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Abstract   
Background and Aim: Before the revolution and until the beginning of the imposed Iraq-Iran war, every 

combat unit, in the army, had a unit called the "healthcare unit". This unit was responsible for all healthcare needs 

and necessary aid of combatants. We sought to assess the general services required during offensive and defensive 

periods delivered by the same unit in the cities and military operation centers. 

Methods: During war time, the structure of military health services in the Islamic Republic of Iran's army, 

spanned from the closest distance to the front lines to the tertiary hospitals in major cities. These included the 

relief posts, front line emergency units, umbrella emergency centers, field hospitals, supporting medical facilities, 

general hospitals in major cities close to the war zones, and specialized hospitals in other cities of the country 

which were assessed. 

Results: The structure of the military medicine units in the guard’s corps of the Islamic revolution of Iran, a 

newly established military force, provided emergency first aid by the field paramedics alongside the operational 

forces at the war zones. After this vital step, the wounded were taken back to the rescue posts. During the war, 

several emergency services were operating in the battle fields and war zones. 

Conclusion: This study outlines the effective organization and characteristics of these emergency units. 
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 مقاله پژوهشی اصیل

 

 

 ی دفاع مقدسهااورژانسآشنایی با بهداری رزمی و 

 
 *1احمد اخوان مهدوی

 
 مانده بهداری رزمی، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تهران، ایرانفر 1

 

 77/71/1937 پذیرش مقاله:     27/11/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ل ك امداد و بهداشت، "بهداری"لشكر یا تیپ، واحدی به نام اعم از هر یگان رزمی، قبل از انقلاب و تا آغاز جنگ تحمیلی، در ارتش 

عموم خدمات مورد نیاز در زمان آفندی و پدافندی، در شهرها و مراكز عملیاتی بر عهده همین واحد بود. در زمان . بر عهده داشتیگان را 

ترتیب عبارت بودند از: ایش بهداری رزمی در ارتش جمهوری اسلامی از نزدیكترین فاصله به خطوط نبرد تا شهرهای بزرگ، بهجنگ آر

ی مادر(، هابیمارستانی صحرائی، بهداری پشت خطوط دفاعی )هابیمارستانهای مادر، ی خط، اورژنسهااورژانسهای امداد، پست

. ساختار بهداری رزمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، های شهرهای دیگر كشورق جنگی و بیمارستانهای شهرهای نزدیك مناطبیمارستان

تی ایاران همراه نیروهای عملیدر زمان عملیات، امدادگران یا پزشككه نیروئی تازه تأسیس بود، هنوز شكل منسجمی به خود نگرفته بود. 

در طول دفاع مقدس تعداد زیادی  شد.دادند، سپس مجروح به پست امداد منتقل میرا انجام می رفتند و اقدامات اولیهالای سر مجروحان میب

  اورژانس در مناطق عملیاتی دایر و فعال گردید. این مطالعه اسامی و مشخصات این مراكز اورژانس را در دفاع مقدس ترسیم نموده است.

 
 

  .پست امدادی ،بیمارستان صحرائی ،جنگ تحمیلی ،دفاع مقدس ،اورژانس خط ،بهداری رزمی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
خدمات ی خط، اولین ایستگاه رسیدگی و ارائه هااورژانس 

فوری به مجروحین و مصدومین در جنگ تحمیلی بوده، مؤثرترین 
ا كننده حیات ایفنقش را در حفظ حیات و كنترل ضایعات تهدید

 ترین فاصله مناسب نسبت بهنموده است. این مراكز كه در نزدیك
خطوط مقدم درگیری قرار داشته، درطول جنگ باروند و عملكرد 

رانگیزی در مجموعه بهداری رزمی بآفرینی تحسینتكاملی، نقش
 اند. داشته

ی خطوط مقدم از اركان بهداری رزمی و هااورژانس
كی و های فیزیترین آسیبكننده طیف وسیعی از خطرناکكنترل

ترین شرایط و تحت آتشباری های نظامی، در بحرانیروانی درگیری
دامات قاند. عملكرد بهینه آنها شرایط را برای امستقیم دشمن بوده

ی صحرائی فراهم هابیمارستانبخش سطوح بعدی مانند حیات
نموده است. طیف پرسنلی كه در این سطح ساختاری دشوار و خطیر 

های اند بسیار وسیع و دستاوردتوفیق خدمتگزاری و ایثارگری داشته
حاصله بسیار عظیم است. ایثارگر والامقام مرحوم دكتر محمدعلی 

ی خطوط مقدم خدمات هااورژانسمقدس در ابوترابی در طول دفاع 
ه دوستی جامععظیمی را ارائه نموده و سمبل خدمت و ایثار و انسان

شود. شهدا و ایثارگران فراوانی، گمنام پزشكی كشور محسوب می
ی دفاع مقدس هااورژانسدر زمین و مشهور در ملاء اعلی، در 

 از . هدفگرامیاند. یاد همگی رینی فرمودهآفآفرینی و ارزشنقش
تكاملی  سیر و ها، عملكردها، ساختاراین مطالعه معرفی نقش

ای آوری مجموعهی خط در طول جنگ تحمیلی و جمعهااورژانس
یگان رزمی، لشكر  مستند و كامل از آنها است. در دفاع مقدس هر

بهداری رزمی  .بوده است «بهداری» یا تیپ، دارای واحدی به نام
سلامت و بازسازی توان نیروی انسانی نقش  برای حفظ و ارتقای

كند و جز لاینفك و از اركان اصلی یك سازمان مهمی را ایفا می
نظامی است. این واحد موظف بود كه امداد و بهداشت كل یگان را 

همه جا همراه یگان بود؛ حتی وقتی كه نیروها در . پوشش دهد
درمانگاه  حضور داشت و شدند،می مستقر پادگان و داخل شهر

اتفاق ... هم بیماری، مسمومیت و شهر چون در نمود؛احداث می
 نس و پستدر مناطق عملیاتی هم وظیفة تأسیس اورژا .افتدمی

های بسیجیان داوطلب، پرستاران، تكنسین. عهده داشتامداد را به 
ها پزشكی و كادر درمانی مستقردر شهرها، همه در همین بهداری

 شدند.میدهی سازمان

نخست  رسانی بهداری چند بخش بودند؛خدمت مراكز
 های مادرهای پشت خطوط دفاعی كه همان بیمارستانبهداری

 های شهرهای نزدیك مناطق جنگی وبیمارستان بودند،

 سمت خط وقتی به آن پس از. های شهرهای دیگركشوربیمارستان
سپس  های صحرایی بودند،بیمارستان ،رفتیممیپیش مقدم 

ترین فاصله به نزدیك در و ی خطهااورژانسیا  ی مادرهااورژانس
تا پست امداد به یك  داشتند. هر چند های امداد قرارپست خط،

شدند؛ مثلاً اگر تعدادی پست امداد در طول خط اورژانس وصل می

ر تآن و حدود هفتاد كیلومتر عقب قرار داشتند، اورژانس در مركز
معمولاً در این مسافت از . ها را پوشش دهدآنگرفت تا قرار می

آتش سبك دشمن در امان بودند، ولی هنوز زیر آتش سنگین یا 
 توپخانه قرار داشتند.

ی كم اورژانس فاصله كرد كهگاهی شرایط منطقه ایجاب می
با بیمارستان صحرایی داشته باشد تا مجروحان را مستقیم به آنجا 

نبود یا امكان ساخت  ست امدادمواردی كه پ بفرستند، ولی در
 یك اورژانس، زدندبیمارستان صحرایی وجود نداشت و اورژانس می

 دلیل وجود. شددهی به چند اورژانس ساخته میمادر برای سرویس
هریگان برای . های مختلف بودچند اورژانس در خط، حضور یگان

نمود؛ چون شرایط خاص خودش را می خودش اورژانس برقرار
 حتی حجم و .كردو باید از نیروهای خودش پشتیبانی میداشت 

د تعدا. ها، متفاوت بودها هم بسته به استعداد یگانسوله اندازه
 :كاركنان اورژانس هم متغیر بود، ولی این افراد حتمًا حاضر بودند

یار، امدادگر، تكنسین بانك خون، پزشك، تعدادی پرستار، پزشك
ل مجروح، مسئولان داروخانه، یك راننده آمبولانس برای حم

ك البته درآن زمان كل كشور با كمبود پزش . ...پشتیبانی، بهداشت و
جاهایی هم كه پزشك . شدرو بود، ولی با این حال تأمین میروبه

های بهداشت كنونی كه در روستاها وجود دارند نداشتند، شبیه خانه
های ها یا پستدهند، در درمانگاههای اولیه را انجام میو درمان

تر اگر بیماری یا مجروحیت سخت. یاران حضور داشتندامداد، پزشك
 فرستادند كه حتماً پزشكبود، به بیمارستان صحرایی یا مادر می

 داشت.

ای بود تقریباً به عرض چهار متر و سوله ،اورژانس مادر هم
 برای. متر كه در شرایط مختلف، متفاوت بود ، بیست15طول 
 سره بود و فقطیك هااورژانسگی بهتر به مجروحان، فضای رسید

برای بانك خون، داروخانه، . یك در ورودی و یك خروجی داشت
استراحتگاه، پشتیبانی و گاهی اتاق عمل هم چند اتاق یا چادر 

. دآوردنخون و داروها را از پشتیبانی شهرها می. شدتدارک دیده می
های امداد و ؛ چه در پستت همكار ضدعفونی وسایل و حفظ نظاف

 ها بود.واحد بهداشت یگان عهده، بههااورژانسچه در 

روزی، برق اورژانس را برای طور شبانه دو موتور برق به
اگر . كردندها و بعضی داروها تأمین میهای نگهداری خونیخچال

انداخت، ها از كار میشدند یا آتش دشمن آنموتورها خراب می
كردند یا از جاهای دیگر رها موتورها را تعویض میتعمیركا

شدند و موتور به بندی میدر این مواقع واحدها اولویت. آوردندمی
گرفت كه اولویت بیشتری داشت، كار درمان واحدی تعلق می

شد، های سطحی در اورژانس انجام میبیماران عادی یا جراحت
ی بعدی به بیمارستان هاتر برای اقدامولی موارد حادتر و عمیق

در اورژانس مادر برای انتقال مجروح، امكان فرود  .شدنداعزام می
 بالگرد هم وجود داشت.

ی دفاع مقدس هااورژانسدر این مطالب سعی بر آن شده كه 
-ایلام-)جنوب های استقراریدر محورهای مختلف بر اساس استان
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دوره  8در غرب )كردستان و آذربایجان غربی(، شمال-كرمانشاه
همچنین  1917تا شهریور ماه  1953زمانی از مهرماه سال 

 های انجام شده در هر دوره زمانی بیان گردد.عملیات
 

 هاروش
این مطالعه با استفاده از از روش مصاحبه ساختارمند با جمعی 

ی خطوط مقدم هااورژانسمدیران، پرسنل و فعالان حاضر در  از
 مطالعه اطلاعاتی موجود در موزه دفاع مقدس وها و نیز بانك جبهه

 ای انجام شده است.كتابخانه
 

 نتایج
 

 ی دفاع مقدسهااورژانس
های در محورهای مختلف بر اساس استان هااورژانس

گردید به نوعی كه در هر استان چندین بندی میتقسیم استقراری
امدادرسانی به محور را پوشش دهند تا در راستای ارتقای خدمات 

 اكثر مناطق عمل گردد.
به همراه تاریخ استقرار آن ها نیز در  هااورژانسلیست كامل 

 بخش ضمیمه پیوست گردید. 
 

 هااورژانسخدمات 
 انجام اقدامات حیاتبخش به  ارائه خدمات امدادی ودرمانی و

 تثبیت وضعیت پزشكی مجروحان و مصدومان مجروحان و

 یل پرونده مجروحانتهیه اسناد پزشكی و تشك 

  ی صحراییهابیمارستاناعزام مجروحان با شرایط خاص به 
 تهیه آمار و اطلاعات مجروحان و ارائه به مراكز ذیربط 
 بندی نیروی انسانیسازماندهی و شیفت 
  رای ب ...ی صحرایی وهابیمارستانهماهنگی با بهداری لشكر

 پذیرش مجروحان و انجام پشتیبانی لازم

 یا امداد هاپستهای مختلف از زمینه پشتیبانی در 

در پیوست همین نوشته ضمیمه  هااورژانساسامی و مشخصات 
منظور رعایت اختصار، مشروح ساختار، روند تكامل، شرح هاست. ب

ی هاترتیب سالهی دفاع مقدس بهااورژانسوظایف و دستاوردهای 
ین اجنگ و عملیات مختلف كه در مستندات قبلی تنظیم شده، از 

 مطالعه حذف و در اسناد دیگر منتشر گردیده است. 

 

 بحث
ترین محل به خطوط مقدم ی مستقر در نزدیكهااورژانس

بدیلی در كنترل ترومای جنگی بر های حیاتی بیدرگیری، نقش
های این مراكز حیات بخش حضور عهده دارند. از مهمترین مؤلفه

انه دوستعال انسانداوطلبانه نیروهای انسانی است. این حضور ف
نیروهای داوطلب حوزه سلامت با هیچ عنصر دیگری قابل مقایسه 

المللی از تعرض نیروهای وفق معاهدات بین هااورژانسنیست. این 

نظامی مصون هستند و معمولاً با علائم استاندارد بین المللی نظیر 
شوند. متأسفانه در جنگ ( شناخته میRed Crossآرم هلال احمر )

تحمیلی این حریم بارها شكسته شد و حملات ناجوانمردانه متعددی 
ی خطوط مقدم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هااورژانسبه 

جام شد. طبق قوانین حقوق بشر ایران توسط دشمن متجاوز ان
( نیروهای فعال International humanitarian lawالمللی )بین
ی مناطق جنگی دارای حقوق و وظایفی هستند و اهاورژانسدر 

های مورد انتظار نظیر آشنائی با تریاژ آموزش دیده باید قبلاً در زمینه
باشند. جراحان از طریق برقراری ارتباط با امدادگران، پزشكان و 

-9نند )كی مناطق جنگی، نقش حیاتی ایفا میهااورژانسپرستاران 
1 .) 
 

ی مناطق هااورژانسدهای اصول ضروری و استاندار

 (4-6جنگی )
حفاظت از مجروحین، جلوگیری از صدمات بیشتر، اقدامات 

 ایف اساسیظبخش درمانی، و تثبیت وضعیت عمومی از وحیات
ی امدادی و مراكز هاپستهای نبرد است. در امدادگران در صحنه

 اورژانس رعایت موارد زیر الزامی است:
محل مجروح شدن : یت ایمنیاول و همیشه تأمین و رعا -1

رسانی بر رسانی است و منافع امدادترین نقطه امدادخطرناک
ی هاپستمخاطراتی كه متوجه امدادگران است باید سنجیده شود. 

ی مجاور خطوط نبرد باید تا حد امكان دارای هااورژانسامدادی و 
استحكامات حفاظتی و ایمنی باشند و پرسنل و مجروحین را از 

 مخاطرات بالقوه بعدی محافظت نمایند 
های بیشتر و خروج مجروحینی كه جلوگیری از آسیب -2

اقداماتی نظیر : امكان دفاع از خود را ندارند، از معرض خطرات بعدی
ها و ب، سرما و گرما و باران، و ثتبیت شكستگیمحافظت از آفتا

 های اولیهپانسمان نقاط خونریزی دهنده، در مراحل بحرانی و زمان
 امداد و نجات ضروری است.

انجام استاندارد اقدامات محافظتی حیاتی پایه  -9
(Performing the standard sequence of basic life 

support) 
 اثربخشی اقدامات انجام شدهپایش وضعیت مجروحین و  -4
فراهم نمودن شرایط انتقال مجروحین به مراكز بعدی در  -5

 اولین فرصت ممكن
انجام تریاژ در مواردی كه كمیت و كیفیت مجروحین،  -1

 بیشتر از استعداد كمك رسانی و امكانات موجود است
تلاش برای برگشت به وضعیت معمول بعد از هر نوبت  -7

 اولین فرصت ممكن انجام تریاژ، در
تلاش دائمی برای حفظ امكانات و تجهیزات و داروها و  -8

 هنگام آنهاهجایگزینی ب
حاضر  كنند كه در مطالعهنویسندگان تصریح می  تضاد منافع:

.هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد
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 ی دفاع مقدسهااورژانسلیست  –ضمیمه 

 66تا سی و یکم شهریور سال  93ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانس

 :محورهای جنوب -7

  سپاه آبادان   -7/2/سپاه خرمشهر)کوت شیخ(  -7/7

  خط سوسنگرد –7/4/خط دارخوئین )خط شیر( -7/9

خط  -7/1/ خط شوش )انکوش( -7/6/خط دال پری -7/9

 دشت عباس )بلتا(

خط صالح  -7/76/خط کرخه  -7/3/خط تپه چشمه  -7/8

  مشطط

سلمان فارسی اورژانس شهرک  -7/72/خط رقابیه -7/77

 شوش

 خط حمیدیه -7/74/اورژانس سپاه دزفول -7/79

 خط الله اکبر)ارتش( وخط روستای هوفل -7/79

 /خط دهلاویه -7/78/خط هویزه -7/71/خط طراح -7/76

 خط فارسیات -7/73

 خط جزیره مینو -7/27/ن(خط نورد)روستای ملیها -7/26

 خط فیاضیه -7/29./ خط ایستگاه هفت -7/22

 :محورهای ایلام  -2

 خط گلان -2/9خط پیرمحمد/ – 2/2/خط دهلران ) موسیان و ...(  -2/1

 خط تنگه بینا  -2/7/خط میمك -2/1/خط سرنی -2/5/خط كنجان چم - 2/4

 خط ایوان غرب  -2/3/ بیجار خط تنگه -2/8
 

 :کرمانشاه هایجبهه  -9

خط  -7/9/2محور گیلان غرب / – 9/2 /محور سومار -9/7

 برآفتاب

 درمانگاه شهر گیلان غرب-9/9/2خط آوذین/-2/9/2

 محور سرپل ذهاب  -9/9/بهداری سپاه گیلان غرب   -4/9/2

 -9/6/محور باباجانی -9/9/ محور شهید نجمی – 9/4

  محور پاوه

 محور روانسر -9/3/جوانرودمحور  -9/8/محور نوسود -9/1

محور  -9/72/محور گامیشان -9/77شه/محور نود -9/76

 حاجیان تنگه

محور  -9/79/محور ازگله -7/74/باویسی محور تنگه -9/79

 ریجاب

 محور لشکرگاه)پاوه( -9/71/محور قین سخت -9/76

 محور راه خون -9/73/محور دوآب -9/78

 ) كردستان و آذربایجان غربی( غربشمالمحورهای  -4
 استان كردستان :

 درمانگاه شهید قاضی  -4/9/بیمارستان توحید  -4/2/فرودگاه سنندج  -4/1

 اورژانس الله اكبر مریوان -4/5/اورژانس گردان حضرت رسول)ص(محور دزلی -4/4
 اورژانس بیمارستان صلاح الدینبانه -4/1

 اورژانس بیمارستان سقز -4/7
 ربایجان غربی: استان آذ

 اورژانس بیمارستان پیرانشهر -4/2/اورژانس بیمارستان سردشت -4/1

اورژانس بیمارستان شهید مطهری  -4/4/اورژانس بیمارستان امام خمینی مهاباد -4/9
 ارومیه

 67تا سی و یکم شهریور سال  66ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانس-2

 :محورهای جنوب -7

عملیات فتح المبین: در  کنندهشرکتی هایگاناورژانس 

 -99تی -1تی -27تی  -21تی-سپاه ایلام -74تی -47تی)

 ( 29تی  -8تی -تی امام سجاد)ع( -71تی  -46تی

  سپاه آبادان   -7/2 / سپاه خرمشهر)کوت شیخ(  -7/7

 خط سوسنگرد –7/4/   ده محمدیه   -7/9/  چزابه -7/7/2

  خط شوش ) انکوش(  -7/6/     پریخط دال  -7/9

 خط تپه چشمه  -7/8/      خط دشت عباس )بلتا( -7/1

خط  -7/77/  خط صالح مشطط -7/76/     خط کرخه  -7/3

سپاه  -7/79/  شهرک سلمان فارسی شوش -7/72 رقابیه

خط  -7/76/    شحیطیه-7/79  /   خط حمیدیه -7/74 دزفول

خط  -7/73/ خط دهلاویه -7/78/ هویزه خط -7/71   طراح

 -7/22/ خط جزیره مینو -7/27/  خط نورد -7/26 فارسیات

  روستای خرابه -7/24/   خط فیاضیه -7/29 1خط ایستگاه 

 عملیات بیت المقدس:در  كنندهشركتی هایگاناورژانس  *
 -7تی -17تی -25تی -8تی -14تی -49تی -41تی -97تی -21تی -91تی )

 ( 99تی  – 27تی  – 22تی -41تی

 پل نُو -1/9نیم نَود    / – 1/2/       دژ خرمشهر  -1/1

 در عملیات رمضان: كنندهشركتی  هایگانی هااورژانس
 -95تی -99تی  -91تی  -21تی -7تی  -25تی  -8تی -14تی  -17تی -41)تی 

 (  18تی
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 )خرمشهر ایستگاه حسینیه -7/26 روستای دوسَلَک -7/29/

 تپه های الله اکبر -7/28/پاسگاه زید  -7/21/

  :محورهای ایلام -2

 خط شورشیرین – 2/2/   خط دهلران ) موسیان و ...( -2/7

 شهر مهران( –) تپه های رضاآباد/ خط مهران  -2/9

 خط سرنی -2/9/   خط کنجان چم ) کله قندی ( - 2/4

 خط چنگوله -2/8/     بیجار خط تنگه -2/1/    خط میمک -2/6

 اورژانس مجروحین شهر ایلام    -2/76/     خط قلاویزان -2/3

 :محورهای كرمانشاه -9

 محور سرپل ذهاب)پادگان ابوذر(  -9/9محور گیلان غرب/ – 9/2/  محور سومار -9/1

  باباجانی محور ثلاث -9/5محور شهید نجمی)سر پل ذهاب( / – 9/4

  محور تازه آباد جوانرود -9/8/محور نوسود -9/7/ محور دوآبپاوه -9/1

   محور گامیشان -9/11/محور نودشه -9/17/محور روانسر -9/3

 باویسی محور تنگه -9/19/ محور قصر شیرین )شهرک المهدی( -9/12

 محور قین سخت -9/11/ محور ریجاب -9/15/ محور ازگله -9/14
 محور راه خون -9/18/  محور لشكرگاه)پاوه( -9/17

 ) کردستان و آذربایجان غربی( غربشمالمحورهای  -4

 استان کردستان: 

 بیمارستان توحید  -4/2/ فرودگاه سنندج  -4/7

اورژانس بیمارستان الله  -4/4/درمانگاه شهید قاضی  -4/9

 اکبر مریوان

اورژانس  -4/6/بانه اورژانس بیمارستان صلاح الدین -4/9

 بیمارستان سقز

 اورژانس محور شرق سقز منطقه )بست( هزار کانیان -4/1

 استان آذربایجان غربی:

 اورژانس بیمارستان پیرانشهر -4/2/اورژانس بیمارستان سردشت -4/1

اورژانس بیمارستان شهید مطهری  -4/4/اورژانس بیمارستان امام خمینی مهاباد -4/9
 ارومیه 

 اورژانس بیمارستان بوكان -4/1/باورژانس بیمارستان تكا -4/5
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)ص(  محمد رسول الله -1/ مسلم ابن عقیل -6/ رمضان -9/   بیت المقدس -4/   فتح المبین -9/طریق القدس -2/   ثامن الائمه)ع( -7

 الفجرمطلع  -8/

 62تا سی و یکم شهریور سال  67ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانس -9

 :محورهای جنوب  -7

 -7/9/ سپاه آبادان   -7/2 / سپاه خرمشهر)کوت شیخ(  -7/7

  پاسگاه زید

 ایستگاه حسینیه)خرمشهر( -7/9خط سوسنگرد/ –7/4

 خط دشت عباس )بِلِتا( -7/1/خط شوش ) انکوش(  -7/6

خط صالح  -7/76/خط کرخه  -7/3/خط تپه چشمه  -7/8

اورژانس شهرک سلمان  -7/72/خط رقابیه -7/77 مشطط

خط  -7/74/اورژانس سپاه دزفول -7/79فارسی شوش

خط  -7/71/خط طراح -7/76 شحیطیه-7/79/حمیدیه

خط  -7/27/خط نورد -7/26 خط فارسیات -7/73هویزه/

خط  -7/29 گاه هفتخط ایست -7/22/جزیره مینو

 روستای دوسَلَک -7/29/روستای خرابه -7/24/فیاضیه

 :محورهای ایلام - 2
 عملیات محرم: در  كنندهشركتی هایگاناورژانس  -2/1

 علی ابن ابیطالب)ع( 17تیپ  –نجف  8تیپ–امام حسین)ع(  14تیپ 
 تیپ امام سجاد)ع( -قمر 44تیپ 

 منطقه پدافندی -امیر المومنین)ع(   11تیپ ی زیر مجموعه هااورژانس - 2/2

 شهر مهران( –خط مهران ) تپه های رضاآباد -2/2/1
 خط چنگوله -2/2/9/خط كنجان چم ) كله قندی ( - 2/2/2
  اورژانس مجروحین شهر ایلام  -2/2/4
 : 9در عملیات والفجر  كنندهشركتی هایگانانس ژاور -2/9
تیپ  -علی ابن ابیطالب)ع( 17ل  -حمدرسول اللهم27ل  -نصر 5ل -ثارالله 41) ل  

 (رمضان 5تیپ  -امیر المومنین)ع( 11تیپ  –امام رضا)ع(  21
 

 :محورهای کرمانشاه -9

 -4/9یگان شهید نجمی)سر پل ذهاب(/– 9/9/سرپل ذهاب)پادگان ابوذر(  یگان -2/9/ یگان گیلان غرب )تیپ مسلم ابن عقیل( -7/9

 یگان -3/9/روانسر یگان -8/9/یگان تازه آباد جوانرود -1/9/ نوسود یگان -6/9/دوآبپاوه یگان -9/9 باباجانی ثلاث یگان

 -74/9/ ازگله یگان -79/9/باویسی تنگه یگان -72/9  یگان قصر شیرین )شهرک المهدی( -77/9/  گامیشان یگان -76/9/نودشه

  لشکرگاه)پاوه( یگان -76/9/ یگان قین سخت -79/9/ ریجاب یگان

 :کردستان) کردستان و آذربایجان غربی( غربشمالمحورهای  -4

درمانگاه  -9/4/بیمارستان توحید -2/4/فرودگاه سنندج  -7/4

 اورژانس بیمارستان الله اکبر مریوان -4/4 شهید قاضی

اورژانس  -6/4/بانهن اورژانس بیمارستان صلاح الدی -9/4

منطقه اورژانس محور شرق سقز  -1/4 بیمارستان سقز

 )بست( هزار کانیان

 ذربایجان غربی:آ
 اورژانس بیمارستان پیرانشهر -2/4/اورژانس بیمارستان سردشت -1/4
اورژانس بیمارستان شهید مطهری  -4/4/اورژانس بیمارستان امام خمینی مهاباد -9/4

 ارومیه 
 اورژانس بیمارستان بوكان -1/4/اورژانس بیمارستان تكاب -5/4

   62تا سی و یکم شهریور سال  67ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانسی انجام شده هاعملیات

 محرم-7
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 ب محورهای جنو -7

 :محورهای ایلام -2

شهر  –خط مهران ) تپه های رضاآباد -2/2/      منطقه پدافندی  -امیر المومنین)ع(   77تیپ ی زیر مجموعه هااورژانس - 7/2

 خط کنجان چم ) کله قندی ( -9/2مهران(/

 اورژانس مجروحین شهر ایلام -9/2 /    خط چنگوله -4/2

 همحورهای کرمانشا -9

 یگان -2/9/ یگان گیلان غرب )تیپ مسلم ابن عقیل( -7/9

  ریجاب

  سرپل ذهاب)پادگان ابوذر(  یگان -9/9

 دوآبپاوه یگان -9/9یگان شهید نجمی)سر پل ذهاب(/– 4/9

/  روانسر یگان -1/9/یگان تازه آباد جوانرود -6/9

  گامیشان یگان -8/9

 یگان -76/9/یگان قصر شیرین )شهرک المهدی( -3/9

 لشکرگاه)پاوه(

 

 

 ) كردستان و آذربایجان غربی( غربشمالمحورهای  -
 ان:كردست

 درمانگاه شهید قاضی  -9/4/بیمارستان توحید  -2/4/فرودگاه سنندج  -1/4

 اورژانس بیمارستان صلاح الدینبانه -5/4/اورژانس بیمارستان الله اكبر مریوان -4/4

اورژانس محور شرق سقز منطقه )بست( هزار  -7/4 اورژانس بیمارستان سقز -1/4
 عملیات والفجردر  كنندهشركتی هایگاناورژانس  -7/4 كانیان

 ،الله محمدرسول27لكربلا،  25ثارالله ،ل41علی ابن ابیطالب،ل17)ل: 4ک
 نجف،  8امام حسین)ع(، ل  14قمر ،ل44سیدالشهداء ، تی 17نصر، ل 5عاشورا،ل91ل

اورژانس بیمارستان  -4/2/  اورژانس بیمارستان سردشت -4/1 آذربایجان غربی:
اورژانس بیمارستان شهید  -4/4 بیمارستان امام خمینی مهاباد اورژانس -4/9 پیرانشهر

 اورژانس بیمارستان بوكان -4/1/اورژانس بیمارستان تكاب -4/5مطهری ارومیه 

-تیپ ویژه شهدا-المهدی99)تی  :2در والفجر  كنندهشركتی هایگاناورژانس  -1/7

هداری قرارگاه حمزه   اورژانس ب –انصار الحسین 92تی  -امام حسین)ع(14ل-نجف8ل 
 (سیدالشهدا)ع(

 :69تا سی و یکم شهریور سال  62ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانس های انجام شدهعملیات

  عاشورا -9خیبر      -2     4والفجر

 64تا سی و یکم شهریور سال  69ی دفاع مقدس از یکم مهرماه سال هااورژانس

 :محورهای ایلام -2 محورهای جنوب 

 منطقه پدافندی - امیر المومنین)ع( 11تیپ ی زیر مجموعه هااورژانس - 1/2

 شهر مهران( –خط مهران ) تپه های رضاآباد -2/2
 خط چنگوله -4/2/خط كنجان چم ) كله قندی ( -9/2

 اورژانس مجروحین شهر ایلام -5/2

 میمک:عملیات عاشورای در  کنندهشرکتی هایگانی هااورژانس

 (نصر  9لشکر  –نبی اکرم)ص( 22تیپ  -انصار الحسین92تیپ  -صفر28تیپ زرهی  –امام رضا)ع( 27) تیپ

 :محورهای کرمانشاه -9

چَم امام –یگان گیلان غرب )تیپ مسلم ابن عقیل(  -7/9

 حسن)ع( 

  تیپ نبی اکرم )ص( ریجاب -2/9

  مرکز بهداری غرب سرپل ذهاب)پادگان ابوذر(  -9/9

  مرکز بهداری غرب شهید نجمی)سر پل ذهاب( – 4/9

   مرکز بهداری غرب دوآبپاوه -9/9

   تیپ انصار الرسول)ص( تازه آباد  -6/9

   تیپ انصار الرسول)ص( روانسر -1/9

 تیپ نبی اکرم )ص( قصر شیرین  -8/9

 لشکرگاه)پاوه( یگان -3/9

 ) كردستان و آذربایجان غربی( غربشمالمحورهای  -4
 كردستان:

 درمانگاه شهید قاضی  -2/4/بیمارستان توحید  -2/4/ فرودگاه سنندج  -1/4

 اورژانس بیمارستان صلاح الدینبانه -5/4/اورژانس بیمارستان الله اكبر مریوان -4/4

اورژانس محور شرق سقز منطقه )بست( هزار  -7/4/اورژانس بیمارستان سقز -1/4
 قدساورژانس تیپ بیت الم -8/4 كانیان

 آذربایجان غربی:

 اورژانس بیمارستان پیرانشهر -2/4/اورژانس بیمارستان سردشت -4/
اورژانس بیمارستان شهید مطهری  -4/4 اورژانس بیمارستان امام خمینی مهاباد -9/4

 اورژانس بیمارستان بوكان -1/4/اورژانس بیمارستان تكاب -5/4 ارومیه 
 اورژانس تیپ ویژه شهدا  -8/4/اورژانس تیپ مكه  -7/4
 اورژانس تیپ شهید بروجردی  -17/4/اورژانس تیپ مدینه -3/4

 : ی دارای اورژانس در عملیات بدرهایگان

 -3  نبی اکرم)ص( 23تیپ  -8/       71لشکر  -1/  لشکر   -6/  9لشکر  -9/  21لشکر  -4/  74لشکر  -9/لشکر  -2/   8لشکر  -7

تیپ  – 74/ قمر 44تیپ  -79( /  امام رضا)ع 27تیپ  -79امام حسن )ع(  /  79تیپ  -77/   الغدیر 78تیپ  -76/    انصار 92تیپ 

 -73/  زرهی قزوین 76لشکر  -78/  خراسان 11لشکر  -71/  ذوالفقار 98لشکر  -76/    پیاده حمزه 27لشکر  - 79المهدی/    99
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