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 هدف  .1

 وزارت سطح در حوادث رخ داده وتحلیل تجزيه تحقیق، در وحدت رويه ايجاد ی مذکور،راهنما تدوين از هدف

 باشد.مي نفت

 ريتأثدامنه کاربرد و محدوده   .2

و کلیه شرکتهای اصلي،  رعاملیغ پدافند و ستيزطیمح ايمني، بهداشت، کل اداره راهنما اين کاربرد دامنه

 .باشدمينفت  تابعه و فرعي وزارت

  هاتيمسئول  .3

باشد که اين راهنما مي HSEاز وظايف  مربوطه درس آموزی فرم و گزارشات تهیه و داده رخ حوادثتحقیق 

ر انجام بهتر تحقیق حادثه به منظويي که واحدهای و استفاده آنها ارائه مي شود. ساير به منظور بهره گیر

 از اين راهنما بهره گیرند. مي توانند همكاری داشته باشند نیز HSEبا واحد  بايستي

 الزامات و مستندات مرجع .4

 وزارت نفت HSEاداره کل  ، اطالع، تحقیق، تجزيه و تحلیل حوادثراهنمای ثبت .1

1. HSG245, Investigating accidents and incidents, published 2004. 

2. ESReDA Working Group on Accident Investigation, Guidelines for Safety 

Investigations of Accidents, 2009. 
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 تعاريف .5

که منجر به آسیب کارکنان،  ایی نشدهزيربرنامهناخواسته و عبارت است از هر رويداد  :(Accidentحادثه )

 گردد. ستيزطیمحی انرژی، صدمه به تجهیزات/ تأسیسات و يا هاحاملاز دست رفتن منابع و 

ي مشخص مي نمايد که چه اتفاقي روشنبهتحقیق حادثه  (:Accident investigationحادثه )تحقيق 

در جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن صورت گیرد.  بايدو چه اقدامي  دادهرخچرا چگونه رخ داده، ، دادهرخ

 ه مرحلهس به حادثه تحقیق د. فرايندنه سرزنش( شوسازی حقايق )و سبب روشن بايدبررسي و تحقیق حادثه 

و بررسي  (استشهادی شواهد آوری جمع) ، مصاحبه(فیزيكي شواهد آوری جمع) حادثه محل از میداني بازديد

 مستندات و مدارك مرتبط )شواهد استنادی( تقسیم مي شود.

بعد از فرايند تحقیق حادثه و جمع آوری شواهد  (:Accident analysisحادثه )تجزيه و تحليل )آناليز( 

حادثه کلیه رويدادهای الزم و کافي  تجزيه و تحلیلمرتبط، فرايند تجزيه و تحلیل حادثه آغاز مي گردد. 

 تجزيه و تحلیلدهد. جهت وقوع حادثه را با رعايت سلسله مراتب منطقي و ترتیب وقوع در کنار هم قرار مي

دهد. در طي اين فرايند علل حادثه شناسايي را مورد ارزشیابي قرار مي تحقیق بدست آمده ازحادثه شواهد 

 مي گردد.

 در که ست ا خطرناك ماده يا انرژیيا رها شدن ناخواسته    انتشار  (:direct causeحادثه )مستقيم   علت

  آزاد مي شود. حادثه زمان

 که میدهد رخ حادثه يک چرا که است دلیلي ترين واضح (:indirect causeحادثه )علل غيرمستقيم 

 .باشد مي ايمن نا شرايط يا اعمال صورت به

باعث افزايش  توانديمکه ايمن انجام کار  یهاهيروهرگونه عملي خارج از  (:Unsafe Act) منيناااعمال 

 حادثه گردد. احتمال بروز

احتمال بروز حادثه را افزايش  توانديمهرگونه شرايط محیطي که  (:Unsafe Condition) منينااشرايط 

نامناسب، شرايط محیطي خطرناك، تجهیزات  هشداردهندهی هاستمیسمانند حفاظ بندی نامناسب،  دهد

 معیوب و غیره.

 هستند حادثه غیرمستقیم علل سازنهیزم یانهیزم علل :(Underlying Causeحادثه ) یانهيزم علل

 .شونديم تقسیم انساني و شغلي های فاکتور دسته دو به و
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که در علل سیستمي و مشكالت زيرساختي است، ای علل ريشه :(Root Causeحادثه ) ایعلل ريشه

ها ممكن است شامل گردند. آنصورت اصالح سبب پیشگیری از وقوع مجدد آن حادثه و حوادث مشابه مي

  باشند. میرمستقیغو  یانهیزمعلت  چندين
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 اقدامات .6

 حادثه تحقيق -6-1

با گذشت زمان بیشتر از وقوع . گیرد قرار تحقیق و بررسي مورد وقوع از پس فرصت اولین در بايد حادثه

 از پیش بايد .وقوع افزايش مي يابد چگونگي و علت خصوص در دقیق اطالعاتبدست آوردن  ريسک حادثه،

 حطر میتوان حالت دو از وی مصاحبه به عمل آيد. در کند فراموش را حادثه جزئیات ديده، آسیب فرد اينكه

 :انداخت تعويق به را ديده صدمه فرد از سوال

 .شود مي وی درمان روند کندی سبب سوال طرح اگر .1

 باشد. شديد بسیاردچار آسیب ديدگي  فرد اگر .2

 به نیل جهت در بايد که آنها از برخي. گیرد قرار نظر مورد حادثه تحقیق برای بايد مشخصي قواعد و اصول

 :از عبارتند گیرند، قرار نظر مد نتايج بهترين

 نقش حادثه وقوع در احتماالً که موجودی فرايند يا عملیات تجهیزات، با بايست مي محقق حادثه .1

 ، آشنا باشد.اندداشته

 بیعتط بايد متناسب با تحقیق تیم تعداد نفرات و شود تعیین بايست مي حادثه بررسي انداز چشم .2

 .باشد آن فني پیچیدگي و بزرگي حادثه،

 .برساند حادثه محل به را خود سرعت به بايست مي محقق حادثه دقیق، حقايق اخذ جهت .3

 .گیرد قرار مدنظر حوادث بررسي زمان در بايست مي علتي چند نظريه .4

 نه و دساز رهنمونآن  علل سوی به را تحقیق حادثه که باشد حقايقي آوری جمع اصلي، هدف .5

 .ديگران سرزنش و نكوهش بر تمرکز

 مشاهدات، کلیه بررسي، فازهای و مراحل کلیه در دفترچه يک تهیه با که دارد اين به نیاز محقق حادثه

 .نمايد ثبت آن در را حادثه بررسي با مرتبط اطالعات و هاداده

 جهت محقق حادثه و باشد شده ثبتتحقیق حادثه  دفترچه در بايد قبل از که ضروری و ابتدايي موارد

 :از عبارتند نمايد، اقدام آنها به پاسخگويي

 کسی؟ چه. الف

 های چه کسي:سوال نمونه
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 ؟اندهشد حادثه دچار يا کساني کسي چه -

 نمود؟ گزارش را حادثه کسي چه -

 برخوردارند؟ حادثه خصوص در اهمیتي حائز اطالعات از کساني چه -

 اند؟گرفته قرار مصاحبه مورد کنون تا کساني چه -

 چيزی؟ چه. ب

 های چه چیزی:سوالنمونه 

 ؟ه استداد رخ اتفاقي چه -

 دانند؟مي چه شاهدان -

 است؟ آمده دست به شواهدی چه -

 است؟ گرفته صورت اقداماتي چه -

 اند؟گرفته قرار جريان در حد چه تا مؤسسات ساير -

 کجا؟. ج

 :کجاهای سوال نمونه

 داد؟ رخ حادثه کجا -

 بودند؟ کجا قربانیان -

 بودند؟ کجا شاهدان -

 بودند؟ کجا شده مشخص شواهد -

 زمانی؟ چه. د

 :زمانيچه  سوال های نمونه

 داد؟ رخ حادثه زماني چه -

 رسیديد؟ شما )محقق حادثه( زماني چه -

 ؟ه استشد رويت زماني چه در بار آخرين قرباني -

 رسیدند؟ زماني چه نجات و امداد گروههای -
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 چگونه؟. ه

 :چگونههای سوال نمونه

 پیوست؟ وقوع به چگونه حادثه -

 يافتید؟ دست اطالعات اين به چگونه شما -

 چه؟ با. و

 :با چه هایسوال نمونه

 باشد؟مي مرتبط ديگری رويدادهای چه با رويداد اين -

 چرا؟. ز

 :چراهای سوال نمونه

 داد؟ رخ حادثه اين چرا -

 شد؟ گزارش حادثه اين چرا -

 بودند؟ میلبي شاهدان چرا -

 داشت؟ وجود تأخیر چرا -

 کسی؟ چه با. ح

 :کسي چهبا  در مورد هاسوال نمونه

 است؟ شده ديده کساني چه با قرباني -

 اند؟ شده ديده کساني چه با شاهدان -

 ؟مقدار چه. ت

 :مقدارهای چه سوال نمونه

 شد؟ وارد خسارت مقدار چه -

 رفتند؟ بین از تجهیزات از مقدار چه -
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 حقیقت فرايند طي در بايد حادثه تحقیق کننده حادثه هر که است روتیني و معمول سواالت الذکر فوق موارد

 دیبن جمع به حادثه تحلیل و تجزيه فرايند در تا يابد دست آنها برای معقول و مناسب پاسخي به حادثه

 االب موارد به منحصر سؤاالت اين حادثه نوع به توجه با است بديهي چند هر. يابد دست صحیحي و مناسب

 .مي تواند متفاوت باشد حادثه نتايج و طبیعت به بستگي و نبوده

 يک شواهد آوری جمع. گیرد مي صورت مناسب و مستدل شواهد آوری جمع هدف با حادثه تحقیق فرايند

 بر یرانهگ پیش تصمیمات نهادن بنا و بررسي بمنظور ها داده کننده فراهم که باشد مي يابي حقیقت فرآيند

 :از دعبارتن منبع سه اين. گیرند مي نشأت منبع سه از عموماً تحقیق حادثه شواهد. باشد مي ها يافته پايه

 میداني بازديدهای و مشاهده -

 مصاحبه -

 مدارك و نداتتمس بررسي -

 زماني چه بوده، غیرعادی رويدادی چه بوده، عادی عاملي چه کنند مشخص بايستمي شده جستجو شواهد 

 .است بوده چه رويداد اين نتايج ورخ داده  اتفاق چگونه داده، رخاتفاق 

 :شود مي تقسیم زير مراحل به حادثه تحقیق فرايند اساس اين بر

 (فيزيكی شواهد آوری جمع) حادثه محل از ميدانی بازديد  -6-1-1

 بايدمحل حادثه را مورد بازديد قرار داد. محل حادثه  ، بايد، بالفاصووله بعد از وقوع حادثهدر صووورت امكان، 

 یمحل هیچ چیز نبايدايمن شده باشد. تا زمانیكه شرايط خطرناك يا اضطراری در محل حادثه وجود دارد،     

صحنه   ست نیاز   زيرا تغییر داد وقوع حادثهرا در  صاويری از محل حادث گرفتن  کروکي يا  به تهیهممكن ا ه ت

 باشد.

شطرنجي   برای رسم کروکي  ست از کاغذهای  شان دهنده   اها بهتر ا ، معینمقیاسي  ستفاده کرد و هر مربع ن

 باشد. 

 آنها عبارتند از:تهیه تصاوير از حادثه نیز کاربردهای مفید زيادی دارد که عمده ترين 

 حادثه وقوع تعیین موقعیت محل .1

 ترسیم ديدگاه شاهدان در خصوص صحنه حادثه .2

 شواهدی در خصوص مونتاژ يا بكارگیری اشتباه تجهیزات، مواد و ساختارها .3

 ها و غیرهها، نشانهیات عاليم، دستورالعملجزئ .4
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 شواهدی در خصوص استفاده نادرست و يا عدم تعمیر و نگهداری مناسب .5

 آالتتصوير توالي از کار افتادگي ماشین .6

 های آتيتصاويری جهت آموزش .7

 ثبت شوند: از جمله مواردی که بايد ،هنگام بازديد از محل حادثه

 افراد کشته و مجروح شده .1

 اند.آالت، تجهیزات و ساير ابزاری که در حادثه نقش داشته يا متأثر از حادثهماشین .2

 اجزای جدا يا شكسته شده تجهیزات .3

 اند.کلیه اجزايي که طي حادثه و يا پس از آن آسیب ديده .4

 خراش، فرورفتگي، لكه رنگ و ... روی سطوح .5

 ردپا يا اثر جابجايي .6

 نقص يا اختالل در سطوح .7

شدن يا رنگ پس دادن مايعات، چه قبل از وقوع حادثه بوده و چه در نتیجه حادثه ريخته     .1 شته  انبا

 شده باشد.

 شده مواد نشت کرده و يا آلوده .1

 نواحي مخروبه .11

 تجهیزات و وسايل ايمني .11

 

 تحت لذا بايد آنها را اوقات ممكن اسوووت برخي از قطعات و اشووویا نیازمند بررسوووي بیشوووتر باشووود، گاهي

 ند:باشها ممكن است شامل موارد زير های فني قرار داد. آنآزمايش

سووخته يا سوايیده   هايي که شوكسوته، خمیده،   های سوازه آالت، تجهیزات و بخشاعضوای ماشوین   .1

 اند.شده

رود که در نتیجه حادثه از درون دچار خرابي يا توقف        ها اين گمان مي  هايي که در مورد آن  بخش .2

 اند.يا تنش غیرعادی شده ناگهاني

 اند.رود که بطور نادرست مونتاژ شدهها اين گمان ميهايي که در مورد آنبخش .3

رود که دارای مواد اولیه نامرغوب، بازپخت يا عملیات         ها اين گمان مي  هايي که در مورد آن  بخش .4

 باشند.حرارتي نامناسب يا اتصاالت نامناسب مي
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شكل     بخش .5 ساخت م ضايي که در  ضعیف بوده يا به نظر   دار بنظر ميها يا اع سند، دارای طراحي   ر

 باشند.آيد که دارای اتصاالت ناکافي با ساير تجهیزات ميمي

 اند يا دارای مهار کافي نیستند، مانند خطوط لوله، اتصاالت،ت نصب شدههايي که بطور نادرسبخش .6

ز ا ها و کلیه موارد مرتبط با عملیات گردشي، لرزشي، يا حرکت واکنشي ناشي    ها، کنترلکشي سیم 

 يا کشش. فشار

 ها و شناساگرهای موقعیتي يا عملیاتيکنترل .7

 های تقويتها، ترانسووفورماتورها و دسووتگاهپمپباشووند مانند موتورها، هايي که منبع نیرو ميبخش .1

 نیرو

 های تعويض يا اصالح شدهبخش .1

 باشند.اشیا و موارد خارجي که دارای بو، رنگ، شكل، اندازه يا موقعیت متفاوتي مي .11

 باشند.هايي که نشان دهنده نشتي ميهای ناشي از مايعات، بعالوه بخشها و لكهنشتي .11

باشد. بازديد خوب و اصولي پاسخ حادثه، بهترين شروع در تحقیق حادثه ميبدون ترديد بازديد از محل 

آوری شد، زمان آن فرارسیده از سواالت را روشن خواهد ساخت. زمانیكه کلیه شواهد فیزيكي جمع بسیاری

 شاهدان يا قربانیان پرداخته شود. مصاحبه بااست که به 

 (استشهادی شواهد آوری جمع) مصاحبه  -6-1-2

 عاتاطال آوردن بدست جهت خصوصاً سايرين، با صحبت و پرسش دانش و هنر بايد کنندگان حادثهتحقیق 

 زا توانمندی اين از تحقیق کنندگان برخورداری از اطمینان ضمن است الزم لذا. باشند دارا را مساله درك يا

 .نمود استفاده نیز زير راهنمای

 :مصاحبه از پيش

 کسب نمايد. اطالعات در خصوص موقعیت مورد بررسي و بايد آماده باشد تحقیق کننده حادثهالف. 

 ها اطالعات کسب کند.در مورد افراد، شرايط و موقعیت -

 آيا موردی مشابه يا متفاوت از ساير شرايط مصاحبه وجود دارد؟ که دقت کند -

 ب. بداند که بدنبال چه چیزی است:

 چگونه.مشخصات: چه کسي، چه چیزی، چه زماني، کجا و  -

 مطرح سازد. بايدبداند که چه سواالتي را  -
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 خیر نپرسد تا اطالعات بیشتری بدست آورد. يا بله با جواب سواالت -

 ج. طريقه انجام مصاحبه را تمرين کند:

 د(اد بگیرد )از ضبط صوت استفاده کنبه صدا و سواالت گوش داده و از آن ي -

 کمک نمايد.ها با ساير مصاحبه کنندگان صحبت کند يا به آن -

 مختصر، مفید و مرتبط صحبت کند. -

 د. پرسنل:

 ترين نوع مصاحبه زمانیست که فردی مجبور به مصاحبه شود.سختبايد بداند که  -

 صبور و دارای اعتماد بنفس باشد )کلید مصاحبه(. -

 ظاهری مناسب داشته باشد. -

 شناس باشد.وقت -

 در حين مصاحبه:

 الف. آغاز

 محترمانه ولي در عین حال جدی نمايد.سعي در ايجاد روابطي  -

 يادداشت بردارد. دقت کند دو اصل تندنويسي و مختصرنويسي را رعايت نمايد. -

 توجه الزم را به صورت شفاهي و غیرشفاهي )حرکت چشم، زبان و بدن( مبذول دارد. -

 ب. در طول مصاحبه

 همه چیز را مورد بررسي قرار دهد. -

 از خود بپرسد: -

  خواستم رسیدم؟چه کاری هستم؟ آيا به آنچه که ميمن در حال انجام 

 شود با طرح سواالتي سعي در رفع ابهام نمايد.خواني دارند؟ اگر متوجه نميآيا حقايق هم 

 (امكان دارد بیشتر توضیح بدهید؟»ها تفحص کند )بطور مثال، در خصوص داده» 

 ت، آنرا آهسته کند. استراحت کند، بايد تعیین نمايد. اگر تند اس تحقیق کنندهمصاحبه را  آهنگ

 بزند.قدمي 

 )بپرسد )چه کسي، چه چیزی، چه زماني، چه مكاني، چگونه؟ 

 ج. پايان

های خود . به يادداشوووتاز گو کندو به فرد مصووواحبه شوووونده ب بازبیني قرار دادهمورد کار خود را  -

 مراجعه کند.
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 بپردازد.در انتها به جستجو در خصوص موارد از قلم افتاده  -

 ساير منابع اطالعات را بیابد. -

تشوووكر کند،  آورد، مصووواحبه را به پايان برسووواند،       زمانیكه کلیه اطالعات مورد نیاز را به دسوووت        -

 خداحافظي کرده و محل را ترك نمايد.

 پس از مصاحبه:

 های خود را ثبت نمايد.بالفاصله برداشت -

 عقايد خود را از حقايق جدا کند. -

 های خود بپردازد.يادداشتبه مرور و اصالح  -

 هرگونه مطلب اضافي را لحاظ نمايد. -

 سواالت و نظرات اضافي را نیز يادداشت نمايد. -

 های آتي خود بپردازد.گیری در خصوص مصاحبهبه تصمیم -

 به خود استراحت دهد. -

 موارد مثبت و منفي را مورد مرور قرار دهد. -

 ها:تكنيک

 «چطور؟ بله»ها(. مثال: خصوص گفتهسوال بپرسد )از طريق نظر دادن در  -

 های غیر گفتاری )سكوت کردن، مكث و ...(اشاره -

 باشد و به سواالت افراد پاسخ دهد. برخوردخوش  -

 گیر نباشد سخت -

 .فشار و اجبار را از خود دور کند -

 

 :نكات کليدی موثر در موفقيت مصاحبه

به چند علت  در محل حادثه مورد مصاحبه قرار گیرند. بايد الف( در صورت امكان، قربانیان و شاهدان حادثه  

 باشد:زير اين کار بهترين رويه در انجام مصاحبه مي

کارکنان عادی در تشوووريح زباني کامل حادثه ناتوانند. در حالیكه در محل حادثه آنان با اشووواره به  .1

 توانند به تشريح جزيیات حادثه و علت آن بپردازند.مي اشیا بهتر
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اما  کارکنان در محل حادثه قرار دارند کمتر احتمال منحرف شووودن از واقعیت وجود دارد.     زمانیكه    .2

در محل حادثه نباشوووند، برخي کارکنان به اغراق در بیان نقش عوامل محیطي مسوووبب              زمانیكه  

 شوند.مي حادثه متمايل

د، زمانیكه تواند نقش خطرات محیطي دخیل در حادثه را مورد ارزشیابي قرار ده سرپرست بهتر مي   .3

 دهد.وی محل کار را از ديد خود مورد بازديد قرار مي

گیری از وقوع به جهت پیش بايدتواند ايده بهتری در خصوووص اقداماتي که سوورپرسووت عموماً مي  .4

 مجدد حادثه صورت گیرند، ارايه دهد.

 های کلیدی زير را برداشت:گام بايدب( هنگام شروع مصاحبه 

 حادثه را يادآوری نمود. به کارکنان هدف از بررسي -

 دانند بیان کنند.ها خواسته شود هر چه در خصوص حادثه مياز آن -

 ها شود. با طرح سواالتي از آنان سعي در پر نمودن شكاف -

 درك خود از حادثه را مورد مرور قرار دهد. -

 به بحث در خصوص چگونگي پیشگیری از وقوع حادثه بپردازد. -

های آماری اطمینان حاصل با مطرح ساختن سواالتي از صحت داده بايد کنندهتحقیق ج( در طول مصاحبه، 

شاهدان را مورد بررسي قرار دهد.      با ارزشیابي ثانويه، اعتبار داده  بايدنمايد. همچنین  های ارايه شده توسط 

 شوند:سواالت کنترلي شامل موارد زير مي

 محل و موقعیت حادثه .1

 ه حرارت، درصد رطوبت و ...شرايط محیطي آب و هوا، نور، درج .2

 ها با حادثهموقعیت افراد، تجهیزات، مواد و ارتباط آن .3

 دانیم.ها را ميساير شاهدان، عالوه بر شاهداني که نام و موقعیت آن .4

 اشیايي که از محل حادثه خارج يا جابجا شده اند. .5

، HSEهای واکنش در شوورايط اضووطراری )امداد و نجات، آتش نشوواني، تیم هایفعالیتمشوواهدات  .6

 سرپرستان( و اقدامات آنان در محل حادثه

 ای مشابه انجام خواهد داد، چیست؟کاری که شاهدان جهت پیشگیری از درگیر شدن در حادثه .7

شونده، حادثه را مورد       صاحبه  ساير افراد م ست که قربانیان حادثه و  سازی قرار دهند.  گاهي اوقات بهتر ا باز

شود           سبب يادآوری برخي جزئیات حادثه  سواالت و نیز  سخ برخي  سبب يافتن پا ست  ه ک اين امر ممكن ا

 های حادثه ضروری نیست.پیشتر فراموش گرديده اند. بازسازی صحنه حادثه در تمامي بررسي
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شیابي گفته  ست. تحقیق کننده     هاید( ارز سیار مهم و حیاتي ا شاهد را نیز   نیازمن شاهدان ب ست که  د اين ا

بواسطه مشاهده يا مطرح کردن سواالت  بايدهايش در طول مصاحبه مورد بررسي قرار دهد. او بر گفته عالوه

 را نسبت به موارد زير در نظر گیرد: مستقیم، شرايط شاهد

 24طي درصد جزيیات را  11تا  51فاصله زماني میان زمان وقوع حادثه و زمان مصاحبه. افراد بین  .1

 کنند.ساعت فراموش مي

های گمراه اند، احتماالً دادهبا افراد اصوولي صووحبت شووود. افرادی که احسوواس کنند گناهكار بوده   .2

 بعنوان مشاهدات تلقي خواهند شد. بعداًهايي به شاهدان خواهند داد، چنین داده ایکننده

 باشند، صحبت شود.تجربیات زياد ميبا ساير شاهدان که دارای  .3

سواالتي کلیدی و ارائه              با .4 ساختن  شود تا از طريق مطرح  صحبت  سان فني  شنا صان و کار ص متخ

 يا نظرات سازنده، سبب اثبات برخي موارد گردند. حقايق

شاهدان بیش از حد کامل به نظر مي   آيا بخش .5 ستان  شاهد باهوش هايي از دا شد،  آيد؟ هر چه  تر با

ش      تمايل صوص رويدادها بی شیدن در خ شكاف   وی به اندي شده و با آگاهي وی از  و  های موجودتر 

 گردد.و فرضیات به ظاهر صادقانه، سبب ارايه اطالعاتي همسان و منطقي مي بواسطه دانش

شود. با آن      صاحبه  شاهدان و قربانیان م شتند و آن   با کلیه  ضور دا  هايي که کميهايي که پیش از حادثه ح

های مصاحبه را به دقت ثبت نمايید. در صورت تمايل گردد. دادهپس از حادثه به محل رسیدند نیز مصاحبه 

 توانید از ضبط صوت نیز استفاده کنید.و رضايت فرد مصاحبه شونده مي خود

 

 :سازی فرآيند مصاحبهخالصه

شاهدان،     صاحبه با کلیه  سي قرار داد. ممكن     کلیه گفته بايدپس از م شونده را مورد برر صاحبه  های افراد م

سازی بیشتر، با يک يا چند تن از شاهدان مجدداً مصاحبه نمود. علیرغم     الزم باشد که به جهت شفاف  است  

اظهارات موجود را طبق روالي منطقي کنار    بايد   تحقیق کننده های شووواهدان،   امكان وجود تناقض در گفته   

 رد تحلیل قرار دهد.ها را با درنظرگیری اطالعات بدست آمده از حادثه موهم قرار دهد. سپس اين داده

دهند. برای مثال، شوواهدی که در مجاورت حادثه همه افراد به يک شووكل به يک رخداد واکنش نشووان نمي

شاهدان             ست. برخي  شد که دور از حادثه بوده ا شته با ستان کالً متفاوتي با شخصي دا ست دا بوده، ممكن ا

علت . فهمیدن شووودعوض مي ای خود رافته هگحتي پس از اينكه در مورد حادثه با فردی صووحبت کردند، 

 اين تغییر مي تواند اطالعات خوبي در خصوص حادثه در پي داشته باشد.
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سیب رواني وی گرديده، احتماالً قادر به يادآوری جزيیات حادثه      سبب آ شاهدی که دارای تجاربي بوده که 

 ست اظهاراتي متعصبانه ارايه دهد.باشد، ممكن ا مي تحقیق حادثهنخواهد بود. شاهدی که عالقمند به نتايج  

او در  العمل و شورايط عمومي هر شواهدی ممكن اسوت بر نیروهای   در نهايت، بینايي، شونوايي، زمان عكس 

در  ها را حذف کند، بعلت شووكسووتخصوووص مشوواهده تاثیرگذار باشوود. شوواهد ممكن اسووت برخي از توالي

 نشده است.ها ها يا به سبب اينكه متوجه اهمیت آنمشاهده آن

 :بايددر انجام مصاحبه 

 های ابتدايي را از کلیه شاهدان ثبت نمود.در اولین فرصت گفته .1

 .موقعیت هر شاهد را در چارت اصلي مشخص نمود )با ذکر زاويه ديد( .2

 زمان و مكان مناسبي برای مصاحبه با هر شاهد تنظیم کرد. .3

 را تشريح کرده )پیشگیری از حادثه( و شاهدان را آزاد قرار داد. تحقیق حادثههدف از  .4

 و محتاط بود. مؤدبگوش کرد و اجازه داد هر شاهد آزادانه صحبت کند. بايد  .5

های وی پرداخت. بايد تنها در صووورت بدون پرت کردن حواس شوواهد به يادداشووت نمودن گفته  .6

 استفاده نمود. صوتضبطرضايت شاهد از 

 استفاده نمود. توانميدياگرام جهت کمک به شاهد از کروکي و  .7

 و بر طبق آن تواتر را رعايت نمود. تأکیداند مستقیم در معرض ديد بوده طوربهبر نواحي که  .1

 ريا بوده و با شاهد بحث نكرد.بي .1

شاهد را   .11 شاهدات     منظوربهکلیه لغات و اظهارات  شريح م شاهد     دقتبهت صحبتي را به  ثبت نموده و 

 القا ننمود.

 را با دقت مطرح ساخته و اطمینان حاصل نمود که شاهد متوجه منظور شده است. سؤالهر  .11

 تجربه و غیره( را شناسايي کرد )نام، آدرس، شغل،بايد مشخصات هر فرد  .12

شاهد را ثبت و يک   .13 سخه اظهارات  شاهد    قرارداداز آن را در اختیار وی  ن ست  ضا نیز . بهتر ا  آن را ام

 بنمايد.

 بررسی مستندات و مدارك مرتبط )شواهد استنادی(  -6-1-3

 :بررسي مي شوند موارد زير در اين مرحله کلیه مستندات و مدارك مرتبط نظیر

 های اجراييروش 

  هادستورالعمل 
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 کاریمجوزهای  

 گزارش روزانه عملیات 

 هانامه 

 سوابق نظارت و بازرسي 

  تعمیر و نگهداریسوابق 

 هاصورتجلسه 

 نقشه ها و مشخصات 

 سوابق تجهیزات 

 اطالعات طراحي 

 مشخصات تكنیكي و يا گزارشات ايمني 

 گزارشات ارزيابي کنترل کیفیت مربوطه 

 الزامات ايمني عملیاتي 

 گیری عملكرد ايمنيسیستم های اندازه 

 هاپرتونگاری نتايج 

 نتايج آنالیز نمونه گیری 

 ... و 

شخص و موارد انحراف از       ستانداردهای انجام کار را م صول، قواعد و ا ست ا و  تبیین دقتبهرا  هاآنلذا الزم ا

 مشخص نمود.

 حادثه ليوتحلهيتجز -6-2

. گرددميحادثه آغاز  وتحلیلتجزيهشواهد مرتبط، فرايند  آوریجمعبعد از فرايند تحقیق حادثه و  

منطقي و  مراتب سلسلهحادثه کلیه رويدادهای الزم و کافي جهت وقوع حادثه را با رعايت  وتحلیلتجزيه

 را مورد ارزشیابي بدست آمده طي تحقیقشواهد  ،حادثه وتحلیلتجزيهدهد. ترتیب وقوع در کنار هم قرار مي

رود. ده بكار ميحادثه همچنین جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آين وتحلیلتجزيهدهد. قرار مي

ه توانند منجر ب، عواملي که در صورت شناسايي ميدر حادثه مؤثربه شناسايي عوامل  حادثه وتحلیلتجزيه

 کند.مي کمک ،پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آينده شوند

صص  در وقوع حادثه زمان مؤثرعوامل  وتحلیلتجزيهاز طرفي  شد ميبر بوده و نیازمند افراد متخ  ظورمنبه. با

صحنه حادثه و حتي محیط    مؤثرتكمیل زنجیره عوامل  ست نیازمند بازديد مجدد از  هايي در حادثه ممكن ا
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شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

 منظوربهاندازی وسووویع از حادثه اند. اين امر نیازمند چشوووممسوووتقیم مرتبط با حادثه نبوده طوربه که بود

 ند.اباشد که سبب وقوع حادثه شدهشناسايي کلیه مشكالت پنهاني مي

 حادثه وقوع در مؤثر عوامل شناسايی  -6-2-1

ها آن لوتحلیتجزيهگردد. عموماً با تقسیم علل به چهار دسته به  اين فرايند علل حادثه شناسايي مي  در طي 

 .شودميپرداخته 

 مستقیم لتع 

 علل غیرمستقیم 

  ایزمینهعلل 

 ایعلل ريشه 

 مستقيم تعل -6-2-1-1

اگر علت . شووود مي آزاد حادثه زمان در که اسووت خطرناك ماده يا انرژی ناخواسووته شوودن رها يا انتشووار

ستقیم   شد، آنگاه تجهیزات، مواد و   شده شناخته م س با س بهتوانند مي سات یتأ شوند،   تربازطراحي ايمن لهیو

ست     فراهم توان از طريقمي شدت و میزان جراحات کا سايل حفاظت فردی از  توان با همچنین مي  سازی و

ساخت تا   آن کنانکارآموزش  شرايط خطرناك آگاه  س نيبدها را از  شان در برابر خطرات   لهیو بتوانند از خود

 محافظت نمايند.

اهمیت گسوترش   سوبب تسوهیل درك علت حادثه و   توانديمبدون ترديد شوناسوايي علت مسوتقیم حادثه    

 یبندمیتقسوومنابع انرژی و مواد خطرناك  دودسووتهمسووتقیم به  از آن باشوود. علت شوودهگرفتههای درس

 :شونديم

 الف( منابع انرژی

 مكانیكي .1

 آالتماشین -

 ابزار -

 اشیا متحرك -

 تغییر شكل -

 الكتريكي .2

 وسايل رسانا -
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 منابع ولتاژ باال -

 شیمیايي .3

 اسیدها -

 بازها -

 هاسوخت -

 پذيرمواد واکنش -

 گاز فشرده -

 مواد منفجره -

 حرارتي .4

 مواد قابل اشتعال -

 تابش .5

 صدا -

 لیزر -

 امواج ماکروويو -

 Xاشعه  -

 راديواکتیو -

 

 ب( مواد خطرناك

 گاز فشرده يا مايع .1

 هاشعله .2

 سطوح داغ .3

 مواد خورنده .4

 مواد قابل اشتعال .5

 جامد -

 مايع -

 گاز -

 دکنندهیاکسمواد  .6

 سموم .7

 مواد راديواکتیو .1

 عامل اتیولوژيک .1
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 گردوغبار .11

 مواد منفجره .11

 علل غيرمستقيم -6-2-1-1

 .باشوود مي ايمن نا شوورايط يا اعمال صووورت به که میدهد رخ حادثه يک چرا که اسووت دلیلي ترين واضووح

 از: اندعبارتاز اعمال ناايمن و شرايط ناايمن  ييهانمونه

 :نا ايمن اعمالهايي از  مثال الف(

 عدم استفاده از وسايل حفاظت فردی يا استفاده نادرست از آن .1

 شوخي کردن در محل کار .2

 ، جابجايي يا بلند کردن نامناسبونقلحمل .3

 هابودن صالحیت استفاده از آنگیری تجهیزات بدون دارا بكار .4

 باشندتعمیر وسايلي که در حال کار مي .5

 موقعیت کاری نامناسب یریکارگبه .6

 استفاده از تجهیزات معیوب .7

 استفاده نادرست از ابزار و تجهیزات .1

 مجوز بدون تجهیزات اپراتوری .1

 نامناسب سرعت اپراتوری در .11

 ايمني تجهیزات انداختن از کار .11

 ورود به مناطق ممنوعه .12

 

 :ايمن نا رايطش از هايي مثالب( 

 ازدحام در محل کار .1

 ابزار، تجهیزات يا منابع معیوب .2

 ازحدشیب یسروصدا .3

 و انفجار سوزی خطر آتش .4

 شرايط محیطي نامناسب .5

 (بخارت، دودها و گردوغبارشرايط خطرناك محیط کار )گازها،  .6

 های ايمني ضعیفحفاظ .7

  خطراعالمهای سیستمکافي نبودن  .1
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 نگهداری ضعیفتعمیر و  .1

 روشنايي ضعیف .11

 تهويه ضعیف .11

 مواجهه با تشعشعات .12

 هاحفاظ يا و کافي نبودن موانع .13

 ضعیف کارگاهي وربطضبط .14

 هشداردهنده های کافي نبودن سیستم .15

 PPEکافي نبودن وسايل حفاظت فردی  .16

 کار نامناسب بودن محل .17

 کاری یهاستگاهيا نامناسب بودن وضعیت ارگونومي .11

 مورداستفادهنامناسب بودن مواد  .11

 

 یانهيزمعلل  -6-2-1-2

 .شونديمهای شغلي و انساني تقسیم فاکتور دسته دوهستند و به  حادثه علل غیرمستقیم سازنهیزم یانهیزمعلل 

 :فاکتورهای انسانيمثال هايي از الف( 

  رواني یهاتیقابلکافي نبودن  .1

  فیزيكي یهاتیقابل نبودن کافي .2

 ذهني یهاتیقابلکافي نبودن  .3

 بیماری يا فیزيكي یهااسترس .4

  فقدان انگیزه .5

 آگاهي و دانش کافي عدم .6

 مهارت فقدان .7

 یاحرفهعدم برخورداری از صالحیت  .1

 عدم برخورداری از تجربه مناسب .1

 سرپیچي از دستورات .11

 هاروش از پیروی عدم .11

 های الكلياعتیاد به نوشیدني .12

 افسردگي .13

 زياد کاری ساعت خستگي، کافي نبودن استراحت، .14
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 يپرتحواس .15

 يزدگجانیه .16

 ازحدشیب فشارتحتقرار داشتن  .17

 فاکتورهای شغليمثال هايي از ب( 

 نظارت ضعیف يا رهبری .1

 ضعیف خريد .2

 ضعیف مهندسي .3

 ضعیف نگهداری و تعمیر .4

 تجهیزات يا و کافي نبودن ابزار .5

)نظیر سیستم مجوز کار،  هاآنکاری يا ضعیف بودن  یهاستمیس و یاستانداردهاعدم استفاده از  .6

پیمانكار، سیستم بازرسي، سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و نظاير  HSEسیستم مديريت 

 (هاآن

 هاآنکاری يا ضعیف بودن  یهادستورالعملعدم وجود  .7

 ایعلل ريشه -6-2-1-3

ابه مش باشند که در صورت اصالح سبب پیشگیری از وقوع مجدد آن حادثه و حوادث      ای عللي ميعلل ريشه 

ای باشووند. اين علل دارای مرتبه میرمسووتقیغو  یانهیزمها ممكن اسووت شووامل چندين علت گردند. آنمي

 دهد. تمرکز بر علت مسوووتقیم و خاص، چندين مشوووكل را مورد رسووویدگي قرار مي        یجا به باالتر بوده و  

 از: اندعبارتاز اين علل  ييهامثال

 مؤثر یزيربرنامهو  یگذاراستیسعدم  .1

 برای موارد زير: مؤثرهای عدم وجود رويه .2

 های مكتوبدستورالعمل -

 جلسات ايمني -

 نظافت محل کار -

 عملیات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه -

 های ايمنيبازرسي -

 حادثه لیوتحلهيتجزو  بررسي -

 ايمني شغلي لیوتحلهيتجز -

 یاحرفه یهاتیصالحسیستم مديريت و تضمین  یسازنهينهادعدم استقرار و  .3
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و  يدسترس   یاه راههای هیدرولیكي، های الكتريكي، سیستم  ، سیستم  سات یتأس های ناايمن طراحي .4

... 

 جانمايي نامناسب مكانیكي .5

 های عملیاتي ناايمنرويه .6

 مجوز کار یهاستمیس یسازنهينهادعدم استقرار و  .7

در پیش  HSEپیمانكاران نظیر عدم مشارکت واحد  HSEمديريت  یسازنهينهادعدم استقرار و  .1

در انتخاب پیمانكاران، عدم ارزيابي  HSEارزيابي و ارزيابي پیمانكاران، عدم در نظر گرفتن معیار 

 پیمانكاری یهاشرکتبر عملكرد  مؤثرپیمانكار، عدم نظارت مستمر و  یهاشرکت HSEصالحیت 

 كار و ...پیمان یهاشرکتايمني نیروهای  یهاتیصالح، عدم ارزيابي هاتیفعالدر حین انجام 

 و مديريت ريسک هاسکيرخطرات، ارزيابي و کنترل  مؤثرعدم شناسايي  .1

 عدم اثربخشي سیستم ارتباطات داخلي و ارتباط کارفرما و پیمانكار .11

 ايمني مؤثر یهاآموزشعدم برگزاری  .11

 ايمني یهايبازرسو منظم  مؤثرو اجرای  یزيرطرحعدم  .12

 تغییرات مؤثرعدم مديريت  .13

 هاهيسرماعدم يكپارچگي  .14

 عدم تعهد و حمايت مدير ارشد .15

 نیروهای واجد صالحیت یریکارگبهعدم جذب و  .16

 ازیموردنعدم تخصیص منابع مالي  .17

 در شرايط اضطراری مؤثرعدم مديريت واکنش  .11

لل و ع یانهیزماز يک يا چند علت  میرمسووتقیغ، علل میرمسووتقیغبديهي اسووت که علت مسووتقیم از علل 

شأت   یاشه يراز يک يا چند علت  یانهیزم سطح،  رندیگيمن . بنابراين بايد برای هر يک از انواع علل در هر 

شد و اين بدين معناست که حوادث       علتي متناظر شته با سطح ديگر نیز وجود دا  ودهتک علتي ب ندرتبهدر 

 که در کنار هم موجب ايجاد حادثه شده اند. باشديماز رويدادها و علل مختلف  یارهیزنجو معلولي از 

گازگرفتگي )خفگي( در يک مخزن، علل زير         مثال عنوانبه  ند يمدر يک حادثه   مؤثردر وقوع حادثه    توان

 باشند:

 علت مستقیم: مواجهه با اتمسفر با درصد اکسیژن ناکافي -

دون و کار ب تنفسي )شرايط ناايمن(   یهاندهيآال ازنظر: نامناسب بودن محیط کار  میرمستق یغعلل  -

عدم پیروی از   مل مجوز/ کافي در مورد        یها روشو  ها دسوووتورالع گاهي و دانش  عدم آ کاری، 

 از وسايل حفاظت فردی )اعمال ناايمن( مخاطرات کار و عدم استفاده
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 یهاتیصالح: نظارت ضعیف و عدم وجود مجوز کار )فاکتورهای شغلي( و عدم وجود یانهیزمعلل  -

 ، تجربه و مهارت )فاکتورهای فردی(دانش رینظ ازیموردن یاحرفه

ايمني  لی وتحلهي تجزهای ايمني، عدم   برای بازرسوووي  مؤثرهای  : عدم وجود رويه  یاشوووهيرعلل   -

شاغل،  ضمین       م ستم مديريت و ت سی و  مؤثر یساز ادهیپ، عدم یاحرفه یهاتیصالح عدم وجود 

عدم  پیمانكاران، HSEمديريت  یساز نهينهادمجوز کار، عدم استقرار و   یهاستم یس  یساز نهينهاد

سايي     ستم ارتباطات داخلي و       هاسک يرخطرات، ارزيابي و کنترل  مؤثرشنا سی شي  و عدم اثربخ

 ارتباط کارفرما و پیمانكار

 

 به تصوير کشیده است. يروشنبهشكل زير علل مختلف مؤثر در بروز حادثه را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (حادثه یسينوگزارش) نمودن مستند -6-3

 و حادثه بايد نسووبت به مسووتند نمودن آن در قالب يک گزارش رسوومي  لیوتحلهيتجزپس از پايان مرحله 

 اقدام شود. اجزای ساختاری گزارش حادثه بايد شامل موارد زير باشد. یاحرفه

 علل مستقيم

  غيرمستقيمعلل 

 ایريشهعلل 

آزادسازی 

انرژی و مواد 

 حادثه/رويداد

 شرايط ناايمن اقدامات ناايمن

 فاکتورهای فردی و شغلی

 ها و تصميماتسياست

 مديريتی

 ایزمينهعلل 
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 مقدمه -

 شرح حادثه -

 وارده و صدمات هابیآس -

 بعد از حادثه شدهانجامکنترلي  اقدامات -

 هاافتهيشواهد و  -

 حادثه علل -

 هاشنهادیپ -

 ميضما -

 مقدمه .1

 . اين قسوومت بیانگر مقصووود، موضوووع و اهداف تحقیقباشووديممقدمه نخسووتین بخش متن گزارش حادثه 

سمت بايد         حادثه  شد يعني از اين ق صفحه اول گزارش مي با صفحه مقدمه،  شد. اولین   یگذارشماره مي با

 صفحات آغاز گردد.

ساختن ذهن خواننده برای درك مطلب و     سفه مقدمه آماده  شد. محتوای بخش مقدمه فل  حقايق امر مي با

ده که خوانن شوديممقدمه باعث  يطورکلبه. پردازديمخالصه به بیان موضوع و اهداف تحقیق حادثه  طوربه

ا ر هایریگجهینتو آمادگي بیشووتری شووروع به خواندن گزارش نموده و موضوووع، روش تحقیق و  با روشووني

 درك نمايد. يخوببه

 هدف از تحقیق حادثه را بیان نموده و دقیقاً مشخص کند که: يروشنبهدر اين بخش نويسنده بايد 

 (موردمطالعه؟)عامل ردیگيمبررسي حادثه در چه شرکت، سازمان يا افرادی صورت  -

 ؟ )چگونگي انجام تحقیق(شوديمبررسي حادثه توسط چه کسي، به چه صورت و چگونه انجام  -

 ؟ )مكان تحقیق(ردیگيما و در چه محیطي صورت بررسي حادثه در کج -

 ؟ )زمان تحقیق(ردیگيمصورت  يزمانمدتبررسي حادثه در چه تاريخ و در چه  -

 اطالعات( یآورجمع؟ )روش اندکدماطالعات  یآورجمع یهاروش -

 تحقیق( یهاتيمحدودروبروست؟ ) ييهاتيمحدودبررسي حادثه با چه  -

 ؟ )اصطالحات و تعاريف(اندکدمدر متن  مورداستفادهاصطالحات و واژگان تخصصي  -

 

 شرح حادثه .2

 ود:زير پاسخ داده ش التسواشیوا و گويا نوشته شود که حداقل به  یاگونهبهدر اين بخش بايد شرح حادثه 

 نوع حادثه؟ -



 

 حادثه گزارش و وتحليلتجزیه تحقيق، راهنمای
 13 از 27 صفحه

شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

 داد؟ رخ زماني چه وحادثه کجا  -

 ؟وقايع تواتر و زماني ترتیب -

ساني  و چیزها چه - شغول   یکارچهبودند؟ افراد کلیدی در زمان وقوع حادثه در کجا و به  درگیر ک م

 اند؟بوده

 چه اتفاقي رخ داد؟ -

 ؟در حال انجام بوده استچه فعالیتي انجام  -

 اند؟؟ آيا اين ابزارها کارايي الزم را دارا بودهبوده اند استفاده در حال از چه ابزارها و وسايلي -

 ؟در حال استفاده بوده اندبا آن فعالیت  چه دستورالعمل اجرايي در رابطه -

 ؟چه منبع انرژی در حال استفاده بوده است -

 ؟در حال استفاده بوده اند يدرستبهآيا دستورالعمل اجرايي موجود  -

 ند؟امحوله متناسب بوده باکاراند؟ آيا اين افراد آيا افراد آموزش الزم و کافي را در اين زمینه ديده -

 در زمان حادثه چه بوده است؟شرايط آب و هوايي  -

توانسته عاملي برای بروز حادثه به افراد مرتبط مي شده داده یهاآموزشو  آيا زمان حادثه، سن، سابقه   -

 باشد؟

سايت  - س  و کروکي حادثه، دياگرام  سات تأ شكیالتي  چارت و ی ست      ت شده ا شیده  شود اين  ک  )دقت 

باشوند،   یازموردنمرتبط  یهاسوازمان  نقش و حادثه متن کردن شوفاف  برای کهيهنگام تنها اطالعات

 (شونديم استفاده

 

 بعد از حادثه شدهانجاماقدامات کنترلی  .3

جلوگیری از گسوووترش پیامدها و      باهدف  در اين بخش بايد تمام اقدامات کنترلي بعد از وقوع حادثه که           

است،   شده انجامهمچنین مجموعه اقدامات امداد و نجاتي که جهت کاهش شدت پیامدهای ناشي از حادثه   

 گردد. تشريح

 

 

 و صدمات وارده هابيآس .4

و اعتبار سازمان  يطیمحستيزدر اين بخش بايد پیامدهای حادثه مورد گزارش از چهار منظر مالي، انساني، 

 و با جزئیات تشريح شود. دقتبه



 

 حادثه گزارش و وتحليلتجزیه تحقيق، راهنمای
 13 از 28 صفحه

شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

ست نام و نام خانوادگي افراد      ساني الزم ا سابقه      دهيدحادثهاز ديدگاه ان ستخدام،  شماره کارمندی، زمان ا  ،

شود. از ديدگاه مالي میزان       یهاتیصالح کاری،  صدمه و جراحت وارده ذکر  شي و فني به همراه نوع  آموز

ه و از ديدگا يطیمح ستيزو خسارات  هابیآسنوع و میزان  يطیمحستيزتقريبي خسارات وارده، از ديدگاه 

 آن بر جايگاه و اعتبار سازمان نیز بايد ذکر گردد. ریتأثحادثه و  یارسانهسطح انعكاس  اعتباری،

 

 هاافتهيشواهد و  .5

سمت گزارش تحقیق  نيترمهماين بخش  شد يم حادثه ق سمت تحقیق کننده با و  هاتهافيبه ارائه  . در اين ق

ست بهاين بخش اطالعات  درواقع .پردازديمشواهد خود   ست که احتماالً   یاآمدهد سايي     توانديما شنا به 

سمت ا     هادادهاين بخش فقط بايد محدود به ارائه  کمک نمايد.علل حادثه  ستي در اين ق شد. باي سیر  تف زبا

 خودداری شود.

 

 علل حادثه .6

و شواهد   )شواهد فیزيكي، شواهد استشهادی     شده یآورجمع یهاافتهيدر اين بخش بعد از واکاوی شواهد و  

 .ودشيمو ارائه  یبنددسته یاشهيرو  یانهیزم، میرمستقیغاستنادی( علل حادثه در چهار سطح مستقیم، 

 

 هاشنهاديپ .7

 .گردديم مناسب فني يا مديريتي مرتبط ارائه، پیشنهاد شدهگزارشدر اين بخش متناسب با هر يک از علل 

 

 و تصويب گزارش تائيد .8

 .رسديم ربطیذ مسئوالن، به تائید و تصويب کنندههیتهدر اين بخش گزارش پس از امضاء 

 گزارش یهاوستيپ .9

ها، اظهارات ، نتايج تحلیليبررسوو موردبررسووي حادثه، مسووتندات   یهافرمدر اين بخش در صووورت نیاز 

 .شوديمداشتند، ضمیمه  به عهدهتمامي افرادی که مسئولیتي در بررسي حادثه  ءشوندگان و امضامصاحبه

 



 

 حادثه گزارش و وتحليلتجزیه تحقيق، راهنمای
 13 از 29 صفحه

شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

 از حادثه یآموزدرستدوين فرم  -6-4

تجربیات حاصل از حادثه  یگذاراشتراكانتشار و به  هدف بابعد از تنظیم و تدوين گزارش نهايي حادثه، 

از حادثه تكمیل  یآموزدرستابعه وزارت نفت، الزم است فرم  یهاسازمانو  هاشرکتبه ساير  يموردبررس

حقیقي و حقوقي  یهاتیشخصبدون ذکر اطالعات مربوط به  (MOP-HSED -Fo-200) گردد. اين فرم

 یآموزدرس. فرم گردديماست، تدوين  شدهارائهو چارچوب مشخصي که در ادامه  درگیر در حادثه و در قالب

 از حادثه بايد ضمیمه گزارش حادثه گردد.

 تهيه فرم درس آموزی از حادثهراهنمای 

 باشد:آموزی از حادثه به شرح زير مينحوه نوشتن قسمت های مختلف فرم درس

 مقدمه -1

و مواردی از  قوهبال طراتی صوونعت، مخاهايژگيواين قسوومت از فرم با هدف آشوونايي مخاطب با ماهیت و 

شده      ، هايژگيوقبیل  شور تهیه  سابقه حوادث در ک فرآيند کار، آمار جهاني حوادث، تنوع خطرات بالقوه و 

 است.

 تشريح حادثه -2

. به اين منظور توالي وقوع حادثه از مرحله ايجاد، شوديمدر اين بخش فرآيند دقیق ايجاد حادثه تشريح 

 . در اينشونديمه توصیف اقدامات صورت پذيرفته و همچنین عوامل آسیب ديد ،گسترش و عوامل درگیر

علت ايجاد حادثه بیان و نقش هر جز در وقوع حادثه به روشني بیان گردد. در نهايت  شوديمبخش تالش 

 . به منظور تشريح بهترگردنديمپیامدهای ناشي از حادثه از جمله انساني، محیط زيستي و سرمايه ای ذکر 

به وجود يا عدم وجود مستنداتي همچون دستورالعمل ايمني، اطالعات ايمني مواد  توانيمحادثه 

به فاکتورهايي همچون  توانيم(، راهنماها و غیره اشاره کرد. در تشريح حادثه در صورت نیاز MSDS)1شیمیايي

دثه ز چنین حازمان دقیق وقوع حادثه، شهر يا استاني که در آن حادثه به وقوع پیوسته و همچنین سابقه برو

 ای در آن صنعت نیز اشاره نمود. 

 تجزيه و تحليل حادثه -3

                                                           
1 -Material safety Data Sheet (MSDS) 



 

 حادثه گزارش و وتحليلتجزیه تحقيق، راهنمای
 13 از 11 صفحه

شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

. به اين منظور شوووديمدر اين قسوومت به بررسووي علل اولیه، علل میاني و علل ريشووه ای حادثه پرداخته  

 . ی مختلف ارزيابي و تجزيه و تحلیل حادثه استفاده نمودهاکیتكنو  هاروشاز  توانيم

 اقدامات کنترلی موجود   -4

در اين بخش کلیه اقداماتي که قبل از بروز حادثه جهت جلوگیری از حادثه وجود داشوووته اسوووت، بیان               

یت در وضع  هاکنترل. الزم است که وضعیت عملكرد اين تجهیزات به وضوح بیان شود که آيا اين     شوند يم

 يا خیر؟ اندداشتهمناسبي قرار 

 موجود یکنترل اقدامات ريعدم تأث ليدال  -5

ه . ب شووووديمدر اين بخش داليل ناکافي بودن اقدامات کنترلي موجود جهت جلوگیری از وقوع حادثه بیان          

 مختلف بررسي حادثه استفاده نمود یهامدلحوادث و  گانهسهی هافرماز اطالعات  توانيماين منظور 

  جهت پيشگيری از تكرار حادثه یشنهاديپ یفن یراهكارها  -6

ستفاده از تجارب     شده و ا ی موفق )داخلي و خارجي( در حوزه هاسازمان با توجه به تجزيه و تحلیل انجام 

HSE ،         نقاط ضعف سیستم شناسايي شده و راهكارهای فني و مديريتي مورد نیاز جهت پیشگیری از وقوع

صنعتي   سمت بیان     -چنین حوادث در واحدهای  شابه در اين ق ها و راهكارهايي . برنامه شود يممعدني م

، بايد دارای خصوووصوویاتي همچون عملي بودن، صووريح و به دور از کلي شووونديمکه در اين قسوومت بیان 

 گويي،  بر اساس اقتضائات اقتصادی و اصول علمي باشند.

 درس حادثه   -7

فاکتوری اسووت که  نيترمهمو در اصوول بیان کننده  شوووديمدرس حادثه معموال در قالب يک جمله بیان 

 سهل انگاری يا در نظر گرفتن آن منجر به حادثه شده است.
 

 توزيع و ارسال گزارش حادثه -6-5

اداره کل  گزارش توسط کهيدرصورتحادثه به آن،  یآموزدرسبعد از تدوين گزارش نهايي و پیوست فرم 

ه ب است نسخه اصلي گزارش مذکور شدههیتهوزارت نفت  رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحبهداشت، ايمني، 

 .دشويموزير ارسال  مقامقائمارسال و نسخه رونوشت نیز به  ربطیذمعاون وزير و مديرعامل شرکت اصلي 



 

 حادثه گزارش و وتحليلتجزیه تحقيق، راهنمای
 13 از 13 صفحه

شت،  فند غیرعاملاداره كل بهدا  MOP-HSED-Gl-203 (1) ايمني، محیط زیست و پدا

 

لي اص یهاشرکت رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحبهداشت، ايمني،  یهاتيريمدگزارش توسط  کهيدرصورت 

ه ارسال و نسخ ربطیذباشد، نسخه اصلي گزارش به معاون محترم وزير و مديرعامل شرکت اصلي  شدههیته

 .شوديموزارت نفت ارسال  رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحرونوشت نیز به مديرکل بهداشت، ايمني، 

ابعه ت یهاشرکت رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحبهداشت، ايمني،  یهاتيريمدگزارش توسط  کهيدرصورت

هداشت، ب ارسال و نسخه رونوشت نیز به مدير ربطیذباشد، نسخه اصلي گزارش به مديرعامل شرکت  شدههیته

 .شوديمارسال  شرکت اصلي رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحايمني، 

رعي ف یهاشرکت  رعاملیغو پدافند  ست يزطیمحبهداشت، ايمني،   یهاتيريمدگزارش توسط   کهيدرصورت 

شرکت         شده هیته صلي گزارش به مديرعامل  سخه ا شد، ن شت نیز به مدير       ربطیذبا سخه رونو سال و ن ار

 .شوديمشرکت تابعه ارسال  رعاملیغو پدافند  ستيزطیمحبهداشت، ايمني، 

 از طريق اداره کل بهداشوووت، ايمني،   ها گزارشضووومناً با توجه به اهمیت حوادث ممكن اسوووت برخي از       

 به دفتر وزير نیز ارسال گردد. وزارت نفت رعاملیغو پدافند  ستيزطیمح

 

 پيگيری گزارش حادثه -6-6

له اجرا با جديت به مرح بايدفرآيند بررسووي حادثه و گزارش نهايي تكمیل گرديد، فرآيند پیگیری  که يزمان

تا از انجام شوودن اقدامات پیشوونهادی و اثربخشووي آن اطمینان حاصوول شووود. اين اطمینان از طريق   ديدرآ

 .رديپذيمبرگزاری جلسات مختلف و همچنین بازديد مجدد از محل حادثه صورت 

 


