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 سیستم مدیریت ایمنی

 مشورت با کارکنان و بخش های دیگر

 

 فعاالنه صورت به دهد نشان که کند ارائه را یشواهد دیبا یمتقاض

 از خارج مند عالقه افراد نیهمچن و( ندگانشانینما ای) خود کارکنان

 کنترل یبرا یمنیا تیریمد ستمیس توسعه و استفاده در را، شرکت

 نشانه نیهمچن نیا که. دهد یم مشارکت زمان، طول در ها، سکیر

 سازمان درون یمنیا فرهنگ که دهد یم یبازرس به مربوط بخش به یا

 مربوطه ثالث اشخاص فعاالنه صورت به چگونه آنها و باشد یم چگونه

 در یمنیا تیریمد در را ثالث اشخاص آنها. دهند یم مشارکت را

 یم مشارکت شوند، یم گذاشته اشتراک به ها سکیر که ییجاها

 .دهند

 

 سیستم مدیریت ایمنی

 فرهنگ ایمنی

 توسط کردن نیتام نیا که کند، یم نیتام را سازمان اساس( sms) یمنیا تیریمد ستمیس ،یسازمان سطح در

 . شود یم انجام است، الزم آنچه کردن مقرر و فیتعر

 یشخص تجربه از یناش که دشانیعقا و ها ارزش رفتارشان، اساس بر را sms مضمون کارکنان، و تیریمد

 کی یمنیا فرهنگ نیا که. کنند یم درک باشد، یم جامعه و کار محل در یرفتار یهنجارها با بیترک در

 را یمنیا تیریمد ستمیس که ییندهایفرآ در مثبت دیعقا و ارزش رفتار، از یا مجموعه اگر. است سازمان

 خواهد جواب باال، تیفیک با جینتا دیتول یبرا ندهایفرآ آن با مسئله نیا آنگاه باشند، متمرکز دهند، یم لیتشم

 ای دارند، وجود تیریمد از حفاظت یبرا صرفا ندهایفرآ مثال طور به که باشد نیا غالب نگرش اگر. داد

 که است یزیچ نیا که باشند باور نیا بر کارکنان و باشد یم یمنیا از تر ارزش با پول شتریب کسب نکهیا

 به دارد امکان نیبنابرا و کند کار یخوب به که است دیبع sms ستمیس آنگاه است، آن خواستار تیریمد

 ستمیس کل که شود یم دهید یچسب عنوان به یمنیا فرهنگ که است لیدل نیهم به. شود وارد خدشه یمنیا

 شکست شوک، نیاول در اگر رایز باشد، ریپذ انعطاف "چسب" نیا که است مهم. است داشته نگه هم با را

 .بود خواهد یخراب معرض در زین خود sms ستمیس آنگاه بخورد،

 برنامه ریزی

 که کنند یم نیتصم همزمان صورت به که یحال در کنند، یزیر برنامه کار، و کسب یها فرصت رساندن اکثر حد به یبرا را خود یها تیفعال دیبا ها سازمان همه

 را یخطرات و ها سکیر دیبا یزیر برنامه ندیفرآ از یبخش عنوان به سازمانها. رندینگ قرار خطر معرض در شانیها تیفعال هنگام در یعموم یاعضا و مانکارانیپ کارکنان،

 از استفاده و معنادار یمنیا اهداف نییتع باشد، یم یتیریمد ستمیس از یبخش عنوان به که یزیر برنامه یدیکل بخش کی. کنند درک دارند، خود یزیر برنامه رامونیپ که

 .دهد یم انجام را ،یمنیا بهبود یبرا یزیر برنامه یدیکل ابزار عنوان به ها آن

 اتیعمل

 دیبا SMS ستمیس. کند یم فیتوص آن، یها فعالبت بهتر چه هر رتیمد یبرا را سازمان یعمل باتیترت و ها العمل دستور ،یمنیا ستمیس یها اتیعمل یاساس عنصر

 نیتام و شرکا مانکاران،یپ ،ییدارا تیریمد ،یاتیعمل کنترل و یزیر برنامه بخش، نیا یها مجموعه ریز. شوند یم انجام یعمل باتیترت نیا چگونه که دهد حیتوض

 .باشند یم یاضطرار تیریمد و رییتغ تیریمد کنندگان،

   Railname.ir                                             از حوادث یری= جلوگ یمنیارتقا فرهنگ ا

 شویم.ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور 



 یمنیا

 یموارد و صنعت ،یپزشک چون ییهانهیزم در و انسان با رابطه در که است ییهاواژه نیپرکاربردتر از یکی یمنیا

 آنرا و پردازدیم زیآممخاطره عوامل لیتحل و هیتجز به که است علم از یاشاخه یمنیا. شودیم استفاده لیقب نیا از

 یکنندگنگران از یحد به کار از یناش حوادث. کندیم یریگیپ آنرا کاهش و کنترل یراهکارها و کرده زیآنال

 نست،یا سؤال اما. دیآ یم حساب به کشور توسعه راه سر بر یجد یمانع آن یاقتصاد و یانسان تبعات که ده،یرس

 کرد؟ لیتبد کشور ییاجرا فعاالن و رانیگمیتصم کی یشماره یدغدغه به را مسئله نیا توانیم چگونه که

 ،یپزشک در. دارد مصداق هانهیزم تمام در که است یامقوله نیا و است درمان از ترارزان همواره یریشگیپ

 بر ،یمنیا یهابرنامه یگذشته در. است ارزانتر آن درمان و یماریب به ابتال از مراتب به کردن نهیواکس و یریشگیپ

 وقوع از بعد یمنیا یمهندس که یمعن نیبد. پرداختندیم حوادث کنترل و یبررس به واقعه از بعد فلسفه، کی اساس

 جینتا از و کرده مشخص را حادثه بروز علل الزم قاتیتحق انجام با که کردیم یسع و شده عمل وارد حادثه کی

 رخ یاحادثه دیبا یمنیا روشِ نیا در کند؛ استفاده مشابه حوادث وقوع از یریشگیپ یبرا یاهیپا عنوان به حاصله

 . شدیم ستمیس به یادیز یهانهیهز لیتحم باعث امر نیا جهینت در شود عمل وارد بتواند یمنیا یمهندس تا دادیم

 یمنیا تیوضع یبررس یبرا که گرفت قوت دهیا نیا دهیچیپ اریبس و حساس یهاستمیس گسترش و توسعه با

 حوادث لیتحل و هیتجز یبرا ییهاروش که دیگرد یسع لذا داد، وقوع یاجازه حوادث به توانینم گرید هاستمیس

 شد باعث تالشها نیا جهینت. کنند ییشناسا ستمیس کی اتیعمل از قبل را خطر وقوع لیپتانس بتوانند تا شوند، ابداع

 ندیفرآ کی قالب در و شده یسازمانده نظم، یدارا و شده یزیرطرح یبرنامه کی اساس بر ستمیس یمنیا امروزه

 سطح یرو بر دیتاک ستم،یس یمنیا یامروز فلسفه در. است کنترل – زیآنال روش هیپا بر که دیآ در واقعه از قبل

 قبل ستمیس خطرات یابیارز و ستمیس ای محصول یواقع اتیعمل ای دیتول از قبل و یطراح فاز در یمنیا از قبول قابل

 .باشد یم خسارت تحمل از

 :است ریز شرح به فیتعار نیا از یبرخ شده، رفته کار به یمنیا یواژه یبرا یاریبس فیتعار تاکنون

 .شوندیم واقع قبول مورد شده، یابیارز یهاسکیر آن در که است یتیوضع  -1

 .خطر از بودن دور درجه ای زانیم از است عبارت -2

 .خطر کی قبولِ رقابلیغ سکِیر از ماندن امان در -3

 :است شده فیتعر ریز صورت به یمنیا واژه ISO8402:1992 استاندارد در

 .باشد شده محدود قبول قابل زانیم به ،یماد خسارت ای ،(اشخاص به) بیآس خطر، احتمال آن در که یحالت

 1392 چهارم، چاپ آوران، فن " صنعت در عملکرد یشاخصها و یکاربرد یمنیا منبع :

 

 یزیر برنامه و یمنیا اهداف

 

 الزامات با مطابق سازمان که شود حاصل نانیاطم که است نیا ازین نیا از هدف

 به نیا که کرد، نیتضم را یمنیا بهبود وستهیپ طور به بتوان و است آن یقانون

 سازمان.شود یم دییتا تیریمد توسط و شود یم داده ارتباط کارکنان همه

 باشند یموضع در و باشند یابیدست قابل که باشد داشته یدار یمعن اهداف دیبا

 در اهداف نیا بر نظارت و یساز ادهیپ یبرا یندیفرآ دیبا نیهمچن سازمان و

 .باشد داشته مستمر، یبهبود هدف با و خود عمر طول

 

  ییدارا تیریمد

 

 مرحله از را خود یها ییدارا عمر چرخه تیریمد یچگونگ دیبا سازمان

 ها العمل دستور قیطر از دادن نشان نیا که دهد، نشان دفع مرحله تا یطراح

 محور انسان یکردیرو که دهد نشان دیبا سازمان. باشد یم SMS باتیترت و

 اتییجز با دیبا سازمان که. است کرده اعمال عمر، چرخه از مرحله هر در را

 ستمیس مختلف عناصر و شیها ییدارا تیریمد هنگام چه که کند مشخص

 بر نظارت، و یاتیعمل یزیر برنامه ،ییکارا تیریمد مانند سازمان یمنیا

 باشد نیا دادن نشان دیبا کارجو هدف. داشت خواهند کنش برهم گریکدی

 زانیم و نوع از یناش خطرات که دارد ها داده تیریمد یبرا یقو یستمیس که

 ) ادامه دارد (  .دهد یم نشان را، ها اتیعمل
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 مرگبارترین سوانح تاریخ راه آهن

 (کشته ۷۵۰) ۱۹۸۱ ژوئن ۶ هند، ،یباگمات رودخانه هار،یب قطار

 قطار حادثه، نیا یط. است بوده تیبشر خیتار یلیر سوانح نیناگوارتر از یکی شاهد هندوستان، هاریب

 و حدس اگرچه. کرد سقوط یباگمات رودخانه روان یهاآب داخل به و شده خارج لیر از مذکور

 که ستین مشخص قیدق طور به هم هنوز اما دارد وجود حادثه نیا وقوع لیدال درمورد ییهاگمان

 یرو که یگاو جان نجات یبرا قطار مهندسان از یکی شود،یم گفته. شد خارج لیر از قطار نیا چرا

 یواژگون تینها در و دیشد لغزش موجب که کشدیم را ویلوکوموت ترمز بارهکی به بود، آمده لیر

 زمان، آن یموسم یهاباران بارش لیذل به قطار لیر که باورند نیا بر گرید یبرخ. شودیم قطار

 که چه هر حادثه نیا لیدل. است شده خارج لیر از سبب نیهم به زین قطار و بود شده لغزنده شدتبه

 .افتادند روخانه داخل قطار نیا واگن ۹ از واگن ۷. است گرفته ۱۹۸۱ سال در را انسان ۷۵۰ جان باشد،

 

 



 نوظهور های سکیر

 مبهم و نامعلوم آن بالقوه تأثیرات و گسترش محدوده که جهت آن از نوظهور های سکیر

 عمده خسارات به لیتبد عاًیسر توانند می که جهت آن از اما نیست، درک قابل سادگی به است،

 های سکیر ای حرفه ابییارز و ییشناسا. باشند می خطرناک شوند، بیمه صنعت برای ای

 از را شرکتی سکیر تیریمد و شده محسوب سکیر تیریمد در نوظهو عنصری نوظهور،

 .سازد می زیمتما سنتی سکیر تیریمد

 از داخلی شبکه کی تشکیل نوظهور، های سکیر ییشناسا برای  اسکور شرکت راهکار

 و گران بیمه خسارات، به رسیدگی متخصصان حقوقی، کارشناسان گزارشات و مشاهدات

 بیمه صنعت کل ای بیمه کارشناسان خارجی اطاعاتی منابع ترکیب با که است سکیر رانیمد

 از اصلی هدف چه اگر. پردازد می شده ییشناسا نوظهور های سکیر ابییارز و نگیفیلتر به

 آن بینی پیش قابل غیر شیافزا و منتظره غیر های انیز از اجتناب نوظهور، سکیر کی پردازش

 نوظهور های سکیر با مرتبط بالقوه راهبردی های فرصت ییشناسا برای آن از توان می است،

 .کرد استفاده

 ینیپا بسیار وقوع احتمال با نادر حوادث

 ییانتها های کرانه کنترل و ییشناسا از توان می ین،یپا وقوع احتمال با حوادث پردازش برای

 نگهداری گری، بیمه نظیر مختلف های حوزه در عمده های سکیر وقوع علل عیتوز تابع

 استفاده ییدارا و اموال و عملیاتی های سکیر مجدد، واگذاری ای، بیمه اصلی فعالیت ذخیره،

 است آن معرض در که ییها سکیر بر که سازد می مطمئن را شرکت ند،یفرا نیا انجام. کرد

 و داشته کنترل باشد، می سکیر وقوع اصلی علل عیتوز تابع در که است عواملی از ناشی و

 با حوادث ای حرفه تیریمد کی. دارد می نگه شرکت شده اعام سکیر تحمل حد در را آنها

 و داده ارتباط شرکت کیاستراتژ تیریمد با را شرکتی سکیر تیریمد ین،یپا وقوع احتمال

 .باشد شده لحاظ شرکت سکیر تحمل حد که دینما می حاصل اطمینان

 ندهایفرا سکیر

 کی درونی کنترل سیستم ندها،یفرا سکیر سیستماتیک ابییارز و ییشناسا مهم ابزار کی

 میان. است شرکت ندهاییفرا از صحیح درک درونی، کنترل سیستم اساس. است شرکت

 تیریمد نظیر تییحما ندهاییفرا و مالی حسابداری ای خسارت پرداخت نظیر اصلی ندهاییفرا

 کارشناسان. دارد وجود زیتما اطاعات تکنولوژی های رساختیز تیریمد و گذاری هیسرما

 .ندینما می ییشناسا را ندیفرا بر مبتنی سکیر کنترل سک،یر کنترل سیماتر براساس ندهایفرا

 .دارد عملیاتی های سکیر تقلیل و ییشناسا در مهمی نقش درونی، کنترل سیستم

 ریسک اعتباری

 را خود اعتباری های سکیر بر نظارت ها شرکت از بسیاری 2007 سال مالی بحران به دنبال 

 شده حوزه نیا در سکیر ابییارز و ییشناسا کیفیت ارتقای موجب امر نیا و اند داده شیافزا

 شامل حوادث، و اموال بخش در اطمینان و اعتبار بر عاوه اعتباری سکیر ابییارز کی. است

 انواع و گذاران بیمه یهای یدارا مجدد، واگذاری زندگی، ییاتکا بیمه با مرتبط ای ترازنامه اقام

 جامع تحلیل عمده، های سکیر ریسا همانند. شود می نیز اعتبار سکیر به حساس قراردادهای

 رت،یمغا صورت در و شود قیاس شرکت سکیر تحمل سطوح با دیبا اعتباری های سکیر

 ابییارز و ییشناسا برای شیوه نیبهتر که، گفت توان می مجموع در .شود شیدهیاند تدابیری

 سکیر شرکت، خاص موقعیت تناسب به که است بخشی چند سیستم کی بر مشتمل سکیر

 برخورد های شیوه و است آن معرض در شرکت که ییها سکیر از جامعی ریتصو منابع، و ها

 .یآورد م فراهم را آنها با

 ادامه دارد

 

 

 بخش دوم –مدیریت ریسک 

 سکیر ییشناسا

 تلقی اهمیت حائز بسیار مرحله دو آن ابییارز و سکیر ییشناسا سک،یر تیریمد چرخه در

 ییشناسا دیبا باشند، تأثیرگذار فرد ای شرکت کی اهداف بر توانند می که حوادثی. شوند می

 .داد نشان واکنش آنها به مقتضی و مناسب نحو به بتوان تا شوند ابییارز و

 را زمان طی کار و کسب فعالیت های حوزه تمامی تا باشد جامع دیبا سکیر ییشناسا

 و ییچرا مورد در توضیحاتی همراه به حوادث از فهرستی مرحله، نیا حاصل. دربرگیرد

 گام عنوان به سکیر ابییارز. است کار و کسب زییر برنامه بر حوادث نیا تأثیر چگونگی

 ابییارز قابل اظهارات و شده ییشناسا های سکیر نسبی و بییتقر گاهیجا تعیین نیازمند بعدی

. است آنها وقوع احتمال و ها سکیر نیا از کی هر احتمالی تأثیر مورد در گیری اندازه و

 قابل بازار از آمده دست به اطاعات ای ها مدل در شان عیتوز نحوه براساس حوادث برخی

 مستندات و اطاعاتی های گاهیپا به مراجعه ای ویسنار تشکیل با گرید برخی هستند؛ گیری اندازه

 براساس که شود می تنظیم حوادث از فهرستی ت،ینها در. شوند می گیری اندازه ها شرکت

 سکیر ییشناسا برای مختلفی های تکنیک. اند شده بندی دسته وقوع احتمال و احتمالی تأثیر

 .است شده تلفیق نیز سکیر ابییارز آنها از برخی در که دارد وجود

 سکیر مورد در تفحص و تحقیق

 مورد در تفحص و تحقیق سک،یر پیرامون اطاعات گردآوری در مفید ابزارهای از کیی

 نسبتا   دفعات به سکیر کنترل مستقل واحد توسط ییها مصاحبه مثال، عنوان به. است سکیر

 نتیجه در. شود حاصل اطمینان اطاعات، منظم روند به نسبت تا شود می اجرا هم به کینزد

 وقوع علل مورد در و شوند می تبیین ساده بیانی با شده ییشناسا های سکیر ها، مصاحبه نیا

 توضیحاتی سکیر تخفیف جهت موجود اقدامات و ها سکیر گرید با همبستگی سک،یر

 ییفاکتورها به توجه با ها سکیر ها، شونده مصاحبه قضاوت و تجربه براساس .گردد می ارائه

. شوند می ابییارز سکیر کنترل کنونی وضعیت و وقوع احتمال احتمالی، خسارت نظیر

 م فراهم را سال نیچند طی ها سکیر ابییرد و روند تحلیل امکان ند،یفرا نیا طبیعی ماهیت

 نتیجه در و اطاعات افقی انیجر درگیر، افراد از وسیعی طیف حضور ن،یا بر عاوه .یآورد

 .سازد می میسر را سکیر فرهنگ تیتقو

 موردی گزارش

 مکانیزمی دیبا سک،یر به مدت ه کوتا واکنش بالقوه ظرفیت وجود از اطمینان حصول برای

 موردی صورت به را سکیر زمینه در عمده مدت کوتاه تغییرات که باشد داشته وجود

 ها مکانیزم نیا جمله از سکیر تیریمد برای دهی گزارش موجود های شیوه. کند منعکس

 .هستند

 بازار بررسی

. کند می استفاده خارجی منابع هم و داخلی منابع از هم سک،یر ییشناسا جامع سیستم کی

 ب اطاعاتی های گاهیپا و تخصصی مطبوعات نظیر منابعی از عموم استفاده مورد اطاعات

 بهینه استفاده برای انسانی نظارت با همراه نگیفیلتر هوشمند سیستم کی به. دیآ می هدست

 نیا خارجی، منابع کردن دنبال. شوند ییشناسا ها سکیر تا است نیاز اطاعاتی منابع نیا از

 برنامه کی طبق احتمالی های سکیر تمام به که دهد می اطمینان و کند می تکمیل را ندیفرآ

 . شود می پرداخته زمانی
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کار طیمح بهداشت و یمنیا تیرعا یبرا نکته (۱۱) ازدهی  

 ) ادامه از شماره قبل ( دیینما برطرف را یسوزآتش خطرات   - 2

 یریجلوگ یرضروریغ اشتعالقابل مواد شدن جمع از که دارند فهیوظ کارکنان

 یهازباله ،OSHA( ۱۹۱۰٫۱۶۰) خطرناک مواد استاندارد اساس بر. کنند

 .شوند دفع روزانه و شده یآورجمع مخصوص ییهامحفظه در دیبا اشتعالقابل

 یرانهیشگیپ ریتداب به سرپرستان یمنیا دستورالعمل در کایآمر یمل یمنیا یشورا

 :کندیم اشاره یسوزآتش برابر در یمنیا حفظ خصوص در ریز

 یدارنگه کار طیمح در ازین مورد مقدار به تنها را اشتعالقابل مواد •

 .دیده انتقال نمیا انبار کی به را آنها دیبا نباشد، مواد نیا به یازین یوقت. دیکن

 تراقاح منابع از دور و مشخص یمحل در را زودسوز و اشتعالقابل مواد •

 .دیکن یدارنگه

 رد. دیکن یریجلوگ اشتعالقابل عاتیما با خود لباس شدن آلوده از •

 .دیینما ضیتعو را خود یهالباس اتفاق، نیا وقوع صورت

 هداشت وجود یاضطرار خروج یهادرب و راهروها در یمانع چیه دینبا •

 ای کاالها شتنانبا از. شوند داشته نگه بسته دیبا هاپلهراه به یمنته یهادرب. باشد

 .دیکن اجتناب هاپلهراه در اقالم

 خودکار، یهاپاشآب از متریسانت ۴۶ حداقل را هیاول مواد •

 وجود. دیدار نگه دور هاپاشآب یهاکنندهکنترل و ینشانآتش یهاکپسول

 ۹۲ تا ۶۱ نیب یافاصله اما است یضرور و الزم یمتریسانت ۴۶ یفاصله

 یمتریسانت ۹۲ یفاصله کی دیبا سقف تا انباشته مواد. شودیم هیتوص یمتریسانت

 باشد، تهداش ارتفاع متریسانت ۴۵۷ از شیب انباشت زانیم نیا اگر. کنند حفظ را

 رالعملدستو جمله از ییاجرا یهادستورالعمل. شود برابر ۲ دیبا سقف تا فاصله

 چک دیبا ANSI/NFPA 101-2009 و( Life Safety Code) یمنیا

 شوند

 دیکن کنترل را غبار و گرد زانیم - ۳

 

 گرد ۱/۳۲ از شیب یانباشتگ آتش، برابر در محافظت یمل یهیاتحاد نظر اساس بر

 اتاق سطح درصد ۵ حداقل یدگیپوش باعث که متریلیم ۰/۸ ای نچیا هر در غبار و

 هب غبار و گرد یانباشتگ نیا. گردد دیشد یانفجار به منجر تواندیم شودیم

 متخصص کی ،یگر یگفته به .است کاغذ یرهیگ ای سکه کی ضخامت

 هوا تیفیک با مرتبط یاحتمال خطرات برابر در را کار طیمح دیبا یصنعت بهداشت

 .کند تست غبار و گرد و

 و گرد انفجار و یسوزآتش از یریشگیپ استاندارد که NFPA 654 استاندارد

 یمنیا یهاتیفعال و غبار و گرد کنترل خطرناک، ینواح ییشناسا بر است، غبار

 یروش ارغب و گرد مکش که کندیم انیب استاندارد نیا. دینمایم دیتاک یبهداشت و

 گرید یهانهیگز از هم شستن آب با و دنیکش یت. است کردن زیتم یبرا مطلوب

 دسترسبلرقایغ ای منیانا سطوح یبرا زین باد یهاپمپ از استفاده. باشد تواندیم

 ،(CCOHS) کانادا کار طیمح بهداشت و یمنیا مرکز نظر به .است مجاز

 زیتم را هامکان ریسا و آالتنیماش ها،سقف وارها،ید توانندیم یصنعت یهامکنده

 .کنند

 بخش یصنعت بهداشت ارشد متخصص ،(Steve Ahrenholz) آرنهولز ویاست

 کار طیمح بهداشت و یمنیا یمل یهیاتحاد قاتیتحق و خطر یابیارز نظارت،

 ای دیکن استفاده مرطوب یهاروش از دیبا ای شما»: دیگویم ،(NIOSH) کایآمر

 مپپ ای یمعمول یجاروبرق کی از دینبا. دیباش داشته کارآمد مکش یهاستمیس

 و بارغ و گرد مجدد شدن معلق باعث آنها از استفاده که چرا دیکن استفاده باد

 «.شودیم کار طیمح در آن شدن پخش

  )ادامه دارد(

 safetyandhealthmagazine.com منبع:

  رجان بهفر نیاه ، فرشته منوچهری و مم ها: هاجر محمودی ، مهین  دغاغلهمکارانی که در این شماره ما را یاری داده اند: آقایان علی حکامی قاسمی ، فضل اله همتی ، پیمان حبیبیان و خان
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