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Abstract
The present study addresses the pathology of urban
hospitals with the view of passive defense in Qom City.
The research method is descriptive-analytical and the
study population includes Qom's hospitals. To achieve the
goal, the hierarchical weighting method and weighted
histograms of each of the threat indicators were evaluated.
According to the results of the research, the highest score
was related to the bombing threats. After assessing the
threats against the hospital, the identification and
prioritization of the assets of the hospital revealed that the
delivery and surgical departments were more important in
the hospital while the dining had the lowest score.
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چکیده
مطالعه حاضر به آسیبشناسی تهديدهای بیمارستانهای شهری از منظر پدافند
 تحلیلهی اسه و- غیرعامل شهر قم پرداختهه اسه ر روت تحقیهو تفيهی ی
جامعه مفرد مطالعه بیمارستانهای سطح شهر قم میباشدر بهرای دسهتیابی بهه
 از روت وزندهههی سلسههله مرات ههی و نمفدارهههای وزنههی هريهك از، هههد
شاخصهای تهديدها ارزيابی گرديدر براساس نتايج تحقیهو بهی تهرين امتیهاز
مربفط به تهديد بمب گذاری میباشدر بعد از ارزيابی تهديدها علیهه بیمارسهتان
با شناسايی و اولفي بندی دارايیهای بیمارستان مشخص شد بخ زايمهان و
اعمال جراحی در بیمارستان حائز اهمی بهی تهری بهفده اسه و غهذاخفری
كمترين امتیاز را به خفد اختصاص داده اس ر
واژگان کلیدی
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