
Journal of Combat Medicine 

2018; 1(2): 112-119 

  
 

 

Copyright© 2018. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 

and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms. 

Downloaded from: http:// www.jmedbehrazm.ir 

  

Narrative Review 

 

 
An Overview of the "Neghahatgah" of Holy Defense Operations 

 
Ahmad Akhavan Mahdavi 1* 

 
 1 Master of Management, Deputy of Combat Health, Tehran, Iran 

 
Received: 24 August 2018 Accepted: 21 September 2018 

Abstract   
In military operations during the Iraq-Iran war (1980-1988), sometimes situations with huge conflicts, and a 

large amount of casualties were predicted.  In these instances, the facilities did not allow for relevant treatment 

and care of the numerous casualties. Setting up and provision of recovery centers under the name of the 

"Neghahatgah", to overcome these conditions, were an important, simple, life-saving and effective strategy of 

combat medicine. In this study, conducted by the "Holy War Museum", processes for designing, establishing, 

managing, maintaining and promoting the quantitative and qualitative level of emergency services and other 

health care services, at these centers are presented. The names and characteristics of the important recovery 

centers, used during the war have been appended.  
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 مقدس دفاع و اسلامی انقلاب موزه در مقدس دفاع دوران در رزمی بهداری شفاهی تاریخ ثبت

 مقدس دفاع عملیات یهانقاهتگاه بر مروری: دوم قسمت
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 92/20/1931 پذیرش مقاله:     20/20/1931 قاله:دریافت م

   دهکیچ
ر این بود. د با حجم بالائی از تلفات و جراحاتی بزرگ هاحاکی از درگیری هابینیدر عملیات نظامی در دوران دفاع مقدس، بعضاً پیش

رسانی مطلوب را ومین و مجروحین تکاپوی خدمتموارد امکانات موجود در زنجیره امداد و انتقال، در این موارد برای درمان انبوه مصد

بخش راهگشا و از ابتکارات حیات ه بر این شرایط، گامی مهم، ساده،ئی با عنوان نقاهتگاه، برای غلبهاندازی و تدارک مجموعهاهنمود. رانمی

ی مربوط به طراحی، برپایی، اداره، هاآیندبهداری رزمی دفاع مقدس بوده است. در این مطالعه که توسط موزه دفاع مقدس انجام شده، فر

ی هاتگاهنقاهشود. اسامی و مشخصات ی سلامت در این مراکز، ارائه میهانگهداشت و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات فوری و سایر مراقبت

 ضمیمه شده است.  زمهم مورد استفاده در دفاع مقدس نی

 
 

 .موزه دفاع مقدس ،زمیطب ر، دفاع مقدس، نقاهتگاه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 خودگذشتگی از و ایثار نمای تمام تابلوی مقدس دفاع دوران

 سد از گذشتن با و وجود تمامی با همواره که است سپیدپوشانی
 رانای سلامت سپهر بر جادوئی یهانگارینه توانستند ،هامنیت

 ساله 8 ردنب در قالانت و امداد زنجیره تکامل سیر در .بیارایند اسلامی
 هدف با و عملیات ماهیت و نوع توجه با رزمی بهداری مقدس، دفاع

 یهاعرصه در رزمندگان از صیانت و سلامت حفظ ضروری و مقدس
 ها خشب تمامی ظرفیت از گیریبهره برای فراوانی ابتکارات نبرد،

 هک عملیاتی در. است داده انجام سلحشور رزمندگان جان حفظ در
 لفاتت از بالائی حجم و هادرگیری از بالائی سطح از نشان هاآوردبر
 و مصدومین انبوه درمان برای امکانات و داد،می جراحات و

 بزرگ گامی گاه، نقاهت اندازیراه و ایجاد بود، محدود مجروحین
 گیری بهره با ،هابحران این در رزم بهداری نهافرماند. بود ساده و
 و جییو پرستاران بس کانپزش بکارگیری با ،هاردبن دیگر تجارب از

 یهادستگاه و هاو سایر سازمان ردمم یهاکمک ذبج و ب،داوطل
 اب همیاری داوطلبین فراخوان. کردندمی اندیشی چاره مسئول،
 أمینت را انتقال و امداد زنجیره انسانی نیروی یهانیاز رزم، بهداری

 قاتتوفی وکسب بحرانی و استهناخو شرایط بر غلبه آن ثمرات و
 .شدیم اسلام جبهه نصیب گسترده یهاعملیات در که بود بزرگی
 دوران مختلف عملیات در هاآن عملکرد و هانقاهتگاه بر مروری

 مطالعه این اطلاعات .است گزارش این موضوع مقدس، دفاع
 لامیاس انقلاب موزه در درمان و بهداشت کارگروه تشکیل براساس

 هب مربوط یهافرآیند و وقایع شفاهی تاریخ ثبت و مقدس فاعد و
 یرسا و فوری خدمات وکیفی کمی سطح ارتقاء و نگهداشت اداره،

 .است آمده بدست مراکز، این در سلامت یها مراقبت
 

 مطالعه نظری ادبیات
 خدمات ارتقاء و انتقال و امداد زنجیره توسعه مسیر در

 مناطق سطح در س، مراکزیمقد دفاع دوران در بیمارستانی
 به تیمراقب خدمات هاآن گردید و در تاسیس پشتیبانی و عملیاتی

 ارائه نداشت، فوریت هاآن مداوای که و مصدومینی مجروحین
 ستفادها نقاهتگاه، ساخت انگیزه. بود نقاهتگاه هاآن نام که گردیدمی

 زا وسیعی طیف برای مراقبتی و درمانی امکانات از حداکثری
 بوده جنگی مناطق از بیشتر فاصله با تر، امن مناطق در مجروحین

 1222زا بیش بعضاً و داشته بالائی ظرفیت هانقاهتگاه این .است
. ندا داشته را مصدومین از زیادی تعداد پذیرش امکان و تختخواب

 مجروحان و مرخص سطحی مجروحین خدمات ارائه درحین
 ظیر اعمالن ئیهادرمان احتمالاً و بیشتر رسیدگی نیاز به که دیگری
 هاتانشهرس یهابیمارستان تریننزدیک به و غربال داشتند، جراحی

 قاهتگاه،ن رسمی بکارگیری از قبل. شدندمی منتقل هااستان سایر و
 مقدس، دفاع رزمی بهداری در جنگ، نخست یهاسال در

 یهانبیمارستا به اورژانس یهااز واحد بیماران و مجروحان
 به آنجا از و منتقل فرودگاه و آهنراه به آنجا از و صحرایی

 دبع یهاسال در. شدند می اعزام هاشهر سایر مجهز یهابیمارستان
 و دشو کاسته کار ازفشار تا شد ساخته نقاهتگاهی یهاواحد این

 حال به رسیدگی برای بیشتر امکانات و فرصت حال درعین
 در مجهز یهابیمارستان به هاآن نتقالازا پیش بدحال، مجروحان

 از نیز مریوان منطقه در 1والفجر عملیات در. شود ایجاد هااستان
 و دش ساخته نقاهتگاهی عملیات، از قبل. شد استفاده روش همین

 بالایی امنیت از که منطقه این به عملیاتی منطقه از مجروحان
 ،هانقاهتگاه این از اینمونه. شدندمی منتقل بود، برخوردار

 یهاالنس. بود نفت بیمارستان مجاورت در نفت شرکت یهاباشگاه
 برای و مجهز نیاز مورد وسایل به غذاخوری سالن حتی و ورزشی
 .پود برپا عملیات پایان تا مجروحین پذیرش

 

 نقاهتگاه

 حلمرا تکمیل و داشتن نگه برای محلی عنوان به نقاهتگاه
 عمل در و گذرانندمی را خود درمانی حاد راحلم که بیماران درمانی
 مورد هستند، کامل سلامتی و بهبودی تا خود حفاظت از ناتوان

 اهتنق دوره گذراندن با مجروحین و بیماران. گیردمی قرار استفاده
 ار خود درمانی،-بهداشتی اماکن این در مصدومیت ناشی ضعف و

 بیماری، یا حیتمجرو از قبل یهامسئولیت مجدد پذیرش برای
 .(1،0) سازندمی آماده

 

 انتقال و امداد زنجیره در نقاهتگاه موقعیت
 ازسازیب مراکز با را شهری بیمارستان که است محلی نقاهتگاه

 در جنگ زمان در مراکز نوع این. دهدمی پیوند و ارتباط نیرو
 در و مختلف یها محل در و زیاد نسبتاً فاصله با و وسیع سطحی

 تگاهنقاه است ضروری نکته این ذکر. دارند قرار اوتمتف یها مکان
 مناطق در یا و کامل آرامش و صلح زمان در و نبوده جنگ مختص

 رزمی طب در. باشد داشته وجود تواندمی نیز زدهسیل و زدهزلزله
 ظامین صد صددر یا تقریباً که است مرکزی همان نقاهتگاه از منظور
  .است

 

 گاهنقاهت در نیاز مورد امکانات
 رایب درمانی امکانات و وسایل حداقل بایستمی نقاهتگاه در

ارند درمان د به احتیاج که کثیری عده درمان و مراقبت حداکثر ارائه
و  ظممن و وسیع یهاسالن از متشکل فیزیکی نظر از .مهیا باشد

 یهاهملحف و تشک با که هستند فلزی یا چوبی یهاتخت به مجهز
 دچار که را رزمندگانی اضطراری مواقع در تا شده، آنکارد سفید
. دهد جای خود در دارند، مراقبتی یهادرمان به نیاز و شده حادثه

 و تموقعی و بینیپیش برحسب تجهیزات، و هادارو امکانات، نظر از
 نیروی. دباش دسترس در باید موارد این از لیستی دستورالعمل، طبق

 وفق و انتظار مورد ردعملک حسب بر نیز نقاهتگاه انسانی
 زمان در و گردد فراهم باید شده تعیین قبل از یهادستورالعمل

 .باشند داشته حضور استفاده

 مقدس دفاع سال هشت در هانقاهتگاه تکامل
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  عملیاتی رسمی نقاهتگاه اولین

  نقاهتگاه نخستین عنوان به کلانتری شهید نقاهتگاه

 هیدش بیمارستان که حلیم المبین فتح عملیات جنوب در در
 و عمل اتاق 0 و تخت 00 که بود بیمارستان خودش) بود کلانتری

. تنداش را اورژانس پذیرش شرایط و داشت آزمایشگاه و رادیولوژی
 اهر) راه وزارت پذیرایی برای) بود مهمانسرا عنوان به مجموعه یک
( نقاهتگاه) بستری یهابخش کردند را هامهمانسرا همان و( آهن
 هب تبدیل اختصاصی صورتهب که بود جایی اولین مکان این

 هب اعزام برای تخلیه ستاد به را مجروجین آنجا از و شد نقاهتگاه
 تخت محج بالاترین عملیات در هانقاهتگاه. کردند می منتقل عقبه

 . بود تخت 9122 گنجایش با 1 درکربلای
 

  تحمیلی جنگ در هانقاهتگاه تکامل از یاهنمون

 دیگر نقاهتگاه 0. داشت ICU رهنمون شهید یهانقاهتگاه

CSR رادیولوژی و آزمایشگاه( ع) سیدالشهدا نقاهتگاه. داشتند 
 در تریکلان شهید نقاهتگاه نقش و مکانی موقعیت. داشت پرتابل
 شوش و کرخه غرب یهاجبهه به اندیمشک همجواری: جنگ
 و شدندمی ردهآو اندیمشک به محور این از که مجروحینی حجم
 به رسیدگی در بهشتی شهید بیمارستان ظرفیت بودن پایین

 کاندیمش در جدید بیمارستانی احداث جهت تا شد سبب مجروحین
 تجه آینده یهاعملیات انجام صورت تا در شود اتخاذ تصمیماتی

 هب رسیدگی کار کرخه، غرب اشغالی یهاسرزمین گیریپس باز
 ترتیب بدین و گیرد انجام ودیتمحد و مشکل بدون مجروحین
 تمانساخ راستا این در. گرفت شکل کلانتری شهید بیمارستان

 یک ایجاد اندیمشک، جهت بتنی تراورس شرکت اورژانس
 راقع جنگ آغاز با. شد داده تحویل پاسداران سپاه به بیمارستان

 یهاجبهه زمینه در جدید یهاضرورت آمدن پیش و ایران علیه
 هنآ هرا خطوط به بتنی تراورس شرکت نزدیکی علت به و جنگ

 دش سبب آن محوطه در اورژانس یک وجود و آن بودن استفادهبلا و
 ولیها استعداد. گیرد قرار توجه مورد بیمارستان جهت مکان این تا

 با که دبو بتنی تراورس شرکت اورژانس ساختمان بیمارستان، این
 جهت تراورس تولید شرایط و محیط بودن خطرناک به توجه

 1022 آن زیربنای مساحت و بود آمده وجود به شرکت کارکنان
 وپرس و رستوران به نزدیک و مجموعه غربی ضلع در و بود مترمربع
 نیز 1909 سال در. بود شده واقع منطقه سینمای و شرکت مارکت
 انهجداگ اصلوف با اما شرکت محوطه همان در بتنی تراورس شرکت

 شهید بیمارستان بعد به زمان این از و نمودند غازآ را خود کار
 کدیگری کار در خللی که آن بدون بتنی تراورس شرکت و کلانتری

 .شدند فعالیت مشغول هم کنار در آورند وارد

 بسیار مجروح رزمندگان حجم که ییهازمان در که طوری به
 رستراو شرکت کارگران و کارمندان بود بیمارستان ظرفیت از بالاتر
 ابجاییج مجروحین، تخلیه زمینه در و کشیدندمی کار از دست بتنی

 هیدش بیمارستان. نمودندمی کمک بیمارستان پرسنل به … و هاآن

 اراید و بود برخوردار توجهی قابل تخصصی استعداد از کلانتری
 ی،ارتوپد داخلی، بخش بال، چرخ فرود باند دو آزمایشگاه، اورژانس،

 د،جدی بیمارستان یهانیاز شدن مشخص با. بود …و جراحی بخش
 .دش برداریبهره آماده و تجهیز کربلا قرارگاه رزمی بهداری توسط

 

 هانقاهتگاه تاسیس اهداف

 و مصدومین مجروحین، سازماندهی و کنترل :کلی هدف 
 فادهاست انتقال و و امداد درمانی، بهداشتی مختلف؛ تهاج از بیماران
 هاظرفیت سایر از بیشتر

 

 فرعی اهداف

 شهری یها بیمارستان ظرفیت افزایش به کمک .1

  عقبه یهاشهر به اعزام کاهش .0

 برانکاردی مجروحین آوریجمع مرکز .9

 مدیریت) مختلف ابعاد در درمانی مراکز یهاهزینه کاهش .1
 ( سلامت اقتصاد

 یهاشهر در نامناسب اجتماعی و روانی جَوِ ایجاد از پیشگیری .1
 مورد بی و جمعی دسته یها ماعزا از عقبه

  رزم یهایگان در اجتماعی و روانی وِجَ ایجاد از پیشگیری .0

 بازسازی طریق از یگان رزمی توان افزایش و حفظ به کمک .1
  رزمی یهانیرو روحی و جسمی

  کاذب آمار افزایش از پیشگیری .8

 انفجاری موج مجروحین بازتوانی و نگهداری به کمک .3

 شده خلاصه 1-جدول در مختلف ناطقم یهانقاهتگاه ظرفیت
  .است

 

 یهااستان مصدومین و مجروحین یهانقاهتگاه

 :کننده پشتیبانی
 و مازندران فارس، خراسان، ن،هااصف تهران، یهااستان در 
 ... و احمر هلال جمعیت نظیر حمایتی یهاسازمان توسط و گیلان

 شرائط واجد راداف به مراقبتی خدمات ارئه جهت ئیهانقاهتگاه
 .شد حوزه این در ایشایسته خدمات منشاء و تشکیل

 

  نقاهتگاه سازمان و ساختار
 ( دبیرخانه) مسئول

 تریاژ، درمان، بر تخصصی نظارت) تخصصی فنی مدیر
 ..(و تخصصی کارکنان سازماندهی

 امور انصار، انسانی، نیروی اعزام، و پذیرش) داخلی مدیر
 بلیغات،ت انتقال، و امداد ترابری دژبان، و یفیزیک حفاظت ،هاخوابگاه

 ( تعاون

 ،C.S.R آزمایشگاه، ،هاسالن اداره مسئول :پرستاری مدیر
I.C.U، پزشکی تجهیزات و دارو و پزشکی مدارک و آمار 
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 وزیعت و تهیه مخابرات،: عمومی خدمات و پشتیبانی و آماد مدیر
 ظافتن( هاحمام ق،بر آب،) مهندسی و فنی البسه، توزیع و تهیه غذا،

 ...و عمومی

 یاهتیم آفند زمان در ولی بود سپاه عهده به: هانقاهتگاه اداره
 احمر، هلال) کردندمی  اداره را هاآن مختلف یهاسازمان از مختلف

 ...(و ها استانداری بدنی، تربیت اداره

 
 مختلف مناطق یهانقاهتگاه ظرفیت .7-جدول

 یبشمالغر یهانقاهتگاه ظرفیت و اسامی غرب یهانقاهتگاه ظرفیت و اسامی جنوب یهانقاهتگاه ظرفیت و اسامی

 یتخت ورزشگاه در( انصارالحسین)نقاهتگاه-1
 خداپرست شهید -0. تخت 122 اهواز شهر

( گلف)سیدالشهدا-9.تخت022 اهواز( دارویی)
 12 دزفول( عج)ولیعصر -1 تخت1022 اهواز
 112 وزستانخ استان شهیدباکری -1.تخت
 شهید -1. تخت12 شوشتر نقاهتگاه-0.تخت

 چمران دانشگاه -8.تخت 022اهواز سپنتا باکری
 022 دزفول هوایی پایگاه -3. تخت122 اهواز
 اهقرارگ انسانی نیروی بازسازی مرکز -12.تخت
 استان الانبیاء خاتم -11. تخت 122 اهواز

 (س) الزهرا فاطمه -10.تخت 022 خوزستان
 شهید -19 .تخت 1022 جنوب اتیعملی مناطق

( سرطانی یهابیماری با مبارزه مرکز) رهنمون
 دشتبان شهید-11. تخت 122 خوزستان استان

 (گمرک) الائمه ثامن-11.تخت 12اهواز (ملاثانی)
 کارخانه) ثارالله -10.تخت 122 خوزستان استان

 تخت 122 خوزستان استان( ابرسازی

 بهمن 00 -0.تخت  022 ایلام شهدای -1
 022 کرمانشاه فارابی -9.تخت 1222 کرمانشاه

 82 آباد اسلام فرودگاه تخلیه ستاد-1. تخت
 -0. تخت 922 غرب منطقه الهیه -1.تخت

 -1. تخت 122 غرب آباد اسلام اکبر الله پادگان
 -3. تخت 122  کرمانشاه نفت شرکت باشگاه
 -12. تخت 112 بهاذ سرپل ابوذر پادگان

 استان در( شرقیآذربایجان دهاج) گیلانغرب
 سرپل شهید نجمی -11. تخت 122 کرمانشاه

 آباد تازه -10. تخت 12 بهاذ سرپل بهاذ
 شهر 12 پاوه -19. تخت 12 کرمانشاه استان

 .تخت 12 پاوه

 

 9. تخت122 نقده -0. تخت 022 ارومیه -1
 -1.  تخت122 مراغه-1. تخت112 بادهام

 -1. تخت 12 اشنویه -0.  تخت122 میاندواب
.  تخت 122 سردشت -8. تخت 12 پیرانشهر

. تخت 122 بانه -12. تخت 12 و بوکان -3
 922 سنندج قدس ن-10. تخت 122 سقز -11

 ولی تخت 92 ومحدود داخلی عملیات در) تخت
 فعال تخت 122 سقف تا بزرگ یهاعملیات در
 12 سروآباد -11. تخت 12 مریوان -19(بود

 اهقرارگ انسانی یروین بازسازی مرکز-11. تخت
 بمباران در 01-00 سال در) تخت 122( سقز) 

 مورد شده یاد نقاهتگاه سردشت، شهر شیمیایی
 یهکل و گرفت قرار شیمیایی گلوله اصابت

 (شدند شهید هاآن از نفر دو و مجروح کارکنان
 

 تخت 15102 جمعاً تخت 95292 جمعاً تخت 15112 جمعاً

 
 

  نقاهتگاه در نیاز مورد امکانات و هافضا

 ...و هاسالن شامل که :ایزوله و عمومی بستری یهابخش
 .باشدمی

 ایشگاه،آزم تصویربرداری،: نیاز مطابق پاراکلینیکی یهابخش
 ...(و داروخانه

 گاهاستراحت آشپزخانه،: شامل پشتیبانی و خدماتی یهافضا
 ...و بهداشتی یهاسرویس ترابری، رختشویخانه، کارکنان،

 نیروی مالی، دفتر، دبیرخانه،) مدیریت حوزه: اداری یهافضا
 و پذیرش تریاژ، بهداشتی، خدمات و بهداشت حوزه ...(و انسانی

 پزشکی مدارک و اسناد معاینه، اتاق ترخیص،

 خانه هوتصفی سپتیک رایانه، و مخابرات موتورخانه،: تاسیسات
  سوخت ذخیره منابع آب، ذخیره منابع فاضلاب،
 :خدمات و فعالیت زمان براساس نقاهتگاه عانوا

 و مصدومین مجروحین، بیماران،) پدافند در دائمی نقاهتگاه
 (انفجار موج مجروحین

 (مصدومین) آفند در دائمی نقاهتگاه

 (مجروحین) آفند در موقت نقاهتگاه
 (انفجار موج مجروحین P.T.S.D) درآفند موقت نقاهتگاه

 دومینمص مجروحین، بیماران،) درآفند پشتیبان موقت نقاهتگاه
 (بازسازی قابل انفجار موج مجروحین و

 ودب کم مصدومین و مجروحین تعداد که ییهادرآفند: توضیح
 خدمات را مصدوم و مجروح نوع چند همزمان دائمی یهانقاهتگاه

 .نمودند می ارائه
  :...و مجروح پذیرش

 ( دافندپ و درآفند وکشوری نظامی) شهری یهابیمارستان از

 ( پدافند و درآفند) صحرائی یهابیمارستان از

 (درآفند) ها جبهه مختلف خطوط از مستقیم

 مختلف یهانقاهتگاه از

 :توضیح
 .شد می انجام تریاژ حتماً 9 و 0 بخصوص حالت هر در -1
 .شد می انجام بندی گروه اساس بر بندی تقسیم -0
 مجروحین وD وC وB و A یهاگروه اساس بر مصدومین-9

 یهاوهگر به غیربرانکاردی ،(ریلی زمینی، هوائی، اعزام) برانکاردی
 .شدند می بندی تقسیم دیگر

  :...و مجروح اعزام

 (کشوری و نظامی) شهری یهابیمارستان به اعزام

  زمینی اعزام آهن، راه به اعزام فرودگاه، به اعزام
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  ترخیص بازسای، به اعزام ،هانقاهتگاه سایر به اعزام

 ( بیمار و مصدوم مجروحین،) بیمار پذیرش نحوه

 پذیرش تخت، تا سالن درب از پذیرش سالن، تا پذیرش
 ال،ح بد شیمیایی مجروحین پذیرش عادی، شیمیایی مجروحین

 بدحال خیلی مجروحین پذیرش

  رسیدگی مرحله

  ها رسیدگی سایر و معاینات

 (سالن یک در نیاز مورد افراد) سوله سازماندهی

  سوله یهاتابلو -0 پرسنل ماهنگیه نحوه-1

 به مصدومین و مجروحین تقسیم نحوه و هادستورالعمل
 مختلف یهاگروه

 مصدومین نقاهتگاه -0 فیزیکی، مجروحین نقاهتگاه -1
 روانپزشکی مصدومین نقاهتگاه -9 شیمیایی،

 

 جنگ از ناشی روانی مصدومین

 ،صاباع ناراحتی مختلف عناوین تحت که افرادی کلیه به 
 ،سایکوتیک جنگ، نوروز گرفتگی، موج انفجار، از ناشی شوک
 و جسمی صدمات با همراه که افرادی همه ،... و سازگاری اختلال

 شانن خود از طبیعیغیر و غیرمعمول رفتاری جسمی صدمه بدون یا
 درمانی مراکز به جنگی مناطق یا جبهه مقدم خطوط از و اندداده

 قرار درمان تحت روانی مشکلات با ماربی عنوان به و شده آورده
 . گرددمی اطلاق اند گرفته

 (Post-Traumatic Stress Disorder) P.T.S.D اختلال 
 استرس -رویداد از پس زای تنش اختلال ضایعه، از پس استرس

 ( دیگر یها فصل در درمان مورد در توضیح( )سانحه از پس
 

 (انسانی نیروی بازسازی طرح) دهاج منتظران پایگاه

 از برانکاردی و سرپایی از اعم مجروحین مهه که جایی آن از
 منتظر باید آفندی هر ادامه در و شوندمی خارج جنگ جبهه
 در انیانس نیروی بازسازی طرح ،باشیم دشمن سهمگین یهاپدافند
 اریهمک با و دهاپیشن هانقاهتگاه امور ستاد توسط عملیات حین
 رادامهد که فراوانی تامشکلات شد گذاشته اجرا مورد به هاواحد سایر

 واهدخ پیش عقبه یهاشهر به سرپایی مجروحین مورد بی تخلیه
  .شود حل آورد،

 بازسازی اردوگاه کاری مرحله سیر و تشکیل دستورالعمل
 زیر رحش به( دهاج منتظران پایگاه) عملیات حین در انسانی نیروی

 .باشد می

 اننش متفاوت یهاعملیات در لهسا چندین تجربیات :مقدمه

 دلایل به رزمنده یهانیرو از زیادی شمار عملیات حین در که داده
 عملیاتی منطقه از سرپایی مختصر یها جراحت عمدتاً و مختلف

 و شوند می سرگردان هاشهر در هاآن از تعدادی و آمده عقب به
 آن در را پزشکی امکانات و ها بیمارستان کاذب صورت به ای عده

 دهکر مراجعه هایگان عقبه به ایعده و داده اختصاص خود به مقطع

 این. گشتندمی بر خود شهر به اجازه و هماهنگی بدون ای عده و
 نتعاو و پرسنلی امور و بهداری با رابطه در را زیادی مشکلات امر
 یروین به شدید نیاز که زمانی در دیگر سوی از آورد می پیش هاآن

 ازیسآماده و ترمیم و دشمن یها پاتک با مقابله منظور هب انسان
 از هانیرو حجم و درصد بود عملیات استمرار و ادامه منظور به

 وجود به روحیات دلیل به و شدند می خارج رزم یگان مجموعه
 منظور به. نداشت وجود مربوطه یگان به هاآن عودت آمده،

 شکیلت بینی پیش ردیگ مثبت اثرات و فوق ضایعات از جلوگیری
 ینح در انسانی یهانیرو بازسازی منظور به دهاج منتظران پایگاه

 رتمباد مذکور امور انجام به زیر شکل به که شد گرفته عملیات
 . کرد خواهد

 

 انسانی نیروی بازسازی پایگاه

 اهداف(  الف

 دگیرسی از پس که ییهانیرو مورد بی ازانتقال جلوگیری -1
 زا جلوگیری بالطبع و دارند را عملیات در کتشر توانایی جزیی

 . عملیات حین در سپاه یها یگان رزمی توان کاهش

 مصدومین و مجروحین آمار کاذب افزایش از جلوگیری -0
  سوء اثرات و عقبه یهاشهر به هاآن رویه بی هجوم و عملیات

 اناتامک از استفاده و هانقاهتگاه و هابیمارستان شدن خلوت -9
  اصلی مجروحین به بهتر رسیدگی و رمانید

 اینکه دلیل به) هانیرو پرسنلی و آماری وضعیت بودن روشن -1
 عنوان به بعضا هانیرو از تعاون و پرسنلی اطلاع عدم علت به

 پی در هم دیگری جانبی سوء اثرات و است شده منظور مفقودالاثر
 ( داشت خواهد

 هب مرکزی شدن شخصم و هانیرو سرگردانی از جلوگیری -1
  تخدم محل به هانیرو معرفی و عقبه در هانیرو سرپرستی عنوان

 : کلیات(  ب

 فرمانده و باشدمی زمینی نیروی عهده به اردوگاه تشکیل
. شد خواهد مشخص زمینی نیروی فرماندهی جانب از اردوگاه

 عهده به ذیربط یهامدیریت و هامعاونت با هماهنگی و اندازیراه
 و هاواحد) اردوگاه در موجود عناصر و بوده اردوگاه اندهیفرم

 .کرد خواهند وظیفه انجام اردوگاه فرماندهی امر تحت (هامدیریت
. بود خواهد)...(  جنگی منطقه شهرعقبه اولین در اردوگاه محل

 هب نسبت و تنظیم را خود مربوط دستورالعمل ذیربط یهامعاونت
  .کرد خواهند اقدام اردوگاه فرمانده هماهنگی با آن اجرای

 ( عملیات شروع از قبل) اولیه اقدامات( ج

 مسئولین و اردوگاه فرمانده:  اردوگاه محل شدن مشخص -1
 (ذیربط یها مدیریت و ها معاونت با هماهنگی)  ذیربط یهاواحد

 و تغذیه ترابری،) تدارکاتی تهاج از اردوگاه اندازی راه-0
 ( دیگر خدمات
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 هب منظور به مربوط مسئولین و هایگان نهارماندف توجیه -9
 و لازم یها بینی پیش و شده بازسازی یهانیرو مجدد کارگیری

 . هاآن بکارگیری منظور به یگان، انسانی نیروی آمادگی

 و رزم یها یگان مجموعه در فرهنگی و تبلیغی کار انجام -1
 تهیه) اهنیرو بین در لازم یهازمینه سازیآماده منظور به

 ( فرهنگی معاونت توسط دستورالعمل

 به اردوگاه کاری مراحل سایر و محل تشکیل، ابلاغ -1
 . لازم یها هماهنگی و مربوطه... و یهایگان

 یهاواحد با لازم یهاهماهنگی و اردوگاه مدیریت-7

  یک هر اقدامات و مختلف

 : تعاون -2

 پول به یازن که مجروحینی به مساعده و پول پرداخت .1/0
  دارند

 آمار با هماهنگی و شده ترخیص مجروحین آمار تهیه .0/0
  قرارگاه تعاون

 تلگراف تلفن،) مجروحین جهت ارتباطی امکانات تهیه .9/0
 ....(و

 هشد مفقود یشانهاپلاک که مجروحینی به پلاک دادن .1/0
  است

 : فرهنگی معاونت -9

 رایطش با متناسب یتوجیه و تبلیغی یها فعالیت انجام .1/9
  هانیرو روحی

 و مبلغین از دعوت و آموزشی یهابرنامه انجام .0/9
 در عملیات حین در معمولاً که مذهبی و سیاسی یهاشخصیت
 هتج آمادگی و هانیرو به دادن روحیه منظور باشند به می دسترس

 . مجدد سازماندهی

 : لجستیک معاونت -4

 تقالان و نقل منظور به نیاز حد رد ترابری امکانات تامین .1/1
  مربوطه یهامقر به هانیرو مداوم

 تامین ،...و پوشاک و تجهیزات تدارکاتی، اقلام تهیه .0/1
 . دیگر امکانات و ها نیازمندی

 مورد انسانی نیروی برآورد و امکانات با هانیرو تغذیه. 9/1
  پذیرایی

 : بهداری -5

 نظورم به هانقاهتگاه و ها یمارستانب ،ها اورژانس با ارتباط .1/1
   اردوگاه به اعزام قابل یهانیرو انتقال جهت هماهنگی

 عزامیا یهانیرو جسمی وضع تایید و تشخییص کنترل، .0/1
 . نیرو کننده اعزام درمانی مراکز هماهنگی با اردوگاه به

 مربوطه خدمات ادامه و هانیرو جسمی وضعیت بر نظارت .9/1
 . اردوگاه در نیاز مورد درحد درمانگاه نمودن دایر و

  گردی اقدامات و هانیرو به استعلاجی مرخصی گواهی ارائه .1/1

 ولط دیدگی، آسیب جراحت، نوع برحسب هانیرو تفکیک .1/1
 ( ..و یشیمیای ،گرفتگی موج فیزیکی، مجروحین) استراحت و درمان

 : داخلی مدیریت -6

  اردوگاه داخل در هاواحد به مربوط اجرایی امور هماهنگی .1/0

 هانیرو اردوگاه حفاظت و انتظامات .0/0

 : اطلاعات و حفاظت -1

 اردوگاه در شرایط با متناسب و محوله وظایف رچوبهاچ در
  .کرد خواهد فعالیت

 وگاهارد در باشد لازم دیگری قسمت یا واحد چه چنان: تبصره* 
 زمینی نیروی در طهمربو واحد و اردوگاه فرمانده هنگیها با باشد

 . شد خواهد تشکیل

 : یها یگان نمایندگان وظایف(  د

 امیاس یهالیست تنظیم و تفکیک در همکاری و هماهنگی-1
 پوشش تحت یهانیرو از مشخصات دریافت و

 و پوشش تحت هانیرو سئوالات و مراجعات به جوابگویی-0
  هاآن پرسنلی و خدماتی امور انجام

 و یگان عقبه به پوشش تحت یهانیرو اماعز و راهنمایی-9
 مقتضی اقدامات جهت بسیج و پرسنلی به معرفی

 محل نمودن مشخص منظور به مربوط یگان با هماهنگی-1
  یگان به هانیرو تحویل زمان و

 استعلاجی مرخصی غیاب، و حضور محاسبه به رسیدگی-1
 جامنا و مبوطه گزارشات تهیه و پوشش تحت یهانیرو فرار غیبت،

 .گزارشات پیگیری منظور به لازم یها هماهنگی

 بهداری تشخیص به فقط استعلاجی مرخصی: 1 تبصره** 
 دکنمی مشخص بهداری که دیگری مرکز یا و اردوگاه در مستقر

 . گردد صادر بایستیمی

 هارونی استحقاقی مرخصی و حساب تسویه ترخیص،: 0تبصره 
 . گیرد صورت بوطهمر یگان پادگان و عقبه بایستی الزام

 و تابعه یهایگان و هاسپاه نمایندگان اعزام و معرفی -0
 هاسپاه نماینده) عملیات شروع با همزمان اردوگاه در هاآن استقرار

 ( باشند بسیج و پرسنلی یهانیرو از است بهتر ها یگان و

 و هانیرو توجیه و کنترل جهت منطقه و دژبان با هماهنگی-1
 تهدای و عقبه شهر و عملیاتی منطقه از هانیرو خروج زا جلوگیری

  اردوگاه به سرگردان یهاروین

 : پرسنلی( ه

 به اعزامی یهانیرو مشخصات و اسامی لیست تهیه -1/1
 در مربوطه یهایگان و سپاه جهت به هاآن تفکیک و اردوگاه

  مربوط یهافرم

 یمعرف رمف) موردنیاز کارگزینی یهافرم وتنظیم تهیه-0/1
 ...(  و استعلاجی مرخصی، برگه

 هارائ منظور به عملیات حین در قرارگاه آمار با هماهنگی -9/1
  مجروحین آمار از هاآن نمودن کسر و اسامی لیست

 یستل ارسال با هایگان و هاسپاه نمایندگان با هماهنگی - 1/1
 مربوطه نمایدگان و هانیرو همراه به ها یگان به
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