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 گفتار مؤلفین
امروزه در مديريت بحران اعتقاد بر اين است که پیشگیری از خسارت و تلفات ناشی از بحران و يا به حداقل 

است که مجموعه تمهیدات الزم برای آن شناخت خطر و آمادگی برای وقوع  نیازمندرسااندن و کاهش اررات آنها 

المللی دريايی و تحول و ل حساااد در تجارت بینئاساات. ايمنی دريايی ي ی از مساااانجام آنها، مديريت بحران 

المللی است. روابط متقابل و پیچیده بین بنادر و فعالیت های دريايی باعث به وجود آمدن توسعه دراين تجارت بین

در  و ب ارگیری آنبه لزوم توسعه مديريت بحران  کتابشود. اين پذيری در مناطق دريايی میحسااسیت و آسی 

 کند.بنادر به عنوان ي ی از استانداردهای مديريتی اشاره می

واردات کشور  % ۳۱از آنجائی ه بیش از  باتوجه به اين ه بنادر نقش اساسی در فرايند جهانی شدن را بعهده دارند و

ای باشد که به اهداف مهم آن شود بايستی مديريت بحران به گونهايران از طريق درياها و به کمک بنادر انجام می

 برای داشتن يک منزلت اجتماعی،نیازمند به دانستن هستیم..از جمله کاهش خسارات مالی و جانی دست يافت

باشد به اين دلیل که حجم های عمومی بنادر میها و محوطهباالترين درصاد محل وقوع حواد  مربو  به اسا له

ترين داليل بروز حواد  در اين نواحی گیرد. عمدهين دو محل صورت میعمده عملیات تخلیه و بارگیری کاال در ا

های تخلیه و بارگیری با روشهای ايمن تخلیه و بارگیری کاال، استفاده از تجهیزات نیز عدم آشنايی کارکنان شرکت

 .باشدو ابزارآالت نامناس  در عملیات و تخلیه و بارگیری و ... می

وقوع پیوساته است. بیشترين درصد فراوانی ه برخورد خودروهای سانگین با ي ديگر باکثرحواد  ترافی ی در ارر 

نوع حواد  بوقوع پیوسااته در هر دو سااال مربو  به برخورد تجهیزات بندری با افراد، سااقو  از ارتفاع، گیرکردن 

های ر خصوص آسی های مطالعه دتهفباشد. بطور کلی بابین اشایا  و کاال و همچنین سقو  کاال بر روی فرد می

لین تحت پوشش شرکتهای پیمان ار غريزی کالساهای آموزشای برای شاوقوع پیوساته در بنادر بر برنامهه جانی ب

های بندری همچنین بندر بخصاااوص آشااانايی با شاااول محوله وموارد ايمنی مربوطه به آن شاااول در محوطه

، تدوين وم براسااااد نیازسااانجیهای بعمل آمدههای مداهاای منمم و بازآموزیريزی برای ارائاه آموز برنااماه

دستورالعمل انتخاب پیمان اران بر اساد اصول ايمنی، بهداشت و محیط زيست و اجرای دقیق آن در بنادر تأکید 

افتخار بزرگی اساات که با اين کتاب توانسااته ايم خدمت کوچ ی در عرصااه علم و آگاهی برای مردمان . کندمی

 جام دهیم. پرافتخار سرزمین پارد ان

 
 

 حمیدرضا رجبی                                                                   مهرشاد کوهستانی دماوند                          
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 آرزوی سربلندی،پیروزی و توفیق روز افزون برای مردمان سرزمین پارس در تمامی مراحل زندگی

            
 

www.takbook.com

mailto:Mehrshad.Kouhestani91@gamil.com
mailto:HamedRezaRajabi137333@gmail.com


 
 

 
 

 تقدیم به
  ام استکنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آالم زمینیتقدیم می کتاب رااین 

  به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم

  مادرم پرمهرنگاه زندگیم،چشمان  مهربانترینبه 

به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشددو و مفرفت که مطی ی  همسددرم تقددیم بهو 

 .آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است سرشار از سالمت و امنیت و

آموختم و هرچه بکوشم ق ره ای از دریای بی  آنهاکه هرچه آموختم در مکتب عشدو 

 .را سپاس نتوانم بگویم شانکران مهربانی

   ... آنهاستامروز هستی ام به امید 
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   .است

 نمدوده خدود پیشده را من دو و عقدل و اندیشدند می نیک که مردانی آزاد تمام به و

 .ندارند هدفی جامفه، سفادت و پیشرفت جز و

 موفقیدت و حفد  در را خدود مدا  و جدان کده جدوانمردانی و بزرگدان، دانشمندان،

 .نمایند می و نموده فدا بوم و مرز این

 و هدایداری بدا کده کسدیآقدای مهنددس کوهسدتانی  بزرگدوارم اسدتاد بده تقدیم

خود راه مبدارزه بدا سدختیها و رسدیدن بده قلده هدای  چشمداشتبی هایراهنمایی

   امید را به من آموخت.

 
 

 حمیدرضا رجبی                                                                                                     

 5931زمستان                                                                                               
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 با تشکر از 

 

مهندددس علددی  کوهسددتانی، مهندددس مهددرزاد تیمورتددا ، حسددنکاپیتددان 

 شدددرکت،رجبی،مهنددددس علدددی اکبدددر پورزاری،خدددانم فریدددده  ددددیو زاده 

و همچندددین تمدددامی  ،گروه شدددیپو مارکدددتمهفدددا مدددارین خددددمات دریدددایی

عزیزانی که ما را در این مسیر یاری نمودند.
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 مقدمه
دهد، به طوری که زندگی بشااار را ای اسااات که به طور ناگهانی و يا فزاينده روی میبحران حادره

مقابله با آن کند. از اين رو تهديد نموده و تلفات و خساااارات بسااایاری را به جامعه انساااانی تحمیل می

العاده نسابت به حالت عادی است. در سراسر تاري  بشر، نیازمند ام انات و انجام اقدامات اسااسای و فوق

زنادگی و اموال او همواره در معرض مخااطرات حواد  غیر مترقبه و گاه هولناک و مرگبار بوده اسااات. 

های طوفان همانند خطرات جنگخطرات و خساارات ناشای از برخی باليای طبیعی مانند زلزله، سیل و 

بار و خونین در تاري  بشر به ربت رسیده است. کشور ما نیز همیشه در معرض اينگونه حواد  و مصایبت

خانمان ای را بیهای هنگفت آنها را متحمل شاااده اسااات. گاه سااایل و طوفان عدهها بوده و زيانبحران

کشاند و به طور ناگهانی نقاب خاک بر به ويرانی میای شديد بخشی از کشور را کند و گاهی نیز زلزلهمی

 کشاند.چهره هزاران انسان بیگناه می

 آساای  اساااساای هاینیازمندی تضاامین و بینیپیش موجود، تجهیزات و ام انات کارگیری به رو اين از

 آنها به فوری امدادرساااانی و نجات خدمات ارايه منمور به بحران و طبیعی رخاداد هنگاام در ديادگاان

 انجام بايد نیز عادی زندگی به آنها بازگرداندن و ايمنی و ساااالمت حفظ اين، بر افزون اسااات. ضاااروری

 و منطق عقل، و دانش از اسااتفاده با بايد بشاار که اساات حدی به هابحران از برخی ابعاد و شاادت بگیرد.

 ستردهگ گیریبهره برای حرانب علمی مديريت بپردازد. مترقبه غیر حواد  اين با مقابله به خود ابت ارات

 اساات. آمده پديد آن، با مقابله و بحران از ناشاای خسااارات کاهش و بهترسااازی در مورر عوامل کلیه از

 مورد خود خاص هایفرمول با را زمان عامل و کندمی عمل دينامیک طور به زمان گذردر بحران مديريت

 انجام بحران مديريت هایساایسااتم با زمان لطو در زده بحران فضااای آمايش دهد.می قرار اسااتفاده

 هب خسااارات حداقل با را بحرانی وضااعیت يک مورر، و صااحیح هایرو  با بايد بحران مديريت گیرد.می

 نمايد. هدايت عادی وضعیت سوی

های صاانعتی و پیامدهای های طبیعی و فاجعهای نساابت به بحراندنیا امروز به طور نگران کننده

ای است که در زمانی کوتاه صدمات جانی و خسارت شاده اسات. منموراز بحران، حادره پذيرآنها آسای 

هاای مالی و زيسااات محیطی زيادی را به جامعه تحمیل می کند، به طوری که بر طرف کردن آرار اين 

العاده اساات. مديريت بحران علمی اساات کاربردی که با رخدادها نیازمند انجام اقدامات اساااساای و فوق

ها و تجزيه و تحلیل آنها در جستجوی يافتن ابزاری است که به کمک آن ه سایساتماتیک بحرانمشااهد

بتوان از وقوع آنها پیشاااگیری کرد و يا برای وقوع آنها آماده شاااد تا در صاااورت بروز بحران نسااابت به 

 امدادرسانی سريع و عادی سازی اوضاع اقدام شود. 

ی مختلف در بنادر میباست در هر شها، لذا بخباشاندبه میشارايط اضاطراری و بحرانی همواره غیر مترق

زمان آمادگی مقابله با اين شاارايط را داشااته باشااند و هر چند مدت ي بار در فواصاال زمانی ي سااان 

گردد تا آنها آماده مقابله با چنین  میبرگزاربنادر ماانورهاايی جهات حفظ آماادگی کاارکنان و کارگران 

 مديريت بحران و ايمنی به تیم بايساات در هر بندرشارايطی را داشااته باشااند. به عالوه مديريت بندر می
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ايفا  مهمی نقش ي پارچگی عملیاتجهت هماهنگی ها ،صااادور دساااتورات و  نمر مجموعه موردعنوان 

از  وباشد می بر عهده اين تیم لی و خارجی بندرهماهنگی با بخشهای داخیت . همچنین مسائولنمايدمی

تش آ ، اسااتانداری،شااهرداری، اورژانس، بیمارسااتانها تمامی،نتوافقاتی با نیروی ا تیم انجامديگر وظايف 

رايط ش .دنکم های الزم را دريافت نماي اضطراری مواقعباشد تا در نشانی و کمیته حواد  غیر مترقبه می

له أاساات که همواره در هر م انی قابل رخداد اساات و بنادر نیز از اين مسااشاارايطی  اضااطراری اصااوالً

مسااتثنی نیسااتند . در صااورتی که تمهیدات و اقدامات پیشااگیرانه قبل از وقوع حواد  توسااط مديريت 

ت به مقدار چشمگیری اتخاذ گردد مقدار خساارات و تلفا و مديريت بحران و ايمنی در بنادر ارشاد بنادر

 .يابدکاهش می
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 مدیر بطران کیست؟ 

 های مدیر بطرانوظایف و ویژگی 

 تفریف مدیریت 
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 بطران چیست؟

شاا سااته اجتماعی بزرگ و ويژه اساات که باعث درهم  -حران در حقیقت يک فشااارزايی روانیب

های جانی و مالی، تهديدها، شود و با آسی های اجتماعی میهای متعارف زندگی و واکنششادن انگاره

 آورد.ای به وجود میخطرها و نیازهای تازه

 توان بحران را اينگونه تعريف کرد:در نتیجه می

يد و آاينده به وجود میرای که به طور طبیعی و يا توسااط بشاار به طور ناگهانی و يا به صااورت فحادره

ای تحمیل نمايد که جهت برطرف کردن آن نیاز به ی به جامعه انساااانی به گونههايساااختی و مشاااقت

 العاده باشد.اقدامات اساسی و فوق

 آثار و خصو یات بطران 

 بندی نمود:توان در سه بخش زير طبقهبه طور کلی اررات و خصوصیات بحران را می

 سطح جهانی -الف

 ح ملیسط -ب

 الف( حواد  طبیعی

 ب( حواد  غیرطبیعی )ساخته دست بشر(

 رانش زمین -آتشفشان  -طوفان  -زلزله  - ناگهانی: مثل سیل

 قحطی -خش سالی  -مدت: مثل اپیدمی  دراز

 هاانوای حوادث و بطران

 سوزیمثل سوانح ساختمانی ا تصادفات ا انفجارات ا آتش ناگهانی:
 داخلی و اغتشاشات اجتماعی ا جنگ هایمثل درگیری درازمدت:

 های بطرانویژگی

بینی کرد که کی و در کجا اتفاق توان پیش)يعنی نمیبینی اسااات بحران عمومااً غیرقاابال پیش

ها آرار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران افتاد(می

 شوند.بحران نیازمند کمک می

گیری تحت شرايط وخیم در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم و آراری طوالنی و استهالکی دارند. ماهیت

 گیرندگان ناقص است.و در زمان محدود و اطالعات موردنیاز تصمیم
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گیری را به دهی پیش از انتقال تصامیم را محدود کرده و اعضای واحد تصمیمزمان موجود برای پاسا 

  دارد.تعج  و حیرت وا می

 .محدوديت و فشردگی زمان، غافلگیری، استرد و مخدو  شدن اطالعات

 مدیریت بطران

سااازی بعد از بینی و پیشااگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سااالمفرآيند پیش

 وقوع بحران را مديريت بحران گويند.

ها و تجزيه و بحرانمديريت بحران علمی کاربردی اساات که به وساایله مشاااهده ساایسااتماتیک 

ی نمود و رها، پیشگیتحلیل آنها در جساتجوی يافتن ابزاری است که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران

امدادرسانی سريع و بهبودی اوضاع  برای خصوص کاهش اررات آن آمادگی الزم يا در صورت بروز آن در

 اقدام نمود.

ها، کمبود ضااوابط و هماهنگی و هم اری سااازمان ترين نقا  ضااعف مديريت بحران عدمامروزه عمده

مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدوديت منابع مالی اساات، 

ها بحران و اما خوشاابختانه نقا  قوت بساایاری نیز وجود دارد که خود شااامل تجارب مفید در مديريت

همچون  NGOهای مشاارکت خوب و ارزشمند مردم  سازمان دوساتی در جامعه وروحیه تعاون و نوع

توان با مرتفع نمودن نقا  ضااعف و توجه بیشااتر به نقا  قوت راه را احمر اساات که میجمعیت هالل

ها را به تر در امر مديريت بحران هموار نمود. بايد تهديدها و فرصاااتبرای عمل رد هر چاه بهتر و قوی

 ها آماده ساخت.ابله با تهديدها و استفاده از فرصتخوبی شناخت و خود را برای مق

 تهدیدها

تهاديادهاا عباارتند از: کاهش انگیزه و عالقه نیروهای داوطل  و مردمی در هم اری الزم وارد به 

 مشارکت و کمبودها در زمینه ام انات و تجهیزات تأخیر در روند افزايش خدمات، ادامه يافتن مش الت

 .عمومی جامعه

 هافر ت

آوری ارتبا  مانند اينترنت و رساااانی و فنهاا عباارتند از: روند رو به توساااعه اطالعاتفرصااات

ای، ت نولوژی جهانی در حیطه تجهیزات امداد، افزايش باور عمومی در خصااوص های ماهوارهساایسااتم

به  پذيری و خطرخیزی کشاااور و جريان جهانی موجود که مايه افزايش توجه و اعتماد مردمآسااایا 

های کننده بین ارگانگردياده اسااات. در حقیقات مادير بحران يک هماهنگ NGOهاای ماانسااااز
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ها است و بايد حداقل در سازمان خود آمادگی الزم را مشای فعالیتکننده خطدهنده و تعیینسارويس

های اداری را بهبود بخشاد و با تاکتیک مديريتی، کارآيی و ارربخشی افراد را به وجود بیاورد، سایساتم

بیشاتر و به عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بحران توجه کند. مدير بحران بايد تفويض اختیارات را 

در نمر بگیرد يعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهايش مشخص کند تا از تداخل اختیارات 

ايد شوند که بیجلوگیری کند در مديريت بحران معموالً چندين سازمان مختلف درگیر انجام وظايفی م

با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از بحران کاهش اررات آن و آمادگی الزم اقدام نمايند و همچنین 

های مربو  بايد به نحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات الزم و ضروری و همچنین بهبود امور سازمان

 و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام به عمل آورند.

 ست؟مدیر بطران کی

 ها خوب استفاده کند.ها را بشناسد و از فرصتمدير بحران، کسی است که تهديدکننده 

 کارهايی جهت کاستن ابعاد بحران باشد.مدير بحران بايد به دنبال راه 

  مادير بحران بااياد تف ر اساااتراتژياک را ياد بگیرد يعنی بتواند به آشااافتگی ذهنی خويش در

ها نهايت پايداری ام ان ندارد مگر با حضااور مداوم در بحران ترين مدت نمم بخشااد اين امرکوتاه

 طلبد.مديريت اين سازمان را می

 توان بیان کرد:گیری را به شرح زير میخصوصیات فرآيند تصمیم

 نگریپرهیز از جزئی -

 انجام به موقع و درست کار -

 نمرخواهی برای انتخاب راه حل -

 موقع آن انتخاب بهترين راه حل و تصوي  و اجرای به -

 اتخاذ تصمیمات مؤرر بر اساد اطالعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سريع بحران -

 های مدیر بطرانوظایف و ویژگی

 گونه پیشامدآمادگی کامل برای هر 

 کاری پرهیز ساااازی آنها به نحوی که از دوبارهای و هماهنگريزی دفااتر مطالعاتی ملی، منطقهپی

 شود.

  اطالعاتی روزآمد برای استفاده هر چه بهتر آن.تهیه بانک 

 طلبد.استفاده از سیستم هشداردهنده خطر گرچه هزينه بااليی را می 
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 های عملیاتی ساالنه.تف یک وظايف واحدهای امدادرسانی و انجام رزمايش 

 ای مخابراتیهای حیاتی که شامل آب، برق، سوخت، ارتباطات جادهها و شريانساازی شب هايمن ،

ها و سادها و... به دلیل اين که شارايط منطقه پس از بحران نابسااامان است در کنترل فرودگاهبرج

توان به ترمیم اين شاب ه پرداخت. زيرا اين کار خود خسارات زيادی را به بار کوتاهترين زمان نمی

 کاهد.آورد و از سرعت عمل امداد میمی

 توان ابعاد بحران را کاهش دهد، چرا رت اجباری میخیز حتی به صااوتقويت بیمه در مناطق حادره

 که با توجه به ابعاد حادره، پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است.

 ديگر از وظايف مدير بحران اسااات تا وقتی مردم قدم در اين راه نگذارند آگاهی اف ار عمومی ي ی

 فايده است.ها بیتال  دولت

 بندی آنها.، ارزيابی ريسک و اولويتهاشناسايی انواع بحران 

 تعیین ارتباطات بحرانی 

 هاتعیین راهبردهای برخورد با رسانه 

 تش یل گروه مديريت بحران و تهیه برنامه مديريت بحران 

 بینی و پیشگیری از وقوع بحرانپیش 

  های مداخله در بحرانتعیین رو 

  سازیهای سالمتعیین رو 

 وشش در جهت استفاده بهینه از منابعريزی، سازماندهی و کبرنامه 
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 تفریف مدیریت

به طور کلی مديريت يعنی به کارگیری مؤرر و کارآمد منابع مادی و انساااانی بر مبنای يک نمام 

ريزی، سااازماندهی، بساایج منابع و ام انات، هدايت و کنترل ارزشاای پذيرفته شااده که از طريق برنامه

 گیرد.تعیین شده صورت میعملیات برای دستیابی به اهداف 

 تفریف مدیریت بطران

های مديريتی و ساایاساای وابسته به گیریهای اجرايی و تصامیمعبارت اسات از مجموعه فعالیت

مراحل مختلف و کلیه سااطوح بحران، در جهت نجات، کاهش ضااايعات و خسااارات، جلوگیری از وقفه 

 ها.و باالخره ترمیم و بازسازی خرابیزندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محیط زيست 

 چهار مرحله اصلی مديريت بحران

 

 

 

 

 

 

  

 

 وظایف مدیریت بطران

دند معتقاند و اغل  دانشمندان در مورد وظايف مديريت، در طی تاري  نمرات متفاوتی ابراز داشته

ن تفاوت داشااته و اکه وظايف مديريت بسااتگی کامل به ماهیت مديريت دارد و با ساااير وظايف مدير

 کند که مديران عالوه بر وظايف عمومی مدير، عمل ردی خاص را تعقی  نمايند. ماهیت امر ايجاب می

 

 

 بحران

 

 

 

 

 اولمرحله 

 دوممرحله 

 سوممرحله 

 چهارممرحله 
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 وظايف مديريت بحران به شرح زير است:

 شناسایی و ارزشیابی بطران

شاناساايی بحران، داشتن تصويری روشن از شرايط قبل و بعد از بحران و تجسم عینی منمور از 

باشاد. بهتر است افرادی به مديريت های بزرگ میاررات، خساارات، ضاايعات و پیامدهای آن در بحران

گمارده شاوند که از اوضااع منطقه و يا سیستم بحران زده، آگاهی داشته و در صورت ام ان تجربه کار 

ازه و دجا را داشاته باشاند که اين امر مستلزم استفاده از مشاوران ارزيابی بحران يعنی دانستن انندر آ

کند. های عملیاتی ياری میها و تدوين برنامهان را در تدارک نیازمندیشااادت بحران اسااات که مدير

 های ارزيابی بحران به صورت زير است:مراحل و ترتی  فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزی اض راریبرنامه

 شود:ريزی برای کنترل بحران از چهار مرحله تش یل میبرنامه

از آن  شود، پسمیهای اقتضايی تنمیم بینی شوند، سپس برنامهنخسات بايد حواد  ناگوار پیش

شااود، ساارانجام برای ت میل های عملیاتی مديريت بحران آموز  داده شااده و سااازماندهی میگروه

 شود.ها، به صورت عملی تمرين میبرنامه

 بحران

 اطالعات الزم و منابعشناسای 

آوری جمع

 اطالعات

طراحی واکنش 

 بحران

تجزیه تحلیل و 

 تفسیر

 ینیبنتایج و پیش
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ترين صورت، از منابع موجود ريزی عبارت است از طرح تدابیری که بهترين حالت و مناس برنامه

لوب را اسااتفاده کند. در شاارايط بحرانی، همواره مساائله کمبود های مطو يا مم ن جهت نیل به هدف

ريزی وقت دارای اهمیت بساایاری اساات، بناربراين طراحی برنامه بايد با ساارعت صااورت گیرد. برنامه

ديگر قبل از وقوع بحران مديريت بحران نیز معموالً با توجه به تجارب گذشااته در يک جامعه يا جوامع 

ها، مواد و وسايل از قبل های برنامه از قبیل زمان، پرسانل، تخصصکلیه نیازمندی گیرد. الزاماًانجام می

شااوند که به محض وقوع بحران، ها نیز مشااخص میشااود. تقدم و تأخر حرکت و پیش نیازتعیین می

 گیرد.برنامه با مختصر تعديل و يا ت میل انجام می

 ریزی ضربتیمراحل اساسی برنامه

 وجود؛الف( شناخت وضوع م

 بینی؛نگری و پیشب( آينده

 بندی اهداف؛ ج( تعیین و اولويت

 د( تدوين راهبرد )استراتژی(؛

 ريزی عملیاتی يا استراتژيک.برنامهه( 

 های اجتماعیریزی اقتضایی در بطرانبرنامه

ن آريزی از قبل در وضعیت عدم اطمینان، که در ريزی اقتضايی عبارت است از فرايند برنامهبرنامه

سناريوی بحران و اهداف عملیات مورد قبول واقع شده و نحوه مديريت و عملیات فنی به طور کامل 

العمل بهتر در های واکنش به منمور حفاظت و يا ع س تعريف شده، همچنین توانايی سیستم

 شود.های اضطراری بحران به کار گرفته میوضعیت

 ريزی اقتضايی دارای مشخصات زير است:برنامه

 پذيری است.فرايند پويا با تأکید بر آمادگی و انعطاف -۰

 باشد.ريزی عملیاتی، به طور جامع و ممتد میفعالیت برنامه -۲

 کند.ها را ارائه میترين نهادهمفید ،ريزان و مامورين وضعیت اضطراریمديريان، برنامه -۷

 ها آمادگی دارد.جز  سالم هر سازمان و مؤسسه برای فعالیت -۴

 هايی اختصاص دارد که عملیات آن جنبه انسانی دارد.به سناريو -۱

 کاربرد محلی و میدانی دارد. -7
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 گیریتصمیم

 باشد:های بحران معموالً دارای ويژگی زير میگیریتصمیم

 باشد؛دارای تأریری وسیع و عمیق می -۰

 گیران همواره زمان کافی ندارند؛تصمیم -۲

 دهند؛آينده و گستره بحران را ش ل می -۷

 گیرند.مورد قضاوت عام قرار میتصمیمات  -۴

 طراحی عملیات در مدیریت بطران

شود که حادره، سانحه و يا فرايندی ش ل گرفته و وارد مرحله عملیات بحران از زمانی شروع می

ی ای به طور قطعع حادرهوشود. به عبارت ديگر آغاز عملیات زمانی است که مسئولین از وقساز میبحران

عات کافی از کیفیت، تلفات، ضايعات، قلمرو در اختیار ندارند. شروع عملیات را حمله اطالع يافته و اطال

 گويند که از اهمیت و ريسک بااليی برخوردار است.به بحران نیز می

ها، تجهیزات و خدمات الزم جهت رهايی از اطالعاتی در مورد منابع، مهارت پدایگداه اطالعداتی: -6

 عملیاتی اهمیت دارد، بايد فراهم شود.های بحران که در وفوريت

دهی زنجیره لوازم رهايی از بحران اساات. ي ی از مشاا الت بزرگ، مهیا کردن و سااازمان آزمایش: -8

امانه توانند با سها نمیشود. اين سیستمبرای اين منمور گاهی سایساتم آمايشی برای بحران تعبیه می

های آمايشای در ساطح روساتا باشد. ترکی  شاوند. بنابراين بايد نیازمندی (GIS)اطالعات جورافیايی 

 ای تعیین شود.ها بايد نقطهساير نیازمندی

های سیمانی، نجات و اين ضاروريات در رابطه با مساائل سااختمانی، بر  سازه ضدروریات فنی: -3

توان برای آن طراحی میرهاسازی اضطراری است که بايد در نقطه بحران حل و فصل شود و از پیش ن

 اختصاصی کرد، لذا با توجه به شرايط و ام انات، بهترين اقدام بايد انجام شود.

آوری اطالعات های بسااایاری به جمعپنداری جامعه کمکخود پندداری ااعتماد به نف(::خود -0

توجه داشت که باشد. بايد های ضاد کار در ساطح خانواده نیز بسایار مؤرر میکرده و در کاهش محرک

ترين طريق مشااارکت مردم، تشاا یل جامعه برای همیاری نیاز به آموز  و ترويج عمومی دارد و مهم

 پايگاه اطالعاتی مردمی است.

اين مساائله بساایار با اهمیتی اساات که بايد برای همیشااه حل شااود. شااب ه : ارتباطات سدازمان-5

باال  سانی با ظرفیتو توسعه سازوکار اطالعضارورت است. بايد سیستم پخش اطالعات  راديويی فراگیر

 به وجود آيد.

www.takbook.com



 48        فصل اول  
 

 

ها بايد انجام تمرينااتی جهت ساااازماندهی جامعه و آمادگی برای فوريت ها:آمادگی برای فوریت-2

 گیرد. افراد به وسیله تمرين، تجارب ديگران را فراخواهند گرفت.

توان انتمار داشااات، بايد مورد می هايی که در طی زمان و م انتاا حاد مم ن، بحران بینی:پیش-3

 رند.گیها صورت میدار در کوههايی که در اراضی شی بینی قرار گیرد. مثالً ساخت و سازتوجه و پیش

 های مدیریت بطران در حوادثهای عملیاتی و بخشسازماندهی گروه

هماهنگ و متمرکز های عملیاتی بايد کامالً تخصاصی و مستقل ولی عملیات مهار بحران و فوريت

باشد. وابستگی حرکات مختلف در حد مديريت جامع بوده و دارای فرماندهی واحد و هماهنگی منطقی 

ها در عرصااه عملیات دارای گیریهای عملیاتی، دارای مساائولیت مسااتقل بوده و تصاامیماساات. گروه

ودن جربه، دانش و کامل بها بستگی به تباشاند. میزان تفويض اختیار به مسئولین گروهآزادی عمل می

ها دارد. مديريت بحران الزم اسااات که وظايف را به طور منطقی تف یک کرده و با توجه به تخصاااص

ها و تجارب افراد، مسائولیت آن را مشاخص نمايد. نیروی انسانی در عملیات مديريت واکنش تخصاص

ات در شااارايط بحرانی کامالً ها و حرکبحران از اهمیت بسااایار فراوانی برخوردار اسااات. اغل  فعالیت

 باشند.تخصصی می

 هماهنگی

ها دارد. گاهی وظايف و عمل رد ماديريت بحران نیاز به تقسااایم وظايف و طراحی واحدها و گروه

نمايد به طوری که ايجاد میمحدوديت هاا در مقاابل ي ديگر قرار گرفته و نسااابت به همه افراد، گروه

سازند. هدف از هماهنگی، اين است که کارها چنان با هم پیوند میاقدامات همديگر را مختل و ناموفق 

های ساعت، ي ديگر را پشتیبانی و تقويت نمايند. بنابراين هماهنگی ، خورده باشند که مانند چرخ دنده

دهنده يک کل برای کساا  هدف مشترک ترکی  های تشا یلفرايندی اسات که طی آن، همه بخش

يابد که برای ساااختن اجزای ه کارهای ساااختاری و رفتاری تحقق میشااوند. هماهنگی با مجموعمی

 کنند.روند و نیل به هدف سازمانی را تسهیل میسازمان به ي ديگر به کار می

 نظارت و کنتر  عملیات

جويانه جهت کس  اطالعات از وضعیت نمارت عبارت اسات از نوعی فعالیت پژوهشاگرانه و چاره

و ترسایم عمل رد بر اساد مختصات زمان و م ان که ارائه آن ارزشیابی و ای، پیشارفت اقدامات لحمه

 ساالریهدايت اسات. نمارت و کنترل، بنیان آموزشی و ارشادی به منمور بهبود و اصالح دارد نه ديوان

محض و اعمال تنبیهات و تشويقات. هدف اصلی نمارت، کنترل رشد، بهبود شرايط و عمل ردها بوده و 
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ها تا چه حد در جهت اهداف اساات و چقدر مطابق شااود که اقدامات و فعالیتمعلوم میبه موج  آن 

شااود و ايی مديريت تلقی میکند. کنترل يا نمارت، از طرفی قدم نهبینی شااده حرکت میموازين پیش

شااود که ام ان توییرات يا باشااد؛ چرا که به دنبال آن معلوم میديگر هم، قدم آغازين آن می از طرف

 ها وجود دارد.ها و رويهمشیها، ساختار و تشی الت و خطاصالحاتی در اهداف، برنامه

 ثر بر کنتر  بطرانؤعوامل م

رر بر کنترل بحران ؤها، چهار عامل اصالی شناسايی شده که بايد بعنوان عوامل مدر کنترل بحران

 مورد توجه قرار گیرند:

 یانسان عامل-۰

 فرهنگ سازمانی -۲

 سازمانیساختار  -۷

 راهبرد )مهمترين و با اهمیت ترين نقش را دارد(-۴

 مروری بر سوانح طبیفی در ایران و جهان

، چین در میان کشورهايی ۲۱۱۱المللی اطالعات سوانح در سال اساد آمار موجود در بانک بینبر

قرار گرفتن در اند، مقام اول را داراساات و ايران با که بیشااترين آساای  را از نمر حواد  طبیعی ديده

شاود. جدول زير کشااورهايی را که از نمر حواد  کشاور اول مشااهده می ۰۱جايگاه هشاتم، در میان 

 دهد.اند را نشان میبیشترين آسی  را ديده ۲۱۱۱طبیعی در سال 

 ۲۱۱۱حواد  طبیعی در سال 

 کشور تعداد حوادث در یكسال ردیف
 چین ۷۰ ۰

 هند ۷۱ ۲

 آمري ا ۰7 ۷

 افوانستان ۰۷ ۴

 بنگالد  ۰۲ ۱

 پاکستان ۰۰ 7

 رومانی-اندونزی  -ويتنام  ۰۱ ۳

 ايران ۳ ۸

 هايتی ۸ ۳

 ترکیه–م زيک  ۳ ۰۱
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اساد آمار موجود در بانک را بر ۲۱۱۱حواد  طبیعی در سال  در براساد تلفات انسانیآمار 

 دهد.المللی اطالعات سوانح نشان میبین

 بر ارر حواد  طبیعی۲۱۱۱میزان کشته شدگان در سال 

 تعداد زمان و نوع حادثه نام کشور
 ۳۷۷۷۸ زمین لرزه ماه اکتبر پاکستان

 stan ۰۱۰۷گردباد  گواتماال

 ۰۷۲۲ گرد باد کاترينا آمري ا

 ۰۷۱۳ زمین لرزه ماه اکتبر هند

 ۰۲۱۱ سیل ماه جوالی هند

 ۳۰۱ سیل ماه مارد اندونزی

 ۳۳۰ سیل ماه آوريل چین

 7۰۲ زمین لرزه ماه فوريه ايران

 ۱۲۱ سیل ماه فوريه پاکستان
 

سانحه بزرگ  ۲۷میالدی بیش از  ۲۱۱۱المللی اطالعات سوانح در سال با توجه به آمار بانک بین

سانحه صنعتی  ۰۴سانحه طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و  ۳در کشور رخ داده است. از اين تعداد 

فقره بیشترين فراوانی سوانح بزرگ را در ايران به خود اختصاص  ۰۱با  اند. سوانح حمل و نقلیبوده

تعداد سوانح بزرگ  ۷طوفان رخ داده است. جدول  ۰سیل، و همچنین  ۴ زلزله، ۴اند. در اين سال داده

 دهد.میالدی در ايران را نشان می۲۱۱۱در سال 

 میالدی در ايران ۲۱۱۱تعداد سوانح بزرگ در سال 

 تعداد نوع سانحه
 ۴ زلزله

 ۴ سیل

 ۰ سوانح صنعتی

 ۷ ساير سوانح صنعت

 ۰۱ سوانح حمل ونقل

 ۰ طوفان

 ۲۷ جمع
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 نفر جان خود را از دست دادند. ۰۱۳۸سانحه بزرگ بیش از  ۲۷در مجموع در ارر  ۲۱۱۱در سال 

حمل و نقلی  نفر نیز در ارر سااوانح بزرگ صاانعتی و ۷7۴ نفراز اين افراد در ارر سااوانح طبیعی و ۳۷۴

ریر قرار گرفتند أهزار نفر مجروح شاادند و يا تحت ت ۰۷۱جان باختند. در اين سااوانح همچنین بیش از 

 که بیشترين تعداد آنها مربو  به سوانح طبیعی )سیل و زلزله( بوده است.
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 فصل مقدمه

قبل از تعقی  هرگونه  امروزه مديريت بحران يک بخش اساااساای از مديريت اسااتراتژيک اساات.

 اهداف بلند، مديريت بحران برای تضامین ربات و موفقیت مساتمر يک ساازمان ضااروری است. اساساً 

هايی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مديريت بحران ساازمان

شاایاری، حساااساایت مديريتی و يک مند اساات که مبتنی بر هورر نیازمند يک روي رد منمم و نمامؤم

کند که شش ريزی دقیق و آمادگی ساازمانی اسات. اين مقاله پیشنهاد میدرک خوب از اهمیت برنامه

 .تواند برای آمادگی بیشتر يک سازمان در برابر بحران برداشته شودگام اصلی می

 جهه با بطران: موا، گام او 

بحران روبرو شادن با بحران، پرداختن به هر اقدامی است که برای کاهش خسارت و زيان ناشی از 

 CRISIS)هاا از قبال اقدام به تدوين يک برنامه مديريت بحران برخی ساااازماانضاااروری اسااات. 

MANAGEMENT PLAN=CMP) دهدماديران ام اان واکنش مطلوب را می اناد کاه باهکرده .

شوند چون مديران آنها دچار ضارر و زيان بیشتری می اند، احتماالًقدامی ن ردهساازمانهايی که چنین ا

 .اندبرنامه مديريت بحران را تدوين ن رده

های بساایار شاادن يک محصااول، برنامه مديريت بحران مم ن اساات رويه مورد فاسااد برای نمونه در

عان فکارکنان، نمايندگان و ساير ذينان، مطلوبی را برای فراخوانی کاالی معیوب فراهم سازد و با مشتري

منادی از مناافع ياک برنااماه ماديريت بحران، مديران دچار ارتباا  برقرار کناد. از اين رو بادون بهره

شااد. همچنین آنها بايد فشااار زيادی را از لحاظ  چالشااهای زيادی در فرايند مواجهه با بحران خواهند

مديريت بحران، فشاااار ناشااای از آن را حداقل قابل و فیزي ی تحمال کنند. با کمک يک برنامه  روانی

 .تحمل خواهدکرد

 بازاندیشی: ، گام دوم

از بررسی يک بحران ازطريق مواجهه با آن، مديران برای جبران خستگی روحی و روانی ناشی  بعد

 از اين فشار نیازمند يک وقفه )تجديد قوا( هستند. اما اين وقفه نبايد بیش از حد طوالنی باشد.
 :های ذيل بیابندها را برای پرسشاين وقفه فرصتی است تا مديران مناسبترين پاس 

 چه چیزی و چگونه اتفاق افتاده است؟ -۰

 علت اين واقعه چیست؟ -۲

 چرا به اين ش ل رخ داده است؟ -۷
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بازانديشای يافتن مقصر يا سپربال نیست. از لحاظ يادگیری، بازانديشی درواقع به درک اشتباهات 

گذشاته و يافتن دلساوزانه يک رو  بهتر و جلوگیری از ت رار اشتباهات در آينده اشاره دارد. خسارات 

 .ارزيابی کرد تا اهمیت و ارر منفی آن برای سازمان مشخص شود ناشی از بحران را بايد کامالً

ته حران در برداشهای مهمی را درباره نتايج ناديده انگاشتن مديريت بتواند درداغل  چنین ارزيابی می

شود، بازانديشی به معنای نگاه باشد. در سازمانی که برنامه مديريت بحران در واکنش به بحران اجرا می

عمیق به برنامه مديريت بحران برای آزمون مجدد ارربخشاای آن اساات. بازانديشاای با پرداختن به اين 

های سااازمانی در ر تقويت ظرفیتهای موردنیاز به منموای را برای تال مسااايل، اساااد و شااالوده

 .کنديادگیری و جلوگیری از بحران ايجاد می

 برنامه نوسازی: گام سوم، 

اگر مديران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازانديشی توجه آنها را به بررسی رو  

م ها به عنوان گانوسازی رو کند. از اين رو بعد از بازانديشی برابر بحران جل  می آمادگی سازمانی در

 اهد موجود دروگیرد. اگر برنامه مديريت بحران موجود نباشد، پیامد بحران و شمنطقی بعدی انجام می

آورد تا مخالفان برنامه ساختن مديران فراهم می مورد اررات مخرب آن، قدرت زيادی را در متقاعد

ديگر، چنانچه از قبل يک برنامه مديريت بحران  سوی مديريت بحران را به موافقان آن تبديل کنند. از

های آموخته شده از بحرانهای پايان يافته مدنمر قرار بازبینی قرار گیرد تا درد موجود باشد بايد مورد

گیرد. برنامه مديريت بحران مستلزم به روزرسانی است و توییرات صورت گرفته بايد به سرعت به اطالع 

نامه مديريت بحران سازمان برسد. برنامه نوسازی روشها مستلزم آن است که تمام کارکنان درگیر در بر

مديران و هم اران آنان که ايده مشترکی درمورد بهبود مستمر دارند، نقش مدافعان توییر را ايفا کنند. 

اگر مديران اين نقش را به خوبی ايفا کنند، و هم اری همف ران و ساير هم اران )مخالفان( را فراهم 

متر شده و ک ترنتیجه اين توییرات مثبت، سازمان قوی شد و در ازند، توییرات مثبتی ايجاد خواهدس

 .بود پذير خواهدآسی 

 احساس بطران:  گام چهارم

های اولیه خطر يک بحران بالقوه است. درحقیقت اين مرحله هدف اصلی احساد، يافتن نشانه

اگر مديران هشیار باشند، فرصت خوبی  .سازمان استهای داخلی و خارجی يک تحت نمر گرفتن محیط

دهند. هايی را شناسايی کنند که خبر از بحران میساخت تا نشانه وجود دارد که آنها را قادر خواهد

ريزی بحران به عنوان يک بخش اساسی از برنامهبینی يک بحران علم دقیقی نیست ولی بايد اگرچه پیش

تر بحران از اين جهت که الزم است مديران بینی دقیقاحساد در پیش .يک سازمان مدنمر قرار گیرد
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بحران را افزايش  های اولیهدارند و از اين رو احتمال احساد نشانهنگه چشم و گوششان را به خوبی باز

 .کنددهند، نقش مهمی ايفا می
 گیرند. در بحران به کارتوانند دو رو  ديگر را برای افزايش موفقیت در احسااااد به عالوه مديران می

طريق قدم زدن را اجرا کنند. اين امر ام ان  رو  اول، آنهاا مم ن اسااات بخواهند ت نیک مديريت از

های کردن به صحبتکردن و گو آورد. صحبتتر با سااير افراد در ساازمان را فراهم میتماد نزديک

های کنند )مثل کارکنان فرو ( ايدهويژه آنهايی که در خط مقدم کار میه زيردساااتاان و هم اران، ب

بیشاتر و بهتری را راجع به ساناريوهای مختلف بحران که مم ن اسات سازمان با آن روبرو شود، برای 

 .آوردمديران فراهم می

انجام امور بیشتر مشارکت کنند و  ای اسات. وقتی که مديران دررو  ارزشامند دوم، کار شاب ه

مند توانند از منافع حاصل از دسترسی بیشتر به اطالعات گرانبها بهرههم اری بیشاتری ايجاد شود، می

ز از آمیبرداری موفقیتهای بیرونی يک مدير را گستر  داده و احتمال بهرهای تمادشاوند. کار شب ه

 .دهدمنابع حیاتی اطالعات مرتبط با بحران را افزايش می

 مداخله و اقدام:  گام پنجم

های اولیه خطر به قدری روشن است که قابل بحران در شرايطی که نشانهاحساد و درک عالئم 

ها، مشاوره با . بررسی مجدد اين نشانهپوشی نیست، مم ن است مديران را ناچار به مداخله کندچشم

بحران ه توانند بها نمیکارشناسان و ارزيابی همه عوامل مرتبط با ريسک برای اطمینان از اين ه اين نشانه

 .اهمیت است حائزمنجر شوند، برای مديران 
بديهی اساات توان ادراک و تحلیل مديران در دسااتیابی آنها به نتیجه نهايی از اهمیت زيادی برخوردار 

 اساات. هرگاه مديران اطمینان يافتند که مداخله رو  مناساابی اساات، بايد اسااتراتژی مداخله مورد

درآورند. بهترين استراتژی آن است که مانع از رشد يک بحران  نمرشاان را به سرعت و به موقع به اجرا

 .ای مهار کنندبالقوه شده و آن را به طور ريشه

 گام ششم اقدامات نهایی: 

ای که گاها با طویان همراه است، افرادی که نزديک رودخانه ،آخرين اقدام در مواجهه با بحران

کنترل سیل آشنا هستند. وقتی برای متوقف ساختن های شن به عنوان رو  کنند، با کیسهزندگی می

های شن مم ن است تنها راه توان انجام داد، يک سیل در راه است و کیسهطویان آب ديگر کاری نمی

ها و جلوگیری از ويرانی باشد. همچنین وقتی اقدامات مداخله جويانه قادر به مهار يک بحران حفظ خانه

 .اقدام بايد از همه ام انات سازمان بهره بردابتدايی نیست، به عنوان آخرين 
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 خالصه فصل:

 ایتفریف بهداشت حرفه 

 ایا و  بهداشت حرفه 

 ایحرفههداف بهداشت ا 

 ای و آشنایی با آنبهداشت حرفه 

 ایاهداف کلی بهداشت حرفه 

 ایهای فنی و مهندسی بهداشت حرفهتخصص 

 آور فیزیکی مطیط کارعوامل زیان 

 آور شیمیایی مطیط کارعوامل زیان 

 آور مکانیکی مطیط کارعوامل زیان 

 آور بیولوژیکی مطیط کارعوامل زیان 

 عوامل روانی مطیط کار 

  آور ارگونومیکی مطیط کارزیانعوامل 

 ای در کارخانجاتهای کلی و اجرایی بهداشت حرفهبرنامه 

 بهداشت و سالمت فردی 
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 ایتفریف بهداشت حرفه

ای است از يا ساالمت شولی يا سالمت کار، شاخه (Occupational Health)ای بهداشات حرفه

آور موجود در محیط کار به همراه علم بهداشت و عبارت است از شناسايی، ارزيابی و کنترل عوامل زيان

 های بهداشاتی درمانی به منمور ساالم ساازی محیط کار و حفظ سااالمت نیروی کار.ي ساری مراقبت

های شولی تعريف کرد صه علم و هنر تأمین سالمت در محیطتوان به طور خالای را میبهداشات حرفه

ای يا متخصص سالمت شولی کسی است که وظیفه شناسايی، ارزشیابی و يک مهندد بهداشات حرفه

 و حذف يا کنترل عوامل مخاطره آمیز شولی را به عهده دارد. 

 ه تولید رقابتی است،امروزه در عرصه رقابت تمرکز اصلی هر صنعت يا سازمان )در دنیا( رسیدن ب

اين يعنی به حداکثر رسااااندن ساااود يا بازده خالص و در عین حال تحقق بخشااایدن اساااتانداردهای 

بهداشات و ايمنی شاولی، و اساتانداردهای زيست محیطی. در برخی شرايط مشاهده شده که با صرف 

ش يافته چون دهی ساازمان يا صنعت افزايهای پیشاگیری از حادره، ساودرنامهتوجهی مخصاوص به ب

طور غیرمساتقیم با سوددهی سازمان مرتبط است. مراقبت از منابع )نیروی انساانی، زمان، سارمايه( به

های تصادفی احتمالی در شود و زيانهايی که برای برقراری اساتانداردهای ايمنی صارف میبین هزينه

 طول دوره اجرايی يک تعادل مشخص وجود دارد.

 

 
 

 ایا و  بهداشت حرفه

ای شناسايی است و از مراحل مختلفی اولین قدم در عملیات اجرائی بهداشات حرفه شدناسدایی: -6

گردد. بازديد اولیه، تشخیص فرآيند، تعیین منابع خطر و مزاحم، تخمین شدت خطر و افراد تش یل می
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 ايیدر معرض، با انجام اين مرحله، طی يک بازديد مقدماتی، خصااوصاایات کلی کار، محیط کار شااناساا

 شود. می
ده، کار، مواد و تجهیزات ب ار گرفته ش نوع مواد اولیه، مواد بینابینی، و تولید نهايی شناسايی و بر حس 

منااابع احتمااالی خطر تعیین و متعاااقباااً بااا در نمر گرفتن شااادت خطر، افراد در معرض، نوع کااار 

(LoadWork )شود.اندازه گیری است فراهم میبندی شده و مقدمات اجرائی مرحله بعدی، که اولويت 

های آلوده، تعیین افراد در معرض و به منمور نشاان دادن میزان و شدت خطر، محل گیری:اندازه -8

ت گیری صااورباالخره تعیین کارآيی اقدامات کنترلی به کار گرفته شااده و موجود در محیط کار اندازه

 گیرد. می
آور است. بدين منمور مم ن است تعیین حدود نسبی عامل زياناولین اقدام پس از مرحله شاناسايی، 

ای با اساتفاده از تجربیات خود عمل نمايد. )در شرايطی که به فاصله يک کارشاناسای بهداشات حرفه

پذير نباشاد، میزان صدا باالتر از حد استاندارد تخمین متری، م المه عادی، به دلیل سار و صادا ام ان

های شاایمیايی و نوع آلودگی Detector tubeای مانند سااتفاده از وسااايل سااادهشااود( و يا با ازده می

گردد و اقدام بعدی، تعیین و فراهم کردن ابزار و رو  عملی تعیین میزان ها تعیین میحدود نسبی آن

 باشد. آلودگی می

ال خود به اش گیرد که هر يک به نوبه گیری معموالً به دو صورت محیطی و بیولوژيک صورت میاندازه

 آيد.مختلف به مورد اجرا در می

ه های محیطی و بیولوژيک بگیریاعداد حاصل از اندازه :سیر نتایج و تفیین خ ر اارزشیابی:تف -3

ها، مورد تفسیر و تجزيه و ها را با میزانتنهايی و به صاورت مجرد معنی و مفهومی ندارند و بايد که آن

 گردد. ای مطرح میتحلیل قرار داد. بر همین اساد استانداردهای بهداشت حرفه
مت افراد در معرض، خطرناک و الآور در هر اندازه و مقدار برای ساااوجود هر عاامل به اصاااطالح زيان

( Threshold Limit Volumeآور نخواهد بود مگر آن ه میزان آن از حد تعیین شاده استاندارد )زيان

ساعت  ۴۱ساعت در روز و  ۸توانند به مدت بیشاتر باشاد و آن مقداری است که اکثر افراد معمولی می

 ها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند. در هفته برای سال

ها در ساااز بیماریتواند زمینههای جساامی افراد میاگر چه در مواردی نوع کار )سااختی کار( و قابلیت

 ل زيان آور در حدی کمتر از استاندارد است، نیز باشد.شرايطی که حتی عام

آور با اسااتانداردهای مربوطه و با در پس از مقايسااه و تطبیق میزان عامل زيان :اقدامات کنترلی -0

های جسااامی و فیزيولوژيک افراد، اقدامات کنترلی به مورد اجرا در نمر گرفتن شااارايط کاار، قاابلیت

 آيد.می
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 معموالً اقدامات کنترلی شامل موارد زير است: 

نمايند و جايگزينی منابع کم خطر به نوعی که به جاايگزينی )حاذف مناابعی کاه ايجااد خطر می -

 ای وارد نیاورد(لطمه فرآيند کار

ای که تعداد افراد در معرض را به های بستهمحصاور کردن )قرار دادن منابع خطرسااز در محدوده -

 رسانده و يا حذف نمايد(.حداقل مم ن 

های جانبی در منابع تولید آلودگی، میزان ترمیم و بهبود )کاه از طريق اجرای يک ساااری فعالیت -

 يابد(ها کاهش میآن

 ايجاد فاصله و موانع -

 وسايل حفاظت فردی -

 .المللی کار سازمان جهانی بهداشتای به تعريف سازمان بینبهداشت حرفه -

 رجه از سالمت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل ارتقا  و حفظ باالترين د -

 مراقبت از شاغلینی که سالمت آنان در معرض خطرات ناشی از شرايط کار است.  -

 کند. آور، سالمت آنان را در محیط کار تهديد میمراقبت از شاغلینی که عوامل زيان -

 ایاهداف بهداشت حرفه

 تأمین و ارتقا  بهداشت و سالمت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین  -

 ها و حواد  ناشی از کار پیشگیری از بیماری -

 رات ابزار کار بر سالمت انسانتطابق شرايط کار با انسان به منمور کاهش ار -

 ایستیابی به اهداف بهداشت حرفههای دراه

و به ا ا  ها و وضعیت جسمی و سالمتیتوانايی کارگر قبل از اساتخدام معاينه شاده تا متناس  با -

 کار گمارده شود. 

 شرايط کار و آزارهای ناشی از آن بررسی و در صورت مخاطره آمیز بودن رفع يا کنترل گردد.  -

تطبیق کار با کارگر و بالع س به نحوی رعايت شااود که از خسااتگی زودرد و حواد  جلوگیری  -

 شود. 

 در محیط کار به طور مداوم صورت گیرد.  های بهداشتینمارت بر سرويس -

 علل غیبت از کار بررسی و با رعايت اصول بهداشتی از ت رار آن جلوگیری شود. -

 استفاده صحیح از وسايل حفاظت فردی به شاغلین آموز  داده شود.  -
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 بار( برای تعیین وضعیت سالمتی شاغلین انجام شود.ای )سالی يکمعاينات دوره -

 و آشنایی با آنای بهداشت حرفه

 ایاهداف کلی بهداشت حرفه

 (ILO)المللی کار و سازمان بین (WHO)کمیته مشاترک کارشاناسان سازمان بهداشت جهانی 

 ای را اين چنین تعريف کرده است:در ژنو تش یل جلسه داد، اهداف بهداشت حرفه ۰۳۱۱که در سال 

 کنان کلیه مشاغلتأمین، حفظ و ارتقا  وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی کار .۰

 ها و حواد  ناشی از کارپیشگیری از بروز بیماری .۲

تطبیق شارايط کار با انساان به منمور کاهش اررات سو  شول بر سالمت شاغلین و انتخاب کارگر  .۷

ها و حواد  گردد که منمور از بیماریاشاااره میشااولی که قابلیت انجام آن را دارد، متناساا  با 

توان به ها میدهند. از جمله آنر حین انجام کار و بواسطه آن رخ میهايی هستند که دشاولی آن

های شولی و های پوساتی و ريوی، ساارطانای ناشای از صادای غیر مجاز، بیماریهای حرفهکری

 آور فیزي یف شیمیايی و غیره اشاره نمود.های ناشی از عوامل زيانساير بیماری

 ایهای فنی و مهندسی بهداشت حرفهتخصص

های خصوصی و کوچک به دلیل محدوديت جذب نیروی در بیشاتر صانايع کشاور به ويژه بخش

ای های اصلی اين رشته از طريق بهداشت حرفههای مختلف بهداشت، قسمتی از فعالیتانسانی از رشته

های توان به اجرای برنامهگیرد که از جمله اين امور میيا واحد ايمنی و بهداشاات صاانعتی صااورت می

واکساایناسااایون، آموز  بهداشاات فردی و عمومی، بهساااازی محیط کار از نمر چگونگی تأمین آب 

آوری و تصاافیه های صاانعتی، طرح جمعآوری و دفع بهداشااتی زبالهآشااامیدنی سااالم، مديريت جمع

های صنعتی، نحوه کنترل حشرات و جوندگان موذی و ناقل بیماری، ايجاد تسهیالت بهداشاتی فاضالب

بهداشاتی و کنترل توذيه کارگران اشاره نمود. لی ن به دلیل کم توجهی و عدم شناخت حوزه  رفاهی و

ای از سوی مديران و صاحبان صنايع، رسیدگی به امور فوق به اشتباه محور های بهداشات حرفهفعالیت

ی هاهای ايمنی و بهداشاات صاانعتی قرار گرفته و با تحت الشااعاع قرار گرفتن فعالیتاصاالی فعالیت

تواند به اهداف اصلی خود دست پیدا کند. همچنین اف ار تخصاصای آن، اين واحد بطور شاايساته نمی

های خود را در قال  بهداشت عمومی عمومی کارکنان نیز به اينگونه امور معطوف گشته و همه خواسته

 نمايند.از اين واحد پیگیری می
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دو بخش ايمنی و بهداشاات محیط کار ها شااامل ای در همه سااازمانهای بهداشاات حرفهفعالیت

یرد گها مورد بحث قرار میشناسايی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آن است که در بخش ايمنی،

و شاامل موضاوعات متعددی از قبیل ايمنی کار در مشاغل جوش اری، تراش اری، نجاری، غواصی، کار 

آالت و ابزار، ايمنی سااازی، ايمنی ماشاایندر ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمنی ساااختمان و ساااختمان

باشد. در بخش بهداشت محیط کار نیز با هدف پیشگیری از و غیره می برق، ايمنی حريق، ايمنی معدن

آوری چون عوامل فیزي ی، شااایمیايی، بیولوژي ی، ارگونومی ی، های ناشااای از کار، عوامل زيانبیماری

گیری، ارزشااایابی و در نهايت کنترل قرار اندازه اساااايی،م انی ی و عوامل روانی محیط کار مورد شااان

 ها خواهد شد.گیرد، که در ادامه بحث اشاره مختصری به هر کدام از آنمی

 آور فیزیکی مطیط کارعوامل زیان

در اين بحث، مواردی چون صدا، ارتعا ، روشنايی، فشار، پرتوها و شرايط جوی محیط کار )گرما، 

های خاص گیرد که هر کدام به وسااایله دساااتگاهحقیق و بررسااای قرار میسااارما و رطوبت( مورد ت

های مختلف مهندساای های مربوطه در صااورت نیاز به رو گیری شااده و بعد از ارزيابی شاااخصاندازه

 گردد.کنترل می

 آور شیمیایی مطیط کارعوامل زیان

غبارها و بطور کلی  و گرد یايی نمیر گازها و بخارات، وهای شااایمدر اين بحاث نیز کلیه آالينده

ها و وسااايل خاص آزمايشااگاهی ها نیز با اسااتفاده از دسااتگاهها مد نمر بوده که آنساااير آئروساال

های برداری و آنالیز گرديده و بعد از مقايسااه با حدود مجاز پیشاانهادی در صااورت نیاز به رو نمونه

 گیرند.مختلفی مورد کنترل قرار می

 کی مطیط کارآور مکانیعوامل زیان

در اين بحث نیز ضاربات و تروماهای م انی ی نمیر بیت، بوريسات، پینه بساتن و ساااير صدمات 

 گیرد.فیزي ی بحث و بررسی صورت می

 آور بیولوژیکی مطیط کارعوامل زیان

ها، ها، قارچها، ويرودزای می روبی نمیر باکتریهاا و عوامال بیماریدر اين بحاث کلیاه پااتوژن

ها، ها در مشااااغلی چون دباغیهای بیولوژي ی ناشااای از آنهاا و باالخره بیماریو ويبرويونهاا انگال

 گیرد.ها، مزارع و غیره مورد بررسی و کنترل قرار میها، کشتارگاهها، دامداریها، آزمايشگاهبیمارستان
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 عوامل روانی مطیط کار

و اختالالت روحی و روانی در  هادر اين بحاث بطور کلی کلیاه عواملی کاه موج  بروز اساااترد

گیرند. بنا به اهمیت تأریر عوامل روانی در میزان شاوند مورد شاناسايی و کنترل قرار میمحیط کار می

گردد که در بسیاری از کشورهای توسعه يافته و صنعتی، روانشناسی وری افراد، اشاره میکارآيی و بهره

وری، برخوردار ساااطح کارآيی افراد و در نتیجه بهره ها،کار از اهمیت خاصااای در جهت افزايش مهارت

ای نقش مهمی تیم بهداشت حرفه قال های کار در است و فارغ التحصیالن آن پس از جذب در محیط

کنند. روانشاناساان صنعتی عالوه بر تجزيه و تحلیل مش الت اقتصادی، وری ايفا میرا در افزايش بهره

کنند تا از مچنین با ايجاد محیط کاری سااالم و با نشااا ، سااعی میاجتماعی و خانوادگی کارگران و ه

های گوناگون، ام ان جذب و اساتخدام نیروی کار مناس  را فراهم نمايند. به طريق ارايه و انجام تسات

های الزم هر شول نموده و افراد را ها، اساتعدادها و ويژگیبیانی ديگر اين افراد ساعی در کشاف انگیزه

 کنند.متناس  با مقتضیات شولی هر حرفه راهنمايی می جهت استخدام

 آور ارگونومیکی مطیط کارعوامل زیان

های آناتومیک شود هدف اصلی کاهش صدمات و ناراحتیدر اين بحث نیز بطور خالصاه اشاره می

عضاااالنی( در مشااااغال مختلف از قبیل رانندگی، خلبانی، اپراتوری، جابجايی حمل بار،  -)اسااا لتی

 باشد. به لحاظ اهمیت مسايل ارگونومی ی محیط کارهای کار نشسته يا ايستاده مداوم و غیره میپست

ال  تیم قگردد که دانش ارگونومی ی نیز مانند روانشناسی کار بصورت يک رشته مستقل در اشااره می

    نمايد.وری افراد ايفا میای نقش بسیار مهمی را در افزايش راندمان و بهرهبهداشت حرفه
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 ای در کارخانجاتهای کلی و اجرایی بهداشت حرفهبرنامه

ای و اختصااصای( به منمور ايجاد يک سایستم پايش و اساتخدام، دوره معاينات شاولی )قبل از -۰

 مراقبت دايمی

 های مربو  به حفاظت و ايمنی به منمور ايجاد يک سیستم حفاظت فنی در محیط کاربرنامه -۲

 ای به منمور حفظ و ارتقای آنهای مربو  به بهداشت حرفهبرنامه -۷

 ايجاد ام انات امدادی و درمانی اولی -۴

 های مربو  به آموز  ايمنی و بهداشت شولیبرنامه -۱

 های مربو  به ناتوانی يا توانبخشی در صنعتبرنامه -7

 کنترل وضعیت توذيه کارکنان -۳

 بهداشت و سالمت فردی

هر کس با مراعات بهداشات قادر اسات از لحاظ جسامانی، روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار 

خود و افراد خانواده و جامعه خود دارد به خوبی ادا کند، ساااالمتی ای را که نسااابت به گرفته و وظیفه

عبارتساات از رفاه کامل جساامی، روانی و اجتماعی، نه فقط نبودن بیماری و معلولیت، شااخص سااالم 

کسای است که عالوه بر سالمت جسم از سالمت روان نیز برخوردار بوده و از نمر اجتماعی و روحی در 

رت ها و افزايش قدرتست از نگهداری و ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماریآسايش باشد. بهداشت عبا

اند. بهداشاات عمومی ي ی از روحی، جساامی و اقتصااادی در افرادی که به علت بیماری ناتوان شااده

های سااازمان يافته اجتماعی اساات که به منمور حفظ، ارتقا  و بازسااازی سااالمت افراد انجام فعالیت

شاااود. و بهداشااات فردی شاااامل یرناده خدماتی اسااات که به کل جامعه ارائه میگیرد و در برگمی

 رود.دستورالعملهايی است که در جهت تأمین، حفظ و ارتقای بهداشت و سالمتی فرد ب ار می

 بهداشت فردی

ها دارد، بخش مهمی از علم ن ه سااهم قابل توجهی در سااالمتی انسااانآبهداشاات فردی عالوه بر 

 دهد.را تش یل می پیشگیری و درمان

در بهداشت فردی مسئولیت بهداشتی هر فرد به عهده خود او خواهد بود و هر کس با رعايت آن خواهد 

ای را که نسبت به خود و افراد توانسات از لحاظ جسامی و روحی در وضع مناسبی قرار گیرد و وظیفه

 خانواده و جامعه دارد به خوبی انجام دهد.
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 تفریف بهداشت

بهداشت عبارت است از، نگهداری و اعتالی سالمت، پیشگیری از بیماری و افزايش جسمی، روحی 

 اند.و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده

 شت روانیبهدا

اجتماعی است تا افراد جامعه  -های روانی و سالمسازی محیط روانیعبارت است از پیدايش بیماری

تعادل روانی با عوامل محیط خود رابطه و ساااازگاری صاااحیح برقرار کرده به  بتوانناد با برخورداری از

 های اعالی ت امل انسانی برسند.هدف

 بهداشت مطیط زیست

بهداشاات محیط زيساات عبارت اساات از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و 

 شت.ریر داشته و يا خواهند داأسالمت بدنی، روانی و اجتماعی انسان ت

 ایبهداشت حرفه

شااوند، دی که به کارگمارده میای از علوم بهداشااتی که با مسااائل سااالمتی و درمانی افراشاااخه

 کار دارد.سرو
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 خوابیدن و استراحت

ی قواسات. مقدار خواب بايد در حد اعتدال باشاد و بهترين ساعت خواب بزرگترين تجديد کننده

هنگام ش  از مصرف غذاهای سنگین بايد خودداری ش  است،  ۰۱-۰۲برای خواب رفتن بین سااعت 

 کند.شود. گرفتن دو  با آب ولرم و مطالعه به راحت خوابیدن کمک می

 رمش و ورز  روزانهن

در ارر ورز ، حرکات بدن منمم و هماهنگ شاده، خساتگی ديرتر ظاهر گشاته، عضالت و اندام 

شود. ورز  يک آرام اومت بدن زيادتر میخو  حالت و ورزيده و همراه با افزايش نیروی عضاالنی، مق

کننده طبیعی و بدون ضارر اسات و بايد در تمام طول عمر با توجه به سان و جنس و وضااع جسمانی 

 بدن بطور مداوم و با رعايت اصول بهداشتی انجام گیرد.

 Fatigue خستگی مفرط

رفته چندان  خساتگی مفر  نشاانه زندگی پر مشاوله ماسات اما به دست آوردن انرژی از دست

 گردد.های روزمره ما بر میترين علل خستگی مفر  به عادتمش ل نیست. محققان معتقدند، عمده

 س و اثرات آن بر هوشیاریاستر
های گوناگون انی اسااات؛ بررسااایترين علل بروز اختالالت جسااامی و رواساااترد ي ی از مهم

های ناشی ارتبا  دارند؛ فهرست بیماری ها با استرددرصد بیماری ۳۱تا  ۳۱دهنده اين است که نشان

 گیرد.از استرد، سرطان، بیماری قلبی، آسم و میگرن را در برمی
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 خالصه فصل:
 افزارهای چند منظوره رمن 

  غرافیاییجسیستم اطالعات 

 GIS  و مدیریت بطران 

 ترین مسیر دسترسی در سیستم تفیین بهینهb  در زمان بطران 

 افزار نرمOILMAP 

 افزار مرنE-Team  

 افزار نرمSAHANA 

 افزار نرمCAMEO  
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 رم افزارهای چند منظوره ن
ها در امر مديريت ای و نرم افزارها، ام ان اسااتفاده از آنها يک رايانهبرخی از ساایسااتمتوسااعه 

افزاری که در ادامه شاارح داده شده بحران، را پديد آورده اسات. هرچند هی  يک از دو سایساتم و نرم

 ايانیهای شتوانند در اين زمینه کمکاسات صارفاً برای مديريت بحران تهیه نشده است، اما هر دو می

 ن برسانند.به تیم مديريت بحرا

 غرافیاییجسیستم اطالعات 
GIS ساااازی،آوری، ذخیرههای جمعای ويژه که قابلیتی رايانهعباارت اسااات از يک مجموعه 

 .يش اطالعات م انی و غیر م انی را داردنما و سازیمدل تحلیل،.مديريت بازيابی، توییر،

م انی و غیر م انی دانسااات  یهای دادههای پیچیدهجام تحلیلانرا بايد ام ان  GISترين قابلیت مهم

 GISهای توصااایفی آن در محیط های م انی مانند موقعیت زمینی يک مجتمع مسااا ونی با دادهداده

های ها به صاااورت اليهيابند. اطالعات در اين ساایساااتمزمان تحلیل و نمايش میترکی  و به طور هم

 شوند. مختلف ذخیره می

GIS و مدیریت بطران  
های اطالعاتی تفریف  طیح و مشخص نمودن الیهمديريت بحران،  GISم در همسااائلاه م

باشاااد. به منمور آمادگی و مقابله، بايد اطالعات مديريت بحران میاز در مراحال مختلفی  مورد نیداز

نوع و گسااتردگی حادره بتوان در  در دساات باشااد تا با توجه به امدادرسددان مراکزدقیق و کاملی از 

کمترين زماان مم ن میزان نیرو و تجهیزات الزم را جهت امداد رساااانی به محل حادره اعزام کرد. به 

کارگیری نرم افزار ضااروری اساات. با قرار به پیش از ضااروریهمین دلیل وجود مطالعات بساایار دقیق 

از پیش  یاصااورت عدم وجود برنامه ره حتی دردر هنگام حاد GISدادن اين اطالعات در ساایسااتم 

 درست را اتخاذ نمود.  توان تصمیمتعیین شده به راحتی در يک لحمه می
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 زير را تعريف نمود:  هایتوان اليهبرای يک مديريت بحران مؤرر می

های پايگاهها، مراکز بهداشااات، هاا، مراکز درمانی، درمانگاهالياه مراکز درماان )بیماارساااتاان -الف

ها، تجهیزات، تعداد تخت، تعداد پرسانل متخصص و تعداد بیمار قابل پذير  احمر، داروخانههالل

  در حالت عادی و بحرانی و ...( 

واکنش  های نیروهایهای بسیج، پايگاهاحمر، پايگاههای هاللی مراکز امداد )اورژانس، پايگاهاليه -ب

  (سريع ارتش

ت پرسااانلی و ها و ادارات مسااائول در حواد ، اطالعازمانهای مراکز مديريتی )کلیه ساااااليه -پ

 (جانشینان تعیین نقا  حساد تأسیسات و اطالعاتیمسئولین و 

ف و توان به بخش عمیمی از اهدامديريت بحران می GISهای اطالعات آوری و تهیه اليهباا جمع

هم و اساااتفاده از روابط  یروها بر بحث مديريت بحران دسااات يافت. با قرار دادن اليهموارد مطرح در 

توان مديريت بحران می GISآيد. از طريق برنامه ريزی الزم فراهم میهاا ام اان منطقی و آناالیز داده

بندی نمود. اين مهم موج  پذيری برای حواد  مختلف پهنهيک منطقه را از نمر خطر مناطق مختلف 

 در مناطق مختلف داشته باشیم.کاهش ريسک ريزی جامعی جهت شود که بتوانیم برنامهمی

 در زمان بطران  GISترین مسیر دسترسی در سیستم تفیین بهینه

آيد و خساااارات زيادی به در زمان حواد  و ساااوانح که همیشاااه پراکندگی زيادی به وجود می

کند، مديريت بحران و سوانح و امداد نقل و عبور و مرور ايجاد میوو سایستم حمل یتأسایساات شاهر

مختلف،  هایترين مساائل در هنگام بروز بحران است و در وضعیتساريع و آساان ي ی از مهم رساانی

مخصوصاً وضعیت اورژانسی، روشی که بتواند رفت و آمد سريع را تضمین نمايد، مورد نیاز است. حرکت 

ها را نجات دهد در اين جا ي ی ديگر از انساااان دناتواناد جاان ارزشااامساااريع در چنین مواقعی می

  شود.مشخص می GISاربردهای ک

وجود دارد. سنگینی ترافیک از عوامل متعددی  یدر اين مواقع معموالً ترافیک سانگین و در حال رشد

شود. اين موضوع باعث ايجاد ها، تصادفات و ... ناشی میها و مسادود شادن راه، سااختمان مانند ريز

ها نشانی و حضور نیروهای امدادی که در آنی توسط آمبوالنس و آتش تایام، خدمات حانجمشا ل در 

رين تیر بین دو نقطه، کوتاهساایدا کردن بهترين مشااود. در پکند، میايفا می عامل زمان نقش اساااساای

 شود.اب میتخبا کمترين زمان ان یمسیر و يا مسیر
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 OILMAPنرم افزار 

های نوع خاصاای از بحران یتنها برا GISشااود بر خالف خش معرفی میبکه در اين  ینرم افزار

دلیل رخداد  های هیدروکربنی در دريا بعضاااًفت و ساااير فراوردهنشاات و ريز  نصاانعتی کاربرد دارد. 

( ۲۱۰۱ای در خلیج م زيک ) . انتشاااار نفت از سااا وی آسااای  ديدهتهای بزرگی بوده اسااابحران

بق متعدد از رخداد چنین ترين فاجعه زيساات محیطی کشااور امري ا را رقم زد. با توجه به سااوابزرگ

های های مديريت بحران شرکتدر طرح هوقحوادری، همواره اين حادره به عنوان ي ی از سناريوهای بال

 بینی ابعاد چنینیشپآمادگی و ين های نفتی وجود داشاااته اسااات. بنابراو انتقال فراورده یبرداربهره

صورت انتشار در دريا،  فت درنی یدهچیپا توجه به رفتار بسایار برساید. اما به نمر می یحواد  ضارور

زارهايی افجربی نامم ن است. به همین دلیل نرمت ه صاورتبینی ابعاد حادره به صاورت کیفی و بپیش

ترين و یه و ارائه شاااده اسااات. ي ی از معروفتهفتی نهای بینی رفتاار ل اهیشپ یساااازمادل یبرا

 است.  OIL MAPکارآمدترين اين نرم افزارها 

ها نمیر اکسون، گروهی از شاارکت ۰۳۳۸شات گساترده نفت شارکت اکساون والدز در ساال نپس از 

جمن نفت کانادا، نیاز به نالت متحده امري ا و اياموبايل، محیط زيست کانادا، مهندسان ارز  ان، شورو

 یید نمودند. از آن به بعد در بسیارأيرا ت یگیرو کمک به تصمیم یسازو سريع جهت مدل یقزاری دقاب

های ها و سااازمانها، دانشااگاههای نفتی بزرگ، دولتاز حواد  نشاات نفت در سااراساار جهان، شاارکت

 .کنندو می دهافاست OILMAPپژوهشی از 

  E-Team افزار مرن
های افزار اکنون توسط برخی سازمانارائه گرديد. اين نرم یالدیم ۰۳۳۸اولین نسخه آن در سال 

گیرد. اين نرم افزار در های مختلف مورد اساااتفاده قرار میغیردولتی در بخشو دولتی، خصاااوصااای 
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های چارلی، ايوان و فرنسیس، ساپتامبر در نیويورک، طوفان ۰۰ واقعه مانند بزرگی هایمديريت بحران

ها در آريزونای آمري ا، المپیک ، آتش سوزی جنگلمیالدی ۲۱۱۲ شی تابستانساونامی در آسیا، خامو

 ت. س، مختلف مورد استفاده قرار گرفته ایهاآتن و ساير رويدادهای بزرگ توسط سازمان

ران اسااات و ام ان مديريت و ت بحيی مديرهنبر مبنای فازهای چهارگا E-Teamافزار  نرمسااااختاار 

های آمادگی و ها در تهیه برنامهنمايد. همچنین قبل از وقوع بحرانفازها را فراهم می لیهريزی کبرناامه

در  گیرد ویه شده مورد استفاده قرار میتههای مرين و آزمايش برنامهتاطالعات و  میمپیشاگیری و تن

وری اطالعات ها از نمر آگاهی از شرايط موجود و جمع آمقابله و مديريت آن برایها هنگام وقوع بحران

ف، های مختلهای واکنش به بحران توسط سازمان، شاناسايی ظرفیتتکلیدی، ارزيابی خساارت و تلفا

 سايیشنا رهبايد انجام شوند و باالخ که ت، مورد نیاز، نوع اقدامایرسانی و فراخوانی نیروهای انساناطالع

 .گیردمی قرار استفاده مورد ربطذی مسئوالن و افراد

 SAHANA نرم افزار

افزار تحت وب طراحی شاده است و هدف آن ارائه ام انات اطالعاتی به مديران بحران در اين نرم

ايی ههای مختلف است تا به کمک آن بتوان بخشی از مسائل مربو  به عدم هماهنگیسطوح و فعالیت

 دارد حل نمود.  وجودرا که در هنگام بحران 

 افت مربو  است به:يتوان افزار سیستم اطالعاتی میترين مواردی که در اين نرممهم

 مديريت مفقودين، مجروحین و آسی  ديدگان 

  افراد داوطل 

 تهای موقاس ان 

 مردمی هایکمک 

  CAMEO نرم افزار

 . است شده طراحی صنعتخاص  CAMEOافزار  نرم

 Computer Aided Management of Emergency operations عبارت مخفف افزارنام اين نرم

 است که به معنی مديريت شرايط اضطراری به کمک کامپیوتر است.

 افزار نرم همچنین اين .اساااتمواد رايج صااانعتی  عمده عاتافزار دارای يک بانک غنی از اطالاين نرم

 افزارهای نقشه خوان را دارد. ی و نیز نرمشیمیاي پخش مواد سازمدل رهاینرم افزا به اتصال ام ان
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تشاا یل  ALOHA Modulesو  CAMEO,MARPLOT نرم افزار از سااه عنصاار اصاالی به ناماين 

ساااز برای مدل (ΕΡΑ)اين نرم افزار نیز توسااط انجمن حفاظت از محیط زيساات آمري ا  شااده اساات.

 ها عرضه شده است. تا مواد سمی، منفجره و يا آتش و انفجار در پیامد آن تحواد  ناشی از نش
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 ایمنی،بهداشت محیط زیست
HSE(Health, Safety, Environment) 
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 خالصه فصل:

  مفهومHSE و الزامات مربوط به آن 

  سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و مطیط زیست(HSE MS) 

 تفاریف و مطتوا 

 ایمنی 

 ایمنی  نفتی 

 منظور از ایمن و غیر ایمن چیست 

 مهندسی ایمنی  نفتی 

 مدیریت و راهبری ایمنی 

 عوامل ا لی در مدیریت ایمنی 

 بهداشت و ایمنی 

 وریایمنی در افزایش بهره 

 حفاظت و ایمنی در مطیط کار چیست وظیفه مدیریت در امر 

 ایمنی مطیط کار 

 دث ناشی از کارحوا 

 ثبندی حوادانوای رو  طبقه 

  ثهای پیشگیری از حوادرو 

 ا وظایف کلیدی ایمنی، بهداشت و مطیط زیستHSE: 

  مراحلHSE PLAN 

 الزامات قانونی و استانداردها 

  اهدافHSE Plan مشی سیستم مدیریت جامعو خط 

  خط مشی 

  قابل احراز مشاغلHSE  

 فرهنگ ایمنی 

 قانون 

 خ رات 
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 و الزامات مربوط به آن HSEمفهوم 

HSE   :در انگلیسی( از ساه کلمه بهداشاتHealth  :(، ايمنی )در انگلیسی]Safety و محیط )]

 باشد.( می[Environment]انگلیسی:  زيست )در

پايه اساااتانداردهای موجود برای حصاااول هدف از اجرای آن در محیط کار ارائه روشااای هدفمند بر 

طور هزيست بهای بهداشت، ايمنی و محیطاطمینان از اين ه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه

 گردند.طور مؤرر حذف و يا کنترل میهدقیق و ب

 (HSE MS) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و مطیط زیست

HSE MS  ي پارچه کردن و رسیدن به ديد منطقی و فراگیر نمام واحدی اسات که صنايع برای

هم در زمینه ايمنی، بهداشات و محیط زيسات اين بخش پیشانهاد نمودند. که به دلیل پیوستگی و در

 . بوجود آمد HSEها نمامی واحد به نام تنیدگی اين مقوله

تر سااادهبه عبارتی  HSEQدر برخی صاانايع نیز کنترل کیفیت به اين مجموعه اضااافه گرديد 

برای پوشاش دادن نقا  ضعف ايمنی و بهداشتی يک مجموعه  روندی مديريتی برای HSEاساتاندارد 

 صنعتی خواهد بود.

 تفاریف و مطتوا

ها ای است از مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی که با به کارگرفتن آنايمنی تعريف گسترده اصوالً

و  ای مؤررهای صنعتی به گونهخطرات گوناگون در محیطتوان نیروی انساانی و سارمايه را در برابر می

خطر و ساااالم برای افزايش کارايی کارکنان داری کرد و به اين وسااایله يک محیط کار بینگه آمدکاار

 وجود آورد.هب

 ایمنی

( که در تعريف علمی Hazardتعريف ايمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه )

سی  به کارکنان، تجهیزات و آايمنی آمده اسات، در واقع شارايطی اسات که دارای پتانسایل رساندن 

 باشد.ها، از بین بردن مواد يا کاهش کارايی در اجرای يک وظیفه از پیش تعیین شده میساختمان

ايمنی به طور خواهد داشت.  منفی ياد شده وجود ( وجود دارد ام ان وقوع ارراتHazardهنگامی که )

شود گفته میبه همین خاطر لق وجود ندارد و عمال هم هیچگاه حاصال نخواهد شاد طصاد و مصاددر

 ايمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است.
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 ایمنی  نفتی

کارگران در معرض خطرات  آالت و ابزار فراوان، غالباًهاای صااانعتی باا وجود ماشااایندر محیط

آالت در تولید نیز مخاطرات و احتمال آوری و افزايش کاربرد ماشینگوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن

 گیرد. ها فزونی میبروز حواد  در اين گونه محیط

و  شتابدايمنی صانعتی علمی اسات که در پیشاگیری از بروز حواد  در محیط کار به ياری انساان می

 دارد.از نیروی کار و سرمايه گام بر می همواره در راستای حفاظت و حراست

 ایمن چیست؟منظور از ایمن و غیر

شااود که احتمال خطر مرگ، يک م ان، يک کار معین و يا يک دساتگاه زمانی ايمن انگاشاته می

قابل  کنند در حدر میکه در آنجا بوده يا با آن دستگاه کامجروح شدن و يا ابتال به بیماری برای کسانی

توان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پايین آمدن ساااطح قبول پايین باشاااد. به طور کلی، می

ها را کاهش ای بیماریت حرفهشاايابد. در واقع بهداايمنی، افزايش و با افزايش سااطح ايمنی کاهش می

 پردازد.و ايمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می دهدمی

 ایمنی  نفتی مهندسی

مقررات یا نظامی که برای کاهش "با توجه به تعريف ايمنی، مهندساای ايمنی عبارت اساات از 

در مهنادسااای ايمنی صااانعتی  "روندکار میهخ رات ب وقوی حوادث از طریو حذف یا کنتر 

د  حواپیشااگیری از  -گیرند عبارتند از: الفايمن کردن محیط کار مورد توجه قرار میدر مسااائلی که 

 –مديريت و راهبری ايمنی ه -ها و تجهیزات دطراحی و جاانمايی دساااتگاه -عوامال انساااانی ج -ب

 بازرسی. و آموزشی

های گوناگون ها و گرايشتر شده است و به شاخهحیطه فعالیت مهندسای ايمنی امروزه گساترده

 :گستر  يافته است که عبارت است ازدانشگاهی 

 کنترل خطر -۴سوزی مهندسی آتش -۷از خطرات پیشگیری  -۲مديريت خطر  -۰

 مدیریت و راهبری ایمنی

وری و مديريت، مسااائول ايمنی و بهداشااات کارکنان اسااات، همانگونه که يک مدير برای بهره

آوری مسائولیتی سنگین دارد، در مورد ايمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از ساود

اما هی  راهی برای جبران تلفات  دست آيد.هب بهبود مديريت مجدداًدسات رفته مم ن اسات از طريق 

شاود، وجود ندارد. اين ن ته مورد توافقی متخصصان علم انساانی که در نتیجه بروز حواد  حاصال می
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و  وسیله کارکنان حل هدرصاد از مش الت سازمان يا کارخانه مم ن است ب ۰۱مديريت اسات که تنها 

 توان از طريق مديريت مهار کرد.درصد اين مش الت را می ۸۱ ه کنترل شود، در صورتی

 عوامل ا لی در مدیریت ایمنی

کنترل  -۴های ايمنی هدايت برنامه -۷های آن ساااازماندهی ايمنی و فعالیت -۲ريزی ايمنی برنامه -۰

 ها و نتايج حاصلهعمل رد

 بهداشت و ایمنی

بیماری و سالم نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از 

کاری اساات. اين   های مربو  به حوادهاساات ايمنی به معنای محافمت کردن کارکنان از آساای آن

ر کنند رمت است، زيرا کارکنانی که از سالمتی برخوردارند و در محیطی ايمن کار میمیعوامل حائز اه

های پیشارفت بهداشاات و ايمنی هستند. امروزه گر، حامی برنامهنترند. به اين دلیل مديران آيندهبخش

 داشت و ايمنی کارکنان خود هستند.ها موظف به مراقبت بهمالحمات قانونی تمام سازمان به دلیل

 یورایمنی در افزایش بهره

وری مستقیم بر بهرهای نیز عالوه بر اررات غیرالزم به ذکر اسات که اصول ايمنی و بهداشت حرفه

 طور مستقیم بر اين موارد تأریر دارد. هب و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی،

دهند. طور کلی خسارات مالی يا جانی، عواق  و پیامدهای منفی تمامی حواد  صنعتی را تش یل میهب

ها و تجهیزات مواد خام، مصااوالت يا محیط کار بنابراين وقوع حواد  يا سااب  آساای  ديدن دسااتگاه

 خواهد داشت. قابل جبران جسمی و جانی را به همراهد و يا صدمات غیرشومی

 ای به شرح زير است: مزايای توجه به رعايت اصول ايمنی و بهداشت حرفه

کااهش حواد ، افزايش کیفیت محصاااول، افزايش کارايی کارکنان، کاهش خطاها،  برای کدارفرمدا:

 کاهش مخارج درمانی کارگران استفاده بهتر از نیروی انسانی، کاهش مخارج تولید. 

افزايش روحیه، کاهش فشاااار کار، کاهش جراحات و صااادمات، کاهش حواد ، افزايش  برای کارگر:

 افزايش سطح بهداشت کار. راحتی، افزايش حفظ رفاه و سالمتی،

 وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در مطیط کار چیست؟

های ببرند. بايد از زيانالزم اسااات مديران و کارفرمايان به اهمیت و ارز  حفاظت صااانعتی پی

ر از همه مهمت مادی ناشی از حواد  صنعتی )اعم از مستقیم و غیرمستقیم( آگاهی داشته باشند مضافاً 
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ارز  و منزلت عامل انسااانی و سااالمت او توجه کند. الزم اساات مديريت بر تمام کارکنان و محیط به 

کار تأریر داشته باشد و عوامل ايمنی محیط را که در کم کردن حواد  مؤررند به نحو مطلوب بشناسند 

 آالت به نحو مطلوب مصرف کند.کوشش و توان خود را در حفظ و سالمت کارکنان و ماشین و

 ایمنی مطیط کار

تواند سالمتی آنان را به خطر ايمنی شارايطی اسات که منابع انساانی را از عوامل مضاری که می

دارد مسائولیت عمده ايمن ساازی محیط کار به عهده مديران سطوح باالی سازمان اندازد، مصاون می

توان ناديده من نمیويژه مديران پرسااانلی اسااات. البته اهمیت هم اری کلیه کارکنان را در محیط اهب

 گرفت. 

 حوادث ناشی از کار

د. برخی از اين حواد  باعث مرگ و تافها حادره ناشاای از کار در دنیا اتفاق میهر سااال میلیون

ها دوام يابد. حواد  ناشی از کار شاوند که مم ن است ماهبرخی ديگر موج  از کار افتادگی موقت می

شود. به فراوان می گردند. و جامعه متحمل خسااراتاقتصااد میهای ساب  ناراحتی افراد بشار و زيان

جهت اهمیت موضوع تعريف و دلیل های مهم و اسااسای اسات. بها وظیفههمین جهت جلوگیری از آن

 شود:حواد  مجددا بیان می

آنچه انسااان را ناخواسااته از مساایر زندگی طبیعی منحرف ساااخته و برای او ناراحتی  تفریف حادثه:

المعارف ساااازمان شاااود. در دايرهو روانی و يا خساااارات مالی ايجاد نمايد، حادره نامیده میجسااامی 

ده و بینی نشااالمللی کار، حادره چنین تعريف شاده اسات: ))حادره عبارت اسات از يک اتفاق پیشبین

 ی کهاخارج از انتمار که ساب  صدمه و آسی  گردد(( تعريف حادره ناشی از کار عبارت است از حادره

افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی در حین انجام کار و به ساب  آن برای بیمه شده اتفاق می

تور دسهها و محوطه آن مشوول کار باشد، يا باست که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان

ام اوقات رفت و آمد بیمه شده تم شاود. ضامناًکارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می

 شود.از منزل به کارگاه و بالع س جز  اوقات کار محسوب می

 ثبندی حوادانوای رو  طبقه

 بندی نمود: های گوناگونی طبقهتوان به رو حواد  ناشی از کار را می

 گردند، مانند: مدير، مسئول و کارگر. بندی میوجود آورنده طبقهه( حواد  بر حس  افراد ب۰
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انفجار و آالت ترابری، نماايند. مانند: ماشاااینبنادی میهاا طبقاه( حواد  را بر حسااا  علال آن۲

 سوزی و مواد سمی. آتش

کنند، مانند: برداشااتن بندی می( حواد  را بر حساا  کیفیت عملی که باعث حادره گرديده، طبقه۷

سااقو  بار،  ،اندازی دسااتگاه بدون اجازهاحتیا  الزم هنگام کار و راهحفاظ از روی دسااتگاه، عدم 

 جراحت برارر برخورد بار به فرد.

کنند، مانند: عدم روشنايی کافی، بندی میوجود آورنده طبقههط محیط بياسااد شرا( حواد  را بر۴

 .کار تهويه نامناس ، سر و صدا در محیط

 ثهای پیشگیری از حوادرو 

 ( وضع مقررات قانونی ۰

 ها ( تعیین اصول و میزان۲

 ( بازرسی ۷

 ( تحقیقات فنی ۴

 ( تحقیقات پزش ی ۱

 ( تحقیقات روانشناسی 7

 ( تحقیقات کاری ۳

 ( آموز  ۸

 ( راهنمايی و تشويق ۳

 ( مزايای مالی ۰۱

 ( تش یل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه۰۰

 :HSEا مطیط زیستوظایف کلیدی ایمنی، بهداشت و 

 همه حواد  قابل پیشگیری هستند.  الف(

 ايمنی، بهداشت و محیط زيست يک وظیفه و مسئولیت همگانی است. ب(

 نويد و وعده اشتوال خود را در پیوستن واجرای مقررات ايمنی، بهداشت و محیط زيست بدانید.  ج(

 

 HSE PLAN مراحل
HSE Plan باشد:شامل مراحل زير می 

 هدف مقدمه و -

 ی کاربرددامنه -
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 تعاريف و اصطالحات -

 ها شرح فعالیت -

  (HSE-MS)سیستم مديريت ايمنی بهداشت محیط زيست  -

 HSEتش یالت سازمانی  -

 اقدامات ايمنی -

 کنترل عملیات -

 سیستم مجوز کار يا پرمیت -

 مديريت عمل رد ايمنی -

 HSEجلسات  -

 مجوزها -

   HSEهای ها و ممیزیبازرسی -

 هاآگاهی ها وها و صالحیتآموز  -

 اقدامات امنیتی -

 پیمان اران HSEمديريت  -

 HSEهای مديريت ريسک -

  الزامات قانونی و استانداردها

شود، سندی است شامل جزئیات نامیده می HSE Planطرح بهداشت، ايمنی و محیط زيست که 

های کاری در سیستم مديريت بهداشت، ايمنی و ها، فرآيندها و رو ی برنامهنسابتاً کاملی از مجموعه

 .محیط زيست

 مشی سیستم مدیریت جامعو خط HSE Planاهداف 

HSE Plan  پروژه تهیه  هربا هدف معرفی شاارايط عمومی ايمنی، بهداشاات و محیط زيساات در

، HSEبرنامه مصوب سازمان جهت رعايت الزامات گیرد.مورد بازنگری قرار میشاده و در مقاطع زمانی 

های زيست محیطی و بهبود عمل رد انجام اقدامات مقتضای جهت پیشاگیری از بروز حواد  و آسای 

HSE باشد. می 

 باشد: ه موارد کلی زير میگیرندتدوين شده که در بر HSE Planشرکت،  MSمشی در راستای خط

 .ی و سالمت پرسنل و حفظ محیط زيستشرح الزامات سازمانی مصوب، مرتبط با ايمن -
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های ايمنی، بهداشت و محیط زيست در تمام سطوح پروژه با هدف کاهش زمان از شارح مسئولیت -

 دست رفته در ارر صدمات، کاهش خسارات مالی و حفاظت از محیط زيست.

روي ردهای مورد اسااتفاده جهت اطمینان از صااحت اجرای الزامات سااازمانی ها و شارح ساایاساات -

 مصوب شده.

 مشی خط

پیمان ار اصلی با برخورداری از سرمايه انسانی متعهد و مجرب به عنوان سرمايه اصلی، در راستای 

های صنعتی به صورت کلید در دست، در داخل و خارج کشور های خود، اجرای پروژهاجرای اساتراتژی

د مساااتمر ترين زمینه فعالیت خود برگزيده و در جهت اساااتقرار، نگهداری و بهبورا، به عنوان اصااالی

 کند: گونه تعريف میسیستم مديريت جامع بر مبنای سابقه مديريت، خط مشی خود را اين

الزامات قانونی قابل کاربرد، الزامات مشتری، الزامات صنفی و ساير الزامات مرتبط در زمینه کیفیت،  -

کنند و میبهداشااات، ايمنی و محیط زيسااات، چارچوب الزامات را برای پیمان ار مورد نمر تعیین 

 داند. سازمان خود را متعهد به رعايت اين الزامات می

، مشاوره، مهندسی و بازرسی خود را متعهد ، مطالعاتEPC هایسازمان در مديريت و اجرای پروژه -

های مشااتری دانسااته و در اين راه خود را موظف به انطباق محصااول / خدمت خود با خواسااته

 هايش، بهره گیرد.دنیا، متناس  با فعالیت داند که از استانداردهای روزمی

های ناشی از شول ها متعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماریسازمان، در کلیه مراحل و فعالیت -

 باشد. می

داند که حفظ نموده و خود را متعهد می "دامانتی ارزشمن "ساازمان، محیط زيسات را همچون  -

ها و محصوالت سازمان، حیط زيست، ناشی از فعالیتهمواره جهت پیشاگیری از هرگونه آلودگی م

 اقدامات الزم را انجام دهد. 

ها، محصوالت و خدمات، به شناسايی و ی فعالیتداند در ارتبا  با کلیهساازمان خود را متعهد می -

به  ها راهای زيست محیطی پرداخته و با انجام اقدامات مقتضی آنها و جنبهارزيابی ريسک فعالیت

 قل مم ن برساند. حدا

در جهت افزايش ارربخشی سیستم، سازمان خود را متعهد به بهبود مستمر سیستم مديريت جامع  -

 داند. می HSE و سیستم مديريت
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مشی چارچوب تعیین اهداف شرکت بوده و به منمور حصول اطمینان از مناسبت و کفايت آن اين خط

 .گیردتجديد نمر قرار میبار مورد بازنگری و در صورت نیاز  ساالنه يک

  HSEقابل احراز مشاغل 

توان برای مشااااغل انجام داد. از اين منمر که کار در جای رابتی های متفاوتی میبندیتقسااایم

توان ، میدر محیط بسته و يا در محیط غیر مسقف و در محیط آزاد زير ساقف اسات ياشاود انجام می

 تقسیم کرد.  Outdoorو  Indoorمشاغل را به دو گروه کلی 

اين مشااغل مانند: ساد سازی، جاده سازی ، عملیات اکتشاف و استخراج نفت،  :Outdoor مشداغل

، ناسااای، خطو  انتقال نفت، آب، گاز، مخابرات، اکتشااااف معدنانتقال برق ، حمل و نقل ، زمین شااا

ر شود و د، فیلم سازی و ... ، معموالً در منطقه وسیعی انجام میکشاورزی، ساخت ساختمان، کشتیرانی

 شود. های باز و بدون سقف انجام میمحیط

های تولیدی ، دفاتر و ادارات، ها و کارگاهاين مشااااغل مانند کار در انواع کارخانه :Indoor مشدداغل

.. در جايی رابت و زير سقف و . اتی و درمانی ، مراکز آموزشیخدم ها، مراکزصانايع شایمیايی ، نیروگاه

 است و شرايط خاصی دارد.

زيست برای هر گروه تعريف خاصی ، بهداشات و محیطیبندی مفهوم ايمنبا توجه به اين تقسایم

کند و ضاروريات ي ی از اين دو گروه برای ديگری مم ن اسات. معنی و مفهومی نداشته باشد. پیدا می

تهیه آب و غذای بهداشااتی ي ی از موضااوعات مهم و تعیین کننده اساات در  Outdoor برای مشاااغل

ای مشاا ل ها اگر پايه درسااتی گذاشااته شااده باشااد. با بازديدهای دورهحالی که اين کار برای کارخانه

 خاصی به وجود نخواهد آورد. 

که در يک نقطه کند. در مشاااغلی نیز توییر پیدا می HSE با توجه به نوع کار وضااعیت و برنامه گروه

 کند. با شرايط کار سیار فرق می ها و کار اين گروه کامالًگیرد برنامهمشخص کار انجام می

رسااد تا به حال در ايران به اين شااول از اين به طور مثال در کار کشاااورزی و باغ داری که به نمر نمی

منمر توجهی شاده باشاد. کار با ماشین آالت کشاورزی و قرار گرفتن در محیط آزاد و در معرض بودن 

به تخصص ويژه های تولیدی متفاوت اسات و نیاز شاخص در اين محیط کامالً با شارايط کار در کارگاه

دارد. ياا در برخی از کارها که گروه کاری در حرکت اسااات نوع خطرات ايمنی و بهداشاااتی با محیط 

 کارگاهی بسیار متفاوت است. 

شود که کار ايمنی ، بهداشت و محیط زيست را با در حرکت بودن گروه باعث کمبودها و مشا التی می

 .يت بسیار قوی داردکند. و نیاز به مديرمش الت فراوانی روبرو می
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 فرهنگ ایمنی

فرهنگ عبارت اسات از مجموعه بینش، دانش و کردار که اين سه خصوصیت از عناصر همیشگی 

باشاند و فرهنگی مفید و ماندگار است که اين سه خصلت را همیشه در کنار و الينفک يک فرهنگ می

گیرد و جهت نیل به اهداف مفید( در ذهن ما شاا ل می هم داشاته باشاد يعنی ابتدا يک موضاوع )ذاتاً

شويم و سپس به دنبال فراگیری آن دانش و های مرتبط با آن موضاوع میموضاوع ما نیازمند به دانش

ه به شويم کعمل میها را در عمل به کار برد. اگر نتوان عمل کرد مصداق عالم بیبايستی آموخته نهايتاً

عمل ن وهش شده است و در فرهنگ های دينی نیز علم بیست و در آموزهتشابیه شده ا درخت به رمر

ه به عنوان سه خصلت کنار هم ذکر شد ايران باستان نیز به صورت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک

 .است
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 :Pathologicalبیمارگونه  -6

ه از قوانین متابعت نمود توجه بوده. تنهاايمنی و محیط زيست بی -در اين سطح افراد به بهداشت 

 اند.را درک ن رده HSEبه درستی  و

 :Reactiveاانففالی:  یواکنش -8

شااود که حادره اشااتباهی رخ داده باشااد. افراد در اين سااطح ايمنی تنها زمانی جدی گرفته می

بینند )بايد مراق  باشااید( يا )افرادی که حادره می ی از قبیل )کساا  و کار خطرناکی اساات( والتجم

گیرند اما در اين ساااطح مديران ايمنی را جدی می نمايند.باشاااند( را بیان میايجاد آن می عاملخود 

 کنند.اند عمل نمیکنند که افراد به آنچه که گفتهاحساد می

 :Calculativeحسابگر  -3

 HSEبا موفقیت استقرار يافته و چون  HSEدر اين ساطح سازمان دارای سیستم است. مديريت 

ند. شويه و تحلیل میزآوری و تجها جمعباشد. دادهارقام می وشود تمرکز بر آمار بسیار جدی گرفته می

دهد و هنگام وقوع مرگ و شااود. در اين سااطح هنوز مرگ و میر رخ میتعداد زيادی ممیزی انجام می

 شود.میر سازمان دچار تعج  و شگفتی می

 :Proactiveپیشگیرانه  -0
شااود. نه تنها بر پیشااگیری از وقوع بر پايه رخدادهای گذشااته مديريت می HSEدر اين سااطح 

دهد مورد توجه قرار شود بل ه اشتباهات احتمالی که در آينده رخ میکید میأمجدد حواد  گذشاته ت

باشااند. در اين درگیر می HSEافراد در  -های دارای سااطح پیشااگیرانه فرهنگ گیرند. در سااازمانمی

کاهش يافته و تنها نقش مشااااور را دارند. با باال رفتن  HSEساااطح تعاداد افراد شااااغال در زمیناه 

 پذيرند.ها را میر مسئولیتتاعتماد نیز افزايش يافته و افراد بهتر و راح آگاهی و دهیسازمان

 :Generative خالقانه -5

بااليی بوده و سعی دارند فراتر از قوانین و مقررات های بسیار های خالق دارای اساتانداردساازمان

ها جهت بهبود اسااتفاده ها درباره نقص بساایار رفتار صااادقانه دارند و از نقصعمل نمايند. اين سااازمان

ها انتمار کار درسااات را ندارند بل ه انتمار کارهای بهتر را در سااار نماايناد نه برای سااارزنش. آنمی

 را با او در میان خواهند گذاشت.داند که کارکنان به او اعتماد داشته و مسائل پرورانند. مديريت میمی
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 :قانون-2

قوانینی در ارتبا  با بهداشااات و ايمنی وجود دارد که به واساااطه آن حقوق و وظايف هرکس در 

همچنین در قانون مقرراتی در خصاوص تش یل يک کمیته مشترک  محیط کار مشاخص شاده اسات.

 گرفته شده است. يا انتخاب نماينده بهداشت و ايمنی برای محل کار شما در نمر بهداشت و ايمنی

 :خ رات-3

باشاد. خطرات دارای انواع مختلفی هساتند و شما بايد از هر نوع محیط کاری دارای خطراتی می

 .هايی که در محیط کارتان وجود دارد مطلع باشید. ياد بگیريد که چطور از خود محافمت کنیدآن
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 تجهیزات ایمنی و ایمنی در 
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 خالصه فصل:
 فصل مقدمه 

 انوای تجهیزات ایمنی 

 های بدنانوای حفاظ 

  لوازم حفاظت فردیانوای 

 کاله ایمنی 

 انوای کاله ایمنی 

 68 نکته درباره کاله ایمنی 

 عینک ایمنی و پوشش  ورت 

 وسیله حفاظت بدن 

 انوای لباس کار در بندر 

 دستکش ایمنی 

 بندر درنوای دستکش مورد استفاده ا 

 کفش ایمنی 

 گوشی ایمنی 

 های تنفسیوسیله مطافظت ار دستگاه 

  شناورتجهیزات نجات در بنادر و 

 نجات 

 طناب نجات Life Line 

  طناب نجات افقیHorizontal lifeline 

  طناب نجات عمودیVertical lifeline 

  جلیقه نجاتLIFE JACKET 

  حلقه نجاتLIFE BUOY-RING 

 ویحر یمنیا 

 ویحر اطفاء: اویحر برابر در حفاظت ستمیس: 

 هاها و سولهکارگاه یمنیا 

 کارگاه طیشرا 

 یکارگاه یهاحفاظ با نرده طیشرا 

 پله طیشرا 

 ساختمان ییروشنا 
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 نردبان طیشرا 

 ساختمان رنگ 

 سیستم Earth 

 ییایمیش مواد انبار یمنیا 

 برق یمنیا 

 آالتماشین یمنیا 

 یجوشکار یمنیا 

 های ایمنیعالئم و برچسب 

 تابلوی عالیم ایمنی 

 یکتتا 

 کلمه اعالن 

 نشان ویژه یا سمبل اعالن ایمنی 

 کادر اعالن خ ر 

 نوشتاری کادر پیام 

 کادر تصویری 

 فا له مشاهده ایمن 

 ا لی شناخت عالئم دائمی و 

 شناخت عالئم هشداری 

 شناختن عالئم اجباری 

 شناخت عالئم ایمنی /پزشکی 

 شناخت عالئم اطفاء حریو 

 هشدارها و عالئم ایمنی 
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 فصل مقدمه

 مخاطرات معرض در کارگران غالباً فراوان، ابزار و آالتماشااین وجود با یصاانعت هایمحیط در

 و مخاطرات احتمال زین دیتول امر در نیماشاا کاربرد شيافزا و یت نولوژ توسااعه با. دارند قرار مختلف

 اي عضااو نقص باعث اساات مم ن کارخانجات در حسااوان. شااودیم ادتريز هاطیمح گونه نيا در حواد 

 که یمتخصص کي فقدان سازمان یبرا و ستین جبران قابل سرعت و سهولت از به که شاود افراد فوت

 .ديآیموقت مصرف شده است، زيان سنگینی به شمار  و هيسرما او تیترب یبرا سالها

 هیروح شااود،ینم مراعات( یفن حفاظت و یمنيا) نيمواز و اصااول که یدیتول یهاسااازمان در

 نیچن خدمت در اول طراز و خوب کارگر دارد ام ان کمتر و اساات متزلزل و فیضااع زین کارکنان

 ینف حفاظت و یمنيا منمور به يیهابرنامه و ریتداب یاجرا نيبنابرا. باشد کار به مشاوول يیهاساازمان

 حال، نیع در. دارد قرار ،یانسااان یروین ینگهدار و نیتأم یراسااتا در ت،یاهم اول درجه در کارکنان،

 تجه یليوسا استقرار و ریتداب ابداع منمور به ساازمان، یهابرنامه در اعتبار صیتخصا و نهيهز صارف

 .رودیم شمار به زیناچ و اندک آن، از حاصل منافع مقابل در حواد ، از یریجلوگ

 اظتحف) عنوان تحت که است یاگسترده و عیوس رشته یصنعت بهداشت و یفن حفاظت ،یمنيا اصوالً

 یروین بتوان هاآن گرفتن کار به با که شااودیم گفته یمقررات و اصااول ر،یتداب مجموعه به( یصاانعت

های صنعتی به نحو مورری حفظ و سارمايه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط و یانساان

 .آورد وجود به کارکنان يیکارا شيافزا جهت سالم و خطر یب یکار طیمح کي حراست کرد و

 انوای تجهیزات ایمنی

 های بدنانوای حفاظ

مطاف   دورت و چشدم، مطاف  دست و پا، مطاف  بدن، مطاف  مطاف  سدر، مطاف  گو ، 

 سیستم تنفسی

باشاایم نقش اسااتفاده از وسااايل و تجهیزات در وضااعیت پر خطری که در آن مشااوول به کار می

حفاظت فردی در تأمین سااالمت کارکنان در مقابل صاادمات فیزي ی ناشاای از محیط کار بر کساای 

 ها ابتدا خطراتهای سازمانی شرکتمديران و مسئولین در همه ردهباشد. بنابراين جا دارد پوشیده نمی

ها، کارکنان را در مقابل خطرات های کاری خود را شااناسااايی و سااپس متناساا  با نوع فعالیتمحیط

گیرد احتمالی تجهیز نمايند. عدم کاربرد وساايل و البسه حفاظت فردی که در اختیار کارکنان قرار می

 ینتوانند با چنگردد و مسئولین ايمنی میمقررات جاری ايمنی در شارکت تلقی میبه منزله تخطّی از 
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کارکنانی که از پوشااایدن البساااه ايمنی در محیط کار امتناع ورزيده و بدين طريق خود را در معرض 

 دهند متناسباً برخورد نمايند.حادره قرار می
 

 

 
 

 

 انوای لوازم حفاظت فردی

پوشددش  ددورت، وسددایل حفاظت بدن، دسددتکش ایمنی، کفش  کاله ایمنی، عینک ایمنی و

 های تنفسیایمنی، گو  ایمنی، وسایل مطافظت از دستگاه

 کاله ایمنی

شود، لذا حفاظت از سر در درجه ضاربه به سر بسیار خطرناک است و موج  خونريزی موزی می

د کند، جنس کاله ايمنی بايباشد کاله ايمنی سر را در مقابل اجسام برنده و تیز محافمت میاولويت می

اشد که باشد و داخل کاله نیز بايد دارای بندهای مح م و مناسبی ب ABSاز نوع پلی کربنات سانگین 

   .سر با پوسته کاله در تماد نباشد، کاله ايمنی حتماً بايد مجهز به چانه بند مناس  باشد

 انوای کاله ایمنی

 شوند:های ايمنی به سه دسته تقسیم میبه طور کلی کاله

شوند. در برابر ضربه مقاومت و ها برای مصاارف عمومی استفاده میهاين کال :(Class A)دسدته او  

ها شان پايین است. از اين گروه کالهحفاظت در برابر جريانات ال تري ی درجه خوبی دارند اما محافمت

 شود.بیشتر در عملیات معادن، ساختمان سازی، کارخانجات و صنايع مشابه استفاده می
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هايی با جريانات شااود که در محیطها برای کسااانی پیشاانهاد میهاين کال :(Class B)دسددته دوم 

ها در برابر ضاربات ناشی از سقو  اشیا، شوک ال تري ی ولتاژ باال و کنند. اين کالهال تري ی باال کار می

 اند.سوختگی مقاوم

های محدود پیشنهاد های اين دساته وزن سب ی دارند و برای محافمتکاله :(Class C)دسته سوم 

بات ناشی از برخورد با اشیای رابت محافمت شاوند. اين نوع کاله ايمنی، سر کارکنان را در برابر ضرمی

 کنند ولی در برابر سقو  اشیا و يا شوک ال تري ی مقاومتی ندارند.می

 درباره کاله ایمنی نکات

هر وسایله حفاظت فردی بايد مطابق با اساتانداردها و شارايط خاصاای ساااخته شود تا در هنگام 

اوم مق  تاندارد نیز بايد در برابر برخورد با اشاایااسااتفاده، فرد را از خطرات حفظ کند. کاله ايمنی اساا

 ها را به سر فرد انتقال ندهد.باشد، توانايی جذب ضربات را داشته باشد و آن

 کاله ايمنی بايد ضد آب و کند سوز باشد. (۰

ی هايقرار بگیرد و در جای خود مح م باشد الزم است بندها و تسمهبرای آن ه کاله کامالً روی سر (۲

 ۲/۱۴تا  ۷/۰۸اين  معادل  ۴/۰تا  ۰باشااد که فاصااله اين بندها از جدار داخلی کاله بین داشااته 

 متر باشد.سانتی

کاله ايمنی بايد دارای برگه مشاخصااتی باشد که در آن نام کارخانه سازنده و گروهی که کاله در  (۷

به بعد تمام  ۰۳۳۴باشد. در آمري ا سال  مشخصگیرد و نیز استاندارد تأيید کننده آن آن قرار می

 باشند. ANSIهای ايمنی بايد دارای استاندارد کاله

کناد. کاله باايد از مواد غیر قابل گرم تجااوز نمی ۴۱۱معموالً وزن کاله ايمنی باه طور کاامال از  (۴

 احتراق ساخته شده و در مقابل جريان برق عايق باشد.

 دار باشد.نی بايد لبهبه منمور حفاظت سر، صورت، پشت و گردن دور تا دور کاله ايم (۱

 برای کار در فضای نسبتاً کوچک و تنگ کاله بايد کوتاه بوده و در صورت لزوم فاقد لبه باشد. (7

گیرند بايد از نمر رطوبت غیر قابل هايی که در فضااای خیلی مرطوب مورد اسااتفاده قرار میکاله (۳

 نفوذ باشند.

 باشند.نوارها و چرم داخل کاله بايد به سهولت قابل تعويض  (۸

برای استفاده از کاله ايمنی که متعلق به شخص ديگری بوده بايد قبالً داخل آن ضدعفونی شده و  (۳

 در صورت لزوم چرم و نوارهای داخل آن تعويض شود.
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ا در کنند و يکارکنانی که دارای موهای بلند هساتند، به خصاوص کارکنانی که با ماشین کار می (۰۱

وسایله سربند و ساير تجهیزات حفاظتی ديگری موهای سر  جوار آن مشاوول کار هساتند بايد به

 خود را کامالً بپوشانند.

کنند بايد از ساااربند کارکنانی که در مقابل آتش و يا جرقه و يا مواد مذاب و يا امثال آن کار می (۰۰

جنسای تهیه شاده باشد که به آسانی آتش نگیرد و در مقابل شستن و ضدعفونی کردن به وسیله 

 تی مقاومت کافی داشته باشند.ترکیبات صنع

 عینک ایمنی و پوشش  ورت

شاوند عبارتند از: اجسام خارجی، براده آهن، ذرات در حال عواملی که باعث صادمه به چشام می

پرتاب، مواد شاایمیايی، اشااعه مادون قرمز و ماورا  بنفش، عینک ايمنی که بر طبق اسااتاندارد ساااخته 

کند، عینک ايمنی با مشاخصات مختلف جهت کارهای میشاده باشاد. چشام را از صادمات محافمت 

 اند )جوش اری، محافظ اشعه، محافظ گرد و غبار و محافظ مواد شیمیايی(.مختلف طراحی شده

هايی که با مواد شایمیايی سار و کار دارند استفاده از پوشش صورت الزامی است. به طور کلی در م ان

 نمايد.می عوامل زير چشم و صورت کارکنان را تهديد

 جابجايی مواد خورنده و مواد شیمیايی (۰

 بر  کاری و ترا  فلزات و چوب (۲

 (water jet)های رنگ، سند بالست، فشار آب اسپری (۷

 جوش اری و سوزاندن (۴

 های ماورا  بنفش و مادون قرمزاستفاده از لیزر و اشعه (۱

 استفاده از مواد راديواکتیو (7

 کنند.باال کار میگیری از فرآيندهايی که با فشار نمونه (۳

های رآوردههاای پر گرد و غباار مثال تخلیاه و باارگیری انواع غالت، سااایمان و فکاار در محیط (۸

 کند.غبار میشیمیايی که تولید گردو

 وسیله حفاظت بدن

ور آفتاب، برف و باران و طوفان لباد کار بدن کارکنان را از سارما، گرما، مواد نفتی و شیمیايی، ن

های گرد و غبار تواند وساایله ديدن افراد را در محیطکند، همچنین رنگ لباد کار می.. محافمت میو.

های آلوده، تر نمايد، برخی از لباد کارهای ي ساااره جهت کار در محیطآلود و غیره مشاااخصدار و مه
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ها نیز به لحاظ مسائل زيست محیطی گیرند که دور ريز آنبصاورت ي بار مصرف مورد استفاده قرار می

بايد مورد نمر قرار گیرد. جهت کار کردن در مناطق سااردساایر بايد لباد زير مناساابی تهیه شااود که 

ها پايین عضاااالت افراد را گرم نگه دارد، زيرا اگر افراد در محیط کار احسااااد سااارما کنند کارايی آن

راحتی  شااود و کارهای دسااتی را بهيد و به لحاظ ايمنی کارشااان فقط متمرکز مساائله ساارما میآمی

و لباد کار ي سره بايد اندازه افراد باشد و جنس آن از کتان سبک باشد و دارای  توانند انجام دهندنمی

های مناسا  جهت تبادل هوا باشد که اين مسئله عامل مناسبی برای بیرون رفتن حرارت خلل و روزنه

 م هستند.شود. برخی از لباد کارهای ي سره در مقابل آتش مقاوزيادی بدن نیز می
 

         
 

هايی میز و بدون ل ه روغنی باشد و از آن چیزی پاره و آويزان نباشد که در محیطتکار بايد  لباد

 باشد.های باز و بدون دکمه میکنند ي ی از حادره سازترين عوامل لبادهای دوار کار میکه ماشین

در جاهايی که با آزبسات و يا موادی که دارای گرد و غبار مضر هستند بايد از لباد کار پالستی ی يک 

باشد که در صورت آغشته شدن به ای میبار مصارف اساتفاده نمود لباد کار موادشیمیايی لباد ويژه

 مواد شیمیايی قبل از آن ه از تن بیرون آورند بايد شیلنگ آب شستشو داده شوند. 

ر مناطق بارانی و مرطوب لباد مخصاوصی بايد استفاده شود که از نفوذ باران به بدن افراد جلوگیری د

 باشند.های بارانی برای کار هنگام جوش اری و يا کار با مواد شیمیايی مناس  نمینمايد لباد
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 انوای لباس کار در بندر

پالساتیک، جلیقه ش  نما، لباد کار لباد نخی ي ساره، لباد کار نخی دو ت ه، بارانی از جنس 

 مجهز به روبان ش  نما.
 

 

 
 

 

 دستکش ایمنی

های بلند و کوتاه از وساايل حفاظت فردی هساتند که دست را در مقابل وسايل برنده، دسات ش

کنند. همچنین استفاده خرا  دهنده، سارما ، گرما و مواد شیمیايی، جريان ال تري ی و ... حفاظت می

ا های پالستی ی بهای نردبان هنگام صاعود الزامی اساات، دست شبرای گرفتن دساتگیرهاز دسات ش 

پوشااش کتانی و يا بدون پوشااش به همراه پودر مخصااوص جهت جلوگیری از تورم و پینه اسااتفاده 

 شود.می

 انوای دستکش مورد استفاده از بندر

ت ش مخصااوص دساات ش از جنس پارچه کتانی تک انگشااتی، پنج انگشااتی، ضااد اسااید، دساا

 جوش اری.

 کفش ایمنی

 شود و مقاوم در برابر موادکفش ايمنی برای حفاظت از پا در مقابل اجسام تیز و برنده استفاده می

شایمیايی، حرارت، سارما، لوزندگی و جريان ال تري ی اسات، قسمت انگشتان کفش ايمنی بايد دارای 

 حفاظ فلزی باشد.
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جنس کفش ايمنی از نوع پالسااتیک مقاوم است و رويه کفش جهت جلوگیری از نفوذ مواد شایمیايی 

 بايد برای تنفس پا مناس  باشد طوری که مواد شیمیايی نتواند از آن عبور نمايد.

ی هايهايی که کف داغ دارند، کفش ايمنی بايد عايق حرارتی باشد و همچنین در محلبرای کار در محل

 که يخبندان است از لوز  جلوگیری نمايد.

باشاد کفش بايد غیرقابل نفوذ برق و ولت می ۲۱۱هايی که ولتاژ برق در آنجا بیش از ای کار در م انبر

 بدون می  باشد.

 گوشی ایمنی

های گو  در مقابل صااداهای ناهنجار ضااروری اساات، جهت اين کار از گوشاایسااالمت حفاظت 

 شود.های بزرگ استفاده میپالستی ی ي بار مصرف و يا از گوشی

شود، بهترين اقدام جهت اين امر ده از وساايل حفاظتی در مقابل صادا در بلند مدت توصیه نمیاساتفا

 شود.های ويژه استفاده میکاهش صدای عوامل صداساز از منبع صداست، جهت اين امر از عايق کاری

 های تنفسیدستگاهمطافظت از تجهیزات 

باشااند، نوع اول شااوند دو نوع میوسااايلی که جهت محافمت از دسااتگاه تنفساای اسااتفاده می

رند، کنند متویها بسااته به نوع موادی که جذب میهای تنفساای فیلتر دار هسااتند که فیلتر آنماسااک

ت غبار و يا بخاراها گردوکنند و برخی از آنیری میجلوگ COو  S2Hبرخی از فیلترها از گازهای سمی 

هايی که کمبود اکساایژن وجود دارد. اسااتفاده از اين کنند در م انساامی مواد شاایمیايی را جذب می

های ضد گاز سمی ي بار باشد، ماسکها ممنوع اسات زمان اساتفاده از اين ماساک محدود میماساک

 باشند )پس از باز کردن، فیلتر آن بايد تعويض گردد(.مصرف می

اهايی باشد و در جاستفاده از کپسول هوای فشرده جهت تنفس کارکنان میدستگاه تنفسی با  دوم،نوع 

 ۴۱ای يا دقیقه۷۱باشد )ها محدود میاين دستگاهکه اکسایژن کم اسات کاربرد دارد. زمان استفاده از 

)آبشاری( را دارند که مدت زمان  Cascadeای(. برخی از اين وساايل قابلیت اتصاال به سایستم دقیقه

 ها استفاده نمود.توان از آنبیشتری می

کلیه استفاده کنندگان بايد نحوه بازرسی دستگاه تنفسی را قبل از استفاده و همچنین نحوه استفاده از 

اين دستگاه را طی يک برنامه آموزشی تمرين نمايند، و در هنگام بازرسی اگر نقصی در دستگاه تنفسی 

 تعويض گردد.مشاهده گرديد بايد بالفاصله با دستگاه سالم 
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 تجهیزات نجات در بنادر و شناور

 انوای لوازم امداد و نجات در اسکله و شناور: طناب نجات، جلیقه نجات، حلقه نجات

  Life Line طناب نجات

باشد. طناب نجات طناب نجات می life lineي ی از مهمترين تجهیزات ايمنی برای کار در ارتفاع 

باشااد که کمربند توسااط لنیارد و کارابین به آن می full body harnessمحل اتصااال کمربند ايمنی 

 شود. دو نوع طناب نجات داريم:متصل می

ها، خرپای بیشاتر برای کار در روی ساقف، تراد Horizontal lifeline: طناب نجات افقی -۰

باشد. در بعضی از متر میمیلی ۸رود. حداقل قطر کابل فلزی آن کار میها به ها و ساختمانساوله

گوی فلزی به کارابین و هارنس وصاال  و شااود که توسااط حلقهانواع آن از ريل فلزی اسااتفاده می

 شود.می

های بیشاااتر برای باالرفتن ايمن از نردبان، برج Vertical lifeline: طنداب نجات عمودی -۲

 رود.... به کار میهای فلزی وی تلويزيون، پلهاندهمخابراتی، فرست

 از مهمترين تجهیزات فلزی در طناب نجات موارد زير قابل ذکر هستند:

 های چند کارهقالب -۰

 انرژی گیر )ضد شوک( -۲

۷- Cable fall arrestor 

 وزنه تعادلی -۴

 میلیمتر فوالدی ۸کابل فلزی با حداقل قطر  -۱
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 پوند بار رابت را داشته باشند. ۱۴۱۱تحمل های نجات بايد طناب ANSIطبق استاندارد 

    
 

 

 LIFE JACKET جلیقه نجات

ن شود و کاربرنده آجلیقه نجات، نوعی وسایله شناوری شخصی است که مانند جلیقه پوشیده می

ها يا بر ها و قايقکند. کسااانی که روی کشااتیدارد و از غرق شاادن او جلوگیری میرا روی آب نگاه می

رند. بپردازند آن را به کار میهای آبی میکنند و همچنین کسانی که به ورز دريايی کار میس وهای 

در برخی کشااورها پوشاایدن آن در هنگام سااوار بودن بر برخی شااناورها يا کار بر ساا وها طبق قانون 

 الزامی است.

ر از تر از مواد سبکشود و نوع ديگر پشاود: يک نوع آن باد میجلیقه نجات در دو نوع کلی سااخته می

 آب مانند فوم اسفنجی است.

ای نوعی از عملیات نجات است که ای نیز هست. نجات تندابهآبجلیقه نجات ي ی از وساايل نجات تند

 گیرد.ها صورت میآبها و تندوفانی يا سیلطهای متالطم دريايی يا در آب
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 LIFE BUOY-RING حلقه نجات
جنس چوب پنبه فشاارده )ي دساات بدون پرز(، پوشاایده از برزنت حلقه نجات به شاا ل حلقه از 

رنگ شاده، با وزن کمتر از هفت و نیم کیلو ساخته شده است. اين حلقه طوری طراحی شده که بتواند 

در مدت بیسات و چهار سااعت شاانزده کیلو وزن را تحمل کند. برای مشاخص شدن از راه دور دارای 

گردد و ات، در نقا  مشاخصای بر روی کشاتی و اس له نص  میهای نجرنگ نارنجی اسات. اين حلقه

 ها و فضای اس له دارد.ها بستگی به سازمان شناورها و به نوع کشتیتعداد آن

 

    
 

 

 ویحر یمنیا

 .گرفت ش ل خسارت از یریجلوگ جهت یمنيا یصنعت انقالب از بعد طورکلیبه

 :کندیم دنبال را ريز اهداف قيحر یمنيا

 ریم و مرگ یکاهش. ۰

 تیمصدوم کاهش .۲

 زاتیتجه به وارده یهاخسارت و ها یآس کاهش. ۷

 ریتأخ زمان اي پاس  زمان کاهش هدف نيترمهم. ۴

 و هشد  یترک ژنیاکس با یسوختن ماده واکنش، آن یط در که يیایمیشا اسات یواکنشا قيحر

 خوانده قيحر محصااول هم و هیاول ماده عنوان به هم حرارت. )کندیم یساام یگازها و حرارت دیتول

 .(شودیم
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 :ویحر اطفاء: اویحر برابر در حفاظت ستمیس

 یجا امروزه که اندبوده آب یحاو ميقد در هاسطل نيا ماسه؛ و شن یحاو ینشانآتش یهاساطل. ۰

 در شتریب حاضر حال در که است تریل ۰۱ -۰۱ هاسطل نيا شيگنجا. اندداده ماسه و شن به را خود

 .شوندیم ینگهدار هانيبنز پمپ

 کپسول کف، یحاو کپسول پودر، یحاو کپسول آب، یحاو یکپسول: شامل قيحر اطفا  کپساول. ۲

 2CO یحاو کپسول نيتریپرکاربرد و ترمهم و هاهالون یحاو

 .است فشار عامل یگازها و آب یحاو قرمز، رنگ به: آب هایاستوانک

 .است فشار عامل گاز و پودر یحاو آبی، رنگ به: پودر هایاستوانک

 .هستند ميسد  ربناتیب و ومینیآلوم سولفات یحاو کرم، رنگ به: کف هایاستوانک

 .هستند هالوژنه یهادروکربنیه یحاو سبز، رنگ به: هالون هایاستوانک

 .اساات مانند برف شاا ل به خروج و  پارچهي بدنه ،یپوریشاا نازل ،یمشاا  رنگ به: هایاسااتوانک و

 ش ل هب اديز فشار تحت کپسول درون گاز که اسات علت نيبد یبرف یهادانه لیتشا  اسات یگفتن

 نيا در. ديدرآ ا هیاول شاا ل به تا گرفته را هوا یگرما کپسااول از خروج هنگام در و آمده در عيما

 یهادانه شاا ل به و داده دساات از را خود یگرما گاز نه) هوا در موجود آب بخار یهامول ول هنگام

 (.نديآیم در برف

 قرار بازارها چون یبزرگ اماکن یورود ریمساا در قرمز رنگ به رهایشاا نيا: ینشااانآتش یرهایشاا. ۷

 .شود انجام سهولت با قيحر اطفا  امر تا هستند یبلند یهالنگیش شامل و دارند

 قساامت یدارا قرمز، رنگ به هاجعبه: اندشااده داده شينما F حرف با که ینشااان آتش یهاجعبه. ۴

 یهالنگش) اتيمحتو و شده برداشته جعبه دیکل شهیش ش ستن با که نيیپا قسمت در یاهشهیشا

 یانآس جهت یتبر ديشا و قيحر اطفا  کپسول است، متصل شهر آب از ریغ آبی مخزن به که یطوالن

 .ردیگیم قرار مورداستفاده( نشان آتش توسط هاشهیش ش ستن

 قيحر اطفا  و دما کاهش تا و بوده مقاوم باال یهاحرارت برابر در دربها نيا: قيحر ضااد یهادرب. ۱

 .شوند ختم یاضطرار خروج یهاراه به است الزم رو نيا از و مانندیم بسته

 هستند بزرگ یساختمانها یوارهايد و سقف قسمت در يیهایکشلوله اصاطالح در: لرهایاساپرن . 7

. کنندیم عمل خودکار طوربه سااوزیآتش صااورت در و اندمتصاال آب مخزن به مواقع شااتریب در که

 نوع به توجه با یموضااع یلرهایاسااپرن  از بزرگ عيصاانا از یبعضاا در که اساات ذکر به الزم)

 .(شودیم استفاده احتمالی یهاسوزیآتش

 .باالست سرعت و یجسم توان با ديده آموز  یفرد: نشان آتش فرد. ۳
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 ویحر برابر در یریشگیپ ستمیس

 (نشان آتش) انسان. ۰

 لرهایاسپرن . ۲

 قيحر اعالم ريآژ اي زن چشمک چراغ. ۷

 نيمهمتر ليوسا نيا. هستند یگاز و یاشعله ،یدود ،یحرارت شامل که Detector اي ساز آش ار. ۴

 .اندمتصل ريآژ و زن چشمک یهاچراغ به که بوده یریشگیپ ليوسا

 هاها و سولهکارگاه یمنیا

 کارگاه طیشرا

 ۷ سقف تا نیزم فاصله اگر و. اسات م ع  متر ۰۲ کارگر فرد هر یبرا کارگاه وساعت اساتاندارد

 در آالتماشین وجود صورت در. شودیم گرفته نمر در مربع متر ۴ کارگر هر ازین مورد سطح باشد، متر

 یرآمدگب بدون و لوزنده ریغ شستشو، قابل صاف، ديبا کارگاه کف. شاودیم آلوده کارگاه یفضاا کارگاه

 گو  چهار یبتونها از ديبا آن ساانگفر  جهت نیهمچن. کند یریجلوگ کارگر به  یآساا از تا بوده

 یکش خط با مناس  یمحل است الزم یکارگاه داخل نقل و حمل ليوسا وجود صورت در. کرد استفاده

 .شود هیتعب یمنيا

 یکارگاه های نرده طیشرا

 هام ان نيا. شود یگذار نرده ديبا دارد وجود کارگر ساقو  احتمال که يیهامحل و هاپرتگاه هیکل

 جنس از ديبا هانرده. باشااندیم رو آدم یهاکناره و ینیرزميز یهاکانال اطراف ها،پله اطراف: شااامل

 از متر ۲ فاصااله به متروسااانتی ۳۱ حداقل ارتفاع یدارا و بوده مقاوم طورکلیبه اي و لیپروف آهن،

 .باشند نیزم به متصل مقاوم هيپا یدارا گري دي

 پله طیشرا

 حداقل طول. کند یریجلوگ حادره بروز از تا بوده مناسا  ارتفاع و عرض طول، یدارا ديبا پله هر

. است مناس  پله کي طيشرا از متریسانت ۷۷ تا ۰۴ ارتفاع و متریسانت ۷۷ حداقل عرض متر،یساانت ۳۱

 دينبا لهپ پاگرد دو نیب فاصله. آورند وجود به را یمنيا طيشرا تا باشند برابر هم با ديبا هاپله همه ارتفاع

 بر عالوه متریسانت ۲۱ و متر ۲ از شتریب طول داشتن صورت در و. باشد شتریب متریسانت ۳۱ و متر ۷ از

 بداریش سطح اي پرم از یبرخوردار صاورت در. باشاد برخوردار هم وساط نرده از یجانب نرده داشاتن

 .باشد درجه ۰۱ از شتریب آن  یش دينبا
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 ساختمان ییروشنا

 ی يزدن ارتبا  که دهدیم لیتش  يیروشانا و نور را کار ی يزیف طیمح مباحث نيترمهم از ی ي

. اردد افراد کار یبازده شيافزا با یمیمستق رابطه يیروشنا زانیم آن بر عالوه. دارد سااختمان یمنيا با

 ستفادها یمصنوع نور از تيکفاعدم صورت در و است یعیطب نور با تياولو ط،یمح يیروشنا نیتأم یبرا

 لزوم عدم ،۲۱ آن از خارج و کارگاه طیمح در نور حداقل که دهدیم نشان شدهانجام قاتیتحق. شودیم

 .باشدیم lux ۷۱۱ اتیجزئ قیدق صیتشخ و ۲۱۱ اتیجزئ متوسط صیتشخ ،۱۱ اتیجزئ صیتشخ

 نردبان طیشرا

 ورتص دو به متحرک نردبان و شوندیم میتقسا متحرک و رابت دساته دو به یطورکلبه هانردبان

 :باشدیم ريز موارد شامل طورکلیبه هاآن یمنيا طيشرا که. دارد وجود دوطرفه و طرفهکي

 .کرد استفاده دينبا آخر پله دو از هانردبان هیکل در. ۰

 .نخورد زیل تا. باشد کفشک یدارا ديبا طرفهيک نردبان. ۲

 .است درجه ۳۱ طرفهيک نردبان یبرا مناس  هيزاو. ۷

 .کرد یریجلوگ ديبا یچوب نردبان زدن رنگ از. ۴

 یخوددار گري دي به نردبان دو اتصال از و نبوده متر ۰۱ از شتریب حملقابل طرفهيک نردبان طول. ۱

 شود.
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 ساختمان رنگ

 رد رنگ غیرازآن. باشدیم افراد در یاديز یروان ریتأر یدارا رنگ یکار هایمحیط در ديترد بدون

 :شامل هاآن کاربرد و هارنگ انواع. است لیدخ زین طیمح يیروشنا و یمنيا

 آسانسور و سلف رخت ن، در ینارنج و قرمز مثل گرم هایرنگ

 یاضطرار خروج و ورود در یا روزهیف و آبی سبز، مثل سرد هایرنگ

 عيصنا یداخل واريد در یلین و يیمویل کرم، مثل روشن هایرنگ

  موانع کردن مشخص در یمش  مثل رهیت هایرنگ

 یمنيا پوستر و شعار یبرا یفسفر زرد، سبز، مثل درخشنده هایرنگ

 :گردندیم مشخص ريز هایرنگ با هاکشیلوله و ساتیتأس کار هایمحیط در آن بر عالوه

 ی وخاکستر: خأل ،یاقهوه: روغن بنفش،: ایقل ،ینارنج: دیاسا ،زرد: گاز آبی،: هوا ،سابز: آب قرمز،: بخار

 .ماده نفتی با رنگ سیاه

  Earthسیستم

 نيا اکثراً. شودیم اساتفاده نیزم به اتصاال ساتمیسا از هاسااختمان در برق یمنيا هیتعب جهت

 کي هاسیم نيا از که قرارگرفته، آالتماشین اطراف در که اسات آمده وجود به هايیسایم از ساتمیسا

 Earth چاه نام به یاحفره داخل و شدهگرفته است، یمس معموالً و میضخ برق، یهاد اصاوالً که میسا

 .  ردیگیم قرار

 .  باشد دور ساختمان )فوندانسیون( سازیزير از مترسانتی 7۱ حداکثر و بوده مرطوب ديبا چاه نيا

 برق عيسر انتقال به تا باشد شاتریب اهم ۰۱ از دينبا ال ترودها اي هاسایم مقاومت که اسات ذکر به الزم

 .کند کمک

 ییایمیش مواد انبار یمنیا

 .نندیبب آموز  را مواد با رابطه در هیاول هایکمک یحت و خطرات خواص، ديبا افراد. ۰

 . تهويه مناس  در قسمت انبار مواد شیمیايی نص  شود.۲

 مواد وجود تورصاا در. شااوند ینگهدار دربسااته کامالً ظروف در دهایاسااچون  يیایمیشاا مواد. ۷

 .شود استفاده یموضع یهواکش از کربن ديتتراکلر چون یخطرناک

 .شودن گرفته اشتباه آب کشیلوله با تا شود پوشانده مناس  رنگ يی بااشیمی مواد کشیلوله. ۴
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 برق یمنیا

 لیپتانساا به حرکت نيا که نامند،یم ال تريساایته انيجر را اتم ریمساا در هاال ترون آزاد حرکت

 . دارد یبستگ میس مقاومت و ریمس یانتها و ابتدا

 ريسا ليبدت یپ در شرفتهیپ یکشورها که طوریبه است یزیتم ژیانر محیطیزيست ازنمر ال تريسیته

 زین یخطرات یدارا یانرژ نيا برق، اي ال تريسیته محسنات کنار در. هستند ژیانر نيا به شاانيهایانرژ

 از یناش گرفتگیبرق خطر و برق هایکابل و هاسیم نقص از یناش سوزیآتش خطر: شامل که باشادیم

 یهارله وز،یف از استفاده چون یاقدامات سوزیآتش خطر مورد در. اسات انساان با آن میمساتق اتصاال

 .است شدهتوصیه هاکابل و هاسیم از حفاظت و مبدل هایترانس و یسیموناط

 خود از حفاظت با رابطه در افراد آموز  چون یاقدامات گرفتگیبرق خطر برابر در افراد حفاظت جهت

 من،يا کفش جملهاز منيا یحفاظت ليوسا از استفاده و Earth ستمیسااز  اساتفاده ،ژیانر نيا برابر در

 .است شدهتوصیه ،ايمنی کاله و ست شد
 

 

 
 

 آالتماشین یمنیا

 یحفاظت ریتداب اتخاذ مسااتلزم باشااند،یم تیاهم یدارا خطر ازنمر که هايیماشااین از اسااتفاده

 .ديگردیم یاديز خطرات جاديا باعث هاماشین از اساتفاده ،یصانعت انقالب آغاز در. باشاندیم یخاصا

 با کار در حفاظت خصااوص در یقانون هاینامهآيین و مقررات مخاطرات، زانیم دادن لیتقل یبرا ابتدا

 یحفاظت ليوسا به مجهز هاماشین تدريجبه ازآنپس و شد وضاع یصانعت مؤساساات یبازرسا و هاآن
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 فراهم نیماشاا با یعاد کار در مزاحمت هاآن از یبعضاا نبودند، بخشرضااايت هاآن اغل  که دنديگرد

 .بود ازحدبیش و اديز وقت صرف مستلزم آن با کار اي نمودند

 .داشتندبرمی هاماشین یرو از را هاحفاظ کار یراحت یبرا کارگران کهطوریبه

 :شدبایم ريز موارد شامل هک ردیگ قرار مورداستفاده و شود ساخته یطور یستيبا یحفاظت ليوسا .۰

 .کند نیتأم کامل طوربه را حفاظت( الف

 .کند یریشگیپ کار هنگام خطرناک، منطقه در شدن داخل از( ب

 .نشود کارگر یبرا یناراحت موج ( ج

 .ن ند وارد لطمه دیتول به( د

 .افتد کار به تال  نيکمتر با اي خودکار طوربه( ه

 .شودیم انجام که باشد یکار و نیماش با متناس ( و

 .باشد نیماش از قسمتی حفاظت، است بهتر( ز

 .اوردین به وجود نیماش ریتعم و میتنم ،یبازرس کاری،روغن یبرا یاش ال( ح

 .ردیگ قرار مورداستفاده مراقبت حداقل با یديمد مدت بتواند(  

 .دينما مقاومت ضربه و یفرسودگ مقابل در( ی

 .کند مقاومت خورنده مواد و آتش برابر در و بوده بادوام( ک

 .(گردد حادره موج  که نباشد یاجزائ یدارا) نباشد خطر جاديا منبع حفاظ خود( ل

 .دينما ا فيا یحفاظت نقش نشده بینیپیش حواد  برابر در بل ه یاحتمال مخاطرات برابر در تنها نه( م

 چشاام ،یبند دساات ،(یادکمه دو) متفرقه ک،یاتومات کننده، قفل ،ی یم ان: شااامل حفاظ انوای

 .باشدیم یپدال و کیال ترون

 یجوشکار یمنیا

 زا مردم که یتصور هم هنوز ،ی يال تر قود یجوش ار نیاول اختراع از سال صد گذشت از پس

 و دود درخشان، نور جاديا به و قرارگرفته ماسک کي پشات که اسات یازمرد عبارت دارند یجوشا ار

 کي ف ر و اساات يیتماشااا منمره کی يجوشاا ار ون،يزيتلو نندگانیب یبرا. باشاادیم مشااوول جرقه

 و وبیمع ریگلگ کي یرو که یراتیتعم با یجوشاا ار گران،يد یبرا. کندیم یتداع را نیساانگ صاانعت

 ديدهآموز  مهندد کي دگاهيد یحت. است مترادف شاودیم انجام رگاهیتعم کي در لیاتومب زدهزنگ

 محدود کندیم کار دران که یشاارکت تجربه و روزانه کار به یاديز دحا ت غالباً ،یجوشاا ار مورد در زین

 به دیتول مهندسان توسط که است هايیرو  از یاديز تعداد شاملی جوش ار واژه نيا وجود. شاودیم
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 دیولت در نيگزيجا غیرقابل رو  کي را یجوش ار که است تنوع نیهم قتیحق در. شودیم گرفته کار

 فتن هایدکل ساخت از م،يازمندین آن به مدرن یزندگ در که یليوسا از یاریبس. است نموده یصانعت

 یوش ارج قيطر از جز ساتور،يترانز هایاساتوانک بندیآب و لیاتومب انبوه دیتول تا گرفته هانیروگاه و

 هندسان،م توسط یجوش ار ت نولوژی بگويیم، اگر است تعج  یجا وصف، نيا با. باشدینم پذيرام ان

 فیعض تیفیک در موضوع نيا ریتأر. اسات شاده درک یکم اریبسا زانیم به صانعتگران و هانیت نسا

 .ودشیم مالحمه یصنعت ریچشمگ یهاتوسعه یبرا مناس  هایفرصت رفتن دست از زین و محصوالت

 و شااوندیم متصاال هم به گرما توسااط فلز دو قطعه آن یط که اساات یتیفعال یجوشاا ار طورکلیبه

 .گرماست نيا نیتأم نحوه در یجوش ار انواع تفاوت

 .یگاز یجوش ار و ی يال تر قود یجوش ار: باشدیم یکل صورت دو به یجوش ار

 هک يیهوا از ی يال تر انيجر آن در که است یجوش ار نوع نيترعمده :کیالکتر قوس یجوشدکار

 .گرماست جاديا عامل که کندیم یبزرگ یاجرقه جاديا و کندیم عبور دارد قرار فلز و ال ترود نیب

دو  و به ديآیم وجود به است لنیاسات معموالً که گاز ساوختن از یجوشا ار نيا :یگاز یجوشدکار

 جاديا جارانف قابل  یترک مس مثل یعناصر کنار در لنیاست. )باشدیم لنیاست یاکس و دیکارب صاورت

 .(کرد استفاده متان از ديبا یمنيا ن ات هیکل از رعايت بعد و کندیم

 
 

 

www.takbook.com



 91        فصل ششم  
 

 

 
 

 های ایمنیعالئم و برچسب

:ساطحی اسات استاندارد متش ل از کلمات، عبارات و تصاويری برای هشدار و  تابلوی عالیم ایمنی

اعالم خطر باه کاارگران ياا سااااير افرادی کاه به نحوی در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار 

بااشاااناد، ياا حااوی توضااایحااتی در مورد عواق  و پیامدهای حاصااال از آن خطرات و يا بیانگر می

 هاين عاليم ب های خطرناکی بوده کهآنان در زمینه چگونگی فرار از موقعیت های ايمنی بهدسااتورالعمل

های کاری نص  های مختلف کارگاه و در حین پروسهصورت موقت در قسمتهصاورت دائمی و گاهی ب

 شوند.می

 ستیک يا ورقی نازک فلزی که معموالً بر الاز جنسی مقوا، پ ۰۳7۱ساطحی اسات استاندارد  یکت:تا

الت چسابانیده، آويزان و يا پرچمی شود و برای مشخص کردن و آای از تجهیزات يا ماشاینقطعهروی 

 رود.کار میههشدار خطر موجود يا احتمال وجود شرايط خطرناک ب

 :کار رفته، در قساامت هعبارتی اساات که برای جل  توجه فوری مخاطبین و کارگران ب کلمه اعالن

ی ت درج شاده و معرف ماهیت اصالی عالمت مربوطه، شدت نسبی خطر و تبااليی تابلوی عالمت يا با ا

 باشد.سطح آسی  احتمالی می
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 :االضالع که در بخش میانی آن يک عالمت يک مثلث متساوی نشدان ویژه یا سمبل اعالن ایمنی

 کاررفته است. هتعج  ب

 :باالی آن بوده معموالً  ت ايمنی اسااات که در قسااامت تیکادر اصااالی تابلو يا ا کادر اعالن خ ر

باشد و به نحوی رنگ اصلی تابلو يا اتی ت را نیز در بر متش ل از کلمه اعالن و سمبلی اعالن ايمنی می

 گیرد.می

 :قسااامتی از تابلوی عالمت يا اتی ت ايمنی که با کلمات يا عباراتی کوتاه،  کدادر پیام نوشددتاری

یامدهای حاصل از آن را بیان نموده يا به مخاطبان گوشزد کرده، عواق  و پ شارايط خطرناک خاصی را

 دهد.دستورالعملی را ارائه می

 :بخشی از تابلوی عالمت يا اتی ت ايمنی که متش ل از توصیف و نمايش تصويری از  کادر تصویری

های اجتناب از رود يا رو کار میهخطر مربوطاه بوده و برای مشاااخص کردن شااارايط خطرنااک با

کند و يا انجام عمل يا اقدام خاصاای را بیان می کشااد، الزاممعرض خطر را به تصااوير میقرارگیری در 

 باشد. حاوی يک دستورالعملی ايمنی می

 :ای که فرد بتواند تابلوی عالمت يا اتی ت ايمنی مدنمر را با حداکثر فاصله فا دله مشداهده ایمن

پیروی از پیام ايمنی موجود در آن را داشته فرصات انجام ع س العمل مناس  و يا  دقت الزم خوانده و

 باشد.

 ا لی شناخت عالئم دائمی و

در باالی عالمت ايمنی اساااتفاده شاااود و اين عاليم « خطر»در عاليم خطر بايد از کلمه اعالن 

ت روند که بیانگر موقعیتی اسکار میهکند، بافراد را تهديد می بايساتی در مواقعی که خطر بسیار جدی

منتمره منجر به مرگ يا صدمات شديد و بسیار  طور آنی و غیرهورت بالفعل خطرناک بوده و بصاهکه ب

 باشد.جدی به افراد خواهد شد. اين عاليم نشان دهنده يک خطر قطعی می

های خطر و نیز در مواقع لزوم : به عنوان رنگ اصاالی برای مشااخص کردن تابلوی عاليم و اتی تقرمز

 حريق. عاليم ايمنیبعنوان رنگ زمینه 

 شناخت عالئم هشداری

در باالی عالمت ايمنی اسااتفاده شااود که « هشاادار»در عاليم هشاادار دهنده بايد از کلمه اعالن 

رگ تواند منجر به مصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم اجتناب میهبیانگر موقعیتی است که ب
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و « خطر»وقوع خطری مابین سااطوح  رگاه احتمالطور کلی هديدگی جدی به افراد شااود. بهيا آساای 

 کار گرفته شود.هب« هشدار»باشد، بايد عالمت ايمنی « احتیا »

 به عنوان رنگ اصلی برای مشخصی کردن تابلوهای عاليم واتی ت های احتیا  و هشدار. :زرد

 شناختن عالئم اجباری

در باالی عالمت ايمنی اساااتفاده « اماحتیا  والز»در عاليم اجباری و احتیا  بايد از کلمه اعالن 

صاورت بالقوه خطرناک بوده و در صاورت عدم پیشگیری، مم ن هشاود که بیانگر موقعیتی اسات که ب

 های جزئی، خفیف و نه چندان جدی به افراد شود. است منجر به ايجاد آسی 

 : به عنوان رنگ اصلی در عاليم الزام واجباری.آبی

 /پزشکیشناخت عالئم ایمنی

 ستیباي عاليم اين. شود استفاده عالمت باالی در «توجه» اعالن کلمه از بايد کننده هدر عاليم آگا

منابع انسااانی و مادی بوده و حاوی اطالعاتی عمومی  از حفاظت برای کارگاه ايمنی مشاایخط بیانگر

يم خطرات ها نشااوند. نصاا  عالبرای افراد باشااد تا دچار سااردرگمی و سااو تفاهم در برخی از موقعیت

زا برای نشااان دادن حضااور بالقوه يا بالفعل خطر مواد و عوامل زيساات محیطی که بیولوژي ی و بیماری

های مساااری را دارند و بر روی وساااايل، قابلیت به مخاطره انداختن ساااالمتی افراد و شااایوع بیماری

 تجهیزات، ظروف، اماکن و مواد آلوده به اين عوامل، الزامی است. 

 ی، عاليم مربو  به نشاااان دادن محلهای ايمنبه عنوان رنگ اصااالی در عاليم دساااتورالعمل :سددبز

 .عاليم نشان دهنده جهت خروج اضطراری های اولیه وتجهیزات و ام انات کمک
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 شناخت عالئم اطفاء حریو

د کاربرعاليم ايمنی حريق بااياد حاوی اطالعاتی مربو  به ام انات و تجهیزات اطفا  حريق، نحوه 

ساوزی باشند. در صورت استفاده از های خروج اضاطراری در زمان وقوع آتشها در مواقع لزوم و راهآن

کار رود. عاليم ايمنی حريق  هبه عنوان کلمه اعالن، بايساااتی در قسااامت باالی تابلو ب« حريق»کلمه 

 ا ، توجه و يا ساير کلماتها ي ی از عبارات خطر، هشدار، احتیشامل عاليم ترکیبی که کلمه اعالن آن

سوزی و حريق در پايین کادر اعالن خطر، به همراه عبارات يا اش ال ايمنی مربو  به پیشگیری از آتش

 شود. باشد، میاصلی می

 عنوان رنگ زمینهههای خطر و همچنین برنگ اصلی برای مشخص کردن تابلوی عاليم و اتی ت :قرمز

هر رنگ دارای کاربرد  ANSIشااود. طبق اسااتاندارد ق اسااتفاده میعاليم ايمنی حريق و اطفايی حري

مت توقف )کلیدهای توقف اضاااطراری( و الرود. رنگ قرمز عکار میهای بوده و در موارد خاصااای بويژه

های شاان و ... را نشااان تجهیزات پیشااگیری و مبارزه با حريق مانند جعبه های هشاادار دهنده، سااطل

 دهد.می

 های دیگر و کاربرد آن در  نفتکاربرد انوای رنگ

های متحرک برای نشااان دادن قساامت رود. مثالًکار میهاين رنگ برای نشااان دادن خطر ب :نارنجی

له شدگی، بريدگی و ... ب ند و نیز اگر حفاظ ماشین برداشته شود با اين رنگ  تواند ايجادماشین که می

 دهند. نشان می

 ههای اولیه اجازه عبور وسايل نقلیه و بهای کمکلیه نجات پساتهای تخبرای نشاان دادن راه :سدبز

 .حفاظتی است. رنگ سبز يعنی رنگ ايمنی اتطور کلی معرف تأسیس

 رود. کاربرد آنکار میهباشد برای نشان دادن خطر بکه آبی رنگ اصلی هشدار دادن میاز آنجايی :آبی

هايی که جلوگیری از شاروع و به راه افتادن ماشینشاامل برچسا  زدن برای هشادار دادن به منمور 

 .باشدکار میهها مشوول بتحت تعمیر بوده و کارگر در آن

... و هايی نمیر اي س، آلفا، بتا، گاما، پروتونبرای مشخص کردن خطر تابش اشعه زرشکی اارغوانی::

ها و برای نشااان دادن اتاق های شاا سااته شااده در يک زمینه زردرود. اين رنگ به همراه پرهکار میهب

 شود.راديواکتیو ذخیره يا جابجا می هايی است که در آنجا موادمحل

برای نشان دادن احتیا ، مخاطرات فیزي ی نمیر برخورد، سرخوردن، افتادن و ماندن بین چیزی  زرد:

 رود. کار میهب

 رود.کار میهيابی ببرای راهروهای رفت و آمد و خطو  جهت سیاه و سفید:

www.takbook.com



 99        فصل ششم  
 

 

رد رود. مهمترين کاربکار میهبرای نشاان دادن مسیر حرکت وسايل نقلیه مثل لیفتراک ب سیاه و زرد:

 ها است.رنگ در صنعت نشان دادن هويت لوله
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 هشدارها و عالئم ایمن

ها بر روی آنهای ايمنی الصاااق شااده برای اين ه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، بخوبی از برچسا 

 ها و حروف نشان داده شده در جدولهای زير آشنا باشیم:استفاده کنیم بايد با مفهوم ش ل
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 فصل هفتم
 

 سوزی و اطفاء حریقآتش
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 خالصه فصل:

  اآتشFIRE: 

  های پیشگیری و کنتر  آتشمثلث/ مربع آتش و رو 

  های پیشگیری و کنتر  آتشرو 

  های عمومی اطفاء حریورو 

 کشتی و بندر عوامل بروز آتش در 

 شناخت تجهیزات اطفای حریو 

 سوزیوسایل مقابله با آتش 

 تجهیزات متطرک 

 تجهیزات ثابت 

  شدر زمان مشاهده آتاقدامات الزم 

 سوزی و اطفاء حریوآتش 
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زای مواد قابل سااری عملیات شاایمیايی و اکساایداساایون سااريع حرارتآتش عبارت اساات از يک

های فیزي ی و شاایمیايی محل وقوع دارد. برای ايجاد يک نیاز به زمیناشااتعال اساات وقوع هر آتش 

ساوزی بايد ساه عامل حرارت، ماده قابل ساوخت و اکسیژن کافی در محل حضور داشته باشند تا آتش

ساااوزی هرآن آيد. آتشيک مثلث کامل تشااا یل دهند. حريق با کامل شااادن مثلث حريق بوجود می

 % ۳۱خطر اندازد درحالی که د دقیقاه جاان و ماال افراد را باهمم ن اسااات اتفااق افتاد و ظرف چنا

 بینی و پیشگیری هستند.ها قابل پیشسوزیآتش

 :FIREا آتش

حرارت يا جرقه  -عنصااار هرگاه ساااه فرآيناد تباديال ماده به کربن، گرما و نور را آتش گويند.

(HEAT( مواد سوختنی )FUEL( و اکسیژن يا هوا )AIR در يک زمان و يک ) م ان باهم جمع شوند

 آيد که به مثلث آتش معروف است.آتش پديد می

شادن ي جا: مواد ساوختی، حرارت يا اند. يعنی جمعدر مورد مايعات بجای مثلث آتش مربع آتش گفته

 ی مول ولی مواد.جرقه، اکسیژن و زنجیره

 های پیشگیری و کنتر  آتشمثلث/ مربع آتش و رو 

 يک درست است؟ممربع آتش يا مثلث آتش کدا

دانسااتند اما جال  اساات که در گذشااته وجود سااه عامل را برای تولید آتش الزم و ضااروری می

دانند. بنابراين ديگر از اصاااطالح بدانید امروزه وجود يک عامل چهارم را برای تولید آتش ضاااروری می

 شود.شود بل ه از مربع آتش ياد میمثلث يا هرم آتش استفاده نمی

های واکنش -حرارت -ماده سددوختنی -اضددالی مربع آتش عبارتند از: اکسددیژنبندابراین 

 ایزنجیره

های ای ناشاااناخته بود اما امروزه با درک اين ه واکنشهای زنجیرهدر گاذشاااتاه عاامل واکنش

شااناسااند. عنوان عامل چهارم میای نیز ي ی از عوامل تأریرگذار در تولید آتش اساات آن را بهزنجیره

کربنات پتاسااایم و پذيری باال مثل بینمودن اين عاامال از موادی با خاصااایت ترکی  جهات برطرف

 وند.شهای آزاد سوخت با اکسیژن میمونوفسفات آمونیم استفاده شده اين مواد مانع از ترکی  رادي ال
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 های پیشگیری و کنتر  آتشرو 

ماهیت مواد سااوختی به ها برحساا  سااوزی، حريقبرای سااهولت در پیشااگیری و کنترل آتش

 کنند. های مختلفی تقسیم میدسته

( در اروپا و استرالیا به پنج A, B, C, Dدر امري ا و ژاپن توساط مراجع رسامی حريق در چهار دسته )

ها مواد جامدی است که بندیدر همه تقسیم Aبندی شده است. دسته ( تقسیمA, B, C, D,Eدسته )

شامل فلزات قابل اشتعال  Dمواد نفتی و مايعات قابل اشتعال. دسته  Bگذارد. دساته خاکساتر بجا می

های ال تري ی منمور شده شامل حريق که Dدسته  ،آتش Cبندی امري ايی دسته باشاد. در تقسیممی

شامل  Eباشد و دسته گیر میشتبندی اروپايی اين دسته شامل گازهای آ. اما در تقسیممی باشد اسات

علت وسعت اضاافه شاده است که به Fيا  Kت. اخیراً دساته جديدی تحت عنوان حريق ال تري ی اسا

 های آشپزی است.ها جای خود را باز نموده است. اين دسته مربو  به حريق آشپزخانه و روغنحريق

نیز  ISOبندی اروپايی اساات که مورد تأيید بندی مورد تأيید کشااور ما تقساایماز آنجايی که تقساایم

 پردازيم.بندی میاينجا به توضیح در خصوص اين تقسیم درباشد، ما می

 A نویآتش 

ساااوزی از ساااوختن مواد معمولی قابل احتراق، عموماً جامد و دارای ترکیبات آلی اين نوع آتش

شود. اين منابع کاغذ، پارچه، چوب، پالستیک و امثال آن است که پس طبیعی يا مصانوعی حاصال می
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روند هايی که برای کنترل آن ب ار میکنندهگذارند. خامو جا میاز خود خااکساااتر باه ،از ساااوختن

 دارند. مبنای اطفا  آن بر خنک کردن است. Aعالمتی مثلث ش ل و سبز رنگ با نشان 

 B نویآتش 

اين آتش در ارر ساوختن مايعات قابل اشاتعال يا جامداتی که به راحتی قابلیت مايع شاادن دارند 

هايی که برای اين دساااته مناسااا  کنندهآيد. خامو های نباتی( پديد میمواد نفتی و روغن )عمومااً

هسااتند. اطفا  اين حريق عموماً مبتنی بر خفه  Bهسااتند دارای برچساا  مربع قرمز رنگ با عالمت 

 کردن است.

 C نوعآتش 
 راحتی قابلیتبه سوزی ناشی از گازها يا مايعات يا مخلوطی از آنهاست کهاين دساته شاامل آتش

باشد می Bتبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهری، اين گروه نزدي ترين نوع حريق به دسته 

شوند. راه اطفا  اين حريق خفه در مربع آبی رنگ مشخص می Cهای مربوطه با عالمت کنندهو خامو 

 باشد.کردن و سد کردن مسیر نشت می

 D آتش نوی
دسته ناشی از فلزات سريعاً اکسید شونده مانند منیزيم، سديم، پتاسیم و امثال آن  های اينحريق

مشااخص  Dهای مناساا  برای اطفا  آنها با عالمت سااتاره زردرنگ با نشااان کنندهباشااد و خامو می

 شوند.می

 E نویآتش 
اتفاق  ال ترونی یباشد که عموماً در وسايل ال تري ی و های ال تري ی میاين دساته شامل حريق

ی اين های کامپیوتری، نامگذاربرق يا وسايل برقی و حتی سیستم های تابلوافتد مانند سوختن کابلمی

دساته نه بخاطر متفاوت بودن نوع ماده ساوختنی بل ه بخاطر مشاخصات وقوع، اهمیت و نوع دستگاه 

رق و خفه کردن حريق با گاز دهد. راه اطفا  اين دساااته قطع جريان باسااات که حريق در آنها رخ می

2CO هايی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف کنندهباشااد. خامو يا هالن و هالوکربن میE  نشااان

 شوند.داده می

 F آتش نوی
 آيد.ها بوجود میهای خوراکی در آشپزخانهآتشی که در ارر حريق برارر روغن
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 های عمومی اطفاء حریورو 

 سرد کردن -الف

 خفه کردن -ب

 سد کردن يا حذف ماده سوختنی -ج

 ایهای زنجیرهکنترل واکنش -د

 مايعات: مثل آب، بنزين

 عوامل بروز آتش در کشتی و بندر

 مهمترين عوامل عبارتند از:

 گیری مستقیم مانند نزديک نمودن شعله به مواد سوختنیآتش -۰

يا موادآلی يا حیوانی که به تدريج دمای سنگ افزايش تدريجی دما: افزايش دما در يک توده زغال -۲

 کند.آنها در ارر فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن می

هايی نمیر ترکی  آب و اساید، پتاسیم و آب، فسفر با اکسیژن هوا های شایمیايی: واکنشواکنش -۷

 تواند عامل شروع حريق باشد.و... می

 گیر مانند دو قطعه چوب خشک و...دو جسم آتش: مالش بین يا سايش اصط اک -۴

 های بندری بمنمور مقاصد مختلف )ريختن آسفالت(.نمودن آتش در محوطه نروش -۱

 زا.استعمال دخانیات در هنگام عملیات تخلیه و بارگیری کاالی خطرناک و اشتعال -7

های ريلی ها برای جررقیلههای تأسیساتی در اس لهای برق و کانالدر پست arcاتصاالی و ايجاد  -۳

 برقی.

شاااوند مثل های بندری نگهداری میخود برخی از کاالها که در انبارها يا محوطهاحتراق خودباه -۸

 میتیل اتانول و...دی

وجود پارچه آغشااته بر روغن در موتورخانه کشااتی و نشااتی روغن و موادنفتی در عرشااه و نقا   -۳

 مختلف شناور.
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 اطفای حریوشناخت تجهیزات 

 سوزیوسایل مقابله با آتش

 نشانی(.های آتشهای آتش )محتوی شیر و شیلنگجعبه -۰

اکسید کربن، پودر خشک شیمیايی، گاز کربنیک و نشانی )محتوی آب، کف دیهای آتشکپسول -۲

 يا مواد هالوژنه(.

 نشانی )محتوی شن و ماسه خشک(.های آتشسطل -۷

 اعالم و اطفا  حريق.های خودکار سیستم -۴

 نشانی.تجهیزات رابت اطفا  حريق، پتوی اطفا  حريق، پتوی خیس و پتوی نسوز آتش -۱

سایساتم اعالم خطر اتوماتیک مانند سنسورهای حرارتی يا گازی که به محض مشاهده حرارت يا  -7

صاااورت بروز  نمايند و يا درنشاااانی را با خبر مینماايناد و مراکز آتشآمیز عمال میگااز مخااطره

 پردازند.طور اتوماتیک به اطفا  حريق میسوزی بهآتش

 کنند.های اطفا  حريق اتوماتیک يا دستی که در صورت بروز خطر عمل میسیستم -۳

مراکز مربوطه خبر آالرم ساایسااتم يا ساایسااتم اعالم خطر اتوماتیک يا دسااتی که وضااعیت را به -۸

 دهد.می

 های مورد نمرکننده های مناس  در محلخامو  نص  فاير باکس و هايدارنت و -۳

 دار با پرسنل آموز  ديدهنشانی با وسايل موتوری و چرخايجاد ايستگاه آتش -۰۱

 تهیه و تدارک وسائل حفاظتی مقابله با حريق و وسايل نجات و طريقه کاربرد آنها -۰۰
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 نص  عالئم هشداردهنده و بازدارنده بمنمور پیشگیری از حواد  -۰۲

های مناساا  با وضااعیت محل آموز  افراد در رابطه با نامههاو آئینتهیه و تدوين دسااتورالعمل -۰۷

اقادام بموقع در هنگاام بروز حواد  و اجرای دقیق مقررات و هماهنگی الزم بین پرسااانل در مواقع 

 اضطراری

و  ديده مسئول و دورهای و پیشگیری کلیه موارد ياد شده توسط افراد های مرت  و دورهبازرسی -۰۴

 گزار  موارد مش وک به سرپرست و مديران مربوطه.
 

 

 

 

 

 
 

 تجهیزات متطرک

 مانند شن، سطل آب، پتوی خیس و...وسايل ساده 

 کننده در انواع مختلفلیتر خامو  ۰۴کیلوگرم يا  ۰۴های دستی با حداکثر ظرفیت کنندهخامو 

 کیلوگرم( ۳۱دار )تا ظرفیت کننده چرخخامو 

 های بزرگ خودرويیکنندهخامو 
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 تجهیزات ثابت

 جعبه اطفا  حريق )شلنگ با آب تحت فشار( -۰

 ، پودر2COکننده مبتنی برآب، شب ه رابت خامو  -۲

 نشانیشیرهای برداشت آب آتش -۷
 

 

 
 

 

 اقدامات الزم در زمان مشاهده آتش

 .اول شناسايی عامل حريق بعد ب ارگیری استراتژی اطفا  حريق 

 نشانی با کنترل نشانگر فشار گاز.های آتشاطمینان از شارژ بودن کپسول 

 و ته کردن کپسول پودر و گاز جهت ي نواخت شدن محتويات آن. سر 

 شدن لوله خروجی ضربه جهت خنککشیدن ضامن کپسول و فشار دادن اهرم ابتدا به صورت تک

 . 2COگاز 

  نشانی.شتاستفاده از کپسول آمتری از حريق جهت  ۷تا  ۱/۰رعايت فاصله 

 .جهت استفاده از کپسول بايستی پشت به جهت باد ايستاد 

 ها ي باره باز شوند.درصورتی که حريق در فضای بسته ايجاد شده بايستی درب و پنجره 

 .قطع جريان برق و گاز در اولويت اقدامات اطفا  حريق است 

 مشخص نمودن توان خامو  کردن فرد 

 حفظ خونسردی 

 خیص نوع حريقتش 

  های روی سیلندرکننده با توجه به مشخصات کپسول و برچس تشخیص خامو 
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 سوی خامو  کنندهحرکت به 

  کننده مناس  و برداشتن آنانتخاب خامو 

  کننده به محل حريقانتقال خامو 

 کنندهاندازی خامو راه 

 پشت به باد ايستادن 

  کننده در فرآيند اطفا ب ارگیری مواد خامو 

 شانه بر روی پايه يا ريشه حريقن 

 حرکات جارويی روی ريشه حريق 

 چشم دوختن روی حريق 

 ادامه اطفا  تا خامو  شدن کامل حريق 

 سوزی، سرعت عمل برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کاماًل رو شادن با آتشهنگام روبه

 حیاتی است.

 .سعی کنید که تمام افراد را از ساختمان بیرون ببريد 

 .با رعايت جوان  احتیا  به خامو  کردن آتش بپردازيد 

 کار نبريد.در فرو نشاندن آتش سوزی مواد نفتی، آب به 

 های ديگر خفه ظرف مشااتعل را حرکت ندهید، شااعله را با شاان، نمک، پتوی نمناک يا پوشااش

 کنید.
 

 

 

 

www.takbook.com



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 

 مدیریت ایمنی و بحران 
 در بنادر
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 خالصه فصل:

 در بنادر مدیریت ایمنی 

 ریسک فاکتورهای مربوط به ارائه خدمات ناوبری به کشتی 

 ایمنی و بهداشت کارکنان بندر 

  اسیستم مدیریت ایمنی بندرPort Safety Management System: 

 مدیریت ریسک در بندر 

 خدمات جابجایی کاالها 

 شناسایی مخاطرات در بنادر 

 ارزیابی ریسک 

 کنتر  ریسک 

 مفیار ریسک 

  های مطدوده تطمل یا ریسکریسک قابلALARP 

 شناخت متولی ایمنی و وظایف آن در ارتباط با بنادر 

  های مختلف مدیریت بندررو 

 بررسی و شناخت وضفیت مدیریت ایمنی موجود در بنادر 

 ا مدیریت بطران و مواجهه با شرایط اض راریCrises Management: 

 شرایط ورود کشتی به مجموعه بندری 

 س وح امنیتی 

 مدیریت بطران در بنادر 

 وظایف مدیریت بطران در بنادر 
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 مدیریت ایمنی در بنادر

های بعدی بايد به های بندری و هر گونه جابجايیورود و موجودی کااالهاای خطرناک در محوطه

منمور ايمنی کلی، امنیت محوطه، ايمنی محتوی کاالها، ايمنی تمام اشااخاص داخل يا نزديک محوطه 

حفاظت از محیط زيسات، کنترل شاود. ايمنی جان اشاخاص در دريا و ايمنی و امنیت کشتی،  بندر و

بايست قبل از تخلیه يا بارگیری کاالهای های بندری به طور مساتقیم میکاال و کارکنان آن در محوطه

 خطرناک و در خالل آن به دقت مدنمر قرار گیرد.

شود. چه کاالهايی ماهیت خطرناک دارند به کار برده میهای ايمنی در مورد تمامی کاالهايی که توصیه

بايساات متناساا  با نمايند و میهای بندری سااپری میکه به منمور خروج از بندر مدتی را در محوطه

های موجود نگهداری و جابجا شاوند و چه کاالهايی که برای استفاده در اماکن بندری به دساتورالعمل

ه کند که فرضاایاتی که در اين خصااوص وجود دارد، به اين ن ته تأکید میگردند. از جملبنادر ورود می

بندی، مح م مهار کردن، به منمور حمل و جابجايی ايمن کاالهای خطرناک، شناسايی، نگهداری، بسته

زنی، پالکاردگذاری و تهیه مساتندات به طور مناسا  اعمال شده باشد. اعمال گذاری، برچسا عالمت

 بايست انجام گیرد.طه بندری يا در فضای خارج از محوطه بندری نیز میاين موارد در محو

زم شود، الهای خش ی، بندری و دريايی میاز آنجايی که زنجیره ي پارچه حمل و نقل کاال شامل بخش

باشند، در ادای وظیفه دقت های اشااره شاده دارای مسئولیت میاسات کساانی که در خصاوص بخش

اطالعات مربوطه را در اختیار افرادی که در زنجیره حمل کاال و رسااااندن آن به  آورده و عملکاامل به

های گوناگون باشااند، قرار دهند. در ضاامن، بايسااتی به الزامات مختلف که در رو گیرنده نهايی می

 باشند، توجه الزم به عمل آيد.حمل مورد نیاز می

ها و راه ارهای نامههای گذشاااته آيیندهه(، طی IMOالمللی دريانوردی، آيمو )ساااازماان بین

ای را که در ارتبا  مسااتقیم با حمل و جابجايی ايمن کاالهای خطرناک در المللی شااناخته شاادهبین

باشاد را مورد تصاوي  قرار داده که به عنوان مرجع توساط کشورهای متعاهد و های بندری میمحوطه

 گیرند.بنادر مورد استفاده قرار می

شده است. کار در بندر به دلیل های پرمخاطره شولی محسوب میديرباز به عنوان ي ی از محل بنادر از

های کاری، گستردگی و تنوع کاالهای تنوع در ابزار و تجهیزات مورد استفاده، فراوانی مشاغل و سیستم

وز خصوص بر های صانعتی و از پتانساایلی باالتر دروارداتی و صاادراتی متمايزتر از کار در سااير بخش

 باشد.حادره برخوردار می

انجام کار ايمن در اين محیط پرتنوع، نیازمند نگر  علمی، آگاهانه و پويا در نحوه ارائه خدمات بندری 

 های ايمنو دريايی به مشتريان درون سازمانی و برون سازمانی است. استفاده از نیروهای ناآگاه از رو 
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های نادرست کاری از  ، فرسوده و ناايمن و همچنین اجرای رو کاری، به کارگیری تجهیزات نامناسا

توانند به تنهايی يا با همديگر زمینه مناساابی را برای بروز حادره فراهم جمله مواردی هسااتند که می

 گردند بل ه درناپذير جانی و مالی مینماايند. حوادری که بروز آنها نه تنها باعث بروز خساااارت جبران

انی در جذب کاال به اعتبار بنادر به عنوان مبادی امن ورودی و خروجی کاال از کشورها عرصه رقابت جه

 نمايند.ای غیرقابل ان ار وارد مینیز خدشه

مديران بنادر در رقابت بساایار فشاارده و تنگاتنگ بین بنادر رقی ، در افزايش سااهم خود از بازار، 

وجبات کاهش هزينه و زمان را در پی دارند به کار نهايت سعی خود را در به کارگیری راه ارهايی که م

 گیرند.می

های متعددی به منمور تعیین عمل رد و کارآيی و همچنین ارزيابی موقعیت هر بندر نسبت به شااخص

دادی گیرند که تعبنادر ديگر تعريف شده که به طور مستمر از سوی مديران بنادر مورد استفاده قرار می

 د:از آنها به شرح زيرن

(، قااابلیاات بااازاريااابی Productivityوری )(، بهرهFlexibilityپااذيری )(، انعطااافSafetyايمنی )

(Marketability( سوددهی ،)Profitabilityتنها چند نمونه از اين شاخص ،).ها هستند 

، و (Idle Time)، کاهش زمان غیرفعال (Utilization Factor)افزايش زماان باه کارگیری تجهیزات 

(، کاهش Breakdown Factorتجهیزات ) ی کشتی به اس له، کاهش زمان خرابکاهش زمان دسترس

و ( Service Time)، کاهش زمان توقف کشااتی در بندر (THC)های خدمات بندری و ترمینال هزينه

تساريع در انجام خدمات اداری و پشاتیبانی از جمله مواردی هساتند که باعث افزايش سااطح رضايت 

 شوند.می (Customer Service Level)مشتری 

 ی،های دسترسیل افزايش عمق کانالهای مناس  در يک بندر از قبسازی زيرساختبنابراين فقط فراهم

های نسال جديد، ساخت انبارهای وسیع و روباز و ها، به کارگیری جررقیلافزايش طول و تعداد اسا له

سارپوشیده و نص  تجهیزات پیشرفته به تنهايی تضمینی برای رسیدن به کارآيی باال و ايمنی در بنادر 

ضامن  صلی ونیساتند بل ه مديريت صاحیح بر پرسانل متخصاص، کارآزموده، سالم و باانگیزه، م مل ا

 موفقیت در بنادر در رقابت بر سر کاالها و سرمايه است.

 نقش مدیریت سیستم ایمنی در ارتقای کارآیی بندر

در فرآيند ورود و خروج شناورها، از زمان اعالم ورود کشتی به محوطه بندر  (UNCTAD) آن تاد

های ارائه خدمات ناوبری به تا هنگام خروج کشاتی از آن، عملیات و وظايف اصلی يک بندر را به بخش

 کشتی، عملیات مربو  به کشتی و خدمات حمل و نقل کاال به شرح زير تف یک کرده است.
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 ریسک فاکتورهای مربوط به ارائه خدمات ناوبری به کشتی

های جسااامی و روانی، بروز حواد  مختلف برای افزايش ضاااري  خطا به دلیل بروز خساااتگی

د تواننهای فاکتورها میراندمان کاری افراد به دلیل تماد با اين ريساااککاارکنان و کاهش توانايی و 

موجبات تأخیر در پهلودهی، بروز خسارت به کشتی، افزايش زمان توقف کشتی در بندر، ام ان برخورد 

به موانع رابت يا سایار در طول مسایر، به گل نشاستن و همچنین برخورد کشتی به اس له را در موقع 

 ناوبری به کشتی فراهم کنند.ارائه خدمات 

ها کاهش کارآيی کارکنان، افزايش ضاااايعات و بروز حواد ، کاهش دقت در فرامین و تأخیر در واکنش

بخشاای از عواق  قرار گرفتن در معرض ريسااک فاکتورهای ايمنی و بهداشااتی در هنگام ارائه عملیات 

بندری به شاا ل افزايش زمان توقف روی کشاتی و ارائه خدمات حمل و نقل کاال اسات که در عملیات 

 های تخلیه و بارگیری کاال، افزايش میزانکشتی در بندر، افزايش زمان تخلیه و بارگیری، افزايش هزينه

وری و سااوددهی بندر، ورود خسااارت به کشااتی يا کاال، کاهش ضااري  حواد ، کاهش ضااري  بهره

   کند.بروز می ر از بندوری تجهیزات بندری و افزايش زمان ورود و خروج کاالبهره
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 تفاریف

يک سااایساااتم مديريت ايمنی روشااای  :(Safety Management System) مددیریت امینی

ه کند کنمايد و ايجاد اطمینان میها ارائه میساایسااتماتیک برای شااناسااايی خطرات و کنترل ريسااک

 شود.کنترل ريسک به طور مؤرری انجام می

 ترکیبی از احتمال و پیامدهای وقوع يک رويداد مشخص. (:Risk) ریسک

 ای معقول به نحوی که قابل گذشت باشد.کاهش ريسک به اندازه: (Safety) ایمنی

به معنی هر نوع از کاالهای ذيل اساات که يا به صااورت  :(Dangerous Goods) کاالهای خ رناک

 باشد:شود و در دامنه کاری اسناد ذيل میبندی شده و يا فله حمل میبسته

 ۳۸/۳۷نفت تحت ضمیمه اول مارپل  -

 های حامل گازهای فله مايعای ساخت و تجهیز کشتینامهگازها تحت آيین -

های سااااخت و تجهیز نامهزائد، تحت آيینعناصااار يا مواد شااایمیايی مايع سااامی، شاااامل مواد  -

 ۳۸/۳۷های حامل مواد شیمیايی خطرناک فله و ضمیمه دوم مارپل کشتی

مواد فلاه جاامع دارای خواص شااایمیاايی خطرناک و مواد فله جامد خطرناک فقط در حالت فله  -

امد نامه حمل ايمن کاالهای فله جهای گروه )ب( آيینحجیم، شاااامال مواد زائاد، تحات برنااماه

 (BCنامه )آئین

 (۳۸/۳۷بندی شده )تحت ضمیمه سوم مارپل بار بستهعناصر زيان  -

نامه کاالهای خطرناک دريايی کاالهای خطرناک، چه به صاااورت عناصااار، مواد يا اقالم تحت آئین -

IMDG Code.   

ها، محفمهواژه کاالی خطرناک، شاااامل يک بساااته خالی تمیز نشاااده )مانند کانتینرهای مخزنی،    

های کاالهای فله، مخازن قابل حمل يا وسائط نقلیه مخزنی( کانتینرهای متوساط حمل فله، بساته

ها کامالً از اساات که در گذشااته برای حمل کاالهای خطرناک اسااتفاده شااده مگر اين که بسااته

ا يسااازی هر گونه خطری گازگیری شااود باقیمانده کاالهای خطرناک تمیز شااده و به منمور خنثی

بندی نشده باشد. به عبارت ديگر: کاالی توسط عناصری پر شده باشد که به صورت خطرناک طبقه

خطرناک کااليی است که به دلیل ماهیت مواد آن نه قابل چیدن و انبار کردن در مجاورت کاالهای 

 ری نمود.خطر همزمان تخلیه و بارگیتوان آن را با ساير کاالهای عمومی بیعمومی را دارد و نه می
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المللی مرتبط با بنادر و چگونگی پیروی از شاااناخت اساااتانداردها، قوانین و مقررات داخلی و بین

آنها، قوانین، مقررات و اساااتانداردهای ايمنی در حمل و نقل دريايی به دو دساااته کلی زير تقسااایم 

 گردند:می

 قوانین، مقررات و استانداردهای ملی:  :6

قوانین مرتبط باا حفااظات از محیط زيسااات کاه به طور عام تهیه و به جادای از قاانون کاار و 

هايی از قوانین و مقررات هاای بنادری قاابال اعماال هساااتناد، تمام يا بخشهاايی از فعاالیاتبخش

 شده زير به موضوع ايمنی و يا لزوم رعايت آن در بنادر اشاره دارد:فهرست

  ۰۷۴۷قانون دريايی ايران مصوب سال 

 ۰۷۴۸ماه سال زمان بنادر و دريانوردی مصوب بهمننامه ساآئین 

 نامه بندرهای ايرانآئین 

 عالی هماهنگی ترابری کشور مصوبات شورای 

 مصوبات هیأت عامل سازمان بنادر و دريانوردی 

 المللیقوانین، مقررات و استانداردهای بین :8

قوانین، مقررات و اسااتانداردهای حمل و نقل دريايی به ويژه در رابطه با ايمنی با مشااارکت کلیه 

کار  المللیالمللی از قبیل سازمان جهانی دريانوردی و سازمان بینهای بینکشاورها و به وسیله سازمان
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از  گردد پستهیه می نامهالمللی تحت عنوان کنوانسیون و يا آئینگردند. آنچه در مجامع بینوضاع می

شوند و پس از تصوي  بخشی از االجرا میطی تشاريفات قانونی، تصوي  در مجلس و الحاق به آنها الزم

 شوند.قوانین داخلی قلمداد می

جدول کنوانساایونها و پروت ل های سااازمان بین المللی دريانوردی که جمهوری اسااالمی ايران به آنها 

 حق شده است:لم

 

 که جمهوری اسالمی ايران به آنها ملحق شده است IMOهای کنوانسیون

 (۷۱/۸/۰۷۸۸)تاري  آخرين بازنگری 

 عنوان کنوانسیون
تاریخ تصویب 

 در مجلس
 تاریخ الحاق

تاریخ 
 االجراشدنالزم

 کشتیهاشاهینالمللی خطد کنوانسیون بین6

(LOAD LINES 1966) 
2/5/6358 63/43/6358 65/64/6358 

گیری ظرفیت اندازهالمللیبینکنوانسددیوندددد 8

 کشتیها

(TONNAGE MEASUREMENT 1969) 

5/0/6358 3/64/6358 83/40/6326 

های ماهوارهالمللیبینسازمانددد کنوانسیون ایجاد3

 (INMARSAT 1976) آن،اجراییتوافقنامهدریایی و 
65/0/6328 84/3/6323 84/3/6323 

 دریا درلوگیری ازتصادمجالمللیبیند کنوانسیون 0

(COLREG 1972) 
5/3/6323 83/64/6323 83/64/6323 

 المللی نجات دریاییبیند کنوانسیون5

(SALVAGE 1989) 
34/46/6333 64/45/6333 83/40/6335 

 المللی ترافیک دریاییبیند کنوانسیون تسهیل2

(FAL 1965) 
36/46/6333 43/46/6330 45/43/6330 

 المللی تجس( و نجات دریاییبیند کنوانسیون 3

(SAR 1979) 
86/48/6333 40/43/6330 40/42/6330 

اشخاص در جانایمنیالمللیددد کنوانسدیون بین 2

 دریا

(SOLAS 1974) 

83/48/6333 85/43/6333 83/64/6333 

اسددتداندداردهدای المللیدددد کنوانسددیون بین0

 ، ددددور گدواهدیدندامده و نددگددهبددانی آمدوز

 (STCW 1978)دریانوردان

3/45/6335 66/45/6335 66/42/6335 
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فع ازدناشیدریاییازآلوگیجلوگیریکنوانسیون -64

 (LC 1972)مواد  موادزائد و دیگر
85/42/6335 80/64/6335 80/66/6335 

بروز درآبهای آزاد در ورتکنوانسدیون مداخله -66

 (INTERVENTION 1969)سوانح آلودگی نفتی 
3/66/6335 43/45/6332 46/42/6332 

 46/42/6332 43/45/6332 3/66/6335 به کنوانسیون مداخله 6033پروتکل  -68

المللی آمدادگی، مقدابلده و کنوانسددیون بین -63

 (OPRC 1990)همکاری در برابرآلودگی نفتی 
80/40/6332 42/68/6332 40/43/6333 

المللی ایمنی جان بینکنوانسیون 6032پروتکل -60

 (SOLAS PROT 1978)6030 دریا،اشخاص در 
40/68/6332 64/42/6330 64/40/6330 

 المللی کانتینرهای ایمنکنوانسیون بین -65

(CSC 1972) 
46/42/6330 60/43/6324 60/43/6326 

اشی آلودگی نالمللی جلوگیری ازکنوانسیون بین-62

 MARPOL 1973/78   :5،8،6اضمایم  از کشتیها
82/64/6324 43/42/6326 45/66/6326 

کنوانسددیون بین المللی ایمنی  6022پروتکل  -63

 (SOLAS PROT 1988)جان اشخاص در دریا 
8/2/6323 0/2/6325 66/66/6325 

کنوانسددیون بین المللی خط  6022پروتکدل  -62

 (LOAD LINES PROT 1988) شاهین کشتی ها
83/8/6320 0/2/6325 66/66/6325 

کنوانسیون بین المللی مسئولیت  6008پروتکل  -60

 مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

 (CLC PROT 1992) 

80/66/6324 8/2/6322 3/2/6323 

کنوانسددیون ایجاد  ددندوق بین  6008پروتکل  -84

 FUND)الدمللی جبران خسدددارت آلودگی نفتی 

PROT 1992) 

80/66/6324 65/2/6323 60/2/6322 

کنوانسددیون بین المللی  2، 0، 3ضددمدایم   -86

 (MARPOL)جلوگیری از آلودگی   ناشی از کشتیها 
2/5/6323 2/3/6322 3/2/6322 

کنوانسددیون مقدابله با اعما  غیرقانونی علیه  -88

 (SUA1988)ایمنی دریانوردی 
63/0/6323 2/2/22 2/66/22 

درخصوص مقابله با  SUAپروتکل کنوانسدیون  -83

غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در  اعما 

 6022فالت قاره، 

63/0/6323 2/2/22 2/66/22 
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 المللی مرتبط با موضوع ايمنی در بنادر:های بینسازمان

 سازمان جهانی دريانوردی -

 المللی کارسازمان بین -

 هاالمللی بنادر و لنگرگاهاتحاديه بین -

 های دريايیالمللی چراغاتحاديه بین -

 المللی هیدروگرافیسازمان بین -

 سازمان جهانی استاندارد -

المللی ايمنی جان اشااخاص در دريا، ها )کنوانساایون بیننامهها و آئیننامهها، موافقتکنواساایون -

ها المللی خطو  بارگیری کشاتیالمللی تجساس و نجات دريايی، کنوانسایون بینکنوانساون بین

االملاال ، کنوانسااایون بینلی جلوگیری از تصاااادم در درياااالمل، کنوانسااایون مقررات بین۰۳77

ها، ناشی از کشتی المللی جلوگیری از آلودگی، کنوانسیون بین۰۳7۳ها گیری ظرفیت کشتیاندازه

المللی ننامه بیالمللی مديريت ايمنی شناورها، آئیننامه بینها )آئیننامهها...(، آئینساير کنوانسون

المللی نامه بینالمللی حمل ايمن غالت به صااورت فله، آئیننامه بینفله، آئینحمل ايمن کاالهای 

امه نالمللی حمل مواد خطرناک در دريا، آئیننامه بینبر، آئینتخلیاه و باارگیری شااانااورهای فله

لی الملنامه بینشاایمیايی به صااورت فله، آئینالمللی سااازه و تجهیزات شااناورهای حامل موادبین

امه ننامه ايمنی شناورهای تندرو، آئینآئین نقل ايمن مواد شایمیايی جامد به صاورت فله،حمل و 

ا و تسهیالت هالمللی امنیتی کشتینامه بینالمللی شاناورهايی با سوخت مواد راديواکتیو، آئینبین

 بندری.

 ایمنی و بهداشت کارکنان بندر

به نام کنوانسیون  ۰۳۷۲رکنان بندر در سال المللی کار برای ايمنی کااولین تال  سازمان بین

گرديد  ۰۳۲۸حفاظت کارکنان بندر در مقابل سوانح ش ل گرفت. اين کنوانسیون جايگزين کنوانسیون 

المللی کار که مسايل ايمنی و ، اولین کنوانسیون سازمان بین۰۳۱۸و در واقع م مل آن بود. در سال 

به نام ايمنی و بهداشت کارکنان بندر تهیه و منتشر گرديد.  دادسالمت کارکنان را با همديگر پوشش می

 ۰۳۳۳در ت میل اين کنوانسیون يک راهنمای جداگانه تهیه و تدوين شد ولی در سال  ۰۳۳7در سال 

با در نمر گرفتن تحوالت صنعت حمل و نقل در بنادر، توییرات کلی در کنوانسیون مادر به وجود آورد. 

عمالً کلیه مسايل ايمنی و  ۰۱۲المللی کار با تدوين کنوانسیون شماره سازمان بین ۰۳۳۳در سال 

های ت میلی ايمنی و بهداشت نامهبهداشت کارگران بندر را تحت پوشش گرفت و در همان سال، توصیه
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ها که منجر به تهیه تهیه و منتشر شد. علیرغم اين تال  ۰7۱کارگران به نام کنوانسیون شماره 

 رر نبودند:ؤگرديد به داليل ذيل در ارتقا  ايمنی بنادر م ۰7۱و  ۰۱۲شماره های کنوانسیون

های قبل از های اولیه تحوالت و يا حتی سااالاساااد مبانی سااالالذکر برهای فوقکنوانساایون( ۰

 تحوالت عمیم در بنادر به وجود آمده بودند از اين رو ذاتاً پاسخگوی نیازها و تحوالت جاری نبودند.

های ايمنی بودند که با توجه به حساااسیت و های اخیر بحثهای کنوانسایونگاهبیشاترين ت یه (۲

های مجامع بشاری به مساائل بهداشتی کارکنان و کارگران بندر، فقدان اين توجه در کنوانسیون هتوج

 گرديد.کنونی احساد می
 

 

 
 

 
 

 

 (Port Safety Management System) سیستم مدیریت ایمنی بندر
ها بر اساااد قوانین و مقررات های مديريت ايمنی در بنادر و لنگرگاهطراحی و اسااتقرار ساایسااتم

يی که هانامهها و آئینالمللی الزام به اجرای کنوانسااایونگیرد. در بعد بینالمللی شااا ل میملی و بین

اند االجرا شدهتصوي  و الزم ها تهیه،توسط مجامع مختلف در راستای ارتقای ايمنی در بنادر و لنگرگاه

هايی که جهت مديريت ايمن نامهها يا آيینو در بعد ملی نیز الزام به پیروی از استانداردها، دستورالعمل

های مديريت ايمنی بنادر را ها تدوين می شااوند چارچوب اصاالی ساایسااتمعملیات در بنادر و لنگرگاه

 دهند.تش یل می

های مديريت ايمنی از طريق ارزيابی و ادر ملزم به استقرار و اجرای سیستماساد قوانین و مقررات، بنبر

اند که ضمن پوشش ای طراحی شدهمديريت ريساک و خطرهای احتمالی هستند. اين مقررات به گونه

های هر يک از واحدهای ذيربط در هاای ايمنی عملیاات بنادری، وظاايف و مسااائولیاتکلیاه جنباه

 به وضوح بیان کنند. های بندری را نیزفعالیت
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ی که اند. از آنجايامروزه اکثر بنادر در ساطح دنیا نسابت به استقرار سیستم مديريت ايمنی اقدام نموده

به  باشد، لذاهای موجود میهای مديريت ايمنی مبتنی بر مديريت کلیه ريسکاجرای صاحیح سایستم

 شود.میجهت حساسیت و اهمیت موضوع در ادامه به اين موضوع پرداخته 

 مدیریت ریسک در بندر

اند، اين بدان معنی اساات که هر چه ايمنی را به حداقل رساااندن تماد با ريسااک تعريف کرده

ضاارب نرخ ت رار يا احتمال بروز هر يابد. حاصااليمنی بیشااتر ارتقا  میتماد با ريسااک کمتر شااود ا

نامند از اين ناشی از بروز آن را ريسک آن مخاطره می ۲را در شادت عواق ، تبعات و خسارات ۰مخاطره

رو گام اسااسی در ارتقا  سطح ايمنی، استقرار سیستم مديريت ريسک به منمور بررسی مستمر محیط 

 ها، محیطزائی به افراد، دارايیکار جهت شااناسااايی و کنترل مخاطراتی هسااتند که پتانساایل آساای 

 زيست، شول و مواد را دارا هستند.

ديريت ريساک اصاطالحی است که به فرآيند سیستمی شناسايی، تجزيه و تحلیل، ارزيابی، مواجهه و م

حادره  های يککنترل ريساک هر نوع فعالیت و همچنین دستیابی به يک موازنه قابل قبول بین هزينه

رای ن رو بشود. از ايهای مربو  به تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ريسک وقوع حادره اطالق میو هزينه

هايی که در محدوده بنادر های مرتبط با فعالیتبايسااات ريساااکماديريت ريساااک در بنادر ابتدا می

 شوند شناسايی و تجزيه و تحلیل گردند.می

توانند تهديدی بالقوه برای افراد اعم از درون و برون مخاطرات موجود در بنادر عواملی هساااتند که می

دری و دريايی، شناورها، صنايع تولیدی يا تبديلی موجود در اراضی ساازمانی، تأسایسات و تجهیزات بن

پشااتیبانی بنادر، محیط زيساات به ويژه محیط زيساات دريايی و همچنین کاالهای وارداتی، صااادراتی، 

 ترانزيتی يا ترانشیپی باشند.

ر د های ارزيابی ريسااک مرتبط با کلیه عملیاتی کهمديريت ايمنی بندر بايسااتی با رويه ساایسااتم

 های اداری وترين وظايف و مسئولیتگیرد ارتبا  مساتقیم داشته باشد. مهممحدوده بندر صاورت می

تقسااایم  ۴و خدمات جابجايی کاالها ۷عملیااتی يک بندر به دو دساااته کلی خدمات ناوبری شاااناورها

 شوند.می

                                                           
8 Hazard 
1 Consequences 
4 Navigational Services ships 

3 Handling Services to Cargoes 
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 رد زير باشد:مديريت ريسک بايد مستند، دارای ساختار مشخص، سیستمی و دربرگیرنده موا رويه

 هاشناسايی مخاطرات و تجزيه و تحلیل ريسک 

 های محاسبه شده بر مبنای معیار ريسک مصوبارزيابی ريسک 

  های موردنیازها در محلفايده مربو  به کاهش ريسک -تحلیل هزينه 

 خدمات جابجایی کاالها

، ۰االهای کباز کردن بستعمده خدمات قابل ارائه به کاالهای ورودی به بندر به ترتی  عبارتند از 

های شااناور، جابجايی کاال روی شااناور، جابجايی کاال روی اساا له، جابجايی کاال در باز کردن دريچه

محوطه، نگهداری در بندر و تحويل کاال به وسايل نقلیه خروجی، در مورد کاالهای خروجی نیز عملیات 

ر، نگهداری، جابجايی کاال روی اس له، جابجايی مربو  به دريافت کاال از وسایله نقلیه، جايجايی در بند

های شااناور اهم خدماتی هسااتند که توسااط بنادر ارائه کاال روی شااناور، بسااتن کاال و بسااتن دريچه

تواند در نهايت به کاال آسی  جزئی هايی است که میشاوند. هر يک از خدمات مذکور دارای ريسکمی

یه و های مرتبط با نحوه تخلکتورهايی است که در بررسی ريسکيا کلی وارد نمايد. جدول بعد بیانگر فا

بايست های بنادر میبارگیری، حمل و نقل و جابجايی کاال و همچنین رو  انبارداری کاالها در محوطه

 مورد توجه قرار گیرند.

 شناسایی مخاطرات در بنادر

متعددی برای شناسايی های مديريت ريسک مستلزم شناسايی کلیه مخاطرات موجود است. رو 

ها تجزيه و تحلیل بانک اطالعاتی ساااوانح و مخااطرات موجود در بناادر وجود دارند از جمله اين رو 

های موجود در بنادر ترين ريسکحواد  به وقوع پیوساته در بنادر اسات. جداول زير فهرستی از شايع

ها انساااانی، کشاااتی، کاال و دارائیتجاری که م رراً منجر به بروز ساااوانح، حواد  و آسااای  به منابع 

توان نسبت به تعیین مخاطرات ايجادکننده هر ريسک های علمی میگردند ارائه گرديده که به رو می

 اقدام نمود.

 ارزیابی ریسک

اساد شدت پیامد و بايست برمديريت ريساک اسات که می ترين ابزارهایارزيابی ريساک از مهم

بندی کنترل آنها اقدام گردد. ارزيابی ه و سااپس نساابت به اولويتاحتمال وقوع مخاطرات صااورت گرفت

                                                           
8 Unlashing 
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جام ای انبايسات به دو صورت کمی و کیفی و همچنین در قال  يک فرآيند پیوسته و دورهريساک می

سااط شاود بايد توگیرد. ارزيابی ريساک و تفسایر نتايج آن، به ويژه وقتی که به صاورت کمی انجام می

 ام شود.افراد يا تیم ذيصالح انج

 کنتر  ریسک

ر بايست مبتنی بباشاد. کنترل ريسک میهدف از کنترل ريساک کاهش آن تا حد قابل قبول می

های کنترل ريسااک به شرح زير تمامی قوانین و مقررات و نیز فاکتورهای انساانی تدوين گردد. اولويت

 است:

 ی آن با فرآيندی کم خطرآمیز و يا جايگزينحذف ريسک به واسطه اجتناب از فرآيندهای مخاطره 

 مقابله با ريسک از طريق اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 

 های کاریکاهش ريسک از طريق جايگزينی سیستم 

باشد، بهترين گزينه کنترلی های مختلف میسار میدر مواردی که ام ان کنترل ريساک به رو 

ی مای تعیین گردد که منجر به کاهش ريسااک در بلندمدت بايساات به رو  هزينه فايده و به گونهمی

 شود.

 مفیار ریسک

ساد دارد تا بر ابندی ضرورت بندی آنهاست. برای اولويتکنترل ريسک نیازمند ارزيابی و اولويت

 شدت تبعات و خسارات ناشی از به وقوع پیوستن ريسک، معیاری برای ارزيابی آنها تعیین گردد.

 گردند:ها در سه سطح تعريف میعموماً ريسک

 6های قابل اغماضهای قابل قبو  یا ریسکریسک 

اشته نی قرار دشود که از نمر شدت خسارت يا میزان تأریر در سطح پايیهايی گفته میبه ريساک

ها و به طور معمول در زندگی روزمره يا هر فعالیت و محیطی وجود دارند و به همین دلیل اين ريسااک

های قابل اغماض، خسارت مالی زيادی نداشته نیازی به ارزيابی و کاهش ندارند. از نمر اقتصادی ريسک

ديگر هزينه کنترل آنها به مرات  و آسای  به نیروی انسانی در ارر حادره مرتبط، جدی نیست. از طرف 

 بیش از خسارت ناشی از تبديل شده آنها به حادره است.

 

 

                                                           
8 Negligible risks 
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 6های غیرقابل پذیر های غیرقابل قبو  یا ریسکریسک 

ها در سااطح بساایار بااليی قرار داشااته و در صااورت تبديل شاادن به حادره منجر به اين ريسااک

خسارت هنگفت مالی، زيست محیطی، شولی و يا ترکیبی های بسیار شديد يا فوت افراد، ايجاد جراحت

بندی شاااده و در اولويت اول های غیرقابل قبول گروهگردند. از اين رو تحت عنوان ريساااکاز آنها می

ها به دلیل تبعات ناگواری که برای بندر و ذينفعان به همراه گیرند. اين دساته از ريسککنترل قرار می

در کانال  اوری  وجه قابل پذير  نیسااتند. ريسااک به گل نشااسااتن شااندارند در شاارايط عادی به ه

 هاست.ای از اين ريسکدسترسی بندر نمونه

 های مطدوده ریسک قابل تطمل یا ریسکALARP 

قبول و غیرقابل قبول قرار داشته و کاهش يا  ريساک قابل ساطحها بین دو اين دساته از ريساک

های حفاظتی و کنترلی به منمور صیانت آن که تمام جنبهحذف آنها مستلزم صرف هزينه است. ضمن 

یری گاز نیروی انساانی اتخاذ گرديده و افراد آگاهی کاملی از ريسک و پیامد احتمالی آن دارند. تصمیم

فايده  - های کنترلی معموالً بر اسااد معیار مصاوب ريسک و پس از انجام تحلیل هزينهدر مورد رو 

 گیرد.صورت می

های مختلف حذف يا کنترل ريساااک، بايسااات از بین گزينهبندی ريساااک میزيابی و اولويتپس از ار

 ترين گزينه را انتخاب و آن را عملی نمود.مناس 

 شناخت متولی ایمنی و وظایف آن در ارتباط با بنادر

وظیفه و مساائولیت اشااخاص حقیقی و حقوقی مختلف در امر ايمنی بنادر تابعی از نوع مديريت 

آوری و تال  در جهت افزايش قدرت رقابتی بنادر باعث گرديده است تا است. تحول در نیازها، فنبندر 

در زمانی نه چندان طوالنی نوع مديريت بنادر شاهد توییراتی غیرقابل باور باشد. توییراتی که به همراه 

ی منی در بندر، آشنايفعان را نیز توییر داد. لذا برای شناخت متولی اينهای ذيخود وظايف و مسائولیت

 های مختلف مديريت بندر امری ضروری است.با رو 

 

 

                                                           
8 Unacceptable risks 
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 های مختلف مدیریت بندررو 

 8رو  بنادر خدماتی دولتی 

 1رو  بنادر ابزاری 

  4ایخانهرو  بنادر صاح 

 3رو  بنادر خدماتی خصوصی 

 بررسی و شناخت وضفیت مدیریت ایمنی موجود در بنادر

الزم را جهت تأمین ايمنی در محدوده بنادر اتخاذ و به اجرا درآورد.  ظف است تا تدابیرؤسازمان م

ای از طرف ماديريت بندر بر نحوه اجرای اصاااول ايمنی و اجرای ايمن در اين خصاااوص نااظران ويژه

های بندری نمارت نموده و موارد عدم انطباق را ها در محوطهعملیاات تخلیاه و باارگیری و جاابجاايی

 نمايند.شرکت گزار  می جهت رفع به مسئولین

 (Crises Management) مدیریت بطران و مواجهه با شرایط اض راری
ای به خطر بیاندازد که نیاز به اقدام ها را به گونهای که جان و مال انسانهر واقعه تفریف بطران:

 به متون فوری و اضاطراری داشاته باشاد، را اصاطالحاً بحران گويند. الزم به توضایح است که با توجه

به طور کلی به کلیه حواد  و  Emergencyياابیم کاه کلمه علمی مربو  باه ماديريات بحران درمی

گردد حاال آن کاه باا مالحمه دقیق متون علمی مربو  به مديريت بحران به نمر هاا اطالق میبحران

باشااد اسااتفاده های طبیعی میدر زمانی که منمور ما حواد  و بحران Disasterرسااد که از کلمه می

ای در صورت باشد. هر حادرهساز يا طبیعی میهای انساانمعادل حواد  و بحران Crisisشاده و کلمه 

عدم کنترل بهینه بالقوه قابلیت تبديل شادن به يک بحران را دارد. بحران شارايطی غیرعادی است که 

یری گريزی برای بحران( و تصاامیمگیری )برنامهبینی، پیشسااه نوع اساااساای پیشمديريت در آن به 

 پردازد.می

                                                           
8 Public Service Port 

1 Tool Port 

4 Landlord Port 

3 Private service Port 
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ای که منجر به مرگ، بیماری، صاادمه و يا عبارت اساات از اتفاق ناخواسااته: :Accidentاحادثه 

 ساير خسارات گردد.

منجر شدن اتفاقی که از يک حادره ناشای شده و يا پتانسیل  ::Incidentاشبه حادثه/ رویداد 

 به يک حادره را دارد.

منبع يا موقعیت بالقوه برای آسی  به صورت صدمه يا بیماری، خسارت به مال  ::Dangerاخ ر 

 و دارايی و خسارت به محیط کارگاه يا ترکیبی از آنها.

 (ISPS CODE) المللی امنیت کشتی و تسهیالت بندرینامه بینآشنائی با آیین

میالدی  ۲۱۱۰سااپتامبر سااال  ۰۰های مرکز تجارت جهانی نیويورک در برجحمالت انتحاری به 

شود. تا پیش از وقوع اين ماجرا، صنعت ای در حوزه امنیت دريانوردی محسوب میآغازگر سرفصل تازه

دريانوردی موارد متعددی از رويدادهای دريايی ضد امنیتی مانند انفجار کشتی و يا گروگانگیری خدمه 

ی گرديد؛ اما، فروپاشناورها را تجربه کرده بود که جنبه استثنا داشت و قاعده تلقی نمیو مساافرين شا

 غیرمنتمره و همزمان دو برج ياد شده موج  پديد آمدن نمام امنیتی نوينی در صنعت دريانوردی شد.

توانند يک کشاااتی ها میساااپتامبر به اين نتیجه رسااایدند که تروريسااات ۰۰ها پس از ماجرای غربی

های کش چند صاد هزار تنی را به ساادگی تبديل به يک اسالحه مرگبار ساازند و يا آن که کشتینفت

سی نمايند. همین تف رات یاخواهی سمسافرتی و تفريحی را همانند هواپیماهای مسافربری ربوده و باج

 ی ايفا نمود.دالمللی کشتی و تسهیالت بندری نقش اساسی و کلینامه امنیت بیندر تهیه و تدوين آيین

القول شدند که متفق IMOالمللی دريانوردی )آيمو( در ماه نوامبر همان سال اعضای سازمان بین

ها و مجموعه بندری تهیه و تدوين نموده و آن را برای تصاااوي  تدابیر جديد امنیتی را برای کشاااتی

ايمنی جان اشخاص »سیون های متعهد کنواناالجرا  شادن به گردهمايی ديپلماتیک دولتنهايی و الزم

( که در دسامر همان سال )آذرماه سال Sea Convention At Life Of Safetyا سوالد )« در دريا

 ( در مقر آيمو در شهر لندن برگزار شد ارسال نمايند.۰۷۸۰

 نامههای سوالد صورت پذيرفت و آيینو فصل اتدر گردهمايی مذکور اصاالحاتی در برخی مقرر

( پديد ISPS CODE« )المللی امنیت کشتی و مجموعه بندرینامه بینآيین»جديدی نیز تحت عنوان 

را در بخش حمل و نقل  اندکاران اين صاانعت بتوان اقداماتی که امنیتآمد تا با مشااارکت همه دساات

 ی و با آن مقابله کرد.اندازد شناسايی، پیشگیرمخاطره میدريايی به 
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 شرایط ورود کشتی به مجموعه بندری

کننده که نام مقام صادر (ISSC) المللی امنیت کشتی معتبر موقت يا دائمدارا بودن گواهینامه بین (۰

 گواهینامه در آن ذکر شده باشد.

ساعت پیش  ۲۴ (Form ship Security Pre – Arrival)ت میل فرم امنیتی اعالم ورود کشتی  (۲

 از ورود به بندر که حداقل شامل اطالعات ذيل باشد:

 ...اعالم مشخصات اولیه کشتی مانند نام کشتی، کشور صاح  پرچم؛ شماره آيمو کشتی و 

 .ارسال لیست آخرين ده بندر قبلی که کشتی پیش از ورود به بندر به آن بنادر سفر داشته است 

 ر کشتی )در صورت حضور اين گونه افراد در کشتی(ارائه لیست اسامی عابرين غیرمجاز د 
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بندری که به آنها سفر  ۰۱اعالم ساطح امنیتی جاری کشاتی و سطح امنیتی کشتی طی آخرين   (۷

 داشته و در آن فعالیت نموده است.

 های مربو  به هر گونه رويداد امنیتی که کشتی پیش از ورود به بندر داشته است.ارائه گزار  (۴

امنیتی خاص يا اضاافی که کشتی در ي ی از بنادر قبلی که به آنجا رفته انجام داده هر گونه اقدام  (۱

و منجر باه تنمیم اظهارنامه امنیتی و يا اجرای تعامل بین کشاااتی با تساااهیالت بندری در يک 

 چارچوب زمانی شده است.

ساافر  ۰۱های امنیتی در کشااتی در زمانی که در يک مقطع زمانی طی تأيید اين مطل  که روال (7

اح  هايی که دولت صقبلی خود با کشاتی ديگری تعامل داشته برقرار بوده است. تعامل با کشتی

هايی که دولت صاح  باشد و يا کشتیهای متعاهد کنوانسایون ساوالد نمیپرچم آن جزو دولت

له های متعاهد بوده ولی اجرای الزامات کد امنیتی از آنها خواسته نشده از جمپرچم آن جزو دولت

 اين نمونه است.

در مواقعی که کشااتی حامل افراد نجات يافته از دريا و يا کااليی گرفته شااده از آب باشااد، کلیه     

بايد به فوريت اطالعات الزم در خصاوص شاناساايی و تعیین هويت اشخاص و مشخصات کاال می

د مانع از به تأخیر تعیین و مااحصااال آن باه عنوان اقادامات امنیتی تلقی گردد. اين اقدامات نباي

 انداختن عملیات انتقال افراد مضطر در دريا به نقطه ايمن شود.

 .بندری تسهیالت امنیتی افسر اعالم صورت در( کرولیست) کشتی خدمه اسامی لیست اعالم (۳

 مستقر ادست ايمیل يا و نمابر طريق از را فوق اطالعات بايدمی کشتی امنیتی افسر يا فرمانده :تبصدره

 امنیتی افساار با تماد مشااخصااات) اساات واقع آن در مقصااد بندری تسااهیالت که دريانوردی امنیت

موجود و قابل دساااترد  (GISIS)یالت بندری مربوطه در ساااايت آيمو، بانک اطالعات امنیتی تساااه

همگان اسات( و يا حضاوراً از طريق نمايندگی خود در بندر مربوطه به ستاد استانی امنیت دريانوردی 

 ارائه نمايد.

 س وح امنیتی

شوند و اين واژگان به صورت کلی شناخته می ۷و يا  ۲، ۰ساطوح امنیتی به عنوان سطح امنیتی 

 شوند.العاده اطالق میکید و فوقبه ترتی  به وضعیت تهديد عادی، مورد تأ

بايست در تمامی ساطحی که برای آن حداقل اقدامات مناسا  امنیتی بازدارنده می :6سد ح امنیتی 

 اوقات به کار گرفته و حفظ شود.
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بايست به خاطر سطحی که برای آن اقدامات امنیتی مناس  و بازدارنده مضاعفی می :8س ح امنیتی 

 العاده يک اتفاق امنیتی برای مدت زمانی به کار گرفته و حفظ شود.ريسک فوق

 بايست برایسطحی است که برای آن اقدامات امنیتی ويژه و بازدارنده بیشتری می :3سد ح امنیتی 

باشد، به کار الوقوع میاحتمال ساوانح امنیتی وجود داشته و يا قري مدت زمان محدود مشاخصای که 

 گرفته و حفظ شود؛ گرچه مم ن است هدف خاصی در اين ارتبا  مشخص نشده باشد.

ها نامه برای حصول اطمینان از برآورده شدن حداقل الزامات امنیتی ارائه شده در مورد کشتیاين آئین

 ها اين الزامات شامل:ورد کشتیهای بندری است. در مو مجموعه

 (SSPs)ايجاد طرح امنیتی کشتی  -

 (SSOs)انتخاب و آموز  افسران امنیتی کشتی  -

 (CSOs)ها( افسران امنیتی شرکت انتخاب و آموز  )برای کشتیرانی -

 های آمادگیآموز  مداوم خدمه و اجرای مانورها و تمرين -

 کشتی شناسايی اقالم مرتبط با تجهیزات امنیتی در روی -

 :شامل الزامات اين بندری، هایمجموعه برای

 (PFSPs) های امنیتی مجموعه بندریايجاد طرح -

 (PFSOs)انتخاب و آموز  افسر امنیتی مجموعه بندری  -

 آموز  مداوم پرسنل و اجرای تمرينات و مانورها -

 شناسايی اقالم مرتبط با تجهیزات امنیتی -

ها اقداماتی را انجام حاصال نمايد که مجموعه بندری و کشتی نامه قصاد دارد اطمینانبعالوه اين آئین

 دهند تا اطمینان حاصل نمايند:می

 شود.دسترسی به کشتی و مجموعه بندری کنترل شده و پايش می 

 شوند.های انسانی و عملیات به روی کاالها پايش میفعالیت 

 باشند.ارتباطات امنیتی به نحو مناسبی در دسترد و آماده می 

 مدیریت بطران در بنادر

با توجه به پیچیدگی امور بندری و تأسااایساااات و تجهیزات بنادر، نوع کاال و انبارها و ... در يک 

 به شرح ذيل می باشد:ها در بنادر وجود دارد بندی کلی، سوانح و خساراتی که احتمال وقوع آندسته
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 مشخصات سوانح احتمالی
 ...ن ات ايمنی وناشی از عدم رعايت  سوانح انسانی (۰

 و عمل ردسوانح مربو  به تجهیزات  (۲

 هاساختمربو  به تأسیسات و زير سوانح (۷

 سوانح و تصادفات دريايی (۴

 سوانح و حمل ونقل خش ی (۱

 ی و بارگیری و تخلیه مواد خطرناکسوانح مربو  به نگهدار (7

 سوزی در درياسوانح مربو  به آتش (۳

 سوانح مربو  به آتش سوزی در خش ی (۸

 هاآلودگی (۳

 ...های شديد وانسوانح طبیعی از قبیل زلزله، طوف (۰۱

 ی اطالعاتی و مخابراتی و ارتباطیهاسوانح سیستم (۰۰

 وظایف مدیریت بطران در بنادر

که  جايیآنکه بنادر نقش اساااساای در فرايند جهانی شاادن را به عهده دارند و از با توجه به اين

شاااود. بنابراين وظايف واردات کشاااور ايران از طريق دريااهاا و به کمک بنادر انجام می %۳۱بیش از 

 ريزی گردد تا به اهداف ذيل نائل گردند:ای طرحمديريت بحران در بنادر کشور بايستی به گونه

 پیشگیری (۰

 آمادگی (۲

 مقابله (۷

 بازسازی (۴
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 وضعیت اضطراری در بندر
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 خالصه فصل:

  اوضفیت اض رار در بندرEmergency Situation: 

 های اض راریانوای وضفیت 

 عوامل ا لی ایجاد شرایط اض راری 

 حوادث ترافیکی 

 هاسوزیآتش 

 های اض راری بر مبنای منشأ وقویوضفیت انوای 

 کمیته اض راری 

 مرکز کنتر  اض راری 

 ات مورد نیاز مرکز کنتر  اض راریاطالع 

 :اقدامات حین وقع اطرح مقابله 

 پ( از وقوی اطرح بازیابی: عملیات 

 چارت تشکیالتی شرایط اض راری در بندر 
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 (Emergency Situation) وضفیت اض رار در بندر
وری است. ها به منمور باال بردن بهرهي ی از وظايف اصالی مديريت در هر ساازمان کاهش هزينه

های جانی، مالی و زيساات محیطی باشااند. آساای حواد  از جمله موارد هزينه در يک سااازمان می

روزه ممستقیم، سازمان را تحت تأریر قرار دهند، از اين رو اتوانند به صاورت مستقیم يا غیرحواد ، می

ها تبديل شده است. علیرغم تمام های سازمانها به ي ی از اولويتکاهش حواد  و آرار و پیامدهای آن

گیرد، هر ساااله حواد  زيادی هايی که در صاانايع مختلف به منمور کاهش حواد  صااورت میتال 

گیرند و کند. اين حواد  در صااانعت بندری جلوه خطرناکی به خود میجوامع صااانعتی را تهديد می

باعث خساارت عمده به محیط زيست، تجهیزات و همچنین آسی  منجر به نقص عضو، از کار افتادگی 

های شاااوند. به منمور کاهش اررات اين حواد  در چنین شااارايطی، که به وضاااعیتو مرگ افراد می

اتی دارد. ها اهمیت حیريزی جهت مقابله با آنبینی حواد  محتمل و برنامهاضاطراری موسومند، پیش

های اضاطراری به درساتی کنترل نشاوند. مم ن است به خارج از محیط صنعتی سرايت اگر وضاعیت

کرده و جامعه را نیز تحت تأریر قرار دهند. در نتیجه وضاعیت اضطراری حالت بحران يا فاجعه به خود 

 طلبد.تری میريزی جامعگیرد و برنامهمی

 های اض راریانوای وضفیت

 گردند:به چهار دسته کلی به شرح ذيل تقسیم می ،های اضطراری بر مبنای وسعتوضعیتانواع 

 زله، تندباد، صاعقه، برف سنگین، طوفان، سونامی و ...ل: سیل، زلطبیعی از قبی باليای

 های گسترده و انفجارهای شديد در محدوده بندری وسايت سوخت.سوزیآتش

 خطرناک در محدوده بندری و عملیاتی. آلودگی گسترده زيست محیطی ونشت مواد

 سقو  کاال، کانتینر و افراد و سقو  دکل جررقیل.

 عوامل ا لی ایجاد شرایط اض راری

  کشاااتی به دلیل ربند مهاهای مالهای هدايت آن نقص طنابدنده يانقص فنی در موتور کشاااتی

 شرايط بد نگهداری

 ای ارتفاع مجاز/ نقص فنی رابی/ نقص آژيرهانقص در ابزار )تخلیاه و باارگیری( کااال باه دلیال خ

 تجهیزات

 برق و رعد 

 های شديدباد، موج و جريان 

 سنگین بار  برف 
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 ر از ظرفیت اسمی طراحی اس له استها فراتتخلیه و بارگیری کاال از شناورهايی که ابعاد آن 

 اجرايی يا کارکنان جديد توییرات هایکارگیری تجهیزات، رو به 

  فاصله ارتفاع آبخورکافی نبودن 

 ز شااگیری اناکافی بودن وسااايل حفاظت فردی کارکنان نبود دسااتورالعمل رو  اجرايی برای پی

 حواد 

 ان آموز  مانورهای واکنش اضطراریفقد 

 ساير موارد 
 

 
 

 حوادث ترافیکی

با توجه به ماهیت کار بندر و تردد وسااايل نقلیه ساابک و ساانگین علت عمده حواد  ترافی ی 

 نقص فنی ،های عملیاتی، تخلیه و بارگیریو تردد غیر ايمن رانندگان و مراجعین در محوطه اساااتقرار

عدم رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی توساااط اپراتورهای  ،وساااائط نقلیه سااانگین ورودی به بنادر

 باشد.کنترل متخلفین توسط گارد بندر میعدم وجود ضمانت اجرايی  هیزات بندری و همچنینتج

 هاسوزیآتش

 ابعه سازمان.تهای ع پیوسته در بنادر و شرکتووقهای بسوزیتعداد آتش

های عمومی و در محل انبارهای روباز کاال و بیشتر سوزی در محوطهبیشترين میزان وقوع حواد  آتش

ناشی از سوزاندن عمدی ضايعات  ها مربو  به حريق جامدات قابل اشتعال )ضايعات( و عمدتاًنوع حريق
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ها در انبارها و سااوزیهای پیمان اری و حريق کاالهای متروکه بوده اساات. عمده آتشتوسااط شاارکت

های ها ناشاای از اتصاااالت برقی، عملیات جوشاا اری و برشاا اری )کارگرم( بوده و در محوطهتعمیرگاه

 بندری نیز ناشی از اشتعال ضايعات و کاالهای متروکه رخ داده است:

 اری بر مبنای منشأ وقویهای اض رانوای وضفیت

طراری در ارر وقوع خطاهای انسانی رخ های اضبیشتر وضعیت: الف: وضفیت اض راری انسان ساخت

دهد. اين خطاها مم ن است سهوی )در ارر عواملی چون بی توجهی و انحراف، عدم وجود آموز  می

)جنگ، خراب اری و ...( باشند. به ها، فقدان توانايی و کمبود انگیزه( و يا عمدی کافی يا دستورالعمل

 منمور پیشگیری از وقوع خطاهای انسانی، انجام اقدامات ذيل ضروری است:

(. حین کار HSEهای عمومی های اپراتوری، آموز آموز  نیروی انسانی، بدو استخدام )آموز  -

 (HSEهای تخصصی ای و آموز های حرفهآموزی، آموز ز)با

نشانی شت روز ايمنی و آتش، بزرگداHSE، مسابقات HSEخاب فرد نمونه )انتهای انگیزشی برنامه -

 و ...(

 تسیستم پیشنهادا -

مناسااا  برای  HSEهای های عملیاتی، نگهداری و تعمیر و دساااتورالعملتدوين دساااتورالعمل -

 مشاغل

 های هشدار دهندهاستقرار سیستم -

 های آگاه کننده از خطری، بر چس های ايمننص  عالئم و پیام -

حراسااات فیزي ی، کنترل ورود و خروج افراد و تجهیزات باه منمور پیشاااگیری از وقوع اعمااال  -

 خراب ارانه

، های دريايیزلزله، رانش زمین، صاعقه، گردباد و طوفان، موج: ب: وضفیت اض راری با منشأ طبیفی

وز توانند باعث برها و مراتع، و ... از جمله حواد  طبیعی هستند که میسیل، آتش سوزی طبیعی جنگل

 شرايط اضطراری گردند.

ای به منمور مواجهه برداری از تجهیزات، خصوصیات محلی و منطقهنص  و بهره ،الزم است در طراحی

 با چنین مواردی لحاظ گردد.
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 کمیته اض راری

باشد، از ها مشخص نمیو زمان وقوع آن وجود داردهای اضاطراری معموالً وضاعیتاحتمال وقوع 

های هماهنگ و مناس  انجام شود. اين امر تنها با تش یل ها فعالیترو الزم است برای مقابله با آن اين

ر هر پذير است. اين کمیته بايد ديک کمیته که توانايی الزم را برای واکنشای سريع داشته باشد. ام ان

نگی الزم را در امور زمانی برای مواجه با وضااعیت اضااطراری از آمادگی کافی برخوردار باشااد و هماه

يا ترکیبی از هر دو باشد. در حالت اجتماع  مدار مدار با اجتماعتواند شارکتفراهم آورد. اين کمیته می

 شود.نشانی نیز استفاده میمدار از ام انات خدمات خارجی نمیر پلیس و آتش

 مرکز کنتر  اض راری

 ات مورد نیاز مرکز کنتر  اض راریاطالع

   به کمیته اضطراریاطالعات مربو 

 دهنده وضعیت تأسیسات در منطقه باشد.يک نقشه که نشان 

 نشانی، ها، مناطق خطرناک، ايستگاه آتشها، پناهگاهيک نقشه از تأسیسات که در آن خروجی

 اورژانس و ... مشخص شده باشند.

 أسیسات و نمودارهای جريان فرايندمدارک فنی ت 

 فرايندهای واحدهای مختلفهیزات و اطالعات مربو  به تج 

 های اطالعات ايمنی مواد برگه(MSDS) مربو  به آن تأسیسات 

 ها و تجهیزات پزش ی موجودسیستم اطالعات مربو  به 

 های تخلیه اضطراریطرح 

 اضطراری داخل و خارج تأسیسات هایشماره تلفن 

 نهنقا  تجمع آ 

 نقا  خطرناک 

 ی اطرح مقابله:واقدامات حین وق

گیرد. در اين فاز ريزی الزم صورت میراری محتمل برنامهطبرای مقابله با شارايط اضا« ۰»در فاز 

 ها انجام شده ش ل اجرايی به خود بگیرد. ريزیالزم است برنامه

به اين ترتی  فاز مقابله با شرايط اضطراری شامل تمامی اقداماتی است که به منمور حفظ ايمنی افراد، 

آيد و برای رسااایدن به هدف مذکور از ر موقع بروز حادره به اجرا در میتجهیزات و محیط زيسااات د
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های تعیین کننده به شرايط قابل قبول کاهش پیدا کند، لحمه آشا ار شدن حادره تا زمانی که ريسک

 يابد.ادامه می

 حادره اضطراری بالفاصله به مرکز کنترل رسانی اطالع -

 نشانیارسال تجهیزات ايمنی و آتش -

 نشانی و پرسنل ذيربطضعیت اضطراری به رئیس ايمنی و آتشاعالم و -

 ها و جداسازی مواد خطرناکتوقف اضطراری دستگاه -

 های اولیهنجات و درمان مصدومین و انجام کمک -

 اضطراری انبارها و واحدها و... تخلیه  -

 عملیات پ( از وقوی اطرح بازیابی:

اضااطراری، اقدامی سااريع به همراه يک برنامه از های يک وضااعیت راه حل کنترل و کاهش هزينه

شااود، وجود های انجام شااده تدوين میبینیباشااد. چون اين برنامه طبق پیشپیش تعیین شااده می

 بینی نشده احتمالی بسیار حائز اهمیت است.نمارت و رهبری مؤرر مخصوصاً برای موارد پیش

 گزار  حادره اضطراری )بررسی اولیه در محل( -

 پاکسازی محل حادره -

 تش یل جلسه کمیته اضطراری -

 های روانی ناشی از شرايط اضطراریبررسی آسی  -

 باشد:موارد ذيل جهت رسیدن به شرايط عادی و خروج از وضعیت اضطراری می

 دستیابی به سطح بااليی از ايمنی حصول اطمینان از -

لی های کنترناس  و تدوين برنامهريزی مهای اضطراری با انجام برنامهپیشاگیری از بروز وضعیت -

 کنترل خطرات، آموز  پرسنل و ...(و پیشگیرانه )نمیر شناسايی و 

 ارر بخشی واکنش در شرايط اضطراریباال بردن  -

 ها از طريقواد  در صورت وقوع آنکاهش آرار و پیامدهای جانی، مالی و زيست محیطی ح -

 هااصلی شرکتهای ه عنوان سرمايهجلوگیری از آسی  کارکنان ب -

 های زيست محیطیکاهش خسارت -

 وقفه در عملیات تخلیه و بارگیری کاهش -

 ی  رسیدن به افراد و اموال عمومیهای اضطراری به جامعه و آسجلوگیری از گستر  وضعیت -

 های اداره کل بنادر و دريانوردیتقويت اعتبار عمومی زير مجموعه -
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 تداوم روابط عمومی خوب -

 های اضطراریبروز وضعیت يع پس ازبازيابی سر -

 چارت تشکیالتی شرایط اض راری در بندر

 

 

 

 

 

 

 گزارش دهنده

کارد و حراست 
 بندر

-واحد آتش

 نشانی بندر

مرکز 
HSE     بندر 

های معاونت مدیر بندر
 بندر

های شرکت HSEواحد 
 تابعه

 مرکز اورژانس بندر

 مدیریت، فنی، اداری شرکت
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  ایجاد خسارتاهداف پ( از 

 شناسایی ریسک 
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 های اض راریانوای وضفیت 

 اقداماتی جهت پیشگیری از وقوی خ اهای انسانی 

 منشاء طبیفیهای اض راری با وضفیت 

 طرانب 

 مدیریت بطران 

 عملکرد مدیریت بطران 
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 ارزیابی ریسک

اصطالح ريسک، مديريت و ارزيابی ريسک در تمام منابع به صورت کامل و رابت بیان نشده است. 

بخشای از مديريت ريساک محساوب شاده و مساتلزم شناسايی خطر،  ولی در مجموع ارزيابی ريساک

 باشد. تجزيه و تحلیل و ارزشیابی می

و ارزيابی ريسااک  (Risk Determaination): تعیین ريسااک در آنالیز ريسااک دو بخش اصاالی يعنی

(Risk Evalution) .اهمیت بیشتری دارند 
 

 

 شناسایی انوای خ ر در مطیط بندر

 الف: خ رات

 ها و...ها، واگنها، لیفتراکونقل از قبیل جررقیلبرخورد با وسايل حمل -

 سوزیوقوع آتش -

 نفجار، اشتعال و سمیوجود و نشت گازهای قابل ا -

 شه و آزبست در فضا و محدوده بندرگرد و غبار و ذرات معلق پشم شی -

 های سربستهم ان در کمبود اکسیژن -

 سنگین، سیليد، باد و طوفان، برف گرما و سرمای شد -

 ها و...(ها، عرشه کشتیسقو  افراد از ارتفاع )باالی بار، جررقیل -

 سقو  بار بر روی افراد -

 های حاوی مواد سمیمسمومیت حاد ناشی از تماد با محموله -
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های ها و حتی ملیتهای کاری مختلف با قومیتهای فردی بین گروههاای جمعی و درگیرینزاع -

 گوناگون در بندر

 بیماریب: 

 ی ی مناس  جهت جابجايی و حمل بارکمبود يا نبود وسايل م ان -

 های مختلفسرو صدا و ارتعا  ناشی از لوازم و دستگاه -

 ه و آلودگی هوای فضای عمومی بندرتهويه نامناس  در اماکن سرپوشید -

 ا کمبود ام انات رفاهی و بهداشتینبود ي -

 اس وچک و محدود و ابزار کار نامنکار در فضاهای ک -

 گرما، رطوبت و شرايط جوی نامساعدتابش اشعه مستقیم خورشید،  -

ها هنگام شااا  و خیرگی ناشااای از ورود از محیط سااااختمان به کمبود نور در اماکن و محوطه -

در هنگام روز )اين مشاا ل در محیط بندر بدلیل انع اد نور از سااطح آب بساایار  ی بازهامحوطه

 باشد(بارز می

  نکته:

درصد  ۱۱سقو  افراد از ارتفاع و سقو  بار از ارتفاع بر روی افراد با  حوادث در بندرها:بیشترین 

 فراوانی.
 درصد فراوانی. ۱۱ها با اختالالت و دردهای ستون مهره ها در بین کارگران بندر:بیشترین بیماری

 اهداف مدیریت ریسک

 نمايند:بندی میاهداف مديريت ريسک را به دو گروه تقسیم

 اهداف پیش از ایجاد خسارت -الف

هايی در زمینه ايمنی و های مطابق با اهداف بعد از حادره و اجرای برنامهکاهش هزينه اقتصادی: .6

 شناسايی و آنالیز ريسک، تحت پوشش بیمه قرار دادن.

 های بالقوه.کاهش ترد و نگرانی از ضرر و زيان کاهش اض راب: .8

-بخش، اجرای آيینتأمین ايمنی و بهداشت رضايت زمان:برخورد مناسب با تفهدات قانونی سا .3

 های رفاهی کارکنان، برآورده نمودن نیازهای بیمه.های زيست محیطی، اجرای طرحنامه

های منطقی کارکنان، مشتريان و پاس  خوب و مناس  به درخواست های اجتماعی:مسئولیت .0

 عموم.جامعه. ايجاد و ارائه يک تصوير خوب و مناس  در نزد 
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 ب: اهداف پ( از ایجاد خسارت

ًا ها مجدداين توانايی وجود داشاته باشد که بعد از حادره برخی از فعالیت بقاء و ماندن سازمان: .6

 شروع به کار نمايد.

 ها بعد از حادرهبرگشتن به حالت اولیه و ادامه کلیه فعالیت تداوم عملیات: .8

پايدار از طريق ادامه عملیات و جايگزينی وسايل و دساتیابی به يک وضعیت رابت و  ایجاد ثبات: .3

 های ايجاد شده.زيان اند و جبرانهايی که خسارت ديدهدستگاه

هايی جهت افزايش تولید و گستر  بازار فرو  دستیابی به شیوه تداوم پیشدرفت و توسدفه: .0

 محصوالت.

بهبود ايجاد رابطه خوب تأمین رضايت کارکنان، مشتريان و عموم افراد و  مسدئولیت اجتماعی: .5

 و مناس  در نزد عموم.

 مديريت ريسک از پنج جز  زير تش یل شده است:

 شناسايی ريسک -

 تجزيه و تحلیل ريسک -

 حذف و يا کاهش ريسک -

 های مالیريسک -

 مديريت فرآيند کار و ريسک -

 شناسایی ریسک

ها، مصاادومیتهدف از شااناسااايی ريسااک کاهش کلیه فاکتورهايی اساات که در ايجاد حواد ، 

ها و مرگ و میر دخالت دارند. شاناساايی ريساک از طريق شناسايی خطرات میسر بوده و الزم بیماری

تری از ريساک صااورت پذيرد، در شااناسايی های خاص اساتنبا  دقیقها و موقعیتاسات که در گروه

رگذار است درجه و ( اگر تأری۲باشد، ( آيا يک عامل در ايجاد خطر مؤرر می۰ريساک بايد به دو ساوال 

بايساات کلیه اطالعات و واقعیات موجود به میزان آن چقدر اساات؟ پاساا  داده شااود. بدين منمور می

آوری گرديده و مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد و مشااخص شااود که در اين راسااتا چه درسااتی جمع

ی که از موارد خاص باشااد و همچنین اطالعاتهايی در فرآيند ايجاد بیماری و صاادمه سااهیم میمؤلفه

 یم داده شود؟های ديگر تعمها و يا جمعیتتواند به موقعیتشود آيا میحاصل می
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 تجزیه و تطلیل ریسک

های بالقوه های کمی يا کیفی جهت ارزيابی ريساااکدر مبحث تجزيه و تحلیل ريساااک از رو 

 معموالً  آن قرار داده و ارزيابیهای کاری را مورد شناسايی های نامعین پروسهشاود. ريسکاساتفاده می

اساااد شااانس رخداد يک واقعه در آيد. احتمال وقوع را براساااد احتمال وقوع و شاادت به عمل میبر

گردد. شاادت يک ماند برآورد میدوره زمانی و شاادت بر مبنای ارراتی که از وقوع يک رويداد برجا می

های مادی ايجاد شده به حت، آسای  و زيانريساک نتايج يک حادره از قبیل مرگ و میر، بیماری، جرا

 آيد.دستگاه و اموال بدست می

ها شااوند. در بساایاری از موارد تجزيه و تحلیل کیفی ريسااکهمه خطرها به صااورت کمی آنالیز نمی

 معقول و منطقی بوده و در اين رو  احتمال رخداد و شدت خطر به صورت نسبی بیان خواهد شد.

 حذف و یا کاهش ریسک

توان مبادرت به حذف آنها نمود ولی حذف همه آنها ها شناسايی شوند در وهله اول میريسک اگر

توان کاهش داد در شرايطی که انواع زيادی از خطرات باشاد و بعضای از آنها را فقط میپذير نمیام ان

 ا کدامگیری در خصوص اين ه ابتدوجود داشاته باشاد و ام انات جهت حذف آنها محدود باشد. تصمیم

سک بندی ريريزی اولويتخطر را بايد کنترل کنیم مش ل خواهد بود. در اين موارد الزم است که برنامه

های متعددی از تجزيه و تحلیل ريسک به صورت کمی يا کیفی بدين منمور وجود صورت پذيرد. رو 

شته باشد. البته دو ها کاربرد داشود بايد در جهت حذف و يا کاهش ريسکدارد. روشای که انتخاب می

گیرد ي ی مقدار هزينه و ديگری میزان کاهش ها مدنمر قرار میفاکتور کلیدی که در هر کدام از رو 

 باشد.ريسک می

 مدیریت فرآیند کار و ریسک

يک شارکت يا سازمان بايد تصمیم بگیرد که چه سطحی از ريسک را بايد بپذيرد و چه سطحی از 

طوری که های ديگر اداره پروساااه تأمین منابع و ام انات بوده بهاز جنبهباشاااد. آن غیرقابل قبول می

های مالی مورد نیاز وجود مم ن اساات برای شااناسااايی و آنالیز ريسااک و برآورد نمودن میزان هزينه

متخصاصان ضروری باشد و ضمناً در اداره پروسه اگر اقدامات کنترلی منجر به کاهش شدت و احتمال 

لیه نتايج احتمالی و برآورد منافع مالی که دراين خصوص ايجاد خواهد شد به رو  گردد، کريسک می

یز ای که در شناسايی و آنالهای ديگر اداره پروسه انتخاب شیوهبینی و ارائه گردد. از جنبهمناسبی پیش

لیت وگیری در مورد سطح مقبريساک مورد استفاده قرار گرفته و کلیه اقدامات عملی که بعد از تصمیم

 گردد، بیان شود.ريسک اتخاذ می
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 مراحل ارزیابی ریسک

 آوری اطالعات و شناختجمع -

 رسانتشخیص عوامل بالقوه آسی  -

 آنالیز ريسک -

 نترل ريسک موجودکهای ارزيابی شیوه -

 کنترل ريسک -

 ارزیابی ریسک در بنادر

عملیاتی اساات که روی های تخلیه و بارگیری( شااامل طیف وساایعی از کار در باراندازها )اساا له

شاود و اغل  مستلزم استفاده از وسايل و های بندری انجام میها و در انبارها و پايانهها، اسا لهکشاتی

ست ای اکاری کارگران باراندازها طیف گستردهباشد. طیفتجهیزات متنوع و پیچیده و گران قیمت می

 گیرد:های زير را دربر میو عمدتاً فعالیت

 ونقل مثلها يا به وساااايل ديگر حملها، انتقال کاال از کشاااتی به کرجیکشاااتیخلیهزدن، ت بار

 هایها، انبارها و پايانهها و برع س، انباشااتن و انبار کردن کاالها در جايگاهآهن يا کامیونهای راهواگن

 ر و...ونقل کاالها و افراد در محدوده بندر، تعمیر و نگهداری وسايل جابجايی بامخصوص، حمل

 کارهای پیشگیری از حوادث در بندرراه

حواد  شاولی در باراندازها متأسفانه اغل  باعث جراحات شديد و مرگ کارگران شده و خسارات 

سوزی ناشی از عللی کند. حوادری مثل آتشناپذيری به تجهیزات، ماشاین آالت و کاالها وارد میجبران
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اتصال برق در انبارها هرساله خسارات فراوانی بدنبال داشته  پا افتاده مثل سیگار يابماهر سااده و پیش

 زند.و به تعداد زيادی از کارگران آسی  می

ترين مفاهیم با سادهسارپرستان حتی شامار زيادی از حواد  در واقع بدلیل ناآگاهی و عدم آشانايی و 

ران در باراندازها افرادی افتد. اگر اين واقعیت را قبول داشاااته باشااایم که اغل  کارگايمنی اتفااق می

و جابجايی بار روی ساواد هساتند که بصاورت فصالی و موقتی از سر نیاز به شول حملساواد يا بیکم

يابیم. بنابراين آموز  اناد آنگاه دلیل عمده بروز حواد  شاااولی دراين گروه از کارگران را در میآورده

های شولی در ريزی شده برای تمام گروههمقررات کار و ايمنی شاولی بخصاوص بصاورت مداوم و برنام

 باراندازها بويژه کارگران ساده و باربران چه فصلی و چه موقتی و چه دائمی بسیار ضروری است. 

اد با ها بايد افرها و ساااير ماشااینها، لیفتراکجهت اپراتوری تجهیزات م انی ی نمیر باالبرها، جررقیل

کامالً آموز  ديده و دارای گواهینامه هساتند گماشاته شوند. در ساابقه که نحوه کار با اين وساايل را 

 ايم.غیر اين صورت به استقبال خطر رفته و آمار حواد  و خسارت را افزايش داده

ها، هرساااالاه تعاداد زياادی از حواد  در بااراندازها بدلیل ساااقو  افراد از ارتفاع )روی محموله

در  پیوندد کها لیفتراک و ساااير وسااايل حمل و نقل به وقوع میها و...(، برخورد بکانتینرها يا جررقیل

 شود.اکثر موارد منجر به جراحات شديد، نقص عضو و حتی مرگ می

ها و تأمین کشااای معابر و محل توقف يا عبور و مرور ماشاااینای مثل خطاغل  انجام کارهای سااااده

 جلوی بسیاری از حواد  مرگبار را بگیرد. تواند براحتیروشنايی کافی کلیه فضاهای بارانداز در ش  می

اين  باشد. درالمللی میامروزه قوانین و مقررات بندرها در تمام دنیا براساد قوانین و استانداردهای بین

ها و... در نمیر باالبرها جررقیلاز قوانین، باازرسااای از تجهیزات و وساااايل م انی ی حمل و جابجايی 

خرابی و ناکار آمدی بايد بالفاصاله تعمیر و تعويض شوند. بدلیل شرايط  اولويت قرار دارند و در صاورت

شوند لذا ها دچار پوسیدگی و فرسايش زودرد میهوايی مرطوب در بندر در اغل  موارد، دستگاه و آب

 تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری اهمیت فراوانی دارد.

های خطرناک نمیر آزبست، مواد شیمیايی لهبرای احتیا  در هنگام جابجايی و شاناسايی مواد و محمو

گذاری مختلف مثل انواع اسایدها، قلیاها و... و پیشاگیری از وقوع هرنوع حادره، برچس  زدن و عالمت

های فاقد عالمت جداً محموله به رو  اساااتاندارد بايساااتی الزامی باشاااد و از تماد افراد با محموله

 جلوگیری گردد.

های بندر به رعايت قوانین و ازرساااان ايمنی باه تعاداد کاافی در محوطهموران و باأهمچنین وجود ما

 کند.مقررات ايمنی از سوی کارکنان کمک فراوانی می
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 های بندریدالیل ا لی حوادث در مطوطه

 نزدي ی کارگر به بار در حال حرکت (۰

 جیل در کار تع (۲

 تخلیه و بارگیریو تور جررقیل زمان گی کارگر با اپرانعدم هماه (۷

 عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی (۴

 بودن بندل به هنگام بلندکردن بارنامناس   (۱

 بار نامناس  بودن سیم کار به هنگام بلندکردن (7

 پرتی حین کاردقتی و حوادبی (۳

 کند:خطرات و حوادری که کارگران شاغل در بندر را تهديد می

 باشلق و يا بلندکردن بار(ر زمان ايستادن و نزدي ی کارگر به بار درحال حرکت )بخصوص د .۰

 له، سسقو  بار در ارر پاره شدن بندل يا واير و زنجیر و يا ردشدن بندل از قالب جررقیل بروی ا .۲

 شناور دريا

 نگهداری وين  کابل جمع کن جررقیلسقو  بار در ارر عدم قدرت و  .۷

ر و يا نگینی باحرکت ناگهانی بار به سامت کارگر در ارر نداشاتن تعادل بار که ي ی از علل آن س .۴

 صله زياد هوک از مرکز جررقیل استفا

 ادل کارگر و افتادن آن بروی زمینضربه و يا افتادن بار بر روی کفی و در نتیجه برهم خوردن تع .۱

ر به زير پا و يا در ارر س  ايستادن کارگر بر روی لبه کفی و در نتیجه افتادن وی در ارر کم توجهی  .7

 خوردن

 لیل فرار ناگهانی بار به سمت ویبد سقو  کارگر از روی کفی .۳

ارگر و اپراتور موقع تراکتور )عدم هماهنگی بین کساااقو  کاارگر از روی کفی بادلیل حرکت بی .۸

 تراکتور(
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 و يا واير و برخورد آن با کارگر رد شدن قالب به دلیل پاره شدن بندل .۳

 در حین گرد  اتاق يا حرکت جررقیلبرخورد قالب يا واير   .۰۱

 رتاب شدن تخته زير باری به کارگرقو  و پبرخورد و يا س .۰۰

 اده استبرخورد يا گیر کردن پای کارگر به بار هنگامی که روی بار ايست .۰۲

 یز بار در هنگام تخلیه و بارگیریبرخورد دست و پا به لبه ت .۰۷

 و پا بین واير و قالب و بندل بارگیر کردن دست  .۰۴

 دارهای اتاقگیر کردن دست بین بار و بدنه کامیون .۰۱

 هاتصادف با تجهیزات و خودروهای درحال تردد در محوطه .۰7

 جود در محوطههای موگرفتگی کارگر در ارر تماد با کابل برق .۰۳

 پا )بارهايی نمیر لوله و الوار( غلطیدن بار و افتادن بر روی .۰۸

 ه دلیل عدم دقت در زمان بارگذاریسقو  بار از روی کفی بر روی کارگر ب .۰۳

يین  و پاتی در حین باال و پايین رفتن ) سااه نقطه بايد هنگام باالسااقو  از روی نردبان خن کشاا .۲۱

 رفتن ات ا داشته باشد(

 ر در ارر ت ان کشتی )تالطمبرهم خوردن تعادل کارگر و يا سقو  و يا غلطیدن بار بروی پای کارگ .۲۰

 دريا(

 ک و نا ايمن و عدم دقت به زير پاقرار گرفتن در نقا  خطرنا .۲۲

 و استعمال دخانیات به هنگام کار استفاده از تلفن همراه .۲۷

بندل دور بار )توجه به زير  تااريک بودن خن کشاااتی و در نتیجه گیر کردن پای کارگر بین بار و .۲۴

 بار(

به دلیل ايساااتادن در کارگر فرمانچی، پاديوچی، خن کار و بارشااامار  اافتادن بار و يا برخورد بار ب .۲۱

 محل غیر ايمن

 های تخته درون پا يا دستيا بسته های زير بار وفرو رفتن می  تخته .۲7

های زير باری به طرف کارگر خن ار و يا پاديوچی و فرمانچی بدلیل ساااقو  يا پرت شااادن تخته .۲۳

 گام خروج از خن کشتی توسط جررقیلآوری آنها به هنتوجهی به جمعبی

 تخته و بارهايی که ارتفاع دارند سقو  و س ر خوردن از روی .۲۸

 ای کارگر در زمان بارگیریافتادن بار بروی دست و پ .۲۳

 های بندریسقو  کارگر از روی پله و يا بدنه تجهیزات درحال تردد در محوطه .۷۱

www.takbook.com



 818        فصل دهم    

 

 

 ساز در بندرعوامل حادثه

 

 

 

 

 

 

 های شناسایی و تجزیه و تطلیل خ راتبرخی رو 

 Safety Audit )ممیزی ايمنی( 

 HAZOP   برداری()مطالعه خطر و قابلیت بهره 

 FMEA )تحلیل حاالت خرابی و اررات آن( 

 FTA )تحلیل درخت خطا( 

 What- if اگر( -)رو  چرا 

 CHECK LIST ک لیست()چ 

 

 

 

 

 

 دالیل

 حادثه

 حوادث

 اعمال ناایمن شرایط ناایمن
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 :unsafe actا ایمناعما  نا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (unsafe condition) ایمنشرایط نا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و انجام کار بروی دستگاه
 تجهیزات بدون داشتن مجوز

کوتاهی در استفاده از لوازم حفاظت 
 فردی

پوشیدن لوازم حفاظت فردی 
 نامناسب و غیرایمن

کوتاهی در اطالع دادن یا اخطار و یا 
 عملكرد ناایمن در حین کار

 بزار آالت کاراستفاده نادرست از ا  دقتی در حین کارشوخی و بی

استفاده از زنجیر یا سیم بكسل 
 نامناسب که با تناژ کار مطابقت ندارد

 توجهی به مسائل ایمنیبی

 اعمال ناایمن

 کار در شرایط آب و هوایی نامناسب تجهیزات و ابزار آالت معیوب و ناسالم

سازی نامناسب و غیر ایمن، انبار و ذخیره های تاریکمحیطکار در 
 مواد و کاال

 

 لباس و لوازم ایمنی نامناسب محیط کار غیر ایمن )لغزنده و...(

 شرایط ناایمن
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 های اض راریوضفیت

قرار زيساات در معرض جدی خطر وضااعیتی اساات که در ارر آن افراد، تأساایسااات و محیط :6تفریف 

ه پیوندند. البتها يا خطاهای انساااانی بوقوع میگیرند. اين وضاااعیت اغل  در نتیجه نقص دساااتگاهمی

 گردد.عوامل خارجی نمیر زلزله، طوفان، سیل، جنگ نیز سب  بروز آن می

ای که توان وارد کردن ضااررو زيان را داشااته و ام ان گسااتر  آن تا هر اتفاق غیرمنتمره :8تفریف 

کاه افراد مجبور باه متوقف کردن عملیات و ترک محل کار شاااوند مانند: مواد نفتی و حادی اسااات 

 سوزی، انفجار، برف سنگین و...شیمیايی، آتش

 تواند:ريزی نشده است که میوضعیت اضطراری رويداد برنامه :3تفریف 

 متوقف کردن فعالیت تجاری سازمان 

 قطع فعالیت عملیاتی سازمان 

  جانی، مالی، محیطیوارد کردن خسارت 

 تهديد تأسیسات سازمان 

 های جامعهتهديد دارايی 

 های اض راریانوای وضفیت

 بر مبنای وسعت وضعیت اضطراری

 های اضطراری خاص تأسیسات/ مجتمعالف( وضعیت

 های اضطراری محلیب( وضعیت

 ایهای اضطراری منطقهج( وضعیت

 های اضطراری ملید( وضعیت

 پیشگیری از وقوی خ اهای انسانیت اقداماتی جه

 آموز  نیروهای انسانی (۰

 (HSEبدو استخدام )آموز  اپراتوری و آموز  عمومی  -

 (HSEای و تخصصی حین کار )بازآموزی و آموز  حرفه -

 و ...( HSEهای انگیزشی )انتخاب فرد نمونه برنامه (۲

 سیستم پیشنهادات (۷

 های هشدار دهندهاستقرار سیستم (۴
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 مناس  برای مشاغل HSEهای عملیاتی، نگهداری، تعمیر و تدوين دستورالعمل (۱

 های اض راری با منشاء طبیفیوضفیت
ها و... از جمله حواد  طبیعی سوزی طبیعی جنگلزلزله، رانش زمین، صااعقه، گردباد، سیل آتش

 توانند باعث بروز شرايط اضطراری گردند.هستند که می

ای بمنمور مواجهه با برداری از تجهیزات خصاوصیات ملی و منطقهنصا  و بهرهالزم اسات در طراحی 

 چنین مواردی لحاظ گردد.

 بطران

 شديدترين حالت بروز وضعیت اضطراری را گويند که شامل موارد زير است:: 6تفریف 

 انفجار 

 سوزی کشندهآتش 

  دهد.یمنشت گازهای سمی در حد وسیع که جان افراد را در معرض تهديد قرار 

 ای که منجر به قطع تولید و فعالیت گردد.عوامل ناشناخته 

  نقض جدی قوانین عمومی نمیر قوانین ايمنی و زيساات محیطی و احتمال وارد کردن صاادمه به

 ساکنین محیط اطراف

ختی و آيد و سای که بطور طبیعی يا بوسایله بشر بطور ناگهانی و بصورت افزاينده میحادره :8تفریف 

 کند.را به جامعه انسانی تحمیل میمشقتی 
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 مدیریت بطران

ها و تجزيه و تحلیل آنها در جستجوی علمی کاربردی که بوسایله مشااهده سایساتماتیک بحران

ها پیشااگیری نمود و يا در صااورت بروز آن در يافتن ابزاری اساات که بوساایله آنها بتوان از بروز بحران

 امدادرسانی سريع و بهبود اقدام نمود.برای خصوص کاهش آرار، آمادگی الزم 

 عملکرد مدیریت بطران

 نیروهای مطلع و مسئولتش یل ستاد بحران با حضور تمامی  .۰

 بندی وظايفتقسیم .۲

 حضور يا ارتبا  دائم .۷

 مندی از نیروهای مسئولاستفاده و بهره .۴

 انجام خدمات امداد و نجات .۱

 های عملیاتتش یل هسته .7

 گانزده آگاهی دادن به بحران .۳

 گزار  اقدامات به مديران عالی .۸

 های بطرانانوای الیه

ها، میزان نگرانی، اضااطراب، خونسااردی و انسااان يا به عبارتی شااناخت تجربیات، آموخته الیه او :

 هاتوانمندی

فرهنگ جامعه يا به عبارتی شناخت فرهنگ بحران ستیزی، باورهای ايجاد توییر علیه بحران  الیه دوم:

 اقلیم، آداب و رسوم ها،و شناخت سنت

ساااختار ارتباطی در بحران يا به عبارتی شااناخت ارتبا  واحدها باهم، میزان پیچیدگی،  الیه سددوم:

گیری، هماهنگی و مبادله اطالعات، چه در تش یالت تمرکز و سالساله مرات ، سارعت عمل در تصمیم

 می و چه نهادها و اجتماعات مردمیرس

های مقابله با بحران. عمل رد و فعالیت ها و شاایوهها، رو مشاایاسااتراتژی تبیین خط الیه چهارم:

 مدت: )تصمیم درست و قاطع در زمان بسیار کم(کوتاه
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 آمادگی و واکنش در شرایط اض راریهای دستورالفمل

 های عمومیدستورالفمل .6

یرند. گبر میشوند که در صورت وقوع تمام مجتمع را در هايی تدوين میمنمور مقابله با وضعیتبه

 سوزی(های واکنش هنگام وقوع آتش)مثل دستورالعمل

 های اختصا یدستورالفمل .8

شااوند که بصااورت خاص در واحدهای عملیاتی مختلف هايی تدوين میمنمور مقابله با وضااعیتبه

های اختصاصی در صورت نشت گاز کلر در واحد تصفیه مم ن است بوقوع بپیوندند. )مثل دستورالعمل

 يک مجتمع پتروشیمی(آب 

 
 

 
 

 )آب را درست نه، کم مصرف کنیم(                    
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 خطرات خاص و اقدامات احتیاطی 
 در محیط بندر
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 :فصل خالصه

 خ رات خاص و اقدامات احتیاطی در مطیط بندر 

  های احتیاطی جهت کاهش خ راتاماکن سربسته و رو 

 کار در فضاهای بسته 

  خ رات احتمالیهای احتیاطی مناسب جهت کاهش رو 

 سیستم مجوز کار ورود به اماکن سربسته بندر 

 اقدامات الزم جهت  دور مجوز ورود به فضاهای بسته 

 سقوط در آب، تجهیزات نجات اسکله، اقدامات اولیه نجات 

 کارهای احتیاطیکار در ارتفای، خ ر سقوط، الزامات و راه 

 مهمترین اقدامی که در  ورت سقوط فرد باید انجام داد  

 های ایمن و اقدامات احتیاطی و ورود و خروج بده کشددتی و انبارهای آن، خ رات، راه

 کنترلی
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های صنعتی همواره با مخاطرات بهداشتی، ايمنی و زيست محیطی همراه است. اين کار در محیط

عدم ی ظاهر شاااده و در صاااورت توانند به شااا لهای متفاوتمخاطرات در فعالیتهای مختلف کاری می

ريزی و کنترل صااحیح، پیامدهايی را به دنبال داشااته باشااند که گاهی اوقات جبران آنها به هی  برنامه

برای شناسايی خطرات شولی و لحاظ نمودن  مندای نمامپذير نیست. از اين رو داشتن برنامهوجه ام ان

اب وار در محیط کار امری اجتنهای کنترلی و پیشگیرانه به منمور جلوگیری از بروز پیامدهای ناگبرنامه

توان به کار فضای بسته، کار در ارتفاع، سقو  در آب ورود و خروج ناپذير است. از انواع اين خطرات می

 به انبار کشتی جهت عملیات تخلیه و بارگیری اشاره کرد.

 های احتیاطی جهت کاهش خ راتاماکن سربسته و رو 

 کار در فضاهای بسته

وجود  ر و لزوم انجام عملیات شااولی در آنها از جمله مواردی اساات که باوجود فضاااهای محصااو

 شود.های کاری ديده میهم در بسیاری از محیط وزهای علمی هنپیشرفت

 :مثالهايی از فضاهای بسته

 مخازن 

 ها   ورودی 

 ديگهای بخار 

 هاکوره 

 مجراهای فاضالب 

 سیلوها 

 هاقیف 

 اطاقهای کنترل برق 

 معادن زيرزمینی 

 ها و کانالهاداخل لوله 

 های تهويهمجاری سیستم 

 هاتونل 

 قف مواد شیمیايیسانبارهای م 

 هاگودالها و چاله 

 موتورخانه و مخازن باالنس تعادل کشتی 
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 کند عبارتند از:مهمترين خطراتی که شاغلین اين فضاها را تهديد می

 غلمت اکسیژن -

 اتمسفرهای سمی -

 اتمسفرهای قابل اشتعال -

 م انی یخطرات  -

 خطرات ال تري ی -

 های نامناس درجه حرارت -

 خطرات متفرقه )خطر انفجار، آتش سوزی، خفگی، مسمومیت( -

 های احتیاطی مناسب جهت کاهش خ رات احتمالیرو 

 اطالعات مورد نیاز در فرم مجوز ورود به فضای بسته شامل:

 تاري ، م ان و نام فضای محدود -

 هدف از ورود و خطرات شناسايی شده -

 طول مدت اجازه به کار -

 شوند و دستیاران و سرپرستان آنهامشخصات افرادی که وارد فضا می -

 نتايج تست هوا -

 گیرد. ای که بايد انجاماقدامات حفاظتی -
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 دستورالعمل ورود به فضاهای محدود که نیازمند به مجوز کار هستند بايد موارد زير را پوشش دهد:

 ايزوله کردن فضا -

 تهويه فضا -

 بازنگری مراحل کار -

 ت میل فرم مجوز -

 تست اتمسفر فضاهای محدود -

 ورود به فضا -

 ورود به اماکن سربسته بندر و سیستم مجوز کار

 مراجع مسئول و گرد  عملیات صدور ورود به فضاهای بسته -

 ارزيابی شرايط جهت صدور مجوز به فضاهای بسته -

 (LEL)ارزيابی میزان گازها و بخارات و گرد و غبار قابل اشتعال و شاخص حد پايین اشتعال  -

 ارزيابی میزان اکسیژن محیط -

 ارزيابی میزان مواد سمی، خورنده و محرک موجود در هوای محیط -

 ارزيابی لوازم حفاظت فردی مورد نیاز -

 ارزيابی منابع مورد نیاز جهت واکنش در شرايط اضطراری -

 های مجريان و مراقبین عملیاتابی تجارب و آموز ارزي -

 تهاقدامات الزم جهت  دور مجوز ورود به فضاهای بس

 تهويه مستمر محیط -

 (LEL)ل اشتعال و شاخص حد پايین اشتعالغبار قابستمر میزان گازها و بخارات و گردوارزيابی م -

 ارزيابی مستمر میزان اکسیژن محیط -

 خورنده و محرک موجود در هوای محیطارزيابی میزان مواد سمی،  -

 استقرار تجهیزات، وسايل و نفرات مورد نیاز جهت واکنش در شرايط اضطراری -

 سقوط در آب، تجهیزات نجات اسکله، اقدامات اولیه نجات

ي ی ديگر از خطرات خاص موجود در بندر و عملیات تخلیه و بارگیری خطر سقو  افراد و يا کاال 

اين اتفاق که از ابزارهای ضاعیف و يا غیر استاندارد برای تخلیه و بارگیری استفاده  باشاد کهبه دريا می
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فضاااای  احتیاطی و حواد پرتی کارگران و عدم دقت به زيرپا درآيد و يا برارر بیشاااود بوجود میمی

کنند که در اين مواقع از لوازم امداد و نجات موجود در مابین کشااتی و اساا له بداخل آب سااقو  می

جهت امداد و نجات افراد اساااتفاده )توان به طناب نجات و يا حلقه نجات اشااااره کرد کشاااتی که می

 singشاادن  و در زمانی که کااليی به دلیل ضااعیف بودن بسااته بندی و لفافی آن و يا پاره (شااودمی

کند از لوازم کم ی اسااتاندارد جهت خروج و بداخل آب و يا بر روی عرشااه و انبار کشااتی سااقو  می

 شود.انتقال آنها به اس له و انبار اقدام می

 کارهای احتیاطیکار در ارتفای، خ ر سقوط، الزامات و راه

عملیات کار در ارتفاع متر باشاااد،  ۲۱/۰انجاام کاار در م اانهايی که بلندی آن از ساااطح زمین 

شاود و ضاروری اسات که در اين قبیل فعالیتها اقدامات الزم جهت پیشااگیری از سقو  محساوب می

 درنمر گرفته شود.

 مهمترين اقدامی که در صورت سقو  فرد بايد انجام داد عبارتند از:

 ردیحفظ خونس -

 متوقف کردن عملیات/ ابزار -

 (برق گرفتگی باشدی که سقو  درارر قطع جريان برق )درصورت -

 چک کردن عالئم حیاتی )درصورت شديد بودن جراحات( -

 های آسی  ديده بدنشناسايی قسمت -

 داری از حرکت دادن بی مورد مصدومآتل بندی عضو ش سته و خود -

ت حادره و جراحات وارده به و درخواسااات کمک باتوجه به شاااد HSEاطالع به اورژانس و امور  -

 مصدوم

های ایمن و اقدامات احتیاطی و راه خ رات، و انبارهای آن، کشددتیبه ورود و خروج

 کنترلی

ورود و خروج افراد و پرساانل تخلیه و بارگیری به داخل انبارهای کشااتی از طريق پل ان متحرک 

(gangways ي ی ديگر از مواردی )( کشتی جهت عملیات قالب زنی )اتصال قالب جررقیل به بندل بار

سازد مثل: س رخوردن پا به هنگام اسات که بطور بالقوه خطرات خاصای را برای افراد اجتناب ناپذير می

رخوردن پا از روی پل ان خن کشااتی، سااقو  به هنگام ورود به انبا  رراه رفتن روی پل ان متحرک، ساا 

کشاتی، برخورد سر و اعضا  بدن به نقا  تیز و برنده نردبان خن کشتی و ... که جهت کنترل و کاهش 
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حواد  ياد شاده اسااتفاده از لوازم حفاظت فردی مناساا  و پوشاایدن کفش و لباد کار بطور کامل به 

نه شااشااود. مثالً پوشاایدن کفش ايمنی بطور ناقص )پاهنگام رفتن به داخل انبار کشااتی توصاایه می

های برنده نردبان خن و يا استفاده کاله ايمنی از برخورد سر افراد بخواب( منجر به برخورد پا به قسمت

 کند.های ديگر پیشگیری میبه درب دريچه و يا قسمت
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 هایالعمل، دستورآشنایی با الزامات
 بهداشت بنادرایمنی و 
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 خالصه فصل:

 به مربوط قوانین ISPS Code  

  در مدیریت بطران 6244استاندارد 

  اآیین نامهCode: 

  ااستانداردStandard:   

 آبهای تطت حاکمیت 

 ا ونیکنوانسConvention: 

 سازمان 

 ا بندیسسه ردهؤمClassification Society: 

 ایرانرسی شناورهای با پرچم کنتر  و باز 

   و بازرسی شناورهای با پرچم خارجیکنتر 

 افسر کنتر  و بازرسی شناورها 

  نقص(Deficiency) 

 ا گواهینامه مفتبرValid Certificate: 

  بازرسی اولیه(Initial Inspection) 

  بازرسی گسترده(Expanded Inspection) 

  بازرسی جزء به جزء(More Detailed Inspection) 

  موتورخانه نویA 

 ا شناور غیر استانداردSubstandard Ship: 

  اممانفت از خروج یا توقیف فنی و ایمنی شناورDetention: 

  اشناور ممنوی الورودBanned Vessel: 

  اشناور با کالس مفلوSuspended Vessel: 

  تفلیو بازرسی(Suspension of Inspection) 

  دستورالفمل حداقل الزاماتHSE  شرکت 

   ،تهویه مخازن و فضای حدفا ل مخازنسیستم  تهویه 
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 وسایل نجات در شناورها م ابو با دستورالفمل 

  حلقه نجات 

  جلیقه نجات 

  قایو نجات 

  نطوه استقرار، به آب اندازی و بازگرداندن قایقهای نجات به شناور 

  بازدید شناورهای نجات 

 سروی( و نگهداری قایقهای بادی جستجو و الیف رفتها به شرح ذیل 
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؛ اخالق، فرهنگ، کار، کیفیت، های اقتصااادی هسااتند که در آنهاها، بنگاهها و سااازمانشاارکت

کنند. يک اقتصادی مفهوم پیدا می بهداشت، ايمنی، محیط زيست؛ همه و همه در يک چارچوب عمدتاً

مثال، در عملیات تخلیه  تواند متفاوت باشد. به عنوانچارچوب اقتصادی با چارچوب اقتصادی ديگر می

 برای تخلیه کااليی با و بارگیری انواع کاال لوازم مورد اسااتفاده جهت انجام اين کار متفاوت اساات مثالً

ن در غیر اي دگیر حتماً از جررقیلی که توان انجام آن را داشااته باشااد بايد مورد اسااتفاده قرار تناژ باال

اال ها و بباشد. بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزينه میسوانح بسیار زياد  صورت ام ان وجود حادره و

پذيرند. استاندارد در اين حالت معادل بردن کیفیت محصاوالت خود، استانداردهايی را وضع کرده يا می

باشااد، در حالی که اسااتاندارد فرمايشاای مانع ساارعت و سااهولت اساات. ساارعت و سااهولت در کار می

ذيرند. اسااتانداردها و پهايی را وضااع کرده يا میمشاایساا  خطهمچنین برای ايجاد فضااای کاری منا

توان، نتیجه فعالیت بنگاههای اقتصاااادی دانسااات که و کیفیت را به نوعی می HSEهای مشااایخط

برای دريافت نتیجه مطلوب تر، بايد از  گردند. معموالًبصاااورت بازخورد به آن فعالیت اقتصاااادی برمی

   .با فعالیتهای شرکت تطبیق داد استانداردها را بطور الزام ب ار برد وها و مشیها، خطدستورالعمل

سفانه مانعی برای فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی شده و مقاومت و أدر اين حالت، مت HSEمشی خط

های به حواد  روی داده و البته هزينهشود، مگر در مواقعی که با توجه العمل بنگاه را موج  میع س

شخیص داده شود. مشی مربوطه، ضروری تمنطبق بر خط HSE، وضع الزامات به سیستمتحمیل شده 

بايد  هدف باشاااد بل ه عمدتاً تواناد يکنمی HSEمشااای ، اساااتقرار و اجرای خطدر اين بین تنمیم

ای های اقتصادی بوده که برای تحقق اين امر، تفاهم و ارتبا  منطقی دوسويهای در خدمت بنگاهوسیله

 کند.میرا طل  

  ISPS Code به مربوط قوانین

 هادولت

 ساحلی امنیتی افسر انتخاب برای الزم ساحلی ام انات تعیین -

 شوندمی المللیبین سفرهای وارد که هايیکشتی برای ساحلی امنیت طرح -

 پیشین شده يیدأت هایطرح واصالح کشتی امنیت هایطرح يیدتأ -

 و المللیبین دريايی سااازمان به اطالعات تبادل المللی، بین کشااتی امنیت گواهینامه صاادور -

 کشتیرانی و بندریصنايع

 و یدرياي نقل و حمل متولیان که تضمینی سطح از است عبارت دريايی و بندری نقل و حمل در ايمنی

 رد خصوص به نقل و حمل در ايمنی. دهندمی ارايه سیستم نفعانذي کلیه مال و جان حفظ در بندری
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 نايیآش هاسیستم اين کاربران و مشتريان که است تخصصی امری دريايی و بندری نقل و حمل زمینه

 .دارند امر اين تضمین و مینأت نحوه با زيادی

 هاشرکت

 شرکتی امنیتی افسر يک انتخاب -

 کانتینری هر برای( on-site) محل در بازديد شامل( SSA) دريايی حساد مناطق طرح کارگیری به -

 .است شده صادر SSC برايش که

 اطالعات کننده ربت دستگاه امنیت از اطمینان -

 SSO کشتی امنیتی افسر انتخاب -

 SSP کشتی ايمنی طرح با مطابق ها کشتی توسط ايمنی مقررات رعايت از اطمینان -

 هاکشتی

 ساحلی اتام ان و هاکشتی ديگر به که هاکشتی میان ارتباطی وسايل :اتوماتیک شناسایی سیستم

 را شتیک سرعت و کشتی روی بر شده نوشته نام م انی، موقعیت کشتی، شناسنامه قبیل از جزيیاتی

 (است شده طراحی شلوغ های محیط در دريانوری امنیت قراری بر قصد به که) گويدمی

 از طرح ناي اجرای تاري . باشند داشته مخصوص شناسايی شماره يک بايد کانتینرها :شناسایی شماره

 .است ۲۱۱۴ جوالی اول

 میايی،شی تان رهای پرسرعت، باری کانتینرهای مسافربری، هایکشتی همه :امنیتی هشدار سیستم

 يک بايد باشدمی تن ۱۱۱ از بیشتر آنها ناخالص ظرفیت که گاز هایکننده حمل و نفتی تان رهای

 .باشند داشته امنیتی هشدار سیستم

 بنادر

 هایفرصت ايجاد دارند المللیبین حتی و ایمنطقه محلی، اقتصاد در ناپذير ان ار نقشی بنادر

 جمله از ارزی درآمدهای کس  و واردات و صادرات توسعه به کمک شولی، مستقیمغیر و مستقیم

 تعداد و طول افزايش. هستند مندبهره آنها از دريايی هایمرز دارای کشورهای که هستند مزايايی

 زاتتجهی نص  و سرپوشیده و روباز وسیع انبارهای ساخت بزرگ، هایجررقیل کارگیری به ها،اس له

 برخورداری و حیحص مديريت بل ه نیستند؛ بنادر در باال کارايی به نیل برای تضمینی تنهايی به پیشرفته

 کاال سر رب رقابت در بنادر موفقیت ضامن و اصلی م مل باانگیزه، و سالم آزموده،کار متخصص، پرسنل از
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 دموار شامل بايد دارند قرار کانتینرها جهانی تجاری خط مسیر در که بنادری ام انات. است سرمايه و

 :باشد زير

 بنادر امنیتی ارزيابی -

 به و کنندمی بیان امنیت از ساااطحی هر برای را معیارها که بندر ام انات هاایطرح بهبود -

 دهندمی پاس  کشتی يک امنیتی هشدارهای

 بندر در امنیتی افسر يک انتخاب از برخورداری -

 آنها آمادگی از اطمینان برای آزمون برگزاری و بندر امنیتی افساارهای کافی ازآموز  اطمینان -

 و شااده تجهیز کافی طور به بندر ام انات اساات الزم بندر ايمنی گواهینامه صاادور و ربت برای

 .شود حاصل اطمینان بندری مناس  کادر وجود از همچنین

 استاندارد در مدیریت بطران

رساد وجود و رعايت استاندارد درآن خالی از اهمیت نباشد مديريت از جمله اموری که به نمر می

شوند های متنوعی در سطوح مختلف برای مديريت بحران تهیه و اجرا میبحران اسات. هرسااله برنامه

ام ان مقايسه و ارزيابی و سنجش اررگذاری آنها های زيادی با ي ديگر داشاته و از اين جهت که تفاوت

میالدی تال  هايی برای اسااتاندارد  ۳۱بساایار مشاا ل اساات. به همین منمور در آمري ا از اوايل دهه 

موسسه استانداردهای ملی حريق کمیته مخصوصی را  ۰۳۳۰کردن مديريت بحران آغاز شاد. در ساال 

موريت اين کمیته آن بود که استانداردهای الزم برای أد. مبرای تهیه استاندارد مديريت بحران ايجاد کر

آمادگی، مقابله و بازساااازی پس از بحران ها را تنمیم نمايد. اولین ساااندی که اين کمیته تنمیم کرد 

 استانداردهای عمومی مجمعدر  ۰7۱۱بود که با شماره « دستور العمل مديريت بحران»سندی با عنوان 

 .گرفت قرار نگری باز مورد۲۱۱۴ سال در سند اين. رسید تصوي  به ۰۳۳۱ سال در حريق ملی

 تفاریف

ای که رو  انجام فعالیت را به هدف دساتیابی به محصولی مجموعه :(Instruction) دسدتورالفمل

ها و دستوراتی است که برای انجام يک موضوع کند. بعبارتی ديگر مجموعه رو استاندارد مشخص می

  عموماً رعايت آن الزامی است. می گردد و يا يک کار مشخص تدوين
های اجرايی اساات که به اساااتناد موازين قانونی تهیه و رو  مجموعه مقررات و (:Code) نامهآیین

 باشد. نیز می در برگیرنده استانداردهای فنی عموماً الزم االجرا می گردد و

www.takbook.com



 818        فصل دوازدهم    
 

 

تدوين شده و توسط مرجع شناخته اسااد تفاهم متقابل ای که برمجموعه: (Standard)اسدتاندارد 

ها ها يا ويژگی فعالیتها يا نتايج فعالیتمشیای، مقررات، خطید گشته است. چنین مجموعهأيای تشاده

های مشخص، ای از نمم در حوزهرا، جهت اساتفاده مشاترک و م رر، به هدف دستیابی به درجه بهینه

 .سازدفراهم می

قانون مناطق دريايی جمهوری اساالمی ايران در خلیج فارد و آبهای موضاوع  آبهای تطت حاکمیت:

و آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ايران در دريای خزر  ۰۷۳۲دريای عمان مصاوب 

   .و رودخانه اروند
آور مرتبط با صنايع دريايی و دريانوردی که طبق توافق يا پیمان الزام :(Convention) ونیکنوانسد

و  شودالمللی منعقد میهای بینالمللی میان کشاورها و ساازمانهای حاکم بر قوانین بیناصاول و رويه

 شود.    ايران نیز مفاد آن را پذيرفته و بعنوان بخشی از مقررات کشور شناخته می

عبارت اسات از ساازمان بنادر و دريانوردی که به نیابت از دولت جمهوری اسالمی ايران، به  :سدازمان

المللی و امور کنترل و بازرسااای های بینمرجع دريايی کشاااور مسااائولیت اجرای کنوانسااایونعنوان 

 ها و شناورهای خارجی و ايرانی را بر عهده دارد.کشتی
ای است که با شرايط مندرج در قطعنامه سسهؤم :(Classification Society)بندیسدسده ردهؤم

A.739(18) های اصاالح شاده توسااط قطعنامهMSC.208(81) و A.789(19)  مطابقت داشااته و به

نیابت از مرجع دريايی کشاااور صااااح  پرچم برای ارائه خدمات قانونی الزم و بازديد وضاااعیت فنی و 

های المللی و قوانین ملی و صاادور گواهینامههای بینايمنی و تجهیزاتی منطبق با الزامات کنوانساایون

 شده باشد. مربوطه برای کشتیها و شناورها انتخاب

ها و وضعیت فنی و ايمنی شناورهای بررسی گواهینامه کنتر  و بازرسی شناورهای با پرچم ایران:

ايرانی در آبهای تحت حاکمیت و بنادر داخلی و خارجی، به منمور حصول اطمینان از انطباق با الزامات 

 دريايی. المللیهای ملی و کنوانسیونهای بیننامهتصريح شده در قوانین و آيین
ها و وضاااعیت فنی و ايمنی بررسااای گواهینامه کنتر  و بازرسددی شددناورهای با پرچم خارجی:

شاناورهای خارجی در بنادر و آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ايران به منمور حصول اطمینان 

ی و المللی دريايهای ملی و کنوانساایونهای بیننامهاز انطباق با الزامات تصااريح شااده در قوانین و آيین

 جلوگیری از ورود شناورهای غیراستاندارد.     
فردی متخصااص و واجد شاارايط که با مجوز سااازمان اقدام به  افسدر کنتر  و بازرسددی شددناورها:

 در برابر سازمان پاسخگوست. های فنی و ايمنی شناورها نموده و منحصراًبازرسی
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معاي  و نطباق وضااعیت موجود شاااناور اعم از عبارت اساات از هرگونه عدم ا :(Deficiency) نقص

لمللی اآالت و خدمه با الزامات کنوانسیونهای بینبدنه، تجهیزات، ماشاین ها،گواهینامه نواقص مربو  به

 .و قوانین ملی

توسط کشور صاح  پرچم و يا  ای که مساتقیماًگواهینامه (:Valid Certificate)گواهینامه مفتبر

 بندی معتبر صادر و ممهور شده باشد.سسات ردهؤبه نیابت از آن توسط م
عبارت است از بازديد اولیه از يک شناور که به منمور بررسی  :(Initial Inspection) بازرسی اولیه

ت و خدمه انجام و کیفیت تجهیزاهای مرتبط، شاارايط کلی شااناور،  تعداد اعتبار اسااناد و گواهینامه

 پذيرد. می
ای و با توجه به ماهیت فعالیت، شرايط خاص سازه :(Expanded Inspection) بازرسدی گسترده

تفريحی بازرسی اولیه اينگونه شناورها ورهای فله بر، تان رها و مساافری/باال بودن احتمال خطر در شانا

تر از ساير الزامات فنی و ايمنی تر و گستردهنامه محدود نشاده و بررسی دقیقآيین ۰۲. ۲به موارد بند 

شود که مم ن است با توجه شرايط بازرسی گسترده خوانده می گیرد. اين بازرسی اصطالحاًرا در بر می

 ساختمان و انبارها به انجام بازرسی جز  به جز  نیز منجر گردد.

زرساای دقیق شااناور و عبارت اساات از با :(More Detailed Inspection) بازرسددی جزء به جزء

ی باشد که شرايط فنی و ايمنگیری وجود داشاته پذيرد که ادله کافی برای اين نتیجههنگامی انجام می

ها و يا ساير الزامات قانونی مطابقت ، تجهیزات و يا خدمه به صورت بارزی با مندرجات گواهینامهشاناور

وضااعیت سااازه، تجهیزات، کارآيی و تعداد تواند تمامی جوان  شااناور همچون ندارد. اين بازرساای می

پرسانل مطابق با گواهینامه حداقل پرسنل ايمن، وضعیت کار و اقامت پرسنل و مراحل عملیاتی شناور 

را دربر بگیرد. هدف از انجام اين بازرسای آگاهی از وضعیت واقعی شناور در صورت بروز هرگونه شک و 

 .شبه در بازرسی اولیه يا بازرسی گسترده است

 ای که شامل ي ی از موارد ذيل باشد:عبارت است از محوطه :A موتورخانه نوی
 محوطه استقرار موتورهای درون سوز ب ار رفته برای رانش اصلی -

محوطه اساتقرار موتورهای درون ساوز ب ار رفته برای اهدافی غیر از رانش اصلی، درصورتی ه که  -

 نباشد. KW ۷۳۱توان خروجی مجموع آنها کمتر از 

ه سازی و انتقال سوخت يا تجهیزات محوطه استقرار هرگونه ديگ بخار نفت سوز يا تجهیزات آماد -

 نفت سوز ديگر غیر از ديگ بخار از قبیل تجهیزات تولید گاز خنثی، زباله سوزها و غیره.
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يا  ها، تجهیزات وشناوری که وضعیت بدنه، دستگاه (:Substandard Ship) شناور غیر استاندارد

 هایتر از اسااتانداردها و الزامات تصااريح شااده در کنوانساایونايمنی عملیات آن بصااورت بارزی پايین

ها و مقررات ملی باشاااد، و يا اين ه تعداد و کارآيی خدمه آن مطابق با گواهینامه نامهالمللی و آيینبین

 حداقل پرسنل ايمن شناور نباشد.

جلوگیری از خروج شااناور جهت  (:Detention) شددناور ممانفت از خروج یا توقیف فنی و ایمنی

رفع معاي  و نواقصی که آش ارا ايمنی دريانوردی، سالمتی و جان پرسنل و محیط زيست دريايی را در 

معرض خطر قرار می دهند. اين اقدام مم ن اسااات برنامه زمانبندی حرکت شاااناور در حالت عادی را 

 ریر قرار دهد.أتحت ت
 توقف هرگونه عملیات تخلیه و بارگیری شناور. :یه و بارگیریتوقف عملیات تخل

شاااناوری با پرچم خارجی که با نمر افسااار کنترل و  (:Banned Vessel) شددناور ممنوی الورود

بازرسای و هماهنگی ساازمان غیر اساتاندارد تشاخیص داده شده و به دلیل به مخاطره انداختن ايمنی 

 ندارند. اجازه ورود به بنادر ايران رای  دريانوردی و محیط زيست درياي

سااسااه ؤهای آن از طرف مشااناوری که گواهینامه (:Suspended Vessel) شددناور با کالس مفلو

 بندی يا کشور صاح  پرچم بنا به داليلی به حالت تعلیق درآمده است.رده
شااناور به به تعلیق درآمدن انجام بازرساای يک  :(Suspension of Inspection) تفلیو بازرسددی

 دلیل غیراستاندارد بودن وضعیت کلی شناور، تجهیزات و شرايط کار و اقامت پرسنل بر روی آن.

  HSE دستورالفمل حداقل الزامات
که بايد توسط کلیه پرسنل  HSEهدف از تهیه دساتورالعمل عبارتست از: تعريف حداقل الزامات 

 فعال شرکت، رعايت گردد. 
 HSEهای مختلف، به تنهايی از طريق واحد قسمت توجه به موانع عديده دراجرای اين دستورالعمل با 

تر اين دسااتورالعمل، هم اری تمامی بخش باشااد، لذا به منمور اجرای هرچه اررشاارکت میساار نمی

 ئولین و پرسنل شرکت الزامی است. مس

از  حقوقی ناشاای با توجه به مساائولیت های قانونی شاارکت در برابر کارکنان مساائولیت های حقیقی و

های الزم جهت های سالیانه، مديريت سازمان موظف به ايجاد راه کارحواد ، بازديدهای ادواری ممیزی

باشاااد، در اين رابطه الزم اسااات، مديريت هماهنگی رفع موارد نا ايمن و غیر بهداشاااتی ساااازمان می

و مديران و شاارکت  HSEبا حضااور رئیس بخش HSEسااازمان، نساابت به تشاا یل جلسااه هماهنگی 

ضمن ابالغ اين دستورالعمل به آنها، راه ارها و  های مختلف، اقدام نموده وسارپرساتان اجرايی قسمت
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جلسااه و ايشااان را موظف به رعايت الزامات  های اجرايی ايمن سااازی را به نحو ارربخش صااورترو 

 قانونی و درخواست های اقدام اصالحی نمايد. 

 ها مسئولیت

 ها استفاده در کنتر  و بازرسی کشتیمستندات مورد 

 :از عبارتند «استفاده مورد مستندات» دستورالعمل، اين لحاظ از

 (SOLAS 74) ۰۳۳۴المللی ايمنی جان اشخاص در دريا، کنوانسیون بین -

 المللی ايمنی جان اشخاص در دريا؛کنوانسیون بین ۰۳۸۸و  ۰۳۳۸پروت لهای  -

 ۰۳۳۸هاا و اصاااالحیاه پروت ل آلودگی توساااط کشاااتیالمللی جلوگیری از کنوانسااایون بین -

(MARPOL 73/78) 

 (Load Line 66)المللی خط شاهین کنوانسیون بین -

 المللی خط شاهینکنوانسیون بین۰۳۸۸ پروت ل -

 (Tonnage Measurement 69) هاگیری ظرفیت کشتیالمللی اندازهکنوانسیون بین -

 (COLREG 72) درياالمللی جلوگیری از تصادف در کنوانسیون بین -

 العاده شورايعالینامه ايمنی و نحوه بازرسای شاناورهای غیرکنوانسایونی مصاوب جلسه فوقآيین -

 ۰7/۷/۰۷۸۴سازمان در تاري  

مقررات مربو  به "نامه ايمنی سااخت، تجهیزات و نحوه بازرسای شناورها آيین ۰م مل شاماره  -

 "موتور لنجهای سنتی چوبی موجود تعیین خط بارگیری

مقررات تعیین "نامه ايمنی ساااخت، تجهیزات و نحوه بازرساای شااناورها آيین ۷م مل شااماره  -

 "وجودم چوبی سنتی موتورلنجهای خالص ظرفیتظرفیت ناخالص و 

مورخ  ۰۱۲۴دساتورالعمل اجرايی صادور گواهینامه حداقل پرسانل ايمن شاناور مصاوب جلسه  -

 سازمانت عامل أهی ۰/۰۰/۸7

 ۰۳۳۸اساااتانداردهای آموز ، صااادور گواهینامه و نگهبانی دريانوردان،  المللینامه بینپیماان -

(STCW 78)  
و ساير قوانین و  IMOهای الزم االجرای ها و بخشانامهها، دساتورالعملها، قطعنامهنامهکلیه آيین -

 مقررات دريايی 

وظايف و اختیاراتی را در خصوص کنترل و بازرسی  مربو  بوده وکشوری مرتبط که به اين بخش  -

 گذارد. شناورها بر عهده سازمان می
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 تفاریف:

 مدير و مسئول بخش ايمنی بهداشت و محیط زيست شرکت است.  ،منمور : HSE مدیر

 باشد. های مختلف شرکت می منمور رؤسا و سرپرستان بخش مسئولین:

کت، درون سازمان حضور دارند، منمور کلیه پرسانلی که تحت پوشاش و نمارت عالیه شار ل:نپرسد

   .باشدمی

 تهویه مخازن و فضای حدفا ل مخازنسیستم تهویه، 

 های زير که به طور کلی بايستی از ي ديگر مجزا باشند:بررسی سیستم تهويه هر گروه از محوطه

 هاموتورخانه  -

 آشپزخانه -

 محوطه بار -

 امتگاه خدمه و ايستگاههای کنترلاق -

ها، محوطه بار، ايستگاههای های برقی اقامتگاه خدمه، سرويسبررسای ام ان خامو  کردن تهويه

  .هاای قابل دسترسی در بیرون از اين محوطهو موتورخانه از نقطه نترلک

 ه از خارج ازهای تهويه هر محوطهای اصلی کلیه سیستمها و خروجیبررسی قابلیت بستن ورودی

  .مذکور محوطه

 و ساير (Cofferdams)، محوطه بین مخازن بررسای وجود وسايل تهويه مناس  در کلیه مخازن

 شوند. فضاهای بسته که بخارهای خطرناک در آنها محبود می

ها بررسای وجود يک سیستم تهويه مناس  متش ل از يک يا چند سوپاپ فشار/ خال  در خروجی

های حامل مايعات فله قابل اشااتعال )به جز نفت ها و بارجهوا برای تهويه مخازن در نفت ش هایيا لوله

 .های نفتی با نقطه جو  پايین(فرآورده خام يا

 وسایل نجات در شناورها م ابو با دستورالفمل

 ضوابط کلی 

ت و مشخصا ۳۴سوالد  ۷بررسای تطابق وساايل نجات مقرر در اين بخش با الزامات فنی فصال 

 (LSA Code) نامه تجهیزات بقا در دريافنی آيین
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 تجهیزات و عالئم مخابره اض راری 

بررساای و ارزيابی تجهیزات و عالئم مخابره اضااطراری در هر شااناور و بارج دارای خدمه به شاارح 

 ذيل: 

وسیله و نگهداری اين  (Radar Transponder)وجود حداقل يک دساتگاه منع س کننده امواج رادار 

 های نجات منتقل نمود.به نحوی که بتوان آن را به سرعت به قايق

مطابق با الزامات  (Satellite EPIRB)ای ياب اضاااطراری ماهوارهوجود ياک بی ن راديويی موقعیات

 A.810(19)قطعنامه 

  (Hand Flres) های دستیو فشفشه( Rocket Parachute) وجود چتر منور

 پل فرماندهی شناور، مطابق قوانین  در (Smok signal) عالمت دودزا

وجود تجهیزات رابت يا ساایار راديويی، و يا هر دو، برای برقراری ارتباطات دوجانبه بین ايسااتگاههای 

 اضطراری، ايستگاههای تجمع و سوار شدن افراد و ساير نقا  استراتژيک شناور،

وتی مورد نیاز را ارسال کند. صوجود يک سایستم عمومی هشدار دهنده اضطراری که قادر باشد عالئم 

های خدمه قابل عالئم صاوتی بايد از پل فرماندهی شاناور ارساال و در سارتاسر اقامتگاه و محوطهاين 

 شنیدن باشد. 

 تجهیزات شخصی نجات جان افراد موجود در شناورها م ابو با دستورالفمل

 حلقه نجات 

شناور با شرايط و کیفیت عنوان شده در  بررسای وجود تعداد کافی حلقه نجات اساتاندارد بر روی

 الزامات و قوانین 

 جلیقه نجات 

بررسای وجود جلیقه نجات استاندارد بر روی تمامی شناورها و بارجهای دارای خدمه به تعداد کل 

 برای نگهبانان در محلهای نگهبانی های نجاتاضافه تعداد کافی جلیقهافراد به 

 (Termal Protecting Aids) وسایل مطافظت گرمایی

در هر قايق برای کلیه شاااناورها و  (TPA)بررسااای وجود حداقل دو وسااایله محافمت گرمايی 

 بارجهای با خدمه مجهز به قايقهای نجات بدون سرپناه

 قایو نجات 

های مناس  در های مربو  به کاربرد وسايل نجات به زبانبررسای نصا  تصااوير و دساتورالعمل

 های خدمهاد و ساير محوطههای تجمع افرايستگاه
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 بررسی محل تجمع خدمه به نحوی که در نزدي ی محل سوار شدن به قايقهای نجات باشد. هر دو اين

 های متصل به منبع برق اضطراری روشن شوند.ايستگاهها بايد به نحو مطلوبی با چراغ

 تر ربت روزانهسوزی و آموز  روی عرشه در دفابررسی درج تمرينهای ترک شناور، تمرين آتش

تعداد کل افراد روی  %۰۱۱، بررسای اساتقرار قايقهای نجات اضافی که گنجايش کل آنها در هر سمت

باشاد، چنانچه اليف رافتهای شاناور در محلی نگهداری شده باشند که انتقال آسان آنها از يک  شاناور

 سمت شناور در يک سطح از عرشه باز به سمت ديگر ام ان پذير نباشد.

 نطوه استقرار، به آب اندازی و بازگرداندن قایقهای نجات به شناور 

 ای که:بررسی استقرار شناورهای نجات به گونه

شاناورهای نجات و وسايل نگهداری آنها با عمل رد ساير شناورهای نجات و قايق جستجو در هی   -

 کدام از محلهای به آب اندازی تداخلی ايجاد ن نند.

نجات را بتوان به آسااانی از روی شااناور به آب انداخت.)تجهیزات بازگرداندن قايقها و شااناورهای  -

 قايقهای نجات به شناور بايد مورد تايید سازمان باشد(

در حالت آمادگی دائم بوده، به نحوی که دو تن از خدمه بتوانند مقدمات ساااوار شااادن و به آب  -

 دقیقه فراهم کنند. ۱انداختن قايق را در کمتر از 

 از هر سمت شناور  (Life Raft)به آب اندازی سريع جان پناه های دريايی ام ان  -

به شااناور از طريق تجهیزات رها کننده  (Painter)بررساای اتصااال پیوسااته طناب رها کننده  -

مطابق با استانداردهای شناخته شده ، درخصوص جان پناه های دريايی  (HRU)هیدروساتاتیک 

 نیستند. که مجهز به وسايل به آب انداختن

 بازدید شناورهای نجات 

 ها و بازديدهای دوره ای به شرح ذيل: بررسی انجام آزمايش

 رایب بايد اندازی آب به وسايل و جستجو قايقهای نجات، شاناورهای کلیه بازديد بازدیدهای هفتگی:

  اضطراری هشدار عمومی سیستم آزمايش و آنها بودن کار به آماده از اطمینان حصول
بازديد وساايل نجات، شاامل تجهیزات قايق نجات، با استفاده از يک فهرست برای  بازدیدهای ماهانه:

اطمیناان از کاامل بودن تجهیزات و ترتیبات مناسااا  آنها که گزار  اين بازديدها بايد در دفتر ربت 

 روزانه شناور وارد شده باشد.
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 ه شرح ذيل:سرويس و نگهداری قايقهای بادی جستجو و اليف رفتها ب

ماهه در يک مرکز سرويس و  ۰۲کلیه اليف رفتها و قايقهای بادی جستجو بايد در فواصل حداکثر 

نگهداری مورد تايید ساازمان، سرويس و نگهداری شوند. با اين حال، در صورت منطقی و مناس  بودن 

 توان افزايش داد.ماه می ۰۳شرايط، اين مدت را تا 

 های هیدرواستاتیک به شرح ذيل: رها کنندهبررسی سرويس و نگهداری 

ماهه در يک مرکز سرويس و نگهداری مجاز  ۰۸های هیدرواساتاتیک بايد در فواصل حداکثر رها کننده

 سرويس و نگهداری شوند.

پرساانل عملیاتی که در محیط کار فعال بوده ودر صااورت مشاااهده هرگونه خطر يا  :ضدداب ین ایمنی

 .کنندمی  انیعامل ايجاد خطر اطالع رس

  (HSE) ضاب ین ایمنی و بهداشت مسئولیت کارشناسان و
  بازرسی و پايش مستمر اجرای کلیه مفاد اين دستورالعمل توسط پرسنل شرکت 

  گزار  دهی م توب به رئیس بخشHSE عدول پرساانل از  عامل در موردواز طريق آن به مدير

 . اجرای دستورالعمل

  درخواست جريمه پرسنل از مدير عامل شرکت بابت ت رار عدم رعايت الزاماتHSE  

 مسئولیت پرسنل 

  ورالعمل مرتبط با حوزه کاری خودفاد دستماجرای کامل 

  انجاام اقدامات اصاااالحی الزم به منمور رفع موايرت هایHSE  توساااط مديران و مسااائولین

  های شرکتبخش

 ريزی و شناسايی محیط کارطرح 

، تعريف کار با جزئیات کافی برای شناسايی خطرات سازمان HSEنقطه شروع در مديريت  تفریف کار:

 :تواند شامل موارد ذيل باشدکه می؛  است HSEریرات أعمده و ت

 نوع فعالیت   

 محدوده بندری / انبارها  موقعیت سايت / 

 ها توالی فعالیت زمانبندی و 

 تجهیزات مورد استفاده 

  ومصرفیمواد اولیه 
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 نیروی انسانی 

 HSE مشی و اهدافخط

شرکت به طور  HSEها و اساتانداردهای ها، دساتورالعملمشایاند از قوانین، خطکارکنان موظف

ی مشيک نسخه از خط ،در ابتدا رؤساا و سارپرساتان هر بخش يند. به اين منمور بايدکامل پیروی نما

HSEها و اساتانداردهای شرکت را متناس  با نوع فعالیتهای هر بخش از بخش ، قوانین، دساتورالعمل

HSE  .دريافت و اجرا نمايد   

، مشارکت نیروی کار خود در امور بهداشت، ايمنی و محیط های مختلف بايد بتوانندها و قسامتخشب

انگیزشای توصیه های و برنامه HSEهای زيسات را به اربات برساانند. در اين رابطه اساتفاده از کمیته

 گردد.می

 های ایمنی، بهداشتی و زیست مطی ی در بندر لیست دستورالفمل

 دستورالعمل ايمنی حريق 

   هافاير باکسدستورالعمل بازرسی از 

 رالعمل ايمنی جوش اری و برش اریدستو 

 تراکتور( -لیفتراک  -ا )جررقیل دستورالعمل ايمنی باالبره 

 دستورالعمل ايمنی انبار 

 دستورالعمل ايمنی برق 

 با جررقیلکار ايمنی  لدستورالعم 

 حمل دستی بارستورالعمل ايمنی د 

 دستورالعمل ايمنی لیفتراک 

 دستورالعمل ايمنی کاالی خطرناک 

  بارگیری با جررقیل و گنتری کرين دستورالعمل ايمنی تخلیه و 

  دستورالعمل ايمنی نگهداری کاال در انبار 

 نامه ايمنیتدوين شاده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در معاونت روابط کار آيین اینامهآيین

 برداری در بنادر ايران که شرکتهای کارگزار ملزم به اجرا هستند.در بنادر است و جهت بهره
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 :فصل خالصه

 :ا  الحات و واژگان ایمنی ، بهداشت و مطیط زیست  ازبان تخصصی 

  اایمنیSAFETY: 

  ارویدادINCIDENT: 

 ا حادثهACCIDENT:  

  اخ رDanger : 

 ا ریسکRISK : 

  اشدت خ رConsequence:  

 ا احتما  خ رProbability:  

 ا ارزیابی ریسکRISK ASSESSMENT : 

  امدیریت ریسکRISKMANAGMENT:  

  اکمیته ایمنیSAFETY COMMITTEE: 

  اشبه حادثهNEERMISS:  

  اعوامل بالقوه آسیب رسانAnomaly:  

  اعوامل ناایمنUnsafe Acts:  

 ا ایمنشرایط ناUnsafe Conditions : 

  امجوز شروی کار ایمنPermit To Work: 

  ا حفاظت فردیلوازمPersonal Protection Equipment) (PPT : 

  آموز  قبل از شروی کارTool Born Meeting) BTM : 

  ازمان از دست رفته حادثهLTA: Lost Time Accident:  

  ایمنی و بهداشت مطیط زیستHSE (Safety Environment & Health) 

  امطیط زیستEnvironment:  

 اهای زیست مطی ی  جنبهEnvironmental Aspect : 

  اپیامد های زیست مطی یEnvironmental Impact:  

 ا اثرات زیست مطی یEnvironmental Effects:  
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 ا ارزیابی اثرات زیست مطی یEnvironmental Effects Evaluation:  

 ا حرفه ای بهداشتHealth Professionals : 

  سازمان بهداشت و ایمنی شغلی (OSHA Occupational Safety Health)  

 سوزی  انجمن ملی حفاظت در برابر آتشNFPA (Association National Fire)  

 المللی کار  سازمان بینILO (International Labor Organization)  

  سازمان جهانی بهداشتWorld Health Organization (W. H .O) 

  باربرداری ایمن Safe Working Load) SWL:  

  حد آستانه ی مجازTLV(Threshold Limit Values)  

  حد رویارویی کوتاه مدت  –حد آستانه ی مجازExposure Limit-Threshold 

  میانگین تراکم زمانی  –حد آستانه ی مجازAverage-Threshold Limit Values  

  اریسک قابل تطملTolerable risk:  

  ابهداشتHealth : 

  کارنظام ضبط و ربط در مطیط House Keeping  

  ابرگه اطالعات ایمنی موادMSDS (Material Safety Data Sheet  

  اضریب شدت حادثهASR (Rate Accident Severity  

  اضریب تکرار حادثهAFR (Accident Frequency Rate  

 عالمت گذاری بروی ماشین آالت Tog out- Lock out  

 ا زنی نق ه شفلهFlash Point : 

  ازیان های ناشی از حادثهLOSS Of Accident:  

  سازمان جهانی دریانوردیInternational Organization Maritime (IMO)  

 ماشین آالت 
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 ازبان تخصصی: ژگان ایمنی ، بهداشت و مطیط زیستا  الحات و وا
 

 
از نمر تعريف ، معنای امنیت، آسااايش، سااالمتی و...در فرهنگ لوت ايمنی به (: SAFETY) ایمنی

 ی فرار از خطر. عبارت است از میزان يا درجه

گويند که ام ان بالقوه برای ايجاد شااارايط الزم برای مرگ يا به وقايعی می(: INCIDENT)رویداد 

 . زيست را به صورت بالقوه داشته باشدهای جدی و صدمه به تجهیزات يا محیطآسی 

ای که منجر به آسی  به کارکنان يا ريزی شدهو برنامه هر رويداد ناخواسته (:ACCIDENT) حادثه

 صدمه به تجهیزات و يا محیط زيست گردد. 

ای اسات که می تواند منجر به صدمه، شارايط بالقوه (:HAZARD) عوامل بالقوه آسدیب رسدان

 آسی  يا جراحت شود. 

اساات، به اين ترتی  ايمنی متضاااد  (Hazard)گويای قرار گرفتن در معرض يک  (:Danger) خ ر

(Danger) باشد.بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می 

  .عبارت است از ام ان وقوع حادره بر حس  احتمال وقوع و شدت آن (:RISK) ریسک

 شدت(× احتمال  =)ريسک 

است که در صورت  تیتلفادهنده وساعت و دامنه خسارات و نشاان(: Consequence) شددت خ ر

يا اتفاق و يا زنجیره ای از حواد  و پیامد هائی که در ارر  باالفعل در آمدن خطر ايجاد خواهد شاااد. و

 بروز و يا حاد  شدن خطر رخ دهد. 

دهنده ام ان به وقوع پیوساااتن يک خطر در يک دوره زمانی نشاااان (:Probability) احتما  خ ر

 معین است.

ها و ايجاد اقدامات کنترلی مناسا  برای مهار ريسک (:RISK ASSESSMENT) ارزیابی ریسک

 . هااستمرار در اجرای آن
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ماديريت ريساااک عبارت اسااات از ب ارگیری  (:RISKMANAGMENT) مددیریت ریسددک

نگر به منمور شاااناساااايی و کنترل خطرات مند و آيندههای فنی و مديريتی ويژه در قالبی نماممهارت

 .برنامه يا فعالیت ،عمر يک پروژه موجود در طول

 (. ها به حداقل مم ن تقلیل يابندکه ريسک طراحی ايمن )بطوری -۰

 های مهندسی و تدابیر ايمنی(.تعبیه تدابیر ايمنی )کنترل ريسک از طريق کنترل - ۲

 .فراهم کردن وسايل هشدار دهنده - ۷

 های مديريتی(.)کنترل هاهای عملیاتی و آموز گستر  و بهبود دستورالعمل - ۴

 .پذير  ريسک - ۱

نامه کمیته حفاظت فنی و آيین ۲براسااااد ماده  (:SAFETY COMMITTEE) کمیته ایمنی

نفر به باالست و تش یل کمیته  ۲۱بهداشت کار در واحدهای صنعتی کوچ ی که تعداد افراد شاغل آن 

 ايمنی صنعتی ضروری است. 

ره شود ولی به اين امر تواند منجر به بروز حادرويدادی که هر چند می (:NEERMISS) شبه حادثه

 گذرد. شود و اصطالحاً به خیر میمنجر نمی

شود که پتانسیل به شارايط يا اعمال ناايمنی گفته می (:Anomaly) عوامل بالقوه آسدیب رسدان

 شود که در صورتمحسوب میايجاد يک حادره را در برداشاته باشد. به عبارت ديگر يک فاکتور حادره 

   شود.جمع شدن با يک يا چند عامل ديگر باعث به وجود آمدن حادره می

که از اشتباهات فردی بدست فردی های اعمال ناايمن و سهل انگاری (:Unsafe Act) عوامل ناایمن

 آيد.می

ظاهر  های مختلف محیط کارشااارايط نااايمن در جنبه (:Unsafe Conditions) ایمنشددرایط نا

 گردند. می

گواهی م توبی اسات که انجام عملیات معین توسط (: Permit To Work) مجوز شروی کار ایمن

گردد افراد مشخص و در يک محل معین و در يک زمان معین را مشخص کرده و در اين مجوز بیان می

که چه اقداماتی انجام شاده و يا بايساتی انجام گیرد تا به هنگام انجام عملیات از خطرات پیشگیری به 

 عمل آيد. 

وسايلی که جهت حفاظت (: PPT) (Personal Protection Equipment) لوازم حفاظت فردی

یايی، راديولوژی، های شااولی در نتیجه مواجهه با عواملی مثل عوامل شاایمها و آساای فرد از بیماری

 کند. ط کار حفظ میحیم انی ی، فیزي ی و ... فرد را در م
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ن ات مهم ايمنی که قبل از شروع کار (: Tool Born Meeting) BTM آموز  قبل از شروی کار

 شود. هر روز صبح برای افراد و کارکنان گفته می

عبارت اسات از مدت زمانی که فرد  (:LTA: Lost Time Accident) زمان از دست رفته حادثه

 باشد.جراحت قادر به انجام کار نمی به علت بروز حادره و ايجاد

 HSE (Safety Environment & Health) ایمنی و بهداشت مطیط زیست

به محیط، شارايط يا موقعیتی که يک سازمان يا يک شرکت در  (:Environment) مطیط زیسدت

گويند و طبیعتاً شاااامل زيسااات می ریر آن قرار گیرد، محیطأتحت ت تواندکند يا میآن فعاالیات می

شااود محیط شااامل: هوا، آب، آن وجود دارند، نیز می موجودات زنده )انسااان وديگر موجودات( که در

آنها که ساااازمان در آن فعالیت  خااک، مناابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انساااان و روابط متقابل بین

 .نمايدمی

ها، محصوالت يا خدمات بخشی از فعالیت (:Environmental Aspect) ت مطی یهای زیسجنبه

 .  يک سازمان که بتواند با محیط زيست تأریر متقابل داشته باشد

هر توییری در محیط زيساات، اعم از (: Environmental Impact) های زیسددت مطی یپیامد

 ناشی از فعالیتها، محصوالت يا خدمات يک سازمان باشد.  آنبخشی از  نامطلوب يا مفید، که تمام يا

مسااتقیم ناشاای از اررات مسااتقیم يا غیر (:Environmental Effects) اثرات زیسددت مطی ی

 گردد. يا مضر باشند، اطالق می ، محصوالت وخدمات شرکت بر محیط زيست، اگرچه مفیدهافعالیت

ارزيابی مستند از به  (:Environmental Effects Evaluation) ارزیابی اثرات زیست مطی ی

 .گرددهای توسعه بر محیط زيست اطالق می، محصوالت و خدمات موجود يا طرحاررات فعالیتها

علمی اسات از بهداشات که با مساائل بهداشتی و (: Health Professionals) ایحرفه بهداشدت

 . گمارده می شوند سروکار دارد درمانی افرادی که به کار

های مرکز پژوهش : IMS (Integrated Management System)سدیستم مدیریت یکپارچه

  (National Institute Неalth Occupational Safety) علمی بهداشت و ايمنی شولی

NIOSH: دهد و های زياد در مورد خطرات عوامل زيان آور در محیط کار انجام میاين مرکز پژوهش

کند. با توجه به دادخواسااات دادگاه، کارفرما و کارگران محیط کار را پیشااانهاد میمعیارهای جديد را 

 قدرت اجرايی ندارد. و کندبازرسی می

 (OSHA Occupational Safety Health Administration):سدازمان بهداشدت و ایمنی شغلی

تااأکیااد زيااادی بر روی معیااارهااای بهااداشاااتی و ايمنی در محیط کااار دارد و دارای  اين ساااازمااان
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 ،کندهای دولتی و خصاااوصااای زيادی اسااات. معیارهايی در مورد مواد خطرناک ارائه میساااتانربیما

 ی صنايع است. دارای مراکز مشاوره برای همه ،های بازبینی محیط کار را فراهم کردهفهرست

 : NFPA (Association National Fire Protection) سوزی برابر آتشانجمن ملی حفاظت در 

 در آمري ا قرار دارد.  کندهايی ارائه میی حفاظت در برابر آتش و وسايل مورد نیاز رو درباره
سازمانی برای استقرار  :ILO (International Labor Organization) المللی کارسازمان بین

 .های برابر برای همه ملتهاست امنیت اقتصادی و ايجاد فرصت عدالت اجتماعی، آزادی و

انجمن متخصاصین  :World Health Organization (W. H .O) سدازمان جهانی بهداشدت

 بهداشت صنعتی آمري ا 

Gorememented Industrial Hygiene American Conference) ) 

ACGIH: جديد از جملهی کار آن بدست آوردن استانداردها و حدود آستانه TLV باشد.ها می    

 ت لیف،  (SEIKETSO) تثبیت ،(SEITION) تنمیف،  (SEISO)-ترتی  - (SEIRI) تشااخیص

(SIIITSOKE)   ( نمامی اسات که در ژاپن به صورت نمادينه به کار گرفته شد و اهداف زير را دنبال

وری در محیط افزايش بهرهکناد. پیشاااگیری از حواد ، کاهش وقفه کاری، کنترل عملیات تولید، می

 (کار

حداکثر باری اسات که به صاورت ايمنی توسط (: Safe Working Load) SWL باربرداری ایمن

های سقفی همواره رابت شود. برای جررقیلجا می جررقیل از يک نقطه و تحت شارايط مشاخص جابه

طبق جدول بار که توسااط های متحرک و برجی با توجه به زاويه و طول بوم اساات ولی برای جررقیل

 شود متویر است. سازنده ارائه می

حدود مجاز تماد کارگران را با مواد : TLV(Threshold Limit Values) ی مجازحد آسددتانه

 کند. سمی گوناگون بیان می

به تراکمی از  :TLV -C (Threshold Limit Value-Ceiling) سددقف -حد آسدتانه ی مجاز 

 که حتی يک لحمه هم نبايد بیشتر از آن شود.شود آالينده گفته می

  Exposure Limit-Threshold Shortحد رویارویی کوتاه مدت –حد آستانه ی مجاز 

Time Limit Values TLV-STEL: توانند در مدت کوتاه بیشاااترين تراکمی کاه کاارگران می

(min 15 max) مواد سمی قرار گیرند.آور، در برابر پیوسته بدون اين ه کوچ ترين ارر زيان 

 Average-Threshold Limit Values Time میانگین تراکم زمانی –حدد آسددتدانه ی مجاز 

Weighted) ( TLV – TWA:  ساعت  ۴۱سااعت کار در روز يا  ۸حد تراکم مجاز مواد شایمیايی برای
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توانند بدون بروز ی کارگران میکار در هفته اسااات و اين مقدار از مواد تراکمی اسااات، که تقريباً همه

 ها قرار گیرند. پی در برابر آالينده در اررات زيان آور، پی

عبارت اسات از مدت زمانی که فرد  (:LTA: Lost Time Accident) زمان از دست رفته حادثه

 باشد. به علت بروز حادره و ايجاد جراحت قادر به انجام کار نمی

ريس ی که میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان،  (:Tolerable risk) ریسدک قابل تطمل

 ای کاهش يافته باشد. مشی ايمنی و بهداشت حرفهبا در نمر گرفتن الزامات قانونی و خط

ها و يا بعبارت ديگر رفاه کامل فیزي ی، اجتماعی و پیشاگیری از شیوع بیماری (:Health) بهداشدت

 روحی و نه فقط عدم وجود بیماری. 

اين نمام با حذف و کاهش عوامل آالينده : House Keeping ضددبط و ربط در مطیط کارنظدام 

های کاری، کاهش نرخ حواد  از محیط کار، فراهم نمودن ايمنی شولی از طريق مشخص نمودن حوزه

 ...و جايی وسااايلهای محیط کار، کم کردن ضااايعات، سااهولت در جابهطريق کم کردن ريخت و پا 

 باشد. می

برگه اطالعات ايمنی مواد  :MSDS (Material Safety Data Sheet) برگه اطالعات ایمنی مواد

 گیرد. يا فرآيندهای شیمیايی را در بر می

اين ضري  بیانگر روزهای از دست رفته  :ASR (Rate Accident Severity) ضریب شدت حادثه

 کارگر.  ۱۱۱به علت حواد  در يک مدت معین به ساعت کار سودمند کارگران در همان مدت برای 

بیانگر تعداد حواد  در يک مدت : AFR (Accident Frequency Rate) ضددریب تکرار حادثه

 کارگر است. ۱۱۱ساعات کار مفید کارگران در همان ساعت برای  امعین ب

ت نی ی است به منمور پیشگیری از راه  :Tog out- Lock out عالمت گذاری بروی ماشین آالت

 ای از آناند و هنگام کاربرد يک ماشین يا قطعهاندازی و آزاد شادن اتفاقی منابع انرژی که ذخیره شده

 که در دست تعمیر است قرار دارد. 

درجه حرارتی اساات که در آن درجه حرارت يک ماده سااوختی (: Flash Point) زنی نق ه شددفله

گردد و به محض نزديک شدن شعله يا به اندازه ی کافی بخار می مايع يا در حال تبديل شادن به مايع

  .شودور شدن و شروع حريق می جرقه به آن باعث شعله

 .های غیرمستقیمهای مستقیم و زيانزيان (:LOSS Of Accident) های ناشی از حادثهزیان
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Organization Maritime International   (IMO) سازمان جهانی دریانوردی 

FTL) Fatality Lost :)ای ناشی از کار که منجر به مرگ شود.حادره 

LTI) (Lost Time Incident):)  حادره اتالف وقت و يا هر حادره ناشااای از کار که باعث شاااود

شخص حادره ديده به مدت يک شیفت کاری تمام و يا بیش از يک روز در محلی کار خود حاضر نباشد 

 باشد. می LTIمعادل يک 

MTO) (Medical Treatment Only) :) و يا هرگونه جراحت ناشی از کار که فرد حادره ديده به

نمايد و يا به عبارت ديگر حادره ديده پس از معاينه توسط پزشک به محل کار خود جعه میپزش ی مرا

 .دهدباز گشته و فعالیت عادی روزانه خود را ادامه می

RWTC) (Restricted Work/Transfer Case) :)کاه بر ارر آن فرد حاادره ديده ای حاادراه

شااود بعنوان مثال کارگر های ساابک به وی محول میتواند کار روزانه خود را انجام بدهد ولی کارنمی

   دهد.عملیات تخلیه و بارگیری به دلیل ضرب ديدگی انگشت مدتی کار صفافی در انبار را انجام می

(TIRD) Total Recordable Incidents Threat :باشد. قابل گزار  می ی کهيا کلیه حوادر 

Threat: بروز يک خطر و در نتیجه يک حادره شود. عامل تهديد کننده ای که بالقوه باعث 

Barrier:  هرگونه مانع يا وساایله مواجهه با تهديد های موجود، در محل که از حاد  شاادن و يا بروز

 خطر جلوگیری کند.

:Top Event  اولین اتفاق پس از آزاد شااادن خطر و يا بروز آن برای مثال بیرون ريختن محتوی يک

 ظرف، مخزن و ...

:Measures Preparedness Cover عملیاتی و و ابزار مهیا در محل اعم از فنی هرگونه وساااائل ،

سااازمانی که موج  محدود نمودن پیامد اولین اتفاق شااامل سااانحه و يا زنجیره سااوانح ناشاای از آن 

  گردد.

:Escalation Factors  عواملی که باعث افزايش ريسک عمل ن ردن موانع و يا وسائل و ابزار جبرانی

 فوق گردد. 

Escalation Factor Controls: های الزم در محلی برای مديريت شرايطی که باعث افزايش کنترل

 شود.و ابزار جبرانی موجود می ريسک عمل ن ردن موانع

Unsafe Condition: شرايط نا ايمن.  

In ad equate or missing machine Guards :آالتمناس  بودن حفاظ ماشیننبودن يا نا 

Defective tools or equipment: های معیوبتجهیزات و ابزار 

: Incompetent warning systems های هشدار دهنده نامناس سیستم. 
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Fire and explosion hazards :عوامل بالقوه حريق يا انفجار 

Incompetent housekeeping: رر(ؤس  )غیر منامناربط  و ضبط 

Protruding objects:  جلو آمده از محدوده استقرار آنهااشیا 

Hazardous atmospheric conditions: شرايط جوی مخاطره آمیز 

Hazardous placement or storage : ذخیره يا جا به جايی مخاطره آمیزمحل 

Excessive noise:  باال بودن میزان سرو صدا 

Entangling hazard e.g. loose clothing or Jewelers: های گشاد و جواهرات آويزان لباد 

Exposure to Radiation: تماد با اشعه 

: Inadequate illumination or Ventilate  مناس تهويه و روشنايی نا 

Working without Authority: کار کردن بدون مجوز  

leaving equipment in a dangerous Condition:  ترک تجهیزات در يک وضعیت خطر ناک 

Driving vehicles too fast in the Workplace:  راندن وسیله نقلیه با سرعت غیر مجاز 

Disconnecting safety devices such as Guards: ها جدا کردن تجهیزات ايمنی نمیر حفاظ

 از دستگاه 

Using equipment in the Wrong way: به جا يا غیر اصولی از تجهیزات استفاده نا 

Working in an unsafe Position: کار کردن در موقعیت ناايمن  

Bad loading of Vehicles :بارگیری نا مناس  وسیله نقلیه 

Failure to lift loads Correctly: تباه يا خطا هنگام بلند کردن باراش 

Being in an unauthorized Place: بودن در محل های غیر مجاز 

Unauthorized servicing and maintaining of moving or energized Equipment: 
 بدون اجازه تجهیزات برقی يا دوارسرويس و تعمیر 

Horseplay: (شوخی کردن )در زمان کار 

Smoking in areas where it is not Allowed: در محل های غیر مجاز سیگار کشیدن  

Drinking alcohol or taking Drugs: استفاده از ال ل و مواد مخدر 

Permit to work System: وشاتاری رسمی به منمور کنترل يک سایساتم ن، سایساتم مجوز کار

های جنبه ساارپرسااتان و اپراتورها -ای ارتباطی میان مديريتهای خاصاای از کار همچنین وساایلهگونه

 سیستم مجوز کار به قرار زير است:اصلی يک 
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Unsafe Act افزايش و باعث شااده انجام ايمن مساایر انحراف هر اقدامی که باعث ایمن:/ اقدام نا 

 گرددمی حادره بروز پتانسیل

Injury Severity Rate /:های کاری از دست رفته به ازای هر يک تعداد روز نرخ شددت  دمات

 میلیون ساعت کاری

Flash point/  ترين درجه حرارتی که در آن يک مايع قابل اشااتعال با آزاد سااازی پائین :نق ه اشددتفا

 آيدمقداری بخار به صورت مشتعل در می

CFM) Cubic Feet Per Minute:) .مقیاسی جهت اندازگیری جريان هوا 

Attenuation/  رد بر گو  بمجرد اسااتفاده از میزان کاهش فشااار صااوتی وا :ضددفیفت -میرائی

   های محافمتی صداگوشی

EPA/ :های اين آژانس اجرای مساائولیت کیفیت آب و هوای محیط آژان( حفاظت مطیط زیسددت

 باشد.خارجی می

Exposure level/ :میزان خطر فیزي ی وشاایمیايی محیطی که کارگران و کارکنان  سدد ح مواجهه

 اند.در انجام وظايف خود مشوول

Eye Hazards /:دسته از اشیا  که توانايی صدمه زدن به چشم را دارند مانند:هر  خ رات چشدمی 

 آور.بخارات و تشعشات زيان -جرقه مايعات شیمیايی  -اشیای خارجی گرد و غبار

Flammable/ درجه  ۷۳۸شاااود که دارای دمای اشاااتعالی زير ای گفته میبه ماده  :شددتفاقابل ا

 کند.درجه سانتیگراد تجاوز نمی ۷۳۸دمای در  Psi 7۱سانتیگراد بوده و فشار بخار آن از

 دسته بندی مواد از نظر اشتفا 

Class A Fire:  و يا ديگر مواد عادی. -پارچه  -کاغذ  -چوب 

Class B Fire:  قابل اشتعاو يا ديگر مايعات  -  رنگ –گريس  -نفت  -گازوئیل  . 

Class C Fire: تجهیزات ال ترونی ی . 

Class D Fire:  قابل اشتعالفلزات . 

Class F Fire :روغن های خوراکی آشپزخانه. 

 های حفاظتی دسته بندی لباس

Level A Clothing  :پوساات و تنفس ب ار  -هايی که هنگام نیاز حفاظتی باال در مورد چشاام لباد

 روند. می
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Level B Clothing :کمتر هايی که زمان نیاز حفاظتی باال در مورد چشاام و تنفس و حفاظت لباد

 روند.ب ار می

Level C Clothing :روند.هايی که تنها در صورت نیاز حفاظتی تنفسی ب ار میلباد 

Level D Clothing: رود.هايی که تنها به منمور متحد الش ل بودن کارکنان ب ار میلباد 

DANGEROUS OCCURENCE رويدادی مشاااخص که از پتانسااایل قابل  ناک:رخداد خ ر

 خسارت بروز حادره و صدمات شولی بر خوردار است. جهت ايجادای در مالحمه

(FATAL ACCIDENTFREQUENCYRATE(FAFR  میزان فراوانی حوادث منجر به

 .میلیون نفر ساعت ۰۱۱ر به ازا هر تعداد مرگ ومیفوت: 

FATALITY IRATE -FR :فر کارکنانن ۰۱۱۱تعداد مرگ ومیر به از هر  میزان فوت  . 

HSE POLCY STATEMENT مشی:بیانیه خط HSE مشی سازمان در مدارکی که در آن خط

 رسد.مستند شده و به اطالع عموم می HSEراستای 

GORNEY MANAGMENT :ريزی شده افراد مديريت انتقال برنامه مدیریت گردشی سازمان

 گیری در موارد اقتضائی زير: و تجهیزات از محلی به محل ديگر و همچنین تصمیم

 های ناگهانی.از کار افتادگی اعالم مخاطرات و -زمان بندی توقف  -های ارتباطی مسیر

LINE MANAGMENT مدیریت  ف   . 
LOCK OUT/ TAG OUT :سیستمی جهت برچس  گذاری موانع و جلو  سدیسدتم قفل و بند

 ها و تعمیرات.گیری از عمل رد حادره ساز تجهیزات در حین بازرسی

MEDICAL TREATEMENT CASE :فردی مصااادوم يا بیمار که  مورد درمان پزشددکی

های درمانی )فراتر از کم های اولیه( توساط يک پزشک متخصص و يا يک بهیار باتجربه نیازمند کمک

 است.

PROCEDURE :ساندی که در آن نحوه انجام يک فعالیت بهمراه مساائول انجام آن  رو  اجرایی

 گردد.مشخص می

QUALITIY :که توان ارضای نیازی را  -خصای از ويژگیهای يک کاال يا خدمات کلیت مشا کیفیت

 داراست. 

REPORTABLE INCIDENT:  رويداد قابل گزار . 

SENIOR MANAGMENT: :مديرانی که دارای اختیار اجرايی به منمور طراحی  مدیریت ارشد

 باشند. های استراتژيک سازمان میگذاریسیاست
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TOXIC :که توان بروز صدمات خاصی به کارکنان را داراست.  -ويژگی خاصی از مواد شیمیايی سمی

 موضعی و يا سیستمیک باشد. -مزمن  -اين صدمات مم ن است حاد 

WASTE :مايع و گاز که بمنمور تولید محصاول مورد استفاده واقع  -موادی شاامل جامد  ضدایفات

 خاصی را ندارند. اند ولی ن در حال حاضر قابلیت رفع نیازشده

MEDEVAC: .انتقال ي ی از کارکنان از محل کار به بیمارستان بدلیل مسائل درمانی 

 نامه تخصصیواژه

Safety ::ساطح تضامینی که ساازمان با هم اری ساير ذينفعان در حفاظت از جان اشخاص،  اایمنی

د. نمايکاالها، تأسایساات، تجهیزات، شاناورها و محیط زيسات به ويژه محیط زيست دريايی تأمین می

 .درجه فرار از مخاطرات

Port ::های پشااتیبانی اساات، محل تالقی ها، انبارها، محوطه و زمینمحدوده لنگرگاه، اساا ه ابندر

 .خش ی و دريا

Risk Analysts ::فرآيندی سایساتمی اسات که طی آن ريسک از نمر  اتجزیه و تطلیل ریسدک

بندی پیامد و نرخ ت رار آن بررسی و از جنبه پذير  با توجه به اررات و پیامدهای آن ارزيابی و اولويت

 گردد.می

Accident ::ای که عالوه بر خسااارت مالی، زيساات محیطی و رويداد نامطلوب و ناخواسااته احادثه

 شولی منجر به جراحات جزئی، متوسط، شديد، نقص عضو و از کارافتادگی و يا فوت افراد شود.

Consequences ::اد، شناورها، هر نوع آسی  جانی يا مالی را که به افر اعواقب، تبفات یا خسارت

 ها يا شول به تبع بروز سانحه يا حادره وارد گردد.کاالها، محیط زيست، دارايی

Port Safety Management System  ::ای از مجموعهاسددیسددتم مددیریدت ایمنی بنادر

 افزارها و ساير اجزا  مرتبط و ي پارچه است که در تعامل با ي ديگرافزارها، سختها، نرمها، رويهسیستم

 .يابدو با بازخوردهای اطالعاتی به منمور مديريت ايمنی، در بنادر تجاری استقرار می

Incident ::ای هساتند که منجر به خسارت مالی يا زيست محیطی عموماً وقايع ناخواساته اسدانطه

ز یشاده ولی آسی  جانی ندارند. در بعد ناوبری شناورها وقايعی از قبیل از دست رفتن موتور يا س ان ن

 گردند.سانحه محسوب می

Risk Identification ::فرآيند شناسائی و تشخیص ريسک به نحوی که تعیین  اشناسائی ریسک

 دهد.نمايد چه ريس ی در چه زمانی، کجا، چرا و چگونه رخ می
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Risk ::عبارت اسات از حاصالضرب نرخ ت رار وقوع يک مخاطره در عواق  ناشی از تبديل  اریسدک

توان به اطالعات ربت شده در مورد حواد  مشابه قبلی يا نمر افراد محاسبه نرخ ت رار میبرای  ،حادره

افتد، احتمال بروز وجود دارد، وقوع صاااالح مراجعه نمود. تعريف عباراتی همانند به ندرت اتفاق میذی

دهد خ میم رر ر بروز کرده است و يا اين اتفاق به طوربینی است، اتفاق قبالً قابل پیشآن از نمر عقلی 

هايی از تعاريف کیفی در رابطه با نرخ وقوع هسااتند. به همین ترتی  در خصااوص شاادت عواق  نمونه

بر  ربايسااات به تف یک عواق  جانی، مالی، زيسااات محیطی و تأریناشااای از وقوع يک مخاطره نیز می

صااالح به توافقی درباره اساااد اطالعات حواد  قبلی و يا تجربه افراد ذیفعالیت بندر )ارر شااولی(، بر

 تعاريف هر مورد دست يافت.

Risk Management ::فرآيندی سایستمی جهت شناسائی، تجزيه و تحلیل و  امدیریت ریسدک

 های موجود است.واکنش به ريسک با هدف کاهش نرخ ت رار، پیامدهای منفی يا هر دو از ريسک

International Organizations المللی های بینها و انجمنیه ساااازمانکل المللی::امجامع بین

که در زمینه مساايل ايمنی خدمات بندری، دريايی، اشخاص و ساير موضوعات ذيربط مسئولیت تدوين 

، IOHها و... را به عهده دارند. ها، راهنماها، مقاولهنامهها، توصااایهنامهها، آئینو تصاااوي  کنوانسااایون

IMPA ،ILO ،WHO ،IALA ،IMHA ،IMO ،IAPH ها ها و انجمنهاايی از اين ساااازمااننموناه

 هستند.

Risk Criteria  ::عبارت است از يک مقیاد مصوب و مرجع که به وسیله آن اهمیت امفیار ریسک

های اجتماعی، اقتصاااادی و زيسااات محیطی، فايده، الزامات قانونی، جنبه - ريساااک از ديدگاه هزينه

 ه منمور ارزيابی مورد استفاده قرار گیرد.ها ب، ساير اولويتنفعانذيهای نگرانی

As Low As Reasonably Practical (AlARP) :: ي ی از  احدداقدل عملی قدابدل قبو

قابل قبول اسااات. از آنجايی که کاهش تعداد  کنترل ريساااک و باه معنی حاداقال عمل روي ردهاای

باشد لذا قبل از اتخاذ رو  کنترل ريسک، های موجود در هر فعالیت مساتلزم صرف هزينه میريساک

ای از نمر هزينه کنترل و خسارات ناشی از تبديل ريسک به سانحه يا حادره برآورد و در صورتی مقايسه

گردد. بديهی اسااات در مورد باشاااد آن رو  انتخاب می فايده مقرون به صااارفه - کاه از نمر هزينه

 هائی که تبعات جانی دارند کنترل ريسک بايستی به هر نحو مم ن صورت گیرد.ريسک

Bylaws ::هايی که توساااط مقام مجاز نامهها و آئینعبارتند از قوانین، دساااتورالعمل اقوانین مطلی

گردد از اين رو اين ذينفع جهت اجرا  ابالغ می آن بندر تهیه و به افراد صاسااااد شااارايط خابندر بر

 توانند از بندر به بندر متفاوت باشند.دسته از قوانین می
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Belfast Harbour Commisioners (BHC) ::سایاستگذاری و  اکمیسیونرهای بندر بلفاست

معروف  (BHC)شود که اصطالحًا به مديريت بندر بلفاست توسط کمیسیونرها يا نمايندگانی انجام می

 هستند.

Conservancy  ::های دساترسی آن است به معنی حفاظت و نگهداری بندر و بويژه کانالانگهداری

 به نحوی که صاحبان کاال، شناورها بتوانند از آن استفاده نمايند.

Capital Dredging ::ی هااليروبی که به موج  آن کلیه قسمت االیروبی ا دلی، الیروبی اولیه

 موردنیاز بندر تا عمق مناس  برای پذير  و تردد ايمن شناور ايروی شود.

Debries  ::های مربو  به کاالهائی که حین تخلیه يا بارگیری در پای عبارتند از باقیماندهاباقیمانده

و به دلیل حجم و ارتفاع خود  اساا له يا به نحوی در طول کانال دسااترساای به درون آب ريخته شااده

 توانند برای شناورها ايجاد خطر نمايند.باعث کاهش عمق آب شده و می

Emergency Plans منمور های اقتضددائی:: هدای مقابله با شددرایط اضدد راری، طرحاطرح

ای از قبیل سااایل، زلزله، تهديدهای تروريساااتی، هاايی هساااتناد که برای شااارايط غیرمترقبهطرح

مدت برق در  ن شناور در بندر يا کانال دسترسی، قطع طوالنیدرق شغهای شاناور و کاال، ساوزیآتش

 سالساالهبه  بندر و... تهیه و هدف آنها کاهش تبعات و عواق  ناشای از بروز اين شارايط در نتیجه عمل

های اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط مشخص اسااد وظیفه و مسئولیتاقداماتی اسات که در طرح بر

 شده است.

Hazard ::ها رسانی به افراد، دارائیگردد که پتانسیل آسی به شرايط يا فرآيندی اطالق می امخاطره

ترسی که موقعیت آن قباًل به وروق در کانال دسميا محیط زيسات را دارد به عنوان مثال وجود شاناور 

 گردد.های کشتیرانی اعالم نشده است يک مخاطره محسوب میفرماندهان شناورها و شرکت

Maintenance Dredging ::منمور انجاام اليروبی باا هادف نگهداری عمق  االیروبی نگهدداری

 کنندگان از خدمات بندری اعالم و برای ايمنی عبور و مرور الزم است.مناسبی است که قبالً به استفاده

Mission Statement  ::حاکی از فلسفه وجودی يک سازمان يا مؤسسه انتفاعی و ابیانیه مأموریت

ن بیانیه، اهداف اصاالی که در نمر اساات تا مجموعه به آن غیرانتفاعی خصااوصاای يا دولتی اساات. در اي

دست يابد اعالم و به اطالع عموم کارکنان و مشتريان رسانده و مجموعه خود را متعهد به اجرای موارد 

تواند گويای تعهد به ارائه خدمات مناس  بندری داند. در سطح بندر بیانیه مأموريت میاعالم شاده می

 خود باشد. و دريائی به مشتريان
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Procedures  های اجرائی انجام فعالیت اسات که به موج  آنها و  به معنی ر های اجرائی::ارو

 گردد.توالی انجام کار به نحوی که بیشترين سطح ايمنی را فراهم نمايد مشخص می

Prioritising vessels  در  بندیبندی شناورها، اولويتمنمور از اولويت بندی شدناورها::ااولویت

ارائه خدمات بندری به آنهاساات. به عنوان مثال پذير  شااناورهای مسااافری يا شااناورهايی که حامل 

 افراد مجروح يا بیمار باشند نسبت به ساير شناورها از اولويت بیشتری برخوردار است.

Pilot Exeemption Certificate (PEC): ای است که دارنده آن برای ورود و به معنی گواهینامه

روج از بندر نیازی به داشتن راهنما ندارد. بر اساد مقررات ملی و گاهاً محلی، فرماندهان شناورهائی خ

شااده به يک بندر تردد نمايند مانند شااناورهای که در يک دوره زمانی بیش از حداقل مورد نیاز تعیین

 هینامه اقدام کنند.آمیز دوره مربوطه نسبت به اخذ اين گواتوانند پس از طی موفقیتمسافربری می

Pilotage ::راهنمايی کمک به ناوبری ايمن شاناورها در محدوده بنادر است که به موج   اراهنمایی

آن فردی کارآزموده و آشنا با شرايط جورافیايی محدوده بندر، آب و هوا، جزر و مد، جريانات آب، کانال 

شود نامیده می (Pilot) دساترسای و مسالط به سااير اطالعات الزم برای تردد ايمن شناور که راهنما

دهد. الزامی بودن گیری صاحیح و ايمن در اختیار فرمانده شناور قرار میات الزم را برای تصامیماطالع

گیرنده در خصوص مسائل دريايی کشورها دارد های مرجع تصمیماستفاده از راهنما بستگی به سیاست

ازمان ی، سو از يک کشاور و يک بندر به کشاور و بندر ديگر متفاوت است. با هدف افزايش ايمنی ناوبر

مرجع ذيصالح، استفاده از راهنما در کلیه بنادر کشور را الزامی نموده است.  بنادر و کشتیرانی به عنوان

ارائه خدمات راهنمايی منو  به داشاتن گواهینامه شاايستگی بوده که در کشور توسط سازمان بنادر و 

ها، راهنمايی در بنادر رودخانههای راهنمايی حداقل به انواع شاااود. گواهینامهکشاااتیرانی صاااادر می

ها و به نام محلی که قرار اساات راهنما ها و يا ترکیبی از اين محلياچهرها، دها، لنگرگاهسااواحل، کانال

گردد. در ايران عمل راهنمائی برای شااناورهای ورودی از لحمه حرکت در آنجا فعالیت نمايد صااادر می

 های شناور و برای شناورهای خروجیبندر و بستن کلیه طناباز لنگرگاه تا پهلوگیری شناور در اس له 

 يابد.از زمان جدا شدن شناور از اس له تا رسیدن به محدوده لنگرگاه ادامه می

Port of Melbourne Corporation (PMC) :شرکتی است که اداره  :اشدرکت بندر ملبورن

 مرتبط با عملیات بندر را به عهده دارد. بندر ملبورن و نمارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مصوب

Port Activity Map ::ر های بندروشی است که به موج  آن در ابتدا فعالیت انقشه ففالیت بندر

م تر تقسیهای جزئیدسته( تقسیم و سپس هر فعالیت خود به فعالیت ۱به چند فعالیت عمده )معموالً 

های کنترلی هر مورد فعالیت شناسائی و فهرستی از رو های مرتبط با هر و سپس مخاطرات و ريسک

 شود.ارائه می
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Recommendations نها آهايی هستند که در صورت اجرای ها و فعالیتمنمور رو  ها::اتو دیه

ها به اختیار رساد. غالبًا عمل به توصیهام ان بروز خطر يا قرار گرفتن در معرض خطرات به حداقل می

 شود و پشتوانه اجرائی کافی ندارد.افراد گذاشته می

Reportion Points  ويژه از لحمه ورود به نقااطی هساااتند که شاااناورها به ::دهیانقاط گزار

های های مختلف به اطالع شاارکتمحدوده بندر تا خروج از محدوده که مشااخصااات آن قبالً به رو 

کشااتیرانی، مال ان شااناورها و افراد ذيربط ديگر رساایده اساات موظف به گزار  به برج کنترل بندر يا 

VTS باشند.... می ی ورود يا ترک بندر، مقصد ودر خصوص موقعیت شناور؛ زمان تقريب 

Salvage ::به معنی نجات کشااتی و کاال در دريا بوده و بیشااتر با هدف پیشااگیری از  انجات دریایی

و يا تال  برای بازيابی شناور يا کاالی موروق انجام  یغرق شدن شناور يا کاالی آن در شرايط اضطرار

اختیاری بوده و در صااورت توافق طرفین که بیشااتر به شاا ل عقد  Salvageشااود. انجام عملیات می

 شود.قرارداد است ارائه می

Stakeholders کلیه کسانی هستند که به داليل کاری مجبور به استفاده از بندر يا ارائه  نففان::اذی

ران، های بندری، صااااحبان کشاااتی و کاال، کارگزاو دريافت خدمات بندری هساااتند، اپراتورهای پايانه

 هايی از اشخاص ذينفع هستند.زيست، رانندگان وسايط نقلیه و... نمونهگمرک، محیط

Transshipment ::ها يا کاالی ترانشاایپی يا انتقالی کااليی اساات که در لنگرگاه اترانشددیك کاال

اده دهای کشااور از يک کشااور به کشااتی ديگر يا از هواپیما به هواپیمای ديگر انتقال بنادر يا فرودگاه

 شود.

Tenants ::از های روبکلیه کسانی را که بندر نسبت به واگذاری زمین، ترمینال، محوطه امستاجران

يا ساارپوشاایده، دفتر کار يا تجهیزات به آنها اقدام نموده اساات و برای ارائه خدمات به مشااتريان خود 

 شوند.مجبور به ورود به محدوده بندر هستند مستاجر نامیده می

Vessel Traffic Services (VTS)  ::به معنی خدمات ترافی ی به اخددمدات ترافیک دریایی

شاناورها اسات که به موج  آن خدمات موردنیاز جهت عبور و مرور ايمن شناورها در محدوده بندر به 

... از طريق برج کنترل ترافیک دريايی در  ، تل س و VHF ،AISهاای مختلف ارتبااطی از قبیل رو 

 شود. اختیار شناورها گذاشته می

تواناد به يک يا ترکیبی از خدمات می VTSبر حسااا  نوع بنادر و ترافیاک ورودی باه آن خادماات 

، و خدمات (Navigational Assistance)، خدمات کمک ناوبری (Information Service)اطالعاتی 

 ارائه گردد. (Traffic Organization Service)سازماندهی ترافیک 
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Wrecks های دسترسی منمور الشه شناورهای موروق در مسیرهای تردد و کانال های شناور::االشه

شااناورها بوده که به دلیل کاهش عمق آب باعث افزايش خطر برخورد و غرق شاادن ساااير شااناورها 

 گردند.
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