشتوخودرويجایگاه کدگذاريجدول 

خودروي مسوول کدجایگاه مسوولین

1001 001 وزیر

1002 002 معاون درمان وجانشین وزیر بهداشت در حوادث

1003 003 معاون توسعه

1004 004 معاون بهداشت

1005 005 رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1006 006 معاون حوادث وعملیات مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1007 007 معاون توسعه مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی کشور

1008 008

1009 009 حراست وزارت بهداشت



مراکزقطبمسوولین ستادي ) فرماندهی(جایگاه عملیاتیکدگذاري -2

 عدددوم 0، که عدد اول رقمی مشخص می گرددبا یک عدد سه همه ي مسوولین مراکز قطب کد جایگاه،
.می گرددتعریف 9-1وعددسوم از2

 021: طور مثالبه

86/11/29 35



جدول کدجایگاه مسوولین مراکزقطب

کد جایگاه

021 رئیس دانشگاه قطب

022 معاون درمان قطب

023 معاون توسعه قطب

024 معاون بهداشت قطب

025 قطب رئیس مرکز مدیریت حواث وفوریت هاي پزشکی

026 قطب115رئیس اورژانس

027 معاون عملیات قطب

028

029 حراست دانشگاه قطب



مراکزقطبمسوولین ستادي )فرماندهی(خودروي عملیاتی کدگذاري

.به سمت چپ آن اضافه می شود1عددباشد،کهمی کدجایگاههمان دراصلاین خودروها کدعملیاتی•

1024:                        مثال•

86/11/29 37



مسولین مراکزقطب)فرماندهی(جدول کدگذاري خودروي عملیاتی 

38

کدخودرو جایگاه

1021 رئیس دانشگاه قطب

1022 معاون درمان قطب

1023 معاون توسعه قطب

1024 معاون بهداشت قطب

1025 قطب رئیس مرکز مدیریت حواث وفوریت هاي پزشکی

1026 قطب115رئیس اورژانس

1027 معاون عملیات قطب

1028

1029 حراست دانشگاه قطب



جدول کدخودروي مسوولین مراکزقطب

کدخودرو کدجایگاه جایگاه
1021 021 رئیس دانشگاه قطب

1022 022 معاون درمان قطب

1023 023 معاون توسعه قطب

1024 024 معاون بهداشت قطب

1025 025 قطب رئیس مرکز مدیریت حواث وفوریت هاي پزشکی

1026 026 قطب115رئیس اورژانس

1027 027 معاون عملیات قطب

1028 028

1029 029 حراست دانشگاه قطب



مسوولین ستادي دانشگاه ها)فرماندهی(کدگذاري جایگاه عملیاتی -3

          ــی ــخص م ــی مش ــه رقم ــدد س ــک ع ــا ی ــا ب ــگاه ه ــوولین دانش ــه ي مس ــاه هم ــد جایگ ــهک گردد،ک
.تعریف می گردد9-1وعددسوم از3،عدددوم0عدداول

 032:      طورمثالبه



جدول کدگذاري جایگاه عملیاتی مسوولین ستادي دانشگاه ها

کد جایگاه
031 دانشگاهرئیس
032 معاون درمان دانشگاه
033 معاون توسعه دانشگاه
034 معاون بهداشت دانشگاه

035 هاي پزشکی دانشگاهرئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت

036 دانشگاه115رئیس اورژانس 
037 معاون عملیات دانشگاه
038
039 حراست دانشگاه



به سمت چـپ آن  1مسوولین دانشگاه در اصل همان کد جایگاه عملیاتی آنها می باشد، که عددکدخودروي
.اضافه می شود

1031:                                                            مثال

86/11/29 42

کد خودروي مسوولین دانشگاه



مسوولین ستادي دانشگاه ها) فرماندهی(جدول کدگذاري خودروي عملیاتی

کدخودرو جایگاه 
1031 رئیس دانشگاه

1032 معاون درمان دانشگاه

1033 معاون توسعه دانشگاه

1034 معاون بهداشت دانشگاه

1035 رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت هاي پزشکی دانشگاه

1036 دانشگاه115رئیس اورژانس 

1037 معاون عملیات دانشگاه

1038

1039 حراست دانشگاه



مسوولین ستادي ) فرماندهی(جدول کدگذاري جایگاه وخودروي عملیاتی

کدخودرو کدجایگاه جایگاه
1031 031 دانشگاهرئیس
1032 032 معاون درمان دانشگاه
1033 033 معاون توسعه دانشگاه
1034 034 معاون بهداشت دانشگاه
1035 035 هاي پزشکی دانشگاهرئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریت
1036 036 دانشگاه115رئیس اورژانس 
1037 037 معاون عملیات دانشگاه
1038 038
1039 039 حراست دانشگاه



کدمقرهاي مراکزاورژانس کل کشور

کد جایگاه

900 وزارت بهداشتمتحرك EOC

800 اداره ارتباطات قطب

700 دانشگاهاداره ارتباطات

600 مرکزپیام

500 سیاردیسپچ

300 بهداشتوزارت EOC

200 EOCقطب

100 EOCدانشگاه


