
 در شرايط اضطراريواکنش 

Emergency Response 
Planning 

 سعیدمحمودي: تهیه کننده 



 :مقدمه 
در طول حیات بشر ، جان ومال انسان ها همواره دست خوش حوادث طبیعی و سوانح 

 .پیش بینی نشده ای بوده است
 

 صنايع حوادث ناشی از رشد و توسعه گسترش  و سوتشديد وقوع باليای طبیعی از يك 
 از سوی ديگر

 

 

 

 
 

به همین خاطر اقدامات                            ،                                       و همچنین نحوه ی 
 .عملکرد به موقع در مواجهه چنین حوادثی حائز اهمیت می باشد

  

 ارتقاء امکانات و تجهیزات پیشگیری یا کاهش 
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 بیستم راسازمان ملل متحد، دهة پايانی قرن 

 
 .نام گذاری کرده است 

 درو نیز دولت ها  یالمللتالش های جامعه بین 

 وکنفرانس هایگردهمايی ها ، موجب سراسر جهان   

 .متحد شده استتوسط سازمان ملل متعددی ،   

 

 

 :ازجمله 

 (1994) ژاپنجهانی کاهش اثرات باليای طبیعی يوکوهامای کنفرانس 

  (2002)پايدارژوهانسبورگجهانی توسعه اجالس 

HFA(hyogo framework for action)  (2005)وجوامعهدف ايجاد تاب آوری در ملل هیوگوای ژاپن با 

GPDRR(Global Platform for Disaster Risk Reduction) در سوئیس 

 دهة بین المللی کاهش خطرات ناشی از باليای طبیعی 
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   (2015)ژاپنسندای واقع در میاگی در AGR(Global Assessment Report on DRR)و يا  
 (SFDRR:The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)که به نام سند سندای

 .معروف می باشد)بالياريسك کاهش (

 

 :از جمله اهداف اين سند  
 کاهش مرگ ومیر 
کاهش تعداد جمعیت تحت تاثیر شرايط اضطراری 
 (به ويژه زير ساخت های مهم وحیاتی) کاهش خسارات مستقیم اقتصادی 
افزايش شمارکشور های اجرا کننده راهبردهای کاهش خطر و 

 ارتقای همکاری های بین المللی و دسترسی جوامع به سامانه های هشدار زود هنگام   
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 اولويت های اقدامات جامعه جهانی و دولت ها در سطوح 

 ملی، منطقه ای و جهانی

 

 :شامل 

 شناخت و درك خطر باليا؛-الف 

 تقويت حاکمیت و راهبری برای مديريت خطر باليا -ب

 سرمايه گذاری در کاهش خطر باليا برای ايجاد تاب آوری -ج

 توسعه و ارتقای آمادگی در برابر باليا به منظور پاسخگويی و بازيابی مؤثر -د
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که در پی آن آسیب فیزيکی، تخريب، ( يا توسط فن آوری)مخاطره ای است طبیعی يا ساخت انسان فاجعه 
سازمان،زيرساخت در فجايا اختالل در  .از دست دادن جان يا تغییر شديدی به محیط زيست وارد می شود

ها، و منابع يك جامعه هستند و امکان بازگشت به عملیات عادی پس از رويداد بدون کمك خارجی می 
 .باشد

 
 
 
 
 
 
 

 
وارد فرهنگ شد که نسبت به فاجعه (Disaster) بالپس از بروز طوفان کاترينا مفهوم جديدديگری به نام 

 دارای شدت و پیامد بیشتری است 

 : (Catastrophe)فاجعه 
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که در  طوفان اين. باليای طبیعی در اياالت متحده آمريکا بوده استفاجعه بارترين  ازطوفان کاترينا يکی 
 ۲33۰۰۰خلیج مکزيك منطقه ای به وسعت  میالدی رخ داد بخشی از کرانه های آمريکايی ۲۰۰۵سال 

رسید با سرعت دريا به خشکی زمانی که از طوفان کاترينا . درنورديد و به ويرانی کشیدمربع را کیلومتر 
 :کیلومتر بر ساعت باعث ۲8۰

 .تن و آوارگی يك میلیون نفر شد ۱83۶مرگ 

 اين سوال در ذهن مشغول می شود که

 ؟آيا چنین فاجعه اي پیش بینی شده بوده  
 ؟  يا  براي جلوگیري از چنین فاجعه اي چه اقداماتی انجام شده است  
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 درجه تخريب در باليا بیشتر از فاجعه می باشد:اثر بر ساختمان ها وزيرساخت ها 

فجايا مراکز دولتی به کمك ساز مان های آسیب ديده می شتابند اما در بال خود مراکز دولتی هم  در: تاثیر بر مراکز دولتی
 آسیب ديده و نیاز به کمك رسانی دارند

 .در باليا امکان دريافت کمك های بین المللی وجود دارد: فعال شدن فرآيندهای سیاسی

در باليا نه تنها ساختار های صنعتی و اقتصادی از بین می روند بلکه زير ساخت های اجتماعی مانند مدارس ،  :اثرات اجتماعی 
 فروشگاه ،بیمارستان برای مدت طوالنی می تواند زندگی روزمره را مختل کند

 

 
 
 
 
 

 
 

 سازمان هایتحقیقاتی، دستگاه های اجرايی و مراکز الزم به ذکر است که در دانشگاه ها و 
اجتناب از سردر گمی از تعريف استفاده شده است به جهت  "و باليا فاجعه حوزه "نظامی از ادبیات متفاوتی برای تعريف واژه های 

 سازمان های جهانی استفاده می کنیم  

 : تفاوت اصلی فاجعه با باليا
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 خطر بر طبق دبیرخانه راهبرد بین الملل برای کاهش: 
ISDRR(International Strategy for Disaster Risk Reduction)  

 

آن شرايط ويژگی های جدی در عملکرد يك جامعه که ناشی از تعامل مخاطرات با از هم گسیختگی 
ايجاد می باشد و حاصل آن موجود آن ظرفیتهای جامعه اعم از میزان مواجهه، میزان آسیب پذيری و 

 .می باشدو يا زيست محیطی سرمايه ای خسارات و پیامدهای زيانبار انسانی، 
 

 بهداشتتعريف سازمان جهانی برطبق: 
WHO(World Health Organization)   

 

نشده و يا قابل انتظاری هستند که از چنان شدتی برخوردارند که برای بینی های ناگهانی و پیش پديده 
در اين شرايط . استاز محل وقوع سانحه نیاز محلی خارج پاسخگويی و مديريت آن به اخذ کمك از 

ها وتخريب های وارده باعث ايجاد نیازی مازاد تعادل بین نیازها و منابع موجود بر هم خورده و آسیب 
 .برظرفیت های موجود در آن جامع گردد

 :تعاريف فاجعه و باليا 
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ناشی از پديده های طبیعی مانند تند بادها، سیل، زلزله، طوفان ، گردباد، گرما و شرايط آب و رويدادی 
هوايی نامساعد ، سرمازدگی و يخ بندان و سونامی که وقوع آن در حیطه کنترل سازمان نبوده اما 

 .پیامدهای آن می تواند تحت کنترل سازمان قرار گیرد

 

 : حوادث غیر مترقبه
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کشته تعداد ، قاره آسیا بیشترين سهم از رخداد باليای طبیعی،  ۲۰۱7با بررسی نمودار ها در سال
 اختصاص دادهشدگان و جمعیت متاثر از باليا را به خود 





حادثه ای است که در اثررخدادها وعملکردهای طبیعی وانسانی به طور ناگهانی به شرايط اضطراری   
 وجود می آيد که مشقت ، سختی وخسارت را به يك مجموعه وجامعه انسانی وارد می کند

 
 
 
 
 
 
 

شرايط اضطراری براساس تعريف سازمان ايمنی وبهداشت حرفه ای آمريکا: 
OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ADMINISTRATION) 

 استيك شرايط غیر منتظره وتهديد کننده برای کارکنان ، مشتريان يا جامعه 
 هایکه فعالیت های کاری و عملیاتی را مختل و متوقف  کرده و سبب آسیب   
 .  و يا مختل کردن اقصاد جامعه شود و تصور مردم را از سازمان مخدوش کند فیزيکی ومحیطی  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 (:Emergency) اضطراريشرايط 
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 :برخی ويژگی هاي شرايط اضطراي  
به صورت غافلگیرانه بروز می کنند 

شرايط وفعالیت های عادی سازمان را به هم میريزند 
بادرجات باالی از خسارات همراهند 
 نیاز به کنترل فوری دارند 
پتانسیل تشديد و گسترش را در صورت عدم کنترل دارند 
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.  شودمی  بحراناگر شرايط اضطراری بزرگتر از توانايی منابع منطقه ای برای کنترل آن باشد تبديل به 
وقفه کامل بخشی از فعالیت ها به همراه ضايعات جانی ومالی آسیب های زيست محیطی را شامل می 

 .وبرطرف کردن آن نیاز به اقدامات وعملیات اضطراری فوق العاده دارد شود

 

 

 

 
 
 
 

 

 (:Crisis)بحران

 ملی وبین المللی تقسیم بندي  شوند، منطقه اي، بحران ها می تواننددر سطح يک مجتمع يا محلی 
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 کشورهر حادثه ای که سبب ايجاد خسارت به اقتصاد منظر اقتصادی از 
   از تولید ناخالص ملی گردد، بحران تلقی می شود% ۱به میزان بیش از. 

 
 
 
،مطابق تعريفEM-DAT  اعالم بحران بايد توسط سازمان دولتی مسئول صورت گرفته باشد يا

 .متفاوت گزارش شده باشددومنبع حداقل توسط 

 

 
 

 :تعاريف ديگر بحران 

 
 EM-DATيا بانك داده های پايه باليا و فوريت ها 

Emergency Disasters Data Base)   :) 
ثبت انواع باليا در بانك داده ها، وجود حداقل يك يا ترکیبی از معیارهای زير را بايد برای 

 :در نظر گرفت
 مورد مرگ در جمعیت هدف گزارش شده باشد ۱۰حداقل. 
 نفر از مردم منطقه تحت تاثیر ، مصدوم يا بی خانمان شده باشند ۱۰۰حداقل. 
  اعالم وضع اضطراری از سوی مقامات دولتی 
درخواست کمك از جامعه بین الملل 
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 اساس تقسیم بندی بحران ها را برEM-DAT : 
 

 

مانند زلزله، )ژئوفیزيک 

 (رانش زمین، آتش فشان

مثل خشكسالی، )اقلیمی

 (آتش سوزي

اپیدمی بیماري )زيستی

 (هاي ويروسی 

انواع توفان )مترولوژيک

 (ها

 (سیل)هیدرولوژيک

بحران ناشی از بالياي 

 طبیعی

مربوط به حمل و نقل 

ريلی، جاده اي، هوايی و  )

 (دريايی 
انفجار،آتش )حوادث متفرقه 

سوزي فروريختن ساختمان ،نشت 

 (گازها،آفتكش ها

پرتوهاي )انرژي هسته اي

 (يونساز

بحران ناشی ازپیشرفت  

 تكنولوژي
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 طول زمانبحران ها را بر حسب: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحران هاي 

 ناگهانی

Sudden 

نظیر زمین لرزه، زمین لغزش، آتش فشان، 
 سونامی، بهمن، توفان، سیل

بحران هاي 

 تدريجی

Gradual 

 مثل خشکسالی، قحطی و بیماری های مزمن
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 بندی سازمان جهانی بهداشت بحران ها را اساس  تقسیمWHO : 
 .شوندمی طبقه بندی گروه طبیعی؛ پیچیده و انسان ساخت سه 

 
 
 

 : Complex emergenciesپیچیدههاي بحران هاي فوريت 
جابجايی مردم در سطحی وسیع، قحطی گسترده و کمبود مواد  آوارگی و به ترکیبی از منازعات داخلی همراه با  

 .حال سقوط اطالق می شوديادر شکننده اجتماعی اقتصادی، سیاسی و يا نوعی ديگر شرايط غذايی؛ 
 

 :ساختانسان بحران هاي 
 .ايفا می کند مستقیم   نقشبه مجموعه حوادث و باليايی اطالق می شود که انسان در ايجاد آن  

 ونقل ، فروریختن ساختمانگازیا موادخطرناک،تصادف حمل مثل نشت  اتفاقیتهدیدات 

 عمدی 

 غیرعمدی

 بروز خرابکاری درزیرساخت ها مثل برق ، گاز وآب ویا اغتشاش و حمالت سایبری  
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 :تفاوت بحران با شرايط اضطراري 

 امروزه حوزه عملکردی شرايط اضطراری به طیف گسترده ای از علوم و تخصص ها شامل  
علوم جوی و زمین شناسی ، مهندسی سازه وزلزله ، علوم فرآيندی ، روان شناسی ، حقوقی وقضايی ،   

 .ارتباط می يابد

 شرايط اضطراري 
 بحرانی

شرايط اضطراري 
 غیربحرانی

شرکتی، قابل درون با امکانات 
اقدامات مناسب و بوده و با کنترل 

از  مسئولين ، مى توان سریع 
آن کاسته و از پيامدهای وخامت 

 زیانبارآن جلوگيری نمایيم

امکانات درون شرکتی، قابل با 
سطحی وسيع  نبوده و در کنترل 

دولتی که و سازمان روی داده، 
را  بحران مسئوليت مدیریت 

برعهده دارد اعالم وضعيت فوق  
 .کندالعاده 

آتش سوزی کوچک 
 در یک ساختمان

مانند بحران ویروس 
 کرونا
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 :براي مثال
قلمداد کردن يك واقعه به عنوان بحران تا حد زيادی بستگی به میزان آمادگی جامعه و چگونگی  

 مواجهه وسازگاری با عواقب و پیامدهای ناشی از آن دارد 
 
 
 
 
 
 
 

ريشتر که در يك منطقه خالی از سکنه روی دهد بحران اطالق  7بنابر اين به يك زمین لرزه با بزرگای   
 نمی گردد اما همین زلزله با بزرگای مشابه در يك بافت شهری پرجمعیت و فرسوده،

بحران قلمداد می شود چون اين جامعه برای پاسخگويی به آسیب ها و خسارات محتمل آماده نبوده و 
 .نیازمند منابعی فراتراز ظرفیت های موجود در جامعه است
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 .  اين دقیقاً برای رسیدگی به بحران ها نیز همین است  

 .  انتخاب باشماست. شما را مديريت خواهد کرداين 
 دائماً عکس العمل نشان خواهید داد ، يا برنامه ريزی خواهید کرد آيا 

   پاسخ خواهید داد؟ و 
 
بپرسید که به شما امکان می دهد برای بحران های آينده برنامه هايی ايجاد کنید که ممکن سواالتی را  

 .بیفتداست اتفاق 

همه ما شنیده ايم که می گويد اگر 
شما روز را برنامه ريزی نکنید ، روز  
.شما را برنامه ريزی می کند  
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 : مثالعنوان به 
 
 شرکتی که در معرض خطر سیل است ممکن است يك سیستم   

به اين ترتیب ، اين شرکت هنوز سوابقی از داده . گیری برای همه سیستم های رايانه ای ايجاد کندپشتیبان 
اگرچه اين شرکت ممکن است برای مدت کوتاهی کند شود در حالی که اين  .ها و فرايندهای کاری خود دارد

با داشتن  . شرکت تجهیزات جديد رايانه ای را خريداری می کند ، اما فعالیت به طور کامل متوقف نمی شود
يك راه حل برای حل بحران ، يك شرکت و ذينفعان آن می توانند تحوالت غیرمنتظره و نامطلوب را آماده و  

 .سازگار کنند

 در مديريت بحران 

جدی است که يك بحران می تواند به يك سازمان ، سهامداران آن و  تهديد آسیب 
امنیت  ( ۱: )يك بحران می تواند سه تهديد مرتبط ايجاد کند. يك صنعت وارد کند

 از بین رفتن شهرت  ( 3)ضرر مالی و ( ۲)عمومی ، 
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 متحدملل سازمان بر اساس تعريف برنامه عمرانی(United Nation Development Plan  :) 
 
 

 است ازعبارت مديريت شرايط اضطراری 
   
 

 .ساخت می باشدزيانبار ناشی از باليای طبیعی يا انسان پیامدهای 
 

 

 متحد مللسازمان کاهش خطرات باليای برای  یالمللراهبرد بین بر اساس تعريف دبیرخانه(ISDRR): 

 
شرايط اضطراری يا  پاسخگويی و بازيابی از باليا را مديريت برای                                                                                                        

 .گويند بحران 

 :مديريت شرايط اضطراري

مديريتی اخذتصمیمات و گذاری سیاست   

اقدامات اجرايی به منظورانجام   

 پیشگیری
 کاهش اثرات مخرب

 پاسخگويی

 ترمیم وبازسازی 

 و انجام اقدامات آمادگی  سازماندهی، برنامه ريزی 
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 :مديريت چرخه ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
طرح های واکنش در شرايط اضطراری در برخی از کشورها نتايج مثبت اين چرخه را  تجربه پیاده ساز ی

 .دررابطه باين موضوع ثابت کرده است وباعث ايجاد فرصت در سازمان های مديريت بحران میگردد
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 :به موارد ذيل اشاره نمودمی توان شرايط اضطراري ازديگر اهداف مديريت بحران و 
 
رفع شرايط بحران و اضطرار 
   عادیبازگرداندن سريع جامعه به حالت 
 افراد و تجهیزات انبارشدهآسیب ديدگی از جلوگیری 
 میزان آسیب ديدگی چه جانی و چه مالیکاهش 
 زيست محیطیآلودگیهای کاهش 
 وقفه در روند تأمین تجهیزات تولید کاهش 
 بیمه هامربوط به کاهش هزينه های 
   عادی سازی کاهش هزينه 
 و تقويت اعتماد کارکنانحفظ 
 ديدگی نقاط همجوارآسیب از پیشگیری 
 عمومیافکار کالن و مديريت پاسخگويی مناسب به 
   فیزيکی و روانی و فرهنگیمناطق ازلحاظ بازسازی 
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 بررسی کاهش بحران و شرايط اضطراري  در کشور ژاپن وايران

25 



را با هدف يکپارچه سازی و هماهنگ کردن سیاست های کاهش  « وزير کشور برای مديريت بحران»ژاپن دولت 
ساختار شورای مرکزی مديريت بحران  . بحران و اقدامات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط تأسیس کرده است

رئیس منتخب مؤسسات عمومی،   ، وزير مديريت بحران و همة وزرای کابینه و(رئیس شورا)شامل نخست وزير 
 تلگرافرئیس بانك ژاپن، رئیس انجمن صلیب سرخ ژاپن، رئیس راديو و تلويزيون ژاپن، رئیس شرکت تلفن و 

 
 طرح پیشگیري از باليا در ژاپن

 :طراح می باشد 3سیستم برنامه ريزی مديريت بحران در ژاپن شامل 
 .طرحی جامع که کلیه طرح ها و برنامه های پیگیری از حوادث و باليا بر آن استوار است: طرح پايه

 .طرحی است که توسط سازمان ها و نهادهای تعیین شده بر اساس طرح پايه تهیه می شود: طرح عملیاتی پیشگیری از باليا
 .اين طرح توسط شورای استانی و شهری زيربط برای مسائل مورد نظر تهیه می شود: طرح محلی پیشگیری از باليا

استانداردهای  اصوالً برنامه ريزی مديريت باليای طبیعی در ژاپن در حیطه چهار رويکرد عمومی، ايجاد آمادگی در جامعه، 
 .و ارائه خدمات فوری توسط دولت در حال اجراستساخت وساز 

 
 
 
 

سازمان هايی . بروز فاجعه در ژاپن، دو سازمان اتاق بحران و آتش نشانی نیز مسئولیت مديريت بحران را بر عهده دارندهنگام 
نظیر پلیس مسئولیت حمل ونقل و ترافیك را بر عهده می گیرند و وزارت بهداشت و رفاه و وزارت کشاورزی و تغذيه به فرمان  

ژاپن يکی از اين نهادهای دولتی است که با تشکیل تیم تخصصی می کنند عالوه بر اين پلیس سازمان های اصلی فعالیت 
 .  امدادرسانی در داخل اين سازمان، در هنگام بروز باليای طبیعی نقش مهمی در عملیات امدادرسانی ايفا می کند

 . 
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 ژاپنتفكر حاکم در مديريت بحران 
 

 :در مدل برنامه ريزی مديريت باليا در ژاپن چندين نکته مهم به چشم می خورد که در ذيل به آن ها اشاره می شود
  اين مدل بر مبنای برقراری تعامل نزديك و هدفمند با بخش خصوصی و مردم استوار است و دولت تنها نقش

 .هماهنگ کننده دارد
  طرح جامع و فراگیر بوده است و کلیه نهادهای ذيربط شامل آتش نشانی، پلیس، ارگان های دولتی، آب، برق و

 .را در برمی گیرد… گاز و
 در برنامه ريزی به صورت مرکزی، استانی و محلی کلیه برنامه ها با مشارکت صاحبان فرآيند که نوع و میزان

 .آگاهی آن ها برآورد دقیق تری از خطرپذيری و آسیب پذيری در سطح محلی را دارد، طرح ريزی می گردد
 پیشگیری،  )نوع قوانین و سیاست ها در اين کشور به صورت متوازن، معطوف به تمامی مراحل مديريت بحران

 .است( آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی
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 :ر ايراندمديريت بحران 
 .به طور کلی ساختار مديريت بحران در کشور ايران به صورت زير می باشد 

(۱383تصويب سال :)ستاد پیشگیری و مديريت بحران وحوادث طبیعی وسوانح غیر مرقبه 
 حالل احمر.صدا سیما.دفاع ونیروهای مسلح. وزرای مسکن وشهرسای.معاون اول ريس جمهور

تصويب روند سريع اطالعات در .تعین وظايف دقیق ونقش وزارت خانه ها وسازمان های ديگر:وظايفی از جمله 
 اطالع گیری واطالع رسانی سريع.زمان شرايط اضطراری وبحران

 

 در سطح استانی ؛شهری وشهرستانی تحت  ( ۱38۲تصويب سال :)ستادحوادث وسوانح غیر مترقبه
 سرپرستی استانداران و فرمانداران و شهرداران سازماندهی شده است

وزرای  :اعضای آن شامل.سیاست گذاری کلی و برنامه ريزی ملی ونظارت بر مديريت بحران کشور:وظايفی از جمله 
فرماندهان بسیج .امور خارجه وعلوم تحقیقات و. آموزش وپرورش . مخابرات.بهداشت، درمان وآموز پزشکی کشور

 ونیروی انتظامی
 

(۱38۵تصويب سال :)سازمان مديريت بحران 
 
(۱37۰تصويب سال :)کارگروه ملی آمادگی 
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 ایرانتفکر حاکم در مدیریت بحران 
 

 :در ساختار مديريت حوادث در ايران نکات زير الزم به ذکر است 
مديريت بحران در ايران غالبأ به مرحله پس از وقوع حادثه و يا حین وقوع آن محدود شده و برای اجزاء 

 .مختلف چرخه بحران شرح وظايف و قاعده خاصی تعیین نشده است

در قوانین بسیار ضعیف مشارکت های مردمی و تشکل های غیردولتی و مردم نهاد مکانیسم 
 .  است و نقش آن ها نامشخص است
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 ساختار سلسله مراتبی مدیریت بحران در ایران
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 خردمقایسه مدیریت بحران ایران و ژاپن در سطح  
 

.  موفقیت در فعالیت های مديريت بحران متأثر از آمادگی مناسب و توانايی جامعه می باشد
بنابراين می بايستی در کنار پرداختن به موضوعات کالن و قوانین و مقررات، به سرمايه گذاری  

اساسی در امور ايمنی، فرهنگ سازی، اجرای پروژه های ايمن سازی و بهبود نظارت در  
 .ساخت وساز نیز پرداخته شود
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 سطوح برنامه ريزي بحران (سال)سابقۀ برنامه ريزي  نام کشورها

 مرکزی ـ استانی ـ شهری 1880 ژاپن

 مرکزی ـ استانی ـ ناحيه 1960 هند

 متمرکز 1943 ترکيه

 متمرکز 1959 ایران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مقابل، هند کمترين تجربة . در زمینة مديريت بحران در ژاپن سابقة بسیار طوالنی داردبرنامه ريزی 
با توجه به ساختار نظام سیاسی کشورهای موردمطالعه، ساختار . برنامه ريزی مديريت بحران را دارد

در هند و ژاپن نظام برنامه ريزی غیرمتمرکز . برنامه ريزی بحران در اين کشورها با هم متفاوت است
 حاکم است و ايران و ترکیه نظام برنامه ريزی متمرکز دارند
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 مقايسه سطوح برنامه ريزي در چند کشور



 نمونه هایی از مدیریت موفق بحران

لوسیون ها   جدا از تولید پودر بچه، انواع. در حوزه مراقبت های بهداشتی استشرکت چند ملیتی فعال  يكجانسون 
هفت تن از مصرف کنندگان  ۱۹8۲در سال . در مقیاس جهانی است Tylenolتولیدکننده مسکن های مختلف مانند و 

علت اين امر توسط شخص يا . بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور جان خود را از دست دادند Tylenolقرص های 
به عبارت ديگر براساس اين ادعا شرکت با اطالع قبلی از  . اشخاصی ناشناس خرابکاری عمدی شرکت عنوان شد

 .مسموم بودن اين قرص ها آنها را روانه بازار کرده بود
شرکت، جیمز برك، در تبلیغات تلويزيونی و در کنفرانس های خبری ظاهر شد و مصرف کنندگان را از   مدير عامل 

 .میلیون دالر مرجوع و از بین برد ۱۰۰میلیون کپسول را با هزينه  3۱  شرکتاين . اقدامات اين شرکت آگاه کرد
  
 
 
 
 
 
 

عمل جسورانه برای مديريت بحران به وجود آمده و کسب موفقیت در زمینه روابط عمومی  يك  Johnsonاقدام اين 
 .  محسوب می شد
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 نفر کشته 38۰۰رها شدن گاز سمی متیل ايزوسیانات در بوپال هند با  - ۱۹84در سال حادثه بوپال هند 
 منطقهنفر از ساکنین آن  ۲۰۰۰۰۰نفر و تخلیه  ۲۰۰۰۰و آسیب بینايی 

 
 
 
 

بازماندگان قربانیان اين فاجعه تنها  . کردمیلیون دالر محکوم  47۰ديوان عالی هند طرف آمريکايی را به پرداخت 
غرامت دريافت کردند که در مقابل بیست سال درد کشیدن بسیار ناچیز  ( دالر ۵4۰تقريباً معادل ) روپیه ۲۵۰۰۰مبلغ 
 است

 
 
 

اين سانحه جهانیان را برانگیخت و موج عظیمی از مخالفت و ابراز نفرت نسبت به شرکت های غول پیکر صنعتی 
جهان و بی توجهی آنها به سالمت انسان و محیط زيست در میان طرفداران محیط زيست، نهضت های حقوق بشر،  

 پزشکان و عامه مردم ايجاد کرد و به تظاهرات و اعتراضات بسیاری انجامید

بحرانناموفق موفق از مدیریت نمونه  ای   



 :نمونه اي از تاثیرات  باليا وحوادث طبیعی



 منشاء وقوع-1

 وسعت-2

 شدت-3

شرايط سطوح 
اساساضطراري بر   

   

 :اضطراريسطح بندي شرايط 

36 



 

 

 4 

ناشی از 
 خطاهای انسانی

شرايط اضطراري بر سطوح -1
وقوعاساس منشاء   

 توجهی و انحراف،  بی *
 وجود آموزش کافیعدم *

 وکمبودانگیزهفقدان توانايی  *

 يا عمدی  * 

 

زلزله، رانش زمین، صاعقه، 
گردباد و طوفان، موج های 

 دريايی

 

  طبیعیمنشأ 
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ناايمن يك تصمیم يا رفتار مهمترين انواع رفتارهاى يکى از به عنوان انسانی خطای 

عوامل . بکاهداز اثربخشی، ايمنی يا عملکرد سیستم که مى تواند نامناسب است 
.  مى باشدشرايط اضطرارى آن عوامل متنوع بوده که يکى از خطاى انسانى بر تاثیرگذار 

 در شرايط اضطرارى
میزان بار ذهنى وارده شرايط،کم مى باشد پاسخگويى فرد به به دلیل اينکه مدت زمان 

 مى يابددنبال آن میزان بروز خطاى انسانى، افزايش مى رود و به بر فرد باال 



 ( :  HUMAN ERROR)خطای انسانی 

 خطاي انسانی

 اشتباه  

Mistakes 

عدم آگاهی از برخی اصول 

 علمی

خصوصیات  ی ازعدم آگاه

 مواد يا کار دستگاهها 

غفلت هاي لحظه اي  
lapse 

گاهی خطاها از افرادي سر میزند 

که  خوب آموزش ديده و داراي 

انگیزه و مهارت  کافی هستند  ولی 

 باز دچار خطا میشوند 

 نقض مقررات

Violation 

مقررات از طرف خود شخص 

يا اطرافیانش کم اهمیت جلوه 

 .داده می شوند

شخص مقررات را غلط ،غیر 

ضروري و دست وپا گیر می 

 .داند

عدم تناسب  
mismatch 

 عدم تناسب فرد با وظیفه
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 معدنخودرو سواری در يك با  بالزاتنی  34۱معدنی تصادف کامیون 
 به علت خطای انسانی

 

می گردد به محل کار کامیون اعزام از واحد برق تاسیسات معدن گروهی ،  معدنیمانیتور کامیون به علت نقص 
 این جادههارانندگی با کامیون در نفر برقکاری، که فاقد صالحیت به را رانندگی خودرو  سواریخودرو راننده .

میکند راننده فا قد  کامیون یعنی نقطه کور دید راننده متوقف روبروی راه پله درست یک خودرو  .بودند، واگذار میکند
 در نتیجه کامیون خودروی سواری را واژگون نموده و از. حرکت در میآوردسمت به وسیله را به صالحیتبرای 

 جان خود را از دست دادهیکیحادثه این  فرد در رانندگیعدم مهارت می نماید متأسفانه درنتیجه روی آن عبور 

 



يکی از تکنیك های شناسايی خطای انسانی ، رويکرد سیستماتیك وکاهش خطای انسانی  
SHERPA(Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach  ) 

 
ماشین و پیش بینی و کنترل خطاهای انسانی در -روش در طراحی ها و ارزيابی سیستم های انساناين 

 .داردصنايع نفت و پتروشیمی و گاز و نیروگاههای هسته ای و برق و ديگر صنايع کاربرد 
 :شامل مراحل 
 آنالیز وطبقه بندی وظايف 
شناسايی خطای انسانی 
 تحلیل نتايج 
تحلیل بازيابی 
آنالیز بحرانی واحتمال خطا 
تحلیل را هکارهای اصالحی 
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   هاي انسانیخطا  ازمثالهايی از حوادث ناشی 

از مواد شیمیايی خالی شد شد مسیر والو در مسیر مواد شیمیای خورنده می بايست تعويض می يك -۱
پروانه کار صادر شد و در آن استفاده از عینك .ولی هنوزچند قطره ای از مواد درون آن باقی مانده بود 

حفاظتی و دستکش ذکر شد ولی تعمیر کار بدون استفاده از آنها کار خود راانجام داد و موادشیمیايی 
 .خورنده به چشم و صورت او پاشیده شد

 
 
 
 
 

  باز شدن شیری به اشتباه پمپی که جريان روغن را به لو له های يك  -۲                                        

     میرساند از کار افتاد اپراتور دستگاه شیر روغن را بست و تصمیم کوره                                        

     با اين کار روغن .شیر بخار را باز کند تا لوله های کوره پاك شودگرفت                                         

 .کوره قطع شده و لوله ها به دلیل حرارت بیش از حد ذوب شدندداخل                                         
 اپرتور واحد نمی دانسته کوره در سرويس بوده                                        

 

 

 

41 



 انسانیديگر ناشی از خطا هاي حوادث 
 يکی ازحوادث انرژی هسته ای:( ۱۹7۹) سالآيلند  مايلحادثه تری  -۱

 تشخیصدر خطا 

 

 

  
 حادثه بوپال هند-۲
آالرم هايی که می بايست دردمای باال –غیر قابل اعتماد بودن دستگاههای ابزار دقیق )

 .(به صدا در بیايند کار نکردند چون نقطه تنظیم آنها افزايش يافته بودند



شرايط  سطوح -2
وسعتاضطراري بر اساس   

 سطح اول 

 غیربحرانی

 سطح دوم   

 بحرانی 

 

 وشرايط اضطراری محدود 
با استفاده از امکانات و تجهیزات  

 موجود  

 
 

به نیاز  کهشرايط اضطراری 
 گسترده داردپشتیبانی 

 
 

 :اضطراريسطح بندي شرايط 
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 بندي بر اساس وسعتنوع ديگر تقسیم 

 
به پاسخ گويی مناسب به آن قادر محلی سازمان های بحران هايی که منابع و : اولسطح 

 .ها هستند
 .استنیاز منطقه ای بحران هايی که برای کنترل آن ها به کمك های : سطح دوم 

بحران هايی که پاسخگويی به آن از فراتر از توان پاسخگويی نیروهای : سطح سوم 
 .طلب می کندرا  ملیهای وکمك محلی و منطقه ای است 

در نیروها بحران هايی که پاسخگويی به آن فراتر از توان پاسخگويی : سطح چهارم 
 .می طلبدرا المللی بین های سطح ملی است و کمك 



شرايط  سطوح -3
اساس شدتاضطراري بر   

 سطح اول 

 جزئی

 سطح دوم   

 متوسط 

 

 :اضطراريسطح بندي شرايط 

 
 
 بدون آسیب•
 سمی بدون مواد  ريزشبدون  •

 ساعت 4تولید کمتر از توقف •
 بدون هیچ گونه خسارت•

 

o منجر به روزکاری از  حوادث
 دست رفته

o  ريزش متوسط مواد آالينده 

o روز ۱تولید کمتر از توقف 
o دالر   ۱۰۰۰آسیب به تجهیزات زير 
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 بر مبناي پیامدهاي اقتصادي   بندی شرایط اضطراریتقسيم 

 دو گروه 
(مثل میزان آسیب به زير ساختارها )پیامدهای اقتصادی مستقیم  اثرات     

   
اقتصادی غیر مستقیم اثرات پیامدهای   

مثل سرمايه های از دست رفته، بیکاری، ناتوانی و پیامدهای )  
(.بر اقتصاد منطقه زيانبار   

 : کل خسارات برآورد شده میزان 
. ناشی از باليا و غیرمستقیم است از ارزش کل صدمات و خسارات اقتصادی مستقیم عبارت 

...  محیطی و تولید، زيست اين اطالعات را می توان بر حسب حیطه های اجتماعی، زيرساختار، 
شامل مقاديری   بازسازی هزينه .شودمقادير آن مبلغ به دالر امريکا اعالم می . طبقه بندی کرد

 .است که برای جايگزينی دارايی های از دست رفته هزينه می شود
 



 سوم سطح  

 جدی 

 

 چهارمسطح  
 عظیم

 
 معلولیت و ناتوانیحوادث با •

 آلودگی متوسط محدوده سايت•

  ۱۰۰۰۰-۱۰۰۰)يك محوطه آسیب ديده •
 (دالر

 تولید برای يك روز تا يك هفتهتوقف •

 
o و میر يا  چندين معلولیتمرگ 
o آلودگی عمده گسترش يافته به خارج

 ازمحدوده سايت 

o   بیش از يك محوطه آسیب ديده
(۱۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ ) 
o تولید برای يك هفته تا يك ماهتوقف 

شرايط  سطوح -3
اساس شدتاضطراري بر   



 پنجم  سطح  

 فاجعه بار 

 

 
 چندين مرگ و میر•

تبعات بهمراه يافته آلودگیگسترش •
 محیطزيستی

 دالر  ۱۰۰۰۰ ۰آسیب به تأسیسات باالی•
 ماه ۱توقف تولید برای بیش از   •



 :شدتديگر تقسیم بندي بر اساس نوع 
 

حوادثی که پیامد آن فقط محدود به همان واحد بوده وبه مناطق يا : رويداد موضعی
مانند نشت از يك پمپ يا سرريز شدن از يك .واحد های ديگر گسترش پیدا نمی کند

 مخزن
حوادثی که از واحد مربوطه فراتر رفته وبه واحد های ديگر سرايت می : رويداد جدی 

 مانند پارگی يك خط گاز.کند
حوادثی که پیامد های آن از مرزهای سازمان خارج شودو بر محیط : رويداد فاجعه بار

مانند پاره شدن يك مخزن بزرگ حاوی گاز سمی .وسازمان های ديگر اثرگذار باشد
 مثل کلر يا آمونیاك

 



 :1۹۸۶چرنوبیل درسال  هسته ايفاجعه ي 
فاجعه اين .دادشمال اوکراين، رخ شهری در در نیروگاه چرنوبیل، در نزديکی  4شمارهرآکتور هسته ای  

 .  طبقه بندی شده است( مقیاسباالترين )است دريکی از دو بحران هسته ای 
گسترده راديواکتیو با اثرات عمده مواد انتشار »به معنی  است« حادثه عظیم»نشان دهنده درجه اين 

فوری و طوالنی مدت در جهت مقابله شده  و زيست محیطی که نیازمند اقدامات برنامه ريزی بهداشتی 
 «است

 
 
 
 
 

فاجعه چرنوبیل، هم از لحاظ هزينه و هم از لحاظ تلفات، بدترين حادثه هسته ای در تاريخ محسوب 
 .می شود

مبارزه برای محافظت در برابر خطراتی که بالفاصله پس از حادثه به وجود آمد و همچنین اقدامات در 
 ۶8حدود )جهت پاکسازی محیط زيست، در نهايت بیش از نیم میلیون نفر پاکساز را درگیر کرد و 

 هزينه دربرداشت( ۲۰۱۹میلیارد دالر در سال 



 :   حادثه مالس بوستون 
يك مخزن بزرگ انفجار . متحده آمريکا روی داده استاياالت  بوستون در ناحیه شمالی شهر ۱۹۱۹درسال 

در حاشیه شمالی شهر علت ( شربت پس از چرخه ی اولین جوش آب شراب نیشکر)ذخیره  سازی مالس
وقوع اين حادثه بوده است که باعث می گردد، موج بزرگی از مالس به سمت شهر هجوم ببرد و سیل مالس 

 .درنورددکیلومتربرساعت خیابان های نواحی شمالی شهر را  ۵۶با سرعتی بیش از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نفر ديگر نیز زخمی شدند ۱۵۰تن کشته و بیش از  ۲۱اين حادثه در 
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 :اضطراريواکنش در شرايط 

حصول اطمینان از 
کارکنان  آمادگی 

وقوع هر  از پیش 
 گونه رويداد ناگوار

 
واکنش سريع وبه 

 موقع 

اقدامات  بکارگیری 
برای به  مؤثر

رساندن    حداقل 
 خسارت ها

نحوه ی استقرار 
سیستم طرح ريزی 

 شده به منظور



 :بحران وشرایط اضطراریجهانی مرتبط با مدیریت استاندارد های سازمانهای 
IS 235 B & C 

 سیستم مديريت ايمنی، بهداشت و محیط زيستHSE- MS 

 4-4-7استاندارد /ISO 14001 : آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری 
 4-4-7استاندارد /OHSAS 18001 : آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری 
 4-3-۵-۱استاندارد-/AS 4804 : طرحهای شرايط اضطراری يا باليای طبیعی 
استانداردISO 22320 

 استانداردISO 155442 

 مديريت بحران ۱۶۰۰استاندارد 
OSHA 3088:2002 

 

دلیل گنجاندن اين الزام در استانداردهای ياد شده اهمیتی است که اين موضوع در کاهش عواقب 
چرا که وجود خطاهای پنهان در سیستم همواره محتمل بوده و تمامی سازما ن ها متاثر از . حادثه دارد

گاهاً اين تاثیرات سازمان را به بحران کشانده و باعث بروز اختالالت . عوامل بیرونی نیز می باشند
 .  می گردنداساسی در سیستم ها 



 :اضطرارياولويت هاي واکنش در شرايط 
 ،حجم خسارت: خطرناك شاملی اضطرار معیارها جهت انتخاب شرايط مهمترين 

 میزان تاثیر بر اعتبارو گستردگی مکانی حادثه ، تولیداحتمال وقوع، میزان تاثیر بر توقف 
 کمكو شناسايی شده رويکرد شرايط اضطراری با اولويت باال اين استفاده از بوده با سازمانی 

 جهت بهبوددرستی از شرايط اضطراری موجود داشته و برنامه درك کند تا مديران صنعت می 
 شرايط مورد توجه قرار گیرد تا از بروز بحراناين واکنش به تحلیل و اقدامات کنترلی و تجزيه و 

 .پیشگیری شود

 
 هاحفاظت از جان انسان. ۱

 زيستحفاظت از محیط . ۲

 حفاظت و نگهداری از تجهیزات و دستگاه ها. 3

 بازگشت به شرايط و فعالیت های عادی. 4
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 :می باشد دلفی يكی از روش هاي اولويت بندي تكنیک 
بر روی يك مسئله نا مشخص توافق به برای رسیدن به عنوان يك روش علمی اين سالهاست تکنیك  

مطالعه برنامه ريزی همکاران از روش دلفی جهت ارزيابی ريسك، و Zulean. شوداستفاده می 
اضطراری و پیشنهاداتی جهت بهبود آن سیستم مقابله با شرايط و تشخیص نقص های استراتژيك 

 .استزمینه پذيری دراين شد که تکنیك دلفی ابزاری بسیار مفید و انعطاف و عنوان استفاده کردند 
 
 
 
 



براي مثال نتايج مطالعه دريک صنعت پتروشیمی نشان داد که معیار حجم خسارت ، درصد  بیشتري   را 
و (مرگ  و آسیب ها و جراحات ) حجم خسارت در دو دسته خسارت جانی. به خود اختصاص می دهد

 می شودتقسیم بندي خسارت مالی ناشی از حادثه 



 .در مثال ذکرشده اولويت بندي واحد ها به صورت جدول زير حاصل شد



 :مديريت شرايط اضطراريزنجیره ي 
 
 (:Health , Sfety Executive)انگلستانبراساس اداره ی اجرايی ايمنی وبهداشت   

زمانی می توانید ادعا کنید که يك سامانه مناسب برای مديريت شرايط اضطراری  در سازمان شما 
 .  از هر شرايط اضطراری چه کاری را به چه صورت انجام دهدو پس پیش،طی هرکسی بتواند داريد، که 

 



 :مراحل واکنش به شرايط اظطراري

 وقوعقبل از اقدامات   ۱فاز 

 planing برنامه ريزی

  Mitigation & Preventionاقدامات پیشگیری و کاهشی 

 Preparednessطرح ريزی و آمادگی  

 (طرح بازيابی)پس از وقوع اقدامات   3فاز Recovery 

 (مقابله و واکنش سريعطرح )حین وقوع اقدامات   ۲فاز Response 
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Cyclic in Nature 



 :اقدامات قبل از وقوع 1فاز 

آثار زيان  کاهشاز وقوع مخاطرات يا جلوگیري مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع بحران با هدف 
 .بار آن و ايجاد آمادگی مقابله با شرايط اضطراری انجام می شود

 
 
 

 شناسايیبرنامه ريزی عبارت است از مجموعه فعالیتهايی که بايد برای 
 ياايجاد يك وضعیت اضطراری و کنترل و کاهش و اقدام در جهت   
 بالقوه آن بر روی زندگی، سرمايه، محیط زيست پیامدها و شدتهاي   

 می شوند و تحلیل و مستند تجزيه 
 
 (شرح وظايفوتقسیم کار-تشكیالتیچارت تهیه -ارزيابی خطر-انگیزش ايجاد )

 

 

 :ریزیبرنامه فاز  -
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 :برانگیختن خالقیت در گروه وبین افراد موجب  ايجاد انگیزش می شود
 

 .  می باشد(Brain storming)يکی از اين تکنیك ها تکنیك طوفان فکری 
 
 

 :اين تکنیك شامل چهار قاعده می باشد

 تمرکز برکمیت 
 اجتناب از انتقاد 

 استقبال از ايده غیر معمول 
 ترکیب وبهبود ايده ها  



 تحلیل و ارزيابی خطر
می  مستقل راتشکیل بعضی از انواع چرخه مديريت بحران، فرآيند تحلیل خطر در ابتدای چرخه خود مرحله ای در 

 .آيدشمارمی دهد در حالی که در چرخه های ديگر به عنوان بخشی از مرحله کاهش آسیب و پیشگیری به 
 

برای . اطالق می شودومکان خطر در واقع يك مفهوم آماری است که به احتمال وقوع حادثه ای زيانبار و آسیب رسان در هر زمان 
اين امر،  . به يك بیماری واگیر، مبتال شوديامیکروبی مثال برای هر فردی اين احتمال وجود دارد که در مواجهه با عوامل ويروسی 

خطر را . شود و برای همه افراد و در همه زمان ها و مکان ها محتمل استگفتهمی احتمالی کلی است که به آن خطر ابتال به بیماری 
 نمودکم حذف يا می توان با انديشیدن تمهیداتی، 

 
 
 
 
 
 
 

موجوديت می يابد که آسیب پذيری تنها هنگامی بنابر اين خطر . خطر، محصول سه عامل مخاطره و آسیب پذيری و ظرفیت است
 .نباشدالزم، برخوردار در کنار مخاطرات قرار گیرد و ظرفیت های موجود از کفايت 



اين شناسايی پتانسیلهای بحران در کارخانجات و سازمانها اولین قدم در راه کنترل حوادث منتج به 
قادر نداشته باشند موجود در سازمان از خطرات تا زمانی که شناختی کامل و کافی . پتانسیلها می باشد 

 بودريزی برای مقابله باآنها نخواهند برنامه به 
 برای مثال در يك کارخانه 



ISDR  پذيري آسیب را احتمال رخداد پی امدهاي منفی که ممكن است در جريان تعامل بین مخاطرات و خطر
 براي مردم، سرمايه ها و محیط زيست ايجاد شود معرفی کرده  

 :را به دو گروه خطر 
 

خطر قابل پذيرش يا قابل تحمل، خطری است که گسترهآن به میزان تحمل  : ( Acceptable risk)خطر قابل پذيرش
 .داردبستگی محیطی آن و پذيرش جامعه با توجه به شرايط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنیکی و 

 

باليا، پاسخگويی که حتی با وجود انجام اقدامات اثربخش کاهنده خطر خطری (:Residual risk)ماندهباقی خطر 
 .مناسب و وجود ظرفیت های بازيابی همچنان پابرجا باقی می مانند

 

 

تحلیل آسیب  
 پذيری

تحلیل  
مخاطرات  

وکاهش خطر 
 پذيری 

بررسی  
 تاريخچه بحران 

 تحلیل خطر حل امر



در آن مکان و جامعه خاص در گذشته و سوانحی که جامعه در اين تاريخچه، مخاطرات تهديدکننده آن 
 گیردروی داده است مورد تحلیل قرار می 

 
 
 
 
 
 
 

 بررسی تاريخچه بحران 

به وسيله بررسی مدارک و 
 مستندات موجود

یا اگرمدارکی موجود نباشد 
می توان از خاطرات و 

تجارب افرادی که در آن 
 مکان زندگی کرده



 Hazard   : احتمال وقوع هر پديده يا شرايطی که به طور بالقوه، توان آسیب رساندن يا از بین بردن به
زيرساختارها را داشته باشد و يا موجب ايجاد اختالل يا قطع در سیستم های ارائه خدمات گردد، نیز موجب به خطر 

 گويند، از دست رفتن اموال و آسیب های زيست محیطی شود مخاطرات جانمردمافتادن 
 

Danger  : باشند برخی از مخاطرات به صورت بالفعل می اما 
 مانند وجود گسل در يك منطقه. آن حذف کردنمی توان و 

 
 

 
پذيري وکاهش خطر تحلیل مخاطرات   

Danger Potential OR 

EXPOSURE 



 :اولويت بندي مخاطرات 
 
 

 يکی از مدل های اولويت بندی 
 .هست  SMUGمدل استرالیايی يا 

 
 

Seriousness 

Manageability 

Urgency 

Growth 

 وخامت
 قابلیت مديريت   

 فوريت 
 قابلیت گسترش



 
 :شامل  SMUGمدل 
 نسبی مخاطرات بر جامعه که شامل تعداد کشته شدگان، تعداد مصدومین و پیامدهای اقتصادی،  تاثیر

 اجتماعی و فیزيکی
 يك عامل مخاطره آمیز چگونه می تواند به گونه ای مديريت شود که در آينده آسیب های ناشی از آن

 رسدبه حداقل 
  رودتا چه اندازه ضروری است و چقدر احتمال وقوع آن می مخاطرات 
  احتمال گسترش آن در جامعه مورد نظر چقدر است. 

 
 







و از برنامه هاي بازيابی مخاطرات ، کاهش خطر پذيري بازيابی جزيی از مديريت شرايط اضطراري  
 .اثرات وريسک ها را به مرور زمان کاهش می دهند.می باشد

 

 مخاطرات واقعیت هايی هستند که درجهان واقعی :کاهش خطرپذيري
 وجود دارند

 
 
 
 
 
 

بنابراين کاهش خطر پذيری يك اقدام پايدار برای کاهش يا حذف ريسك هايی که متوجه مردم  و 
 دارايی ها می باشد، از خطرات واثرات آنها 

 
 

رخ داده در مخاطرات 
 :جهان

خسارت  1990
 ميليون دالر608



طرحهاي کاهش خطر پذيري آژانس ملی مديريت شرايط اضطراري کشور  
 (:  FEMA)آمريكا

 
 (  تخمین و شناسايی مناطق سازه ها وتاسیسات در معرض ريسك وپیش بینی تلفات)ارزيابی ريسك 
اهداف، شناسايی نقشه ها، برنامه وسیاست ها ، اطالعات هزينه ای )استراژی های کاهش خطر پذيری

 (پذيریکاهش خطر پروژه ها ، اثبات الزام تعهد به 
 هماهنگی های استانی ومحلی 
 نگه داری از طرح ها 

 (پايش وبروز رسانی  و انطباق پذيری)

Federal Emergency Management Agency 



 :رابطه کاهش خطر پذيري و واکنش در شرايط اضطراري

اقدامات پشتيبانی  
طراحی شده  برای 

 شرایط اضطراری

عملکرد جاری سيستم را 
 ایمن تر می کند

نگه داری های اصالحی 
 و پيشگيرانه تجهيزات 

باعث واکنش موثر حين 
 شرایط اضطرارری

 توجه به این موضوع ، موجب انگيزه مسئولين رده باالی سازمان می شود



خطرپذيريدرکاهش   

)  انجمن مهندسين عمران آمریکا 1981:اقدامات مهندسی 
ASCE ) ←  کيفيت در پروژهای ساخت 

لزوم نياز به طرح های امنيت  :اقدامات غير مهندسی 
 مدیریت ،حفاظت وتهيه نسخه پشتيبان از مستندات:

 چه نشريه ها و استانداردهای اضافی برای اجزای تاسیسات مختلف شهری و
 ؟.شريان های حیاتی الزم است 

 برخی از بهترين تکنولوژی ها ودستورالعمل های در دسترس برای طراحی
زيرساخت ها و تاسیسات جهت محافظت  يا کاهش در برابر خطرات کدام 

 هستند؟
 ارتقا کدام يك از سازه و يا فرآيند می تواند در پیشگیری از خسارت ها کمك

کند؟ يا عملکرد بهتری داشته باشد؟ چه ارتقايی در طراحی ساز ها برای مناطق 
نوع اتصالت،تکنیك های عبور از گسل  تامین )زلزله خیز پیش بینی شده است ؟

 آب ونیروی برقپس از شرايط اضطراری





 :نوع نگرش وجود داردريسک دو در رابطه با مديريت 

 

واکنشی
reactive 

فعال
proactive 

 حوادث علل رخداد بررسی   
  از رخداد در حین و پس 

خطرات احتمالی به وجود آورنده شناسايی 
و انجام اقدامات مورد  حادثه قبل ازرخداد 

نیاز برای جلوگیری از به وقوع پیوستن  
 حادثه

EVENT 



 :اين مسئله می تواند در مديريت بحران هم لحاظ شود
 : موقعیت هاي بحرانی از دو روش به بحران می نگرنددر 

 
 :پیش فعالو  ۱واکنشی

 
سازمانها هم می توانند عالئم هشداردهنده را ناديده بگیرند و با وقوع بحران نسبت به آن واکنش نشان   

در حالت اول . دهند و هم می توانند خود را برای رويارويی با بحران و مديريت آن از قبل آماده سازند
پیامدهای ناشی از بحران مشخص نمی شوند ولی در حالت دوم نه تنها فرصتهايی را برای اداره بحران 

در مدل واکنشی، تصمیمات مربوط به . فراهم می سازد بلکه حتی می تواند به دفع بحران منجر شود
در مدل پیش فعال ، تصمیم گیرندگان شکلهای مختلف ولی بحران در حین يا بعد از وقايع اتخاذ می شود 

اولین مرحله در مدل پیش فعال، تجزيه و . بحران و نیز برنامه های مواجهه با آنها را پیش بینی می کنند
تحلیل آسیب شناسی بحران است که سعی می کند نقاط آسیب پذير در سازمان و نیز عوامل مؤثر در 

 وقوع بحران شناسايی شود



سازمانها در انواع و اندازههاي مختلف با گسترهاي از ريسكها مواجه هستند که ممكن 
 بگذارندبه اهدافشان تاثیر دستیابی آنها است بر 

 

 شامل به ISO31000طبق استاندارد ريسك مديريت 
 :کار گیری روشهای منطقی و سیستماتیك برای موارد زير است  
 سیستمتبادل اطالعات و مشاوره در کل 
  ،ايجاد فضايی برای شناسايی، تحلیل، سنجش و برخورد با ريسك مربوط به هر فعالیت

 يا محصول؛فرآيند،وظیفه 
 ريسکهاپايش و بازنگری 
گزارش دهی و ثبت مناسب نتايج 





 :ريسکارزيابی  فرآيند



 استارزیابی ریسک فرآیند کلی شناسایی، تحليل و سنجش ریسک 



 ارزيابی ريسک
(Hazard assessment : )   پتانسیل اثر هر خطر، میزان شدتی که ممکن است داشته باشد و احتمال رخداد خطر

 .بايد برای تعیین اقدامات مورد نیاز برای ايجاد سايت کاری ايمن تا حد ممکن مدنظر قرار گیرد
در اين  . در ارزيابی ريسك ، خطرات موجود در محیط کار شناسايی و برحسب درجه اهمیت طبقه بندی می شوند

مرحله لزم است حادثه مورد انتظار، موقعیت محل حادثه، گازهای موجود در اطراف، تراکم جمعیت محل،خسارات و  
به اين منظور میتوان از انواع روشهای شناسايی خطر وارزيابی ريسك بهره  . شناسايی شوند... آلودگیهای ممکن و 

 .گیری نمود
 
 
 
 
 
 

 احتمال وقوع يك رويداد خطرنا: احتمال
 میزان آسیب ناشی از وقوع يك رويداد خطرنا: شدت

 ترکیب احتمال وقوع يك رويداد خطرنا با میزان شدت ناشی از آن: ريسك
 برای محاسبه ريسك، حاصل ضرب احتمال و شدت را مدنظر قرار می دهند

 ريسك را میتوان به صورت عددی به دست آورد





. ۲حذف ريسك.۱با توجه به عدد به دست آمده می توانيم در رابطه با 
 تصميم گيری کنيم  ريسكپذيرش . 4انتقال ريسك. 3کاهش ريسك

 فعاليت و برنامه زمانبندي سطح ریسك
 نیازی به عمل وهمچنین نگهداری سوابق نیست جزيي

 قابل تحمل
بايد به راه حل مقرون به صرفه توجه شود و . کنترل بیشتری نیاز نیست 

 . همچنین اطمینان حاصل شود که کنترل ها برقرار هستند

 متوسط
  

بايد در جهت کاهش ريسك تالش شود لیکن هزينه های صرف شده بدقت بررسی 
اندازه گیری میزان کاهش ريسك می تواند در دوره های زمانی . و محدود شوند 

 . مشخص انجام شود

 قابل توجه
زمانی که ريسك متوسط در ارتباط با پیامدهای صدمه زای شديد است ، بايد احتمال 

وقوع آن ريسك بدقت ارزيابی شده و براساس آن نیاز به افــــــــزايش و بهــبود 
 اندازه گیری های کنترلی بررسی شود 

 غير قابل تحمل
اگر حتی با استفاده از . تا زمانیکه ريسك کاهش نیافته کار نبايد آغاز شود

 تمامی منابع ، کاهش ريسك امکان پذير نباشد فعالیت کاری بايد متوقف شود

. 



 ه

ه يژـه وحل مختلف بامردر نها آيسك ات و ارزيابی رخطريی ست سیستماتیك جهت شناسااروشی 

.مناسبلی کنترت مااقدائه ر ارابه منظوارداد عقد قرو خدمت ل، محصوی رـکلگیـه شـلیاول ـحامر  

 برای مثال در يك کارخانه







   :فرايندي معمول مورد استفاده براي آنالیز سیستم هاي يكی از روش هاي 
 
 HAZOP   استخراج انحرافات محتمل از شرايط  برايسیستماتیک رسمی و روشی می باشد که از بكارگیري

 طراحی و عملیاتی واحد و بررسی و تحلیل عواقب مخاطرات
 





 علت انحراف نتایج راه کارحفاظتی

انحراف ازجریان 

ذخیره طراحی 

میزان جریان )

(تغییر پیداکرده  

مشکل در جریان 

ذخیره از طریق 

 پمپ یدکی

کم شدن جریان در •

 خروجی پمپ 

کم شدن تزریق •

 مواد شیمیایی 

 عدمانجام فرآیند •

دستورالعمل های •

تعمیرات )عملیاتی

 (دوره ای

 تغییرتکنولوژی پمپ•

 متوقف کردن فرآیند•

انجام راهکارهای •

 حفاطتی



  MOREکاهش کلی يا  LESS)راهنمای کلمه  -3(تجهیزات)پارامترهای فرآيندی -۲( PFDيا p&id)گرهمطالعه -۱
نتايج  -۶(خرابی تجهیز)احتمالیعلت  -۵( کم يا زياد شدن جريان)انحراف-4(  مخالف قصد طراحی  REVERSEيا

شخصی که مسئولیت اقدامات )مسئولیت-8( اقدامات کنترلی)اقدامات مورد نیاز -7(شدت خطرتعیین )احتمالی 
-۱۰.( تاريخی که فرد مسئول قصد دارد عملیات را به پايان برساند)تاريخ پايان هدف -۹ .( مورد نیاز را به عهده دارد

 (را به پايان می رساند، اقدام تاريخی که شخص مسئول )واقعی پايان يافتهتاريخ 

 



 سطح یکپارچگی ایمنی



بیانگر احتمال بروز شکست  Probability of Dangerous Failure on Demandيا  PFDفاکتور 
بیانگر فاکتور کاهش  Risk Reduction Factorيا  RRFعملکردهای مختلف است و يا خرابی در 
 که اين دو عکس  يکديگرند.باشدريسك می 

 سطح یکپارچگی ایمنی
دستیابی به ايمنی کارکردی به طوری يك سامانه ايمنی می تواند مجهز به سیستم ابزاردقیق حفاظتی يا 

 .کنترلی باشد

با اين دو تعريف میانگین احتمال  اينکه يك سامانه مجهز به ابزار دقیق بتواند به خوبی عملکرد ايمنی 
 .داشته باشدمحاسبه می گردد





 پذیریآسيب 
اين که چه خساراتی بلکه بحران چقدر به طول انجامیده است اهمیت ندارد که يك آسیب پذيری اين در 

 .قدر است مهم استخسارات چه به بار آورده و هزينه اين 
 

 اثر مخاطرات موجود چیست ؟بر آسیب پذيری جامعه و يا هريك از تاسیسات 
در زمان آنها آسیب پذيری به عنوان معیاری از در معرض آسیب بودن عناصر يا ترکیبی از عناصر و توقف يا تخريب 

 .از مخاطرات تعريف می شود ت ناشی قرارگیری شان در بربر اثرا 
 
 
 

 

   WHOطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی 
 

زمانی که ، ومعیار پتانسیل و استعداد يك  عنصر يا ترکیبی از اجزا نسبت به خرابی شاخص پذيری آسیب 
 می گیرددر معرض يك رخداد طبیعی که پتانسیل وارد کردن خسارت را دارد، قرار 

 
 
 

 

 



 :که یک حادثه در یک مکان شناسایی شد زمانی 
نقاط ضعف در سازماندهی و پشتیبانی -۲نقايض مختلف اجزای نمونه  -۱درآنالیز آسیب پذيری می تواند 

 کندمحدوديت در پارامترهای کمی ، وکیفیت خدمات  ؛ کمك -3
 

 

 :اهداف آنالیز آسیب پذیری
 شناسايی و کمی سازی مخاطراتی که پتانسیل  اثر گذاری روی يك منطقه را دارند-۱
تخمین خسارت های احمالی  که برای فراهم کردن خدمات به افراد جامعه در شرايط اضطراری، الزم -۲

 است به عملکرد خود ادامه دهند
 (مانند طرح های اصالح و بهسازی حوزه آبخیزداری)کاهش آسیب پذيری فیزيکی منطقه ويا تاسیسات-3
باعث افزايش سرويس رسانی بعد از )شناسايی دستورالعمل هايی برای پیشبرد يك طرح اضطراری-4

 (شرايطاضطراری
ارزيابی اثر بخشی بودن طرح های اضطراری و کاهش خطرپذيری  وپیاده سازی فعالیت های آموزشی -۵

 ماندد مانور سمینار و کارگاه های آموزشی
 
 

 

 



 

 :اقدامات کاهش آسیب خود به دو دسته تقسیم می شوند
 

 چرخه منظور از مرحله کاهش آسیب، ا قداماتی است که جهت کاهش تأثیرات سوء حوادث و باليا
بر سالمت انسان و عملکرد جامعه و در راستای کاهش میزان صدمات، معلولیت ها و تلفات انسانی انجام 

 می گیرد

 : (static)ایستااقدامات 
 .  ايستا شامل تدوين، اجرا، توسعه و به کارگیری م قررات و قوانین است اقدامات 

 کدهای ساختمانی و اجرای قوانین مربوطه  تدوين استاندارد مثال برای 
 ازبندی و استفاده اراضی، منطقه ساخت و ساز بناها، اعمال کاربری صحیح در 

 کاهشتکنیك های مورد استفاده در برنامه ريزی شهری که آسیب پذيری را  
 طبیعیاقدامات ايستا است که برای مقابله با باليای دهند ، ازجمله می  
 رود همچون زلزله و سیل به کار می  
 

 :مثال  برای
 مواجهه با زلزله، اعمال منطقه بندی و تدوين آيین نامه های ساختمانی دراين کشورها، اغلب تقلیدیدر 

 کورکورانه از مقرراتی است که در کشورهای توسعه يافته برای ساختمان های مهندسی ساز تدوين شده است



 :  (Dynamic)اقدامات پویا 
 :اقدامات به دو زير گروه کوچکتر تقسیم می شونداين 

 ایاقدامات غیر سازه و اقدامات سازه ای   
 اقداماتی همچون آموزش همگانی، تدوين برنامه هايی 

 صنايعارتقای کیفیت منازل مسکونی، انتقال برای 
 ،نقاط آسیب پذير و استقرار آن ها در مکان های امناز  
برای آن دسته از فعالیت های ايجاد  پتانسیل جايگزين ای بر تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی   

اقدامات پويا طبقه بندی درزمره اقتصادی که در برابر باليايی همچون سیل و زلزله آسیب پذيرند همه 
 شوندمی 

 
 

 



 :عبارتند ازشاخص های آسیب پذیری 
، میزان رشد جمعیت،  (مثل سن، جنس، شغل، میزان تحصیالت، محل سکونت)عوامل دموگرافیك 

، شرايط اقتصادی، میزان توسعه يافتگی و شاخص های مربوطه در آن حاشیه نشینیوضعیت 
و هوايی، فرسايش خاك و جنگل زدايی؛ عوامل سیاسی؛ تغییرات آب جامعه، تغییرات محیطی مثل 

آموزش در حیطه های مرتبط و در نهايت میزان میزان سرمايه و دارايی ها؛ میزان اهمیت تحقیق و
 .تعامل همه عوامل فوق با علل موجد سوانح و باليا

 :پذیریآسیب اجزای 
 (:Susceptibility)استعداد

کندقابلیت ، فرد يا سازمان مورد نظر تا چه اندازه در برابر بحران هايی که آن را تهديد می جامعه
 (مجاورت در محدوده ی گسل-دسترسی به محل)جنبه مثبت ومنفی.داردآسیب ديدن 

 (: Resilience)تاب آوری
 درمیزان سازگاری جامعه، سازمان يا گروه های به 

 خسارات وارده، درتحمل معرض خطر يا آسیب ديده از بحران   
 شود، بازيابی و خروج از وضعیت اضطراری گفته می ترمیم

 آسیب پذيری=تاب آوری*استعداد
 

 



 :شرايط منطقه ، تاسیسات وعملکرد آنها بر آسیب پذيری 

 نرخ رشد وتراکم: جمعیت شريط منطقه 

 شرايط آب وهوايی و میزان بارش

 فاصله تا ساير مراکز جمعیتی و صنعتی يا مسکونی: محل و ساختار شهری

 بهداشت وسالمت عمومی

 سیستم های ارتباطی ومسیر های دسترسی

:فیزيكی منطقه شريط   
موجود اطالعات مربوط به هر جزء از سیستم  در نقشه هاي مربوطه  بايد 

باشدومشخص   
 



برای مثال در صنايع فرآيندی با واحد های مشخص شده  باتوجه به دسته بندی سطح ريسك و 
 شدت مربوطه جانمايی واحد ها مشخص میشود

 
 
 
 
 
 
   



 :  گیرنددرکنار يکديگر قرار زيرمی توانند آيتم های وهمچنین تجهیزات با توجه به 
 طول خطوط ارتباطی بین تجهیزات به حداقل ممکن کاهش يابد،• 
 اطراف کوره ها فضای باز در نظر گرفته شود• 
 دسترسی بهره بردار به شیر ها تامین شود• 
 مسیر تخلیه برای خروج بهره برداران از واحد ها در زمان وقوع• 

 آتش ،آزاد شدن بخارات،ريزش مواد سمی و ساير موارد اضطراری
 شود در نظر گرفته 

   



 :شناسايی سناريو ها وشرايط اضطراري محتمل
 چه شرايط اضطراری در سازمان وجود دارد که بايد برای آن طرح ريزی شود؟

 

 :برخی از روش هاي شناسايی سناريوها و  شرايط اضطراري
 (.What If)چه می شود اگر(.HAZOP)مانند روش های ارزيابی ريسك مثل مطالعات خطر و عملیات 

 يا تجارب حوادث قبلی ومقايسه با صنايع ديگريا می تواند طرح ريزی بر اساس
 
شديدترين حادثه ای که بدون در نظر گرفتن احتماالت می تواند رخد دهد :بدترين سناريوي ممكن   

مانند انفجار يك مخزن تحت فشارکه اگر به درستی ساخت ،نصب ،تست ،راه اندازی ونگه داری شودچرا 
 بايد منفجر شود که میتوان گفت بدترين سناريوی ممکن يا غیر منطقی رخ داده است

 



در مثال قبل مثله )که در آن احتمال بروز حادثه در نظر گرفته می شودسناريوي منطقی يا بدترين 
 (نشت ازفلنج يا کمپرسور باالدست 

 مثال سقوط هواپیما برروی يك تاسیسات بدترين سناريوی ممکن وغیر منطقیبرای يا 
 .شودمنطقی در نظر گرفته می سناريوی که اگراين تاسیسات در مجاورت فرودگاه باشد بدترين 

 
 هستولی پر هزينه ساده به همین خاطربدترين سناريوی ممکن   
 پذيرولی بدترين سناريوی غیر منطقی مناسب ، توجیه   
 وکمی سخت تر است  

 



 

 :سناريو ها می توانند به صورت
 :شگفتیسناريوي بدون   
 خود ادامه خواهند داد  "مسیر عادی"روندهای جاری بدون تغییرات مهم به  

 :بینانهسناريوي خوش     
 از گذشته خواهد بود  "بهتر"که آينده  

 :بدبینانهسناريوي     
 را نسبت به حال و گذشته لحاظ می کند  "بدتری"آينده 

 :فاجعهسناريوي     
 دادبرای سازمان رخ خواهند  "بحران های غیر منتظره"حوادث و 

 :معجزهسناريوي     
 در آينده به وقوع می پیوندند "بسیار خوب و باور نکردنی"رويداد های 

 



 درانتخاب سناريوها روش هاي کمی وکیفی در نظر گرفته می شود
برای مثال سناريوی نشت مواد شیمیايی خطرناك از يك خط مولد می تواند به چندين علت رخ   

دهد که تمرکز بر علت موجود اتالف وقت و عدم تمرکز بر شدت وپیامد می شود يا به عبارتی ديگر 
مانند لوزی خطر، به همین علت می توان از سناريوهای دارای باالترين آسیب يا دارای باالترين 

 .ريسك اسفاده کرد
 ...سناريوهای نماينده،برای مثال آتش سوزی و انفجارو

عالوه بر مطالعات ريسك برای شناسايی شرايط اضطراری ، میزان آمادگی هم نقش به سزايی در 
 انتخاب سناريو دارد

 
 
 
   

 سناریو احتمال شدت  آمادگی آسیب پذیری

 نمونه فرم هايی که در تحلیل آسیب پذيری استفاده می شود



 :فاز پيشگيری -
ونگه داری سامانه با هدف پیشگیری از بهره برداری ، و اداریطراحی، فنی ومهندسی ، مديريتی :اقدامات تمامی 

 (کندشامل فعالیت هايی است که احتمال يك فاجعه را کم و يا حذف می )بروز حادثه انجام می شود
 

 
 :عبارتند از پیشگیريازجمله استاندارد والزامات ومقررات بین المللی در 

کنوانسیون پیشگیری از حوادث خطرات صنعتی بزرگ سازمان بین المللی کار(ILO) 
 مديريت ايمنی فرآيند(PSM) 
استانداردهای انجمن بین المللی مهندسان آمريکا(ASME  ) 
انجمن ملی حفاظت حريق آمريکا(NFPA) 
سازمان ايمنی فرآيندهای شیمیايی(CCPS :) 

 :اصول کلیدی در پیشگری در حوادث را در موارد زير می بیند   CCPSبرای مثال سازمان  
به روز نگه داشتن   -3طراحی ذاتا ايمن تاسیسات و خطا ناپذيری آنها ، -۲شناسايی دقیق وکامل خطرات ، -۱

 سايت ، اصالح مداوم اشکاالت و مديريت تغییرات  

 

 :اقدامات قبل از وقوع 1فاز 
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 :از جمله اقداماتی که در اين فاز انجام می شود شامل
شناخت خطرات 
  بازدهی و فوايد اجرای طرح تعیین 
 ارزيابی مداوم و بازرسی و جهت کارکنان ايمنی و تامین تجهیزات تهیه 

 مشی تدوين خطافراد و آموزش و باال بردن سطح آگاهیHSE  

 و تدوين مجوز های کاری  طراحی 
  بازديد های دوره ای ايمنی 
تدوين مقررات ايمنی 
 ارزيابی ايمنی پیمانکاران 
های اطالعات ايمنی مواد طراحی و استفاده از برگهMSDS  

های محیط کار سنجش و پايش مداوم آالينده 
  تعیین و در دسترس قرار دادن خطوط تلفن اضطراری 
 ،نشانی ايمنی و آتشتجهیزات استقرار 
نصب عالئم مربوط به شرايط اضطراری شامل محل تجمع اضطراری، مسیرهای خروج اضطراری 

 

 



 براي مثال در بحث ساختمان سازي 
تهیه وتدوين مقررات وضوابط جهت اطمینان از مقاومت کافی ساخت و ساز های جديد در مقابل حادثه 
  مقاوم ساز يتاسیسات وساختمان های موجود 
مديريت کاربری اراضی 
 تغییر محل جمعیت ها وسازه 
تامین بیمه حوادث 
ايجاد شبکه های اطالع رسانی 
تجزيه وتحلیل حوادث 
آموزش و تحقیق وپژوهش 
 تدوين مقررات ايمنی ونظارت بر آن 



 .می باشد( LOPA)يكی ديگر از اقدامات پیشگیرانه در بروز شرايط اضطراري وجود تئوري هاي اليه حفاظتی
 

 .اليه حفاظتی می تواند يا پیشگیري کند يا باعث کاهش وکنترل خسارات رويداد شود
 
 



 های حفاظتی پیشگیرانه بايد وجود داشته باشند ياخیر؟يه الآيا
اليه های حفاظتی وجود داشته اند که عمل نکردند؟ يااينکه عمل هم کرده اند ولی قدرت وکفايت الزم رانداشته اند 
که اگر کفايت الزم را نداشته اند و حادثه رخ داده است ،می بايست تمهیداتی برای کاهش حوادث در نظر گرفت از  

 :جمله 
 
انتخاب صحیح وايجاد فاصله ی کافی بین تاسیسات واهداف آسیب پذير 
 مقاوم سازی سازه ها( مانند مقاوم سازی در برابرحرارت پايه لولهای انتقال گازFire Prof ) 
کاهش مقادير ومنابع خطر مانند کاهش حجم مخازن ذخیره 
اقدامات ( مانند سیستم های اطفاء حريق)کنترل سريع حادثه پس از بروزactive 
محصور نگه داشتن خطر پس از حادثه(مانند ديواره اطراف مخازنdike wall) اقداماتpassive 
(تخلیه اضطراری)کاهش جمعیت در معرض خطر 
 ديگرانتقال خطر به مکانی 

 (تخلیه فشار به مشعل هامانند )
 





    

    

    

    

     

    

    

    

    

     

 :مثالی از اليه های حفاطتی
سناريوبارگیری بیش از حد مخزن که در نتیجه آن انفجار مخزن هست اليه های حفاظتی موجود چه می تواند  

 باشد؟

 BPCSسیستم های کنترلی يا 

 يا اليه های حفاظتی می تواند آالرم ها ، مداخله اپراتور، يا ديواره اطراف مخزن باشد



 :فازطرح ریزی آمادگی-

 افزايش توانايی مجموعه در انجام مراحل مختلف مديريت شرايط اضطراری برای به حداقل رساندن آسیبها

 .قلب مديريت واکنش در شرايط اضطراری ، طرح ريزی وآمادگی می باشد
 

از وقوع باليا و به منظور کسب اطمینان از مرحله قبل فعالیت ها و اقداماتی که در يا به نوعی مجموعه 
که به صورت و همچنین اقداماتی . پاسخگويی صحیح و موثر و تبعات ناشی از آن انجام می گیرند

پیشگیرانه و به منظور پاسخگويی کارآمد و اثربخش به حوادث و باليای محتمل و به شکل برنامه ريزی 
 گیرد آمادگی گويندجامع صورت می 

 

 :اقدامات قبل از وقوع 1فاز 



 :اجزاي آمادگی
 4تعیین چارچوب سازمانی،   3برنامه ريزی،   ۲تحلیل وضع موجود،   ۱:  شاملجزء دارد که  ۹آمادگی 

طراحی سازوکار   7سامانه های هشدار اولیه،   ۶تامین منابع اساسی،   ۵ايجاد نظام ثبت اطالعات، 
 .برگزاری تمرين و مانور می باشد  ۹آموزش و   8پاسخگويی، 

 
 :کارگاهی می بايست براي مثال در يک آمادگی 

  تهیه نقشه کارگاه با مشخص کردن نقاط ايمن و غیر ايمن و اماکن پناهگاهی 
 سازه کارگاهها به منظور سنجش میزان استحکام آنها بازبینی 
 خطرناك از مخازن، تانکرها و بشکههای حاوی مواد شیمیايی حفاظت 
تشکیل تیم های شرايط اضطراری 
 از تمامی اشیاء آويزان و اطمینان از عدم سقوط آنها  حفاظت 
 شیمیايیاز نگهداری مواد حفاظت 
 اشیاء تیز، برنده و سنگین در کمترين ارتفاع نسبت به کف هر طبقه  نگهداری 
 جعبه و کیف کمکهای اولیه و برانکارد تهیه 
 اضطراری، در و پنجرهها  خروج  راههای بازبینی 
 محل تجمع کارکنان پس از وقوع حوادث غیر مترقبه تعیین 
 (…و چراغ قوه پتو، مانند )وسايلی امدادی و مورد نیاز در شرايط اضطراری تهیه 
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 :يا براي مثال آمادگی در سطح يک پااليشگاه به صورت 
 

 نمودنتهیه نقشه کلی سايت و مشخص 

 نقاط مستعد بروز شرايط اضطراری  

 پیش بینی نوع و در صورت امکان زمان 

 اضطراریوقوع شرايط احتمالی 
 

 

 شامل )و تست دوره ای سیستم های هشدار دهنده و سیستم های ايمنی و آتش نشانی بازديد
 سیستمو  F & Gودتکتورهای  ESDسیستم های ايمنی،کپسول های اطفاء حريق، شیرهای 

Deluge 

 

 



 

تشکیل تیم واکنش در شرايط اضطراری 

 و ايجاد مراکز واکنش در شرايط اضطراری  
تعیین وظايف و مسئولیت و ايجاد هماهنگی 

 های الزم با تیم های پشتیبان  
 

 تجهیزات ضروری برای واکنش اضطراری شامل ماسك های فرار، بادنماها، دستگاه تست تهیه

 محل تجمع کارکنان و تعیین  کارکنانمشخص نمودن روش تخلیه وگاز انفرادی 

 مانور و تمرين برگزاری 
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 :اما به طور کلی اجزاي آمادگی به صورت 

 

جمع آوری اطالات ضروری 

 ضروریايجاد وراه انداز ی تاسیسات وزير ساخت های 

 نیازتامین منابع وقابلیت های مورد 

 ايجاد کانال های ارتباطی 

 اضطراریطرح های پاسخ  يا واکنش در شرايط تهیه 

راه اندازی ساختارهای گروهی و گروه های مديريت شرايط اضطراری 



 :  ات ضروريعجمع آوري اطال

 در هر گونه طرح ريزی مقابله با شرايط اضطراری، دسترسی به اطالعات کافی 

 .وصحیح نیاز می باشد

دسترسی به اين اطالعات در صحنه ی حادثه به دلیل فشار زمانی و استرس اهمیت بیشتری دارد بنابراين الزم است 

 .که اطالعات ضروری از قبل جمع آوری ومديريت شوند

 .شناخته می شود( PIP)که بهترين الگوی آن تحت عنوان پیش طرح اضطراری

 

 

 

 

 

 برای آتش سوزی های ساختاری NFPA1620توسط استاندارد 

  CCPSسازمان

 دوالگوی کلی توسط

  Pre Incident Plan  

 .ارايه شده است



بنابراين با در دسترس داشتن يک طرح پیش طرح مناسب در بروز شرايط اضطراري ، اطالعات می تواند به 

 راحتی در اختیار گروه پاسخ قراربگیرد

 : PIPبرخی از اطالعات ضروري يک 
 طول وعرض جغرافیايی.  نام ساختمان يا واحد.آدرس :اطالعات جغرافیايی مانند 
تعداد طبقات.سن .نوع وکالس ساختمان :اطالعات ساختمان يا واحد 
خطرات میکانیکی.خطوط انرژی. مواد خطرناك : خطرات ساختمان يا واحد 
توزيع جمعیت .تراکم جمعیت .افراد دارای محدوديت .تعداد نفرات : اطالعات انسانی 
 سامانه های آتش . مانند شیرها وکلید های قطع کننده جريانات وانرژی :حفاظتیسامانه های

 (تشخیص واعالن)نشانی
راکتورها.خطوط لوله .برجها.اطالعات ظروف ومخازن :اطالعات فرآيندی 

 



 :الزم است اطالعا ت کلی تر وضعیت منابع وامكانات در اختیار گروه طرح ريزي قرارگیرد، شامل 

 (MSDS)اطالعات ايمنی وبهداشت مواد خطرناك

 اطالعات در مورد امکانات و منابع درمانی در شرکت

 طرح ها ومستندات اضطراری سازمانی 

 وسايل حفاظت فردی

 نات وتجهیزات مقابله با حوادثاامک

 منابع در دسترس بیرونی

 فهرست شماره تماس های ضروری

 تجهیزات وکابل ها وکانال ها وساختمان ها.نقشه های خروج :انواع نقشه های کاربردی سايت ومنطقه مانند

 نتايج مطالعات خطر و واکاواری پیامدها

 اطالعات هواشناسی وشرايط جوی

 شامل خطرات موادفرآيندی و فناوری ها وتجهیرات مورد استفاده:اطالعات ايمنی فرايند

 

 











 نتايج مطالعات خطر و واکاواری پیامدها





 ايجاد وراه انداز ي تاسیسات وزير ساخت هاي ضروري

 :زير ساخت ها و تاسیسات اضطراري شامل 
 سرپناه ، اتاق های امن و انواع پناهگاه  

 (EOC)مرکز مديريت بحران 
 مقر فرماندهی حادثه  

 مرکز اطالع رسانی های عمومی  
 اتاق کنترل 

 تاسیسات وتجهیزات در مانی وبیمارستانی
 منابع کافی آب آتش نشانی و زير ساخت های نگه دارنده آن

 سامانه تشخیص ، هشدار واعالن شرايط اضطراری داخلی وخارجی  
 سامانه های ارتباطی داخلی وبیرونی

 سامانه پايشگر بر خط
 سامانه های مدل سازی حوادث

 سامانه های رايانه ای ونرم افزاری شرايط اضطراری
 

 .الزم به ذکر است تمامی کارکنان بايدکار با تاسیسات و زيرساخت ها  ، آموزش و صالحیت کافی را دارا باشند



زيرساخت ها و تاسیسات عمدتا بر امکانات دائمی و ثبات هستند در صورتی که منابع ، بیشتر روی 
 .امکانات وتسهیالت غیر دائمی و قابل حمل تمرکز دارند

 

 :منابعتامین 
 :مانندبرخی از مهمترين منابع و تجهیزا ت در شرايط اضطراري 

 تجهیزات حفاظت فردی
 تجهیزات الزم جهت اطفاء حريق

 (جاذب ها ، خنثی کننده ها )منابع ضروری جهت کنترل حوادث شیمیايی
 وسايل وتجهیزات آلودگی زدايی
 وسايل و تجهیزات امداد ونجات 

 مدارك ونقشه ها ومستندات 
 (فکس ،پرينتر،تلفن ، ويديو پرژوکتور)وسايل و تجهیزات اداری

 :تامین منابع و قابلیت هاي مورد نیاز



 :هاي مورد نیاز قابلیت 
 مديريت هريك از سناريو های پیش بینی شده به چه قابلیت هايی نیاز داريد برای 

 :ها می توانند قابلیت 

 :  قابلیت هاي مشترک
 طرح ريزی يا مديريت ريسك های مربوط به واکنش اضطراریقابلیت 

قابلیت هايی که سبب می شوداز بروز شرايط اضطراری در سازمان پیشگیری :قابلیت های پیشگیرانه 
 (برای مثال تشخیص فوری وزود رس بحران ها)شود

 :قابلیت هاي واکنشی
نظیر قابلیت های آتش .)سازی سازمان در واکنش صحیح به شرايط اضطراری را نشان می دهدتوانمند 

 (نشانی و امداد يا واکنش به حوادث شیمیايی

 :قابلیت هاي بازيابی
ازقابلیت ها هستند که به توانايی سازمان در راه انداز مجدد پس از بروز حوادث مرتبط می گروهی 

ارزيابی  خسارات ، بازيابی و باز توانی گروه واکنش، راه اندازی خدمات جانبی مثله گاز، بخار ، آب )شوند
  ) 



 :ايجاد کانال هاي ارتباطی 

ارتباطات مقوله مهمی در بحث آمادگی قبل از شرايط اضطراری می باشد که برای آن 
(   Crisis Communication team)يك تیم تحت عنوان تیم ارتباطات بحران

 معرفی می شود
 

 :که از جمله وظايف اين تیم 
 ارتباط با کارکنان واطالع رسانی در مورد حادثه 
 اطالع رسانی به محیط اطراف و جامعه در باره شرايط 
ارتباط با مراکز دولتی و مراکز امدادی 



 :ي طرح هاي واکنش در شرايط اضطراري تهیه 

 .  طرح واکنش اضطراري مهمترين جزء آمادگی درمقابل وضعیت اضطراري است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  نگه داشتن کارکنان در شرايط اضطراریايمن يکی از اهداف طرح واکنش در شرايط اضطراری 

مکان های کاری در هنگام وقوع اين شرايط کسب می شود وافراد به صورت   تخلیههای الزم و   آمادگی با اين طرح
 . گرفتار نمی شوند دردام حوادث ومخاطراتغیر منتظره 

 

، بنابراين بسیار مهم است  خوبی و منطقی فكر کنندتعداد کمی ازافراد به هنگام وقوع بحران می توانند به  

 که جهت واکنش در برابر چنین شرايطی آمادگی هاي الزم ايجاد شود

 



به منظور تعیین اينکه چه خطرات ارزيابی خطرات ايجاد طرح واکنش اضطراری به اين معناست که 

 .استفیزيکی يا شیمیايی می توانند درمحیط کار، شرايط اضطراری را بوجود آورند، انجام شده 

شرايط  جنبه های مختلف  بايد 
که می توانند در بالقوه ای اضطراری 

محیط کار رخ دهند را در نظر گرفت 
اين طرح بايد مرتبط . و بررسی نمود

با ريسك های موجود در محیط کار  
در خصوص   اطالعاتیبوده و شامل 

تمام منابع بالقوه شرايط اضطراری 
 باشد



 :عبارتندازواکنش اضطراري  طرحعناصراصلی يک 

 شرايط اضطراری دهی گزارش ، جهت اجرايی روشهای 
 (سیستمهای هشداردهنده)به کارکنان دروضعیت اضطراری اطالع دادن اجرايی جهت روشهای 
 مانور و تخلیه اجرايی روشهای 
 افرادشمارش اجرايی روشهای 
 خطرناكموارد طرح واکنش اضطراری در 
 تخلیه اضطراری طرح 
 امداد و نجات و انجام کمکهای اولیه طرح 
 حراست و امنیت فیزيکی طرح 
 ی افراد دراقدامات نجات وپزشکیومسئولیتهاوظايف 
 پرسنل آموزشچگونگی شرح 
محیط کارو خروجی های ايمن نقشه 
 محل کار و منزل آنها شماره تلفن افراد ، محل کار ، نام 
 اجرايی برای افرادی که بايد عملیات های بحرانی را متوقف کنند، تیم آتش نشانی وسايرافراد روش 
 به منظور تجمع و شمارش افراد پس از تخلیه آنها  مکانیتعیین 

 



 :هنگام وقوع شرايط اضطراري پرسنل اطالع رسانی به نحوه طرح 

نیزباشد بطوريكه  ناتوانطرح بايد شامل روشی براي اطالع رسانی به تمام پرسنل ازقبیل کارکنان 

 کنند را اعالم بتوانند کارهاي مورد نیاز را انجام دهند ويا وضعیت اضطراري 

 

 ودر مکان هايی که امکان شنیدن صدایقابل تشخیص کننده بايد صدای اعالم •

 .استفاده شود حسیيا  ارتعاشی، ديداریآالرم نباشد يا فرد ناشنوا باشدازآالرمهای  

 .باشددر محل کار وضعیت موجود نحوه پخش شدن آن می بايست نشان دهنده صدا و •

 .سازندرا مطلع ...(و پلیس ، آتش نشانی ) آالرم ها می بايست نیروهای کمکی خارج از سازمان •

شوند و از سالم بودن آنها منظم چك آالرم ها و سیستم های هشدار دهنده می بايست به طور  •

 اطمینان حاصل شود 

 



نشت گاز، میعانات گازی و يا مواد سمی / انفجار/ هريك از کارکنان که متوجه آتش سوزی
 شود، ملزم به اعالن وضعیت اضطراری

 تلفنهای اضطراری، بیسیم، کانال راديويی به اتاق کنترل مرکزی(CCR) سازی و يا فعال
 . Manual Alarm Call Point   (MCP)نزديکترين

 نوع حادثه، محل، تعداد مصدومین، شرايط مصدومین، نام فرد اعالن شرايط اضطراری، بايد
 .اعالم شود CCRبه 
 در صورتی که شرايط اضطراری قابل کنترل و ايمن باشد و فرد آموزش ديده باشد، بايد با

 .استفاده از تجهیزات اضطراری موجود در محل حادثه برای کنترل آن اقدام نمايد
 در صورتی که حادثه بصورت ايمن قابل کنترل نباشد، افراد بايد محل حادثه را مطابق با

در صورتی که . مسیرهای خروج اضطراری ترك نمايند و در محل تجمع ايمن مستقر شوند
 .حادثه در داخل ساختمان باشد فرد در حین خروج بايد درب ها را پشت سر خود ببندد

 کليه کارکنان

 اضطراري در پااليشگاهوضعیت عالن  براي مثال نحوه ي ا

 18 



سمی توسط در صورت وقوع وضعیت اضطراری از طريق شناسايی گازهای قابل اشتعال و يا 

عملیات واکنش  آيند، در صورت صالحديد مدير آالرم های مربوطه به صدا در می F&Gدتکتورهای 

حاضرين در و ، تخلیه ، تجمع کارکنان  General Alarmشرايط اضطراری، نسبت به فعال سازی در 

و آرام کلیه  به طور شمرده بايد ( HSEنماينده )سايت، دستور صادر می شود و شخص مسئول اعالن 

طريق به صدا در از افراد را نسبت به تخلیه سريع سايت از طريق محل های تجمع دعوت نمايد و يا 

 .کارکنان را مطلع سازد General Alarmآوردن 

 (General Alarm)سیستم هشدار دهنده کلی 
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 :انواع آژير خطر



 فلوچارت اطالع رسانی در شرايط اضطراري

 37 



 :اضطراري تخلیه 

به خارج از ... ( تجهیزات ، اموال و ) منظور از تخلیه در شرايط اضطراري تخلیه افراد و انتقال منابع 

 باشدمحل حادثه می 
 

 

 :تخلیه اضطراري طرح 

در رابطه با تخلیه می بايست . تخلیه نامناسب می تواند منجر به سردرگمی ، صدمه وآسیب به تجهیزاتشود

 قبالً به کارکنان آموزشهاي ويژه ارائه گردد بطوريكه درهرشرايطی آمادگی تخلیه را داشته باشند

EMERGENCY 
EVAQUATION 



 :در دستورالعمل تخلیه اضطراري  بايد 
 

 .افراد از محل حادثه را فراهم سازد تخلیه کامل بوده و ساده •
يا رنگ هايی که در تمام ساعات شبانه تابلو )بوده  و قابل دسترس مشخص و واضح اضطراریمسیر خروج  نقشه•

 (شودروز قابل رؤيت باشد مشخص 
 باشدواحد قبل از تخلیه محل در آن مشخص  بستن اضطراری نحوه •
 کارکناندر آن ذکر شده  باشد مطلع کردن حوه ن•

 .  و جستجوی افراد اين تیمدر صورت عمل نکردن آالرم مشخص شده باشدتیم امداد دسترسی به حوه ن•

در زمان قطع  ) جهت تأمین روشنايی کافی در هنگام تخلیه (  Local -ترجیحاً از نوع محلی) اضطراریوشنايی ر•
 .، برای راه پله ها و راهروها و تمامی مسیرهای خروج وجود داشته باشد ( برق

 از محل مسیرهای خروج اضطراری  پرسنل آگاهی همه طرح روش اجرايی کاربردی جهت حصول اطمینان از •
 از مسیرهای خروج اضطراری  افراد معلول رزيابی نحوه تخلیه ا•

با عالئم هشداردهنده و مسیرهای خروج اضطراری در محیط غیر فارسی زبان ويژه به اينکه کارکنان توجه •
 .کارآشنايی دارند 

 محافظت می شوند ... و حصول اطمینان از اينکه افراد تخلیه شده در برابر شرايط جوی و شرايط جوی پیش بینی •

افراد گم شناسايی و  تجهیزاتو فراد ادر نظر گرفتن مسئول و يا مسئولینی برای حصول اطمینان از خروج کامل •
 .شده 

 .مهم خروج اطالعات و سوابق اطمینان از حصول •
 (  مثل کامپیوتر های مرکز ) مهمی که می بايست از محل خارج شوند  تجهیزات و تاسیساتشناسايی •

 
 
 
 

 



 اضطراري جامعه صنعتی سازمان منطقه ويژهسناريوي تخلیه براي مثال 
 پارس جنوبیکلیه پااليشگاه ها ی مستقر درمنطقه 

 :اهداف
 منطقه ويژهسطح توانمندی تیمهای تخلیه اضطراری کلیه شرکت های مستقر در منطقه ارتقاء 
 ارزيابی آمادگی عملکرد کلیه کارکنان در شرايط اضطراری 
 اجرائیات خدمات شهری، بهداشت و درمان ( نقلیه ) ارزيابی تیم های حراست و پشتیبانی ، 
 ويژهارزيابی عملکرد مديريت واکنش درشرايط اضطراری سازمان منطقه 

 
 
 

نشت شديد گاز بروز در پی اعالم وقوع انفجار در يكی از مخازن آمونیاک پتروشیمی پرديس 
آمونیاک، با اعالم شرايط اضطراري سطح دو در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس توسط مدير 

اضطراري منطقه، فراخوان اعضاء و تشكیل کمیته مديريت ارشد شرايط اضطراري منطقه ارشدشرايط 
دستور تخلیه اضطراري منطقه صنعتی توسط  13:00میپذيرد و در ساعت صورت 12:45ويژه در ساعت 

 .اعالم شدمدير ارشد شرايط اضطراري منطقه 



 برنامه زمان بندی





 محدوده ی ترافيکی





 چک ليست ارزیابی



 شوددرتهیه طرح واکنش اضطراري بايد فردي به عنوان هماهنگ کننده ومسئول تخلیه انتخاب 
 .کنداورا بشناسند وبدانند که چه کسی هنگام وضعیت اضطراري تصمیم گیري می که پرسنل 

 
جهت تعیین اينکه آيا وضعیت اضطراری موجود نیاز به انجام روشهای اجرايی وضعیت ارزيابی وضعیت •

 ياخیر؟اضطراری دارد 

 تخلیه پرسنلسرپرستی •

 درخارج ازمحیط کارازقبیل آتش نشانی وکمکهای پزشکیسرويسهای اضطراری سرپرستی •

نیز وجود داردتابه حرکت افراد ازمحیط خطرناك راهنمای تخلیه عالوه برهماهنگ کننده نیاز به يك •
 .  به محیط ايمن کمك نمايد

 :نقش يک هماهنگ کننده وراهنما به هنگام تخلیه در وضعیت اضطراري 

نفر کارگريک راهنما نیاز است  20معموالبه ازاي هر   



هنگام تهیه طرح واکنش اضطراري، مسیرها ودربهاي خروج اضطراري بايدمشخص شده، اطمینان 
 :حاصل گرددکه شرايط زير را دارا می باشند

 

 مشخص شده اند وضوحبه •

 جهت تخلیه کارکنان می باشندعرض کافی دارای •

 می باشند مانعبدون •

 قرار نمی دهندخطرات ديگری افرادرادرمعرض •

 کردهمشخص روی نقشه ای ودربهای خروج اضطراری رابايد مسیرها •
 .وآن رادرمعرض ديد تمام پرسنل قرار داد  •
 مسیرهای ايمن جهت تخلیه با توجه به فاکتور ماهیت •
 تعداد افراد-زمان حادثه -شدت حادثه -جهت باد-حادثه•
 مشخص می شوند •

 

 :اضطراري خروج در تخلیه مسیرها ودربهاي 

Escape Routes 



سردرگمی وعدم برنامه ريزي می تواند منجر .شمارش تمام افراد پس ازتخلیه بسیار مهم وحیاتی است 
به تاخیر در نجات افراد به دام افتاده در ساختمان شودويا منجر به عملیات نجات وجستجوي بی مورد 

 گرددوخطرناک 
تعداد و محل هاي تجمع را با توجه به شرايط سايت، پتانسیل بالقوه مخاطرات، تعداد افراد، شرايط 

 می بايست مكان يابی کرد براي تخلیه ( جهت وزش باد)محیطی و جوي 
 پس ازتخلیه مشخص گرددتجمع افراد جهت محلی •
 انجام گیرد سرشماریپس ازتخلیه •
 .تدوين شده باشدمشتريان و بازديدکنندگان جهت شمارش افرادی غیر از پرسنل از قبیل روشی •

 :بايد پس از تخلیه اضطراري صورت پذيرد افراد دريک طرح شمارش 



  طرحیمراکز پزشکی در مجاورت محل شرکت ويا محل کار وجود دارند بايد قبالً مطابق با چنانچه 
را بعمل آورده تا درموارداضطراری قادربه امداد رسانی مراکزهماهنگی های الزم کاربردی،باآن 

 .مؤثرباشند

 

 چنانچه بیمارستان وسايرمراکزپزشکی در   

 يامحل کار وجود ندارند،بايد فرد مجاورت 

 اولیهزمینه کمکهای در آموزش ديده افرادی   

 .  استخدام نمود  

 :اضطراي وضعیت درطرح  اقدامات پزشكی 

. دقیقه بعد از وقوع حادثه شروع شود 4تا3اقدامات درمانی براي افرادي که به شدت صدمه ديده اند بايد   



با مواد خطر ناک از قبیل مواد قابل اشتعال ، مواد مقابله  آمادگیتمامی مديران صنايع بايد همیشه 
 باشندمنفجره، مواد سمی ، خورنده ، بیولوژيكی ومواد راديواکتیو راداشته 

 
 
 

 :از مواد خطرناك استفاده می شودچنانچه 
آنها را تهیه ودردسترس  MSDSبايد لیستی از موادشیمیايی که استفاده می شوند جمع آوری و •

 .کارکنان قرارداد
 کارگران راآموزش داد تابتوانندخودشان رادربرابرموادخطرناك محافظت نمايند•
 بايدخطرات آنها را نوشته ودردسترس کارکنان قرارداد•
 ظروف محتوی اين مواد رابايد برچسب گذاری نمود•

 :مواد خطرناک اضطراري درباره واکنش طرح  نیازمنديهاي

منبع موادخطرناک ممكن است بیرونی باشدازقبیل کارخانه هاي شیمیايی مجاورويا ممكن است منبع آالينده . 
 درداخل سازمان باشد



افرادي که در هنگام وقوع شرايط اضطراري نقش حیاتی دارند می بايست قبالً مشخص، مسئولیت ها و 
 وظايف آنها روشن بوده و در دوره هاي زمانی معین به طور تخصصی آموزش ببینند 

 
 افرادو مسئولیتهای نقش •
 اطالعات مربوط به خطرات و بحرانها   •
 حفاظتیاقدامات •
 رسانی در شرايط اضطراریاطالع •
 و سیستم های هشدار دهنده در شرايط اضطراریعالئم •
 در شرايط اضطراری واکنش •
 ، فرار و سرپناه در شرايط اضطراری تخلیه •
 و نحوه استفاده از تجهیزات اضطراریمحل •
 اضطراری واحد بستن •

 :اضطراري در طرح شرايط آموزش 



 طرح واکنش اضطراري می بايست به طور ساالنه مورد ممیزي قرار گیرد
 

بايست در طرح واکنش در شرايط اضطراری تغییر و بازنگری زيرمی عالوه بر ممیزی های ساالنه در مواقع 
 :  ايجاد شود 

 از تمرينات و مانورهای آموزشی بعد •
 از وقوع هرگونه شرايط اضطراری پس •
 هنگام تغییر افراد يا تغییر مسئولیتهايشان در •
 تجهیزات ( Layout)چیدمانهنگام تغییر در طراحی ، پروسه يا در •
 هنگام تغییر در روشها و دستورالعملهای مرتبط در •

 :واکنش در شرايط اضطراري  طرحارزيابی 



.  در دوره هاي زمانی معین و تعريف شده طرح واکنش اضطراري بايد بوسیله پرسنل تمرين ومرورشود
 اين کار باعث می شود که آنها آمادگی بهتري داشته باشند

 
 .بودبايد بامنابع خارجی ازقبیل آتش نشانی وپلیس در تماس •
ازهرتمرين ، مديريت وپرسنل بايد اثربخشی تمرين راباهم ارزيابی نمايند، نقاط ضعف وقوت طرح بعد •

 .رامشخص وآن رابهبود بخشند
 بايد با پرسنل بررسی شود وآموزشهای سالیانه مورد نیاز درطرح مورد توجه قرار گیرندطرح •

 :اضطراريواکنش  طرحتمرين و مرور 







 :انواع مانور





32/ sea line feed gas 24 , 22: Phases Location" 

2201leakage of GOV  :gasscenarioDrill  

:Target 

Evaluating the action of clinic team. 

Emergency evacuation of personnel those working in that area. 

Testing of lower fire water pumps & fire trucks. 

Firefighting team performance. 

Clinic/Safety/Production/Security/Traffic/FIFI:servicesAttending emergency  

FIFI:    -   Covering the leakage point by foam blanket & rescue. 

SAFETY:  - To check the area for control the safety points and evacuates the personnel. 

CLINIC:  Medical team should do the suitable first aid service for casualty in location and 

transfer him to clinic for more professional medical service. 

Advises a FIFI  On Scene Commander.Unit Operator comes to unit as PRODUCTION: 

team about situation 

SECURITY: Control the personnel traffic. Cooperate with HSE team to evacuate the 

personnel. 

TRAFFIC: To close the road and control the road traffic. Isolate the roads by barrier tape 

and safety cone. 

 

00:15at 2019 /12/28Emergency drill to be held on Saturday  



:Means of reporting emergency drill 

and CCR will be  RadioThe unit operator will inform CCR about the situation with 

informing fire station by HOT LINE.  

Summary of drill: 

1) Event happens. 

2) Production operator in unit will inform CCR about leakage from level gauge 0042 B. 

3) CCR operator informs shift superintendent and fire station (Control room) by radio  

4) fire station (Control room) informs Clinic, Safety & Security Dept.  

5) Site operator informs CCR about fire on GOV 2201 

6) FIFI control informs officer in charge about situation. 

7) FIFI team arrives on scene. 

8) FIFI officer in charge will contact with OSC to collect the information about the 

incident and determine a safe location to allocate the ambulance. 

9) FIFI team will start the rescue & firefighting operation to cover the fire point by using 

fire trucks .FIFI team fined the casualties and transfer them to safe location and 

deliver to medical team. 

10) Medical team should do the suitable first aid service for casualties in location and after 

that transfer him to clinic for more professional medical service. 

 



11) During the operation, Safety & Security teams should evacuate the people inside the 

area and conduct them to the safest and the nearest muster point. 

12) Traffic team should close all roads those have an access to incident area.  

13) FIFI officer in charge will request to OSC for isolation GOV  

14) Operation will continue until the leakage point isolated by fire team. 

15) Fire is extinguished and gas test is done every thing is Ok.  

16) Operation is finished. 

17) FIFI teams starts to make up the FIFI equipment.  

18) After the FIFI teams make up all of their own equipment, Safety, Security & Traffic 

teams will open the roads and let the personnel to continue the job inside the unit. 

19) Drill is done and all teams can leave the area. 

 

DEBRIEFING MEETING:  

Debriefing meeting will be held on Sunday 29/12/2019 at 10:30 in meeting room of Site 

Manager Office of all present’s teams in maneuver. 



 

INCIDENT AREA LOCATION DRAWING: 

 

GAS LEAKAGE 
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 چک لیست طرح ريزي شرايط اضطراري





 :اضطراريراه اندازي ساختارهاي گروهی و گروه هاي مديريت شرايط 

 
بیشتر سازمان ها تمايل ندارند که در زمان بروز بحران استقالل واختیارات سازمانی از آنها سلب شود از 

به شدت  اين رو تالش میکنند با تجهیزات وامکانات برای واکنش در شرايط اضطراری با توجه 
 .نسبت به مشخص کردن ساختارهای مديريتی اقدام کنندوپیامد های حادثه 



 :به طور کلی ساختارهاي مديريتی درزمان شرايط بحرانی 

 فرماندهی حادثه

 

گروه مديريت 

 بحران
واکنشگروه   



 به طور کلی ساختارهاي مديريتی در سازمان حادثه در سامانه فرماندهی حادثه می گنجد

 (: incident command system)سامانه فرماندهی حادثه 

حادثه  بهدارای ساختار سازمانی يکپارچه  برای يك ساختاری استاندارد برای مديريت حادثه در صحنه میباشد که 

، تجهیزات، پرسنل، روشها و عوامل  از امکاناتفرماندهی حادثه ترکیبی سامانه .گوناگون خاص يا چند حادثه 

در صحنه حوادث  تجهیزات و انسانی کمك در مديريت منابع  که برای ارتباطاتی با ساختار سازمانی مشترك میباشد 

 .طراحی شده است

 



 ويژگیهاي سامانه فرماندهى حادثه چیست؟
 زبان مشترك

 مشتركساختار   
 سیستم و تجهیزات ارتباطی جامع  
 محدودۀ قابل کنترل  
 طرح عملیاتی کامل  
 ساختار قابل انعطاف  
 منابعمديريت جامع   

 سامانۀ فرماندهى حادثه به چه منظور طراحى شده است؟
 .به نیازهاى حوادث از هر نوع و در هر مقیاس که باشدپاسخگويى 

به سرعت در يك ساختار دهدتا در اختیار گذاشتن شرايطى که به هر فرد از هر سازمانى اجازه مى   
 .مديريت مشترك وارد شوند

 .فراهم آورى پشتیبانى ادارى و لجستیك براى نیروهاى عملیاتى  
 .اقتصادى بودن از طريق جلوگیرى از فعالیت هاى موازى  



 :ساختار فرماندهی حادثه
 دارای دو بخش اصلی

خاص قرار در جايگاههای نماينده فرمانده به عنوان مشاور و : ( command staff)کارکنان ستاد فرماندهی -1 
 ، افسر ايمنی ، افسر اطالع رسانی، افسر رابطمیگیرند که شامل فرمانده 

بخش  .بخش پشتیبانی. بخش برنامه ريزی.بخش عملیات (: general  staff)کارکنان عمومی بخش فرماندهی-2
 مالی
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 :(Incident Commander)فرمانده حادثه 
، تاکتیکها،  راهبردها فردی که مسئول و پاسخگوی تمام فعالیتهای مديريتی حادثه، از جمله توسعه

حادثه دارای اختیارات کلی و مسئولیت اجرای عملیات حادثه  فرمانده .میباشددرخواست و توزيع منابع 
فرمانده .حادثه می باشدمسئول مديريت تمامی فعالیتهای مرتبط با عملیات حادثه در صحنه وهمچنین 

 حادثه توسط گروه مديريت بحران انتخاب مکی شود
 
 
 
 
 

 :براي مثال
  در حوادث آتش سوزی فرماندهی حادثه به آتش نشانان ويا در همه گیری بیماری میتواند به يك پزشك متخصص  

 .خبره سپرده می شود 
 

فرمانده حادثه مسئول اصلی مديريت واکنش در شرايط اضطراري و طرح ريزي واکنش و تعیین 
 .اولويت ها می باشد

 

بسته به نوع وشدت حادثه ، فرمانده حادثه می تواند متفاوت باشد به طوري که براي رخدادهاي متفاوت بايد 

 .قابل به کارگیري و پیاده سازي داشته باشد



 :اهم مسئولیت هاي فرمانده حادثه 
رهبری کالن عملیات 
ارزيابی شرايط بحرانی 
صدور دستور فعال سازی و هماهنگی با کلیه بخش های فرماندهی 
تايید دستورات صادره از بخش های مختلف فرماندهی 
درخواست تامین منابع وتجهیزات 
نظارت بر نحوه ی اطالع رسانی از رسانه های خبری 
ابالغ دستور پايان عملیات به بخش های مختلف با هماهنگی مديريت بحران 

Incident Commander   : فرمانده ارشد عملیات واکنش در شرايط اضطراری. 

On-scene Commander (OSC)  : فرمانده اجرائی عملیات واکنش در شرايط اضطرای که در

محل حادثه مستقر بوده و اطالعات الزم را به کمیته بحران ارسال و دستورات مربوطه را از فرمانده 

 .دريافت و اجرا می نمايدارشد 



 ( :Public Information Officer)افسر اطالع رسانی
اخبار با دستور يا انتشار اطالعات، تولید و ارائه اخبار مربوط به حادثه به فرمانده جمع آوری اين جايگاه مسئول 

 .مردم میباشدو عموم رسانه ها فرماندهی حادثه، به مسئولین، 
  کنندمى اومراجعه به عنوان اولین کسى که افراد براى دريافت هرگونه اطالعاتى به 

 و به دست آوردن اطالعات از بخش برنامه ريزىدريافت. 
 عمومیبا ساير نیروهاى فعال در اطالعات هماهنگى 

 

  :(Liaison officer)افسر رابط
 نقطه تماس افراد مختلف از سازمان های متفاوتمی باشد به دلیل اينکه  

 .  ممکن است عملیات در بردارنده چندين حوزه يا سازمان به طور هم زمان باشد
 فرماندهی قرار ندارندهماهنگى با مؤسسات مربوطها ى که در چارچوب ساختار. 
 می باشدآورندۀ توجیهات الزم بوده و پاسخگوى سؤاالت فراهم. 

 

ارزيابی خطرات ايمنی و يا موقعیتهای غیر ايمن و انجام  و  مسئول نظارت( : Safety Officer)ايمنیافسر 
 .پرسنل، افراد متأثر از حادثه و ناظران حاضر در منطقه میباشدازايمنی اقدامات جهت اطمینان 

 در  (پیش بینی شرايط خطرناك و ارائه راه کارهای کنترلی) خطرناكاين جايگاه همچنین به طور رسمی امور مربوط به مواد
 .به عهده داردرا  فوريتهايا باليا  يك
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 command staff))کارکنان ستاد فرماندهی 



 :امنیت مسئولیت ها و وظايف مسئول بخش 
 
 امنیت کارکنان و افراد درگیر در بحرانتأمین. 
 ايجاد محدوديت ها و دواير امنیتی برای افراد غیر مسئول  پیگیری 
 ورود و خروج افراد به درون سیستم مقابلهکنترل. 
 و حفاظت از محل استقرار مديران بحران و تجهیزات ويژهکنترل. 



 ( :Operations Section)بخش عملیات

مسئول هدايت و هماهنگی همه ی اقدامات تاکتیکی در جهت رسیدن به اهداف رويداد است. 
  کمك به فرمانده حادثه در جهت تعیین اهداف خورد وکالن مسئول اجرای فعالیت های واکنشی که

 .  در طرح ريزی پیش بینی شده بودند  و همچنین تعیین منابع برای کنترل حادثه می باشد
تهیه برنامه عملیاتی کنترل حادثه 
تعیین منابع انسانی وتجهیزاتی و ارئه به فرمانده حادثه جهت ابالغ به بخش های برنامه ريزی و 

 پشتیبانی
صدور دستورتشکیل واعزام تیم ضربت به صحنه ی عملیات و ارئه گزارش به فرمانده صحنه 
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 ( :Planning Section)بخش طرح ريزي 

جمع آوری وارزيابی وانتشار اطالعات مربوط به حادثه ، آماده سازی گزارش های وضعیت رويداد، نمايش 
وارائه اطالعات وضعیت حادثه ، حفظ ونگه داری وضعیت منابع ، تشکیل جلسات طرح ريزی و آماده 

 .سازی مستندات مربوط به حادثه و نیز تهیه طرح های اجرايی حادثه رابه عهده دارد
 
  تعیین وشناسايی متخصصان مناسب برای کنترل حادثه 
  پیش بینی روند احتمالی بروز بحران های ثانويه 
(مستند سازی)ثبت وقايع بحران 
آگاه سازی پرسنل سازمان از تغییرات عمده موجود 
واحد های تحت امر برنامه ريزی شامل: 
واحد مستند سازی ، واحد منابع ، متخصان فنی،واحد بررسی شرايط می باشد. 
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 ( :Logistics Section)بخش پشتیبانی 
تشخیص سريع منابع پشتیبانی می تواند کاهش زمان وهزينه های صرف شده برای حادثه شود به همین جهت يکی از 

 .بخش های مهم ساختار فرماندهی حادثه می باشد
 از وطايف اين بخش تامین همه ی نیازهای صحنه حادثه يا سفارش وتامین منابع از طريق فرآيند خريد يا ديگر

 .راه کار های تامین 
 تامین کننده تسهیالت ، حمل ونقل ، تدارکارت، نگه داری و سوخت گیری تجهیزات ،

  Incident تامین غذا ، آب و ارتباطات وهمچنین خدمات پزشکی   
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 ( :Finance/Administration Section)اداري/بخش مالی

 .مسولیت موضوعات مالی واداری در صحنه حادثه می باشد
هزينه های مربوط به رويداد وسوابق مالی کارکنان و تجهیزات را نگه داری کرده وقرارداد های خريد  

 .  مربوط به حادثه را مديريت می کند
بررسی کلیه جنبه های امور مالی و هزينه های ناشی از کنترل عملیات بحران را بر عهده دارد . 
 رئیس مالی عالوه بر پايش منابع مختلف مالی حادثه با پیشرفت رويداد وضعیت صرف منابع مالی را پايش کرده و

 تافرمانده  بتواند منابع وسرمايه ی اضافی را پیش بینی کند .به فرمانده حادثه گزارش می دهد
 .همچنین پايش می تواند به منظور اطمینان از رعايت الزامات قانونی باشد

 
 
 
 
 
 
 

 :واحدهايی که در بخش مالی فعالیت دارند شامل
 واحد هزينه ،واحد شکايات و غرامت ،واحد خريد و واحد زمان 
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 : مديريت بحرانگروه -1

متشکل از مديران ارشد سازمان و مديران واحد ها که در زمان بروز بحران های بزرگ وجدی گروهی 
الزم به ذکر است اين گروه برای هر نوع حادثه ای .تشکیل شده وموضوعات مديريتی را دنبال می کنند

 می تواند شکل بگیردتشکیل نشده وبسته به تعريف سازمان فقط در حوادث بزرگ وجدی 
 
 
 

 :داشته باشند های زير را بر عهده که می توانندمسئولیت 
 گیریتصمیم ،انجام منابع الزم برای مديريت بحران تخصیص 

 زمانواحد يا فرد در هر تعیین وظايف .گذارکالنوتاثیر های  
 بیرونیمنابع درخواست .سازمانیبیرو ن ارتباط .بحران 
 
 
 
 

 

  



 

و واکنش در شرايط اضطراري در سازمان  مديريت بحران تیم هاي وظايف و اعضا 

 به طور کلی ساختار يكسانی دارندهم متفاوت هستند اما هاي مختلف با 

 شرح داده شده استمربوطه درپااليشگاه در ادامه نمونه اي از اين تیم ها و وظايف 

 
 
 
 

 

  



 (EMT)تیم مديريت شرايط اضطراري 
Emergency Management Team 

 (EMC – CMC)گیرد مديريت بحران انجام میتیم 
Crisis Management Cell – Emergency management cell 

 
 
 
 
 
 

 

Emergency Management Centre (EMC)   : مرکز مديريت شرايط اضطراري 
Emergency Operation Centre (EOC)  :مرکز کنترل عملیات اضطراري 

Emergency Managment Team (EMT)  :تیم مديريت در شرايط اضطراري سايت 
Crisis Management Cell (CMC)  :مرکز مديريت شرايط بحرانی 

 

 



از تـداوم  عملیات واکـنش اضـطراری را هـدايت مـی کنـد،      منابع موجود در پشتیبانی تیم اين 

. اجرا مـی نمايـد  را از سرگیري و بازيابی فعالیت های حیاتی اطمینان حاصل نموده و فعالیت های 

است کـه نقـش و   واحدهايی تیم مديريت اضطراری متشکل از مديران ارشد و مديران میانی از 

 .دارندمسئولیتی در واکنش اضطراری ، بازيابی يا ازسرگیری را 

 

  Emergency Management Teamاضطراري شرایطتیم مديريت 
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زمانی که شدت حادثه در سطح سه 

باشد که  (Serious)جدي تري يا 

هدايت آن با مدير پااليشگاه 

 میباشد



  Emergency Management Teamاضطراري شرایطوظايف تیم مديريت 

  اقدامات اضطراری اولويت بندی 

  و هماهنگ کردن تجهیزات و منابعبه کارگیری 

  تفويض مسئولیت ها و اختیارات مورد نیاز 

  از عملیات اضطراری پشتیبانی 

  هشدارها و اطالعیه ها صدور 

  منابع اضافی از مراجع برون سازمان درخواست 

  با مراجع محلی و ساير مراجع دولتیهماهنگی 

  و ارزيابی پیوسته شرايطپايش 

  طرح های بازيابی و فعالیت  ها و اجرای خسارات، شناسايی اولويت های بازيابی ارزيابی
 ازسرگیری

 

 



 ((مدير سايت)اضطراریمدير عملیات شرايط )رئیس کارگاه 

 برداریبهره / راه اندازی / ساخت مدير 

 رئیس يا سوپروايزر شیفت بهره برداری 

 مديرHSE 

 نجاتمسئول واحد آتش نشانی و امداد و 

 مدير ارتباطات و روابط 

 جانشین اداری، پشتیبانی/ مدير 

 مديرICT 

مدير حراست 

سرپرست تیم بهداری 

رئیس واحد تعمیرات 

 مديرسايت ياHSE اندازیراه / پیمانکار ساخت 

 

 Emergency Management Teamشرایط اضطراریتيم مدیریت اصلی  اعضاي
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 :اضطراريمدير عملیات شرايط 

 سايتمسئولیت راهبري، هدايت و کنترل جامع 

 عهدهشیفت شب اين نقش را تا رسیدن مدير عملیات به مسئول )

 (می گیرد 

 

 مسئولیت برنامه ريزی و هماهنگی های الزم •

 ( muster point)سايتاطمینان از حضور کلیه کارکنان در محل تجمع اصلی •

 در مرکز اتاق کنترل بحران   EMTفراخواندن تیم •

 اطمینان از دست رس بودن منابع سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز•

 تهیه گزارش های تخصصی  •

 بررسی تحقیق و ريشه يابی علت يا عوامل بحران  •

 اطمینان از مراقبت های  پزشکی مناسب از مصدومین  •

 تبديل گردد CMCبه   EMT هماهنگی با مديريت ارشد در صورتی که شرايط از حالت •

 



 :برداري بهره / راه اندازي / مدير ساخت 

 اضطراریجانشين مدیر عمليات واکنش در شرایط 
 

 بحرانارائه اطالعات و پشتیبانی فنی به مديريت •

 هماهنگی و ابالغ به پیمانکاران و مديران پروژه  •

 ERTانجام هماهنگی های الزم با تیم •

 تصمیم گیری جهت از سرويس خارج کردن واحد ها  •

 حصول اطمینان از اينکه شرايط اضطراری کامال کنترل شده •

 



 : برداری رئيس یا سوپروایزر شيفت بهره 

 اضطراریاجرائی عمليات واکنش در شرایط فرمانده 
On-scene Commander)) 

 

 هماهنگی الزم با اعضاء تیم واکنش اضطراری•

 حصول اطمینان از حضور تیم  تعمیرات•

 همکاری و ارائه توصیه به مدير بهره برداری•

 سايت  نفرات از   تخلیهدرباره توجه به  EMTکمك به رئیس •

 حصول اطمینان از فعال کردن آژير عمومی  •

 تا پايان عملیات CCRارتباط مستمر با •

 



 :HSE مدیر

 اضطراریافسر ارشد ميدان و هماهنگ کننده شرایط 
 (به عهده می گیرد HSE مديراين نقش را تا رسیدن  HSE شبمسئول شیفت )

 
 اتاق مديريت بحراندر اطمینان از حضور و ساماندهی کلیه افراد •
 ارتباط با مسئول آتشنشانی جهت ارئه راهکارهای الزم•
 رساندناجرای دستورالعمل های زيست محیطی و به حداقل •

 نتايج تاثیرات حوادث زيست محیطی  
 ارتباط با مديرعملیات واکنش در شرايط اضطراری  •
 حصول اطمینان از وضعیت ترافیکی سايت  •
 واطمینان از تخلیه اضطراری  و سرشماری در صورت نیاز •
 (muster point)اضطراریحضور کلیه کارکنان در محل تجمع   
 ثبت کلیه وقايع مربوطه و تهیه گزارش   •

 



 :  نجاتمسئول واحد آتش نشانی و امداد و  

 اضطراریافسر ارشد ميدان و هماهنگ کننده شرایط 
 به عهده  HSE مديراين نقش را تا رسیدن  HSE شبمسئول شیفت )

 (می گیرد
 

آتش  تیم هدايت اشتعال  کنترل عملیات مقابله با حريق ، انفجار و نشت گازهای سمی و قابل •
 نشانی برای مقابله با حادثه

 ارزيابی و تامین نیازمندی ها  •
 و افسر ارشد میدان در زمان وقوع شرايط اضطراری OSCارتباط  و هماهنگی با   •
 تهیه لیستی از نفرات آتش نشانی که در حال عملیات اطفاء در موقعیت حادثه هستند •
 مديريت تیم امداد و نجات جهت جستجوی افراد گم شده•
بررسی  ، Gas testانجام )حصول اطمینان از ايمن بودن محل پس از کنترل وضعیت اضطراری   •

 ...(محل و
 و فرمانده عملیات تا پايان عملیات HSEارائه گزارش دقیق از حادثه به رئیس •
 ثبت زمان وقوع تمام حوادث در دفتر ثبت گزارشات•

 



 :مدیر ارتباطات و روابط  

 
 وايجاد محلی در دفتر مرکزیهماهنگی با رسانه ها جهت انجام مصاحبه و اطالع رسانی •
 (  فیلمبرداری/ عکس برداری)مستندسازی کامل •
 ارتباط با سرويس های عملیاتی و واحدهای آتش نشانی موجود در منطقه و ديگر فازها•
های خدمات دهنده بیرونی ،  ¬دسترس داشتن و بروزرسانی شماره های تماس سازماندر •

 .هنگام اعالم شرايط اضطراری

 



 :اداری ، پشتيبانی جانشين /مدیر

 

 HSEخدمات لجستیکی جهت تخلیه افراد به کمك مدير عملیات و مديرانجام •

کلیه خدمات لجستیکی و تدارکاتی از قبیل آب شرب ، غذا، پوشاك، حمل و نقل ، ارائه •
 ...اسکان و 

 از بخش کنترل ترافیك سايتپشتیبانی •
جرثقیل، لودر، بیل مکانیکی،  )جهت فراهم کردن تجهیزات و ماشین آالت آمادگی •

 ...(  کامیون و 
 .صورت ضرورت تهیه لیستی از رانندگان که در موقعیت حادثه هستنددر •
 نیروی انسانی متناسب با شرايط اضطراریتامین •

 



 : ICTمدیر 

بایستی اطمينان دهد که خطوط ارتباطی مناسب و مستقيم ميان محل حادثه و سایت   ICTمدیریت
 مرکز کنترل برقرار شده است 

 
 اطمینان از آماده بکار بودن اتاق کنترل عملیات و عملکرد درست وسايل ارتباطی•
 در نظر گرفتن کانال آماده به کار جهت شرايط اضطراری•
ارتباطات بی سیم و موبايل در منطقه با مدير عملیات  / جهت تجهیز تأسیسات راديويی•

 هماهنگ شود

 



 : مدیر حراست 

 ورود و خروج نفرات و ماشین آالت  کنترل •
 تدابیر حفاظتی را در گیت های اصلی و پیمانکاران اعمال کنند•
 Muster Pointsدر شمارش جمعیت و کنترل ترافیك در  HSEکمك به سوپروايزران •

 باز نمودن سريع درب ها برای عوامل اورژانس و امدادی داخلی و برون سازمانی•
 حراست از مدارك باقیمانده در صحنه حادثه و حفظ صحنه تا بازرسی  •
 .از عکسبرداری و فیلم برداری از حادثه توسط افراد غیر مسئولجلوگیری •
از ورود کارکنانی که می خواهند وارد سايت شوند بجز کارکنان بهداری و جلوگیری •

 نیروهای اطفاء و امداد و نجات

 



 :  بهداری تيم سرپرست 

 
 
 

 سرپايی مصدومان با آسیب جزئیدرمان •
 مصدومین جدی به بهداری سايت و در صورت نیاز اعزام به بیمارستان منطقهانتقال •
 HSEگزارش در مورد وضعیت کلیه مصدومین حادثه و ارائه آن به مدير تهیه •

 .در موقعیت تا پايان عملیاتحضور •
 تماس با آمبوالنس هوايی در منطقه در صورت نیاز برقراری •
های همجوار در ¬با بیمارستان های محلی موجود در منطقه ، شهرها و استانهماهنگی •

 صورت نیاز

 



 :تعميرات واحد رئيس 

 اطمینان از آماده به کار بودن تیم تعمیراتی •
 ارتباط و فراخوان پرسنل و نمايندگان پیمانکار تعمیرات  •
 ارائه پشتیبانی فنی و کمك های الزم جهت انجام تعمیرات  •
برقراری ارتباط با مدير عملیات واکنش در شرايط اضطراری جهت گرفتن اطالعات در  •

 خصوص فعالیتهای تعمیراتی مورد نیاز  



باشد  ( Major/Catastrophic) که شدت حادثه در سطح چهار و پنج يا شديد تری زمانی 

پااليشگاه می باشد ،  وارد عمل می شود که شامل فرآيند برنامه  که هدايت آن با مدير عامل 

و    مقابلهو  آمادگی و  پیشگیري ريزی ها و اقدامات دولتی ودستگاه های اجرايی که جهت 

 .می باشد بازسازي

 

 

 

 Crisis Management Cell( : CMC)مديريت بحران تیم 
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 فوري mitigationتصمیم گیري و انجام اقدامات کاهشی-ارزيابی مستمر وضعیت محلی)
سازماندهی و حمايت از هرگونه پشتیبانی که  -پیاده سازي برنامه مديريتی-طراحی يک برنامه اقدام اصالحی-

 (از انتقال اطالعات کافی و مناسب به مديريت ارشد مطمئن شويد-نیاز باشد



اتاق مديريت بحران بايد حداقل تجهیزات زير را در مکانی امن و در نزديکی محل حادثه و 
 :مشرف به تمام امورات و منطقه دارا باشد

 حداقل يك نسخه از روش اجرايی شرايط اضطراری•
 برقراری ارتباط تلفنی با داخل و خارج از سايت  •
•Hotline جهت ارتباط با سکو 
 فکس و فتوکپی و پرينتردستگاه   •
 (ترجیحاً ضد انفجار)بی سیم •
 ساعت•
 و کامپیوتر رومیزی  لپ تاپ •
 بستر اينترنت پرسرعتايجاد •
 پالن سايتنقشه •
   

 Crisis Management Cell( : CMC)مديريت بحران تیم 

 اتاق مديريت بحران

 مدير عامل

 مدير پااليشگاه  

 HSEرئیس  

 تعمیراترئیس 

 رئیس مهندسی 

 رئیس مخابرات 

 رئیس حراست 

 رئیس امور اداری وپشتیبانی 

 رئیس بهره برداری 

 منشی 



 : واکنش گروه -2
اساسا اين گروه در هر حادثه ای تشکیل می .اين گروه اقدامات عملیاتی در صحنه حادثه را برعهده دارد  

شود اما بسته به بزرگی وپیچیدگی  حادثه تعداد افراد اين گروه در سازمان های مختلف متفاوت می 
 باشد

Emergency Response Team (ERT)   :تیم واکنش در شرايط اضطراري سايت 

First Line Response Team (FLRT)  : سايتتیم پیشرو واکنش در شرايط اضطراري 



دارای شرح وظايف از پیش تعیین شده جهت مقابله سريع با بحران و که  تیمی

واکنش در شرايط اضطراری به منظور امداد رسانی، کنترل، مهار و کاهش اثرات 

   .تشکیل می شودرخداد 

باشد که هدايت آن با رئیس شیفت (Minor/Moderate) که شدت حادثه در سطح يك يا دو زمانی 

 میباشد

 

 :(ERT)تیم واکنش در شرايط اضطراري 
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 مديرHSE ( فرمانده تیمERT ) 

 مسئول شیفتHSE 

  تیم آتش نشانی و امداد و نجات 

 اپراتور ارشد واحد(OSC) 

تیم بهداری 

تیم حراست 

تیم کنترل ترافیك 

تیم پشتیبانی 

 (ERT)اعضاء تیم واکنش در شرايط اضطراري 
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 هدايت نیروهای تحت سرپرستی خود •

 بررسی گزارش های دريافتی •

 هماهنگی با تیم تعمیرات  •

 فرمانده اجرايیتعیین جهت هماهنگی با رئیس شیفت بهره برداری •
 عملیات 

   Shut downو يا در صورت نیاز   ESD عملکرد صحیح و به موقع •
 .کردن   Depressurizeو
 ERTتماس و هماهنگی با اعضای •

 ارائه گزارش دقیق از حادثه به مدير کارگاه•

 با هماهنگی رئیس شیفت Generalفعال کردن آژير •

 اطمینان از حضور تیم های عملیاتی در صحنه حادثه•

 ( ERTفرمانده تیم ) HSEمدير 
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 به عنوان هماهنگ کننده تیم  HSEمسئول شیفت  HSEدر غیاب مدير •

 صحنه را کنترل نموده  OSCتا قبل از حضور تیم های امداد و نجات با هماهنگی •

اطمینان از اينکه تمامی فعالیتها در محل حادثه متوقف و سايت تخلیه شده باشد و فعالیتهای •
 انجام گرفته باشند  Depressurizingيا  isolation, shutdownمربوط به 

 مشاوره به نیروهای حراست و کنترل ترافیك جهت مسدود نمودن •
 های منتهی به محل حادثهجاده 

  ERTحضور در صحنه حادثه و ارائه راهنمايی های الزم به تیم •

 ارتباط با تیم بهداری در خصوص وضعیت مصدومین•

 و هماهنگی های الزم جهت تهیه گزارش   HSEارائه گزارش به مدير •

 HSEمسئول شیفت 
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 اعزام سريع تیم آتش نشانی  به محل حادثه  •

 حصول اطمینان از محل دقیق حادثه و نوع حادثه•

 و ايمنی در صحنه عملیات OSCارتباط تنگاتنگ با •

 اقدام به جستجوی افراد در صورت نیاز •

 ERTارائه گزارش از حادثه به رئیس تیم •
 ايمنارزيابی و استقرار تیم به گونه ای که ضمن قرار گیری در شرايط •
 .خطری اعضای حاضر در محل را تهديد ننمايد       
به وسیله گازسنجی و ) حصول اطمینان از ايمن بودن محل پس از کنترل وضعیت اضطراری•

 بررسی صحنه حادثه  

 تیم آتش نشانی و امداد و نجات 
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حضور به موقع در صحنه حادثه و بررسی دقیق از وضعیت حادثه و ارائه گزارش به مدير  •
HSE  

 – SHUT DOWN –ISOLATIONهماهنگی جهت انجام فعالیت های مربوط به •

Depressurization  

اطمینان از اينکه تمامی فعالیت ها در محل حادثه متوقف و واحد آسیب ديده به صورت ايمن  •
 .تخلیه شده است

 تا پايان عملیات CCRانجام هماهنگی های الزم با •

 ارائه راهکار و توصیه الزم به تیم آتش نشانی•

 (OSC:On-scene Commander)واحداپراتور ارشد 

 فرمانده اجرائی عملیات 
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 درمان سرپايی مصدومان با آسیب جزئی•

 انتقال مصدومین جدی به کلینیك سايت و در صورت نیاز اعزام به بیمارستان منطقه•

 HSEتهیه گزارش در مورد وضعیت کلیه مصدومین حادثه و ارائه آن به رئیس •

 .حضور در موقعیت تا پايان عملیات•
 های همجوار در صورت نیازهماهنگی با بیمارستان های محلی موجود در منطقه ، شهرها و استان•

 دقت عمل در هنگام جابجايی مصدوم يا مصدومین توسط برانکارد•

 تیم بهداري
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 .جلوگیری کنند ERTبطور جدی از ورود کارکنانی که می خواهند وارد سايت شوند بجز تیم •
 .Muster Pointsدر شمارش جمعیت در  HSEکمك به سوپروايزر •
 .باز نمودن سريع درب ها برای عوامل اورژانس و امدادی داخلی و برون سازمانی•
 نگهداری  از مدارك باقیمانده در صحنه حادثه تا بررسی دقیق حادثه توسط اجزای تیم•

 جلوگیری از عکسبرداری و فیلم برداری از حادثه توسط افراد غیر مسئول•

 تیم حراست
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 تا رسیدن به محل حادثه و بهداری( آتش نشانی  -آمبوالنس) باز نمودن مسیر •

 جلوگیری از ورود و خروج خودروهای غیرضروری به محل حادثه•

 هماهنگی با تیم شرايط اضطراری در خصوص بهترين و کوتاه ترين مسیر به محل حادثه•

 نظارت بر استقرار خودروهای امدادی•

 جهت اجرای دستورات تا پايان عملیات ERTهماهنگی با مدير •

 در دسترس بودن لیست ماشین آالت پیمانکاران•

استقرار افسر ترافیك در گیت ورودی سايت جهت راهنمايی خودروهای امدادی ورودی به •
 سايت

 تبديل شود EMTبه  ERTانجام شرح وظايف موجود در شرايطی که وضعیت حادثه از حالت •

 تیم کنترل ترافیک
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 عملیاتجهت اجرای دستورات تا پايان  ERTهماهنگی با مدير •

 تیمتامین تجهیزات الزم جهت پاکسازی آلودگی های زيست محیطی با هماهنگی مدير •

جرثقیل، لودر، بیل مکانیکی، کامیون و )آمادگی جهت فراهم کردن تجهیزات و ماشین آالت •

 لزومدر صورت ...( 

 حادثهتامین نیروی انسانی متناسب با شدت •

 در دسترس بودن لیست تجهیزات پیمانکاران•

 تیم پشتیبانی
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اما همان طور که قبال گفته شد ، باتوجه به شدت وپیامد حادثه ، می تواند سطح بندي شرايط 
 .اضطراري  تغییر کنند

 

 مقابله توسط تیم واکنش در شرايط اضطراری  ۲و  ۱در سطوح 
(ERT) Emergency Response Team  

 مقابله توسط تیم مديريت شرايط اضطراری  4و  3سطوح در(EMT)  
Emergency Management Team 

 گیرد ، مقابله توسط تیم مديريت بحران انجام می۵در سطح(EMC - CMC)) 

Crisis Management Cell – Emergency management cell 

 

               

 



 (:طرح مقابله)اقدامات حین وقوع  2فاز 

ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران با هدف نجات جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی 
به مجموعه اقداماتی که به منظور پاسخگويی گسترش خسارات است که برای آن ها و جلوگیری از 

هدف حفظ جان انسان ها و کاهش صدمات و خسارات وارده به سیستم وباليا با يا مواجهه با سوانح 
 .جمعیت متاثر از باليا صورت می گیرد، اطالق می شودمورد نیاز های موجود و تأمین خدمات 

 شرايط اضطراری در منبع حذف•

 به تجهیزات و محیط زيستکاهش خسارت اثرات مخرب روی انسان و حداقل رساندن به •

 شامل اطفاء حريق و قطع ارتباط منبع با حريق يا مسدود ساختن منبع نشت

 تمامی شناسايی -الزمرسانی اطالع -پزشکی مراقبت های -اولیه کمك های -مفقودنجات افراد 
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 :اقدامات حین وقوع از جمله 
 

 دريافت گزارش اولیه 
 فعال سازی مديريت حادثه 
ارزيابی اولیه شدت حادثه 
ناحیه بندی مناطق خطرناك 
 اقدامات حفاظتی 
اجرای اقدامات کنترلی 
 اعالم شرايط عادی پس از کنترل حادثه 
 آلودگی زدايی 
 ثبت اطالعات الزم 



 
 
 
 
 
 
 
Hot Zone 

 
 
Warm Zone 

 
 
Cold Zone 

 

در اين منطقه . صحنه حادثه و منطقه ای که در آن خطر بالقوه وجود دارد
تنها حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی با تجهیزات حفاظتی کامل مجاز 

 است

و استقرار تیم های  Staging Areaمنطقه ای بدون خطر که برای 
ورود و خروج افراد . پشتیبانی و برنامه ريزی مورد استفاده قرار می گیرد

 .باشدعادی به اين منطقه ممنوع می

است که نیروهای عملیاتی به آن  Coldمرز بین منطقه خطر و منطقه 
 .شودکنند و مرز کنترل میورود و خروج می

 مناطق خطر در شرایط اضطراری
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 :اضطراریاقدامات مقابله با شرایط   

اقدامات مقابله با شرایط   
 اضطراری

اضطراری و هرگونهعملیاتی است که برای کلیه شرايط   
بايد انجام شود حادثه    

.عملیاتی است که برای مقابله با يك سناريو خاص انجام شود  
 و حمالت سايبری   H2Sنشت گاز مانند حادثه 

 اقدامات کلی 

 اقدامات اختصاصی



 : کلیاقدامات 

 :حادثهاقدامات الزم در برابر وقوع هرگونه 

 

که زودتر از همه متوجه خطر می شودکسی -۱  
، اطالع رسانی به واحد ايمنی  

و بهداریآتش نشانی   

 آژير خطر 

گسترش از تالش جهت جلوگیری   
 حادثه درصورت آموزش قبلی

وبهداری  آتش نشانی حضورتیم  -۲  

 و انتقالو نجات مصدومان وامداد از وضعیت انجام عملیات اطفاء وآگاهی 

میدان وکنترل شرايط ارشد حضورافسر -3  

 مشخص کردن خطرناك بودن منطقه وتخلیه نفرات  وتوقف کار يا فرآيند 

حادثه واطاع رسانی به مديران ارشد اولیه ارايه گزارش  -4  



 :H2Sنشت گاز اختصاصی مقابله با حادثه اقدامات 
 
 
 
 
 
 

 ،کلیه کارها دست کشیدهاز کارکنان بايستی کلیه در زمان شنیدن آژير سینوسی 

 شدهتعیین   Muster Pointsبه طرف سريعاً و  (خود را متوقف کننددستی و ابزار کار کلیه تجهیزات )
 ،( در صورت نیاز با استفاده از ماسك فرار)باد بصورت عمود و خالف بر جهت  
 .بعدی بمانندهمان جا منتظر دستورات حرکت کرده و جهت سرشماری در  

 
 

و نیروهای حراست، هدايت افراد به سمت محل های تجمع اضطراری بر اساس محل نشت و  HSEسوپروايزرهای *
احتمالی شناسايی شده و به اطالع  موجود،مفقودين های T-Cardبايد بر اساس دارند و جهت وزش باد را برعهده 

 *شودفرمانده میدان رسانده 
 

 

شناسايی گرديده و با استفاده از آژيرهای   TGDدر سايت توسط دتکتورهای  H2Sپايش و شناسايی نشت گاز 
 .مشخص می شود( آژير موج کوتاه و چراغ قرمز رنگ)مربوطه 

از طریق اطالع رسانی توسط هر افراد و یا فعال شدن دتکتورها و   H2Sوقوع حادثه نشت گاز 

 گرددآالرم های  موجود آشکار می

 : در پااليشگاه H2Sگازاقدامات اختصاصی مقابله با حادثه نشت 



 
CCR  موقعیت نشت گازH2S طريق از  راHOT Line  رساند و بر میآتش نشانی به اطالع کنترل

غلظت گازهای سمی، رقیق سازي با همکاری تیم آتش نشانی جهت  H2Sاساس محل نشت گاز 
نمايند و در صورت را از طريق اتاق کنترل و يا بصورت دستی در سايت فعال می  Delugeسیستم 

 نیاز خودروهای آتش نشانی درمحل حضور پیدا می کنند
های امداد و نجات با تجهیزات کامل شامل همزمان با عملیات رقیق سازی، تیمSCBA  اقدام به

گشت زنی در محل حادثه می نمايند تا در صورت وجود مصدومین احتمالی، افراد را از ناحیه خطر 
 .دور نموده و به آمبوالنس انتقال دهند

 قطع نشتیجهت ،OSC اين . هماهنگی الزم را برای ايزوله کردن شیرهای مربوطه انجام می دهد
در صورتی که  . و با بستن شیرهای کنترلی و يا بستن ولو در يونیت انجام میگرد CCRکار از طريق 

و  (SCBA)ايزوله کردن محل نشت گاز در داخل سايت باشد، اپراتور سايت با تجهیزات کامل 
 .اقدام به ايزوله کردن می نمايد( رقیق سازی محوطه مربوطه)حمايت تیم آتش نشانی 

 

 پس از حصول اطمینان از  برطرف شدن نشت گازH2S  شرايط عادی توسط ،OSC  به اطالع افسر
بديهی است تا زمانی که وضعیت عادی از طريق افسر ارشد میدان اعالم . ارشد میدان می رسد

 نمايدنشده، هیچ فردی اجازه ترك محل تجمع اضطراری را ندارد، مگر اينکه خطری افراد را تهديد 

 



 کشف رويداد

هماهنگ کننده شرايط 
 (HSEمدير )اضطراری

فعال سازی تیم مديريت 
 شرايط اضطراری

 مدير شرايط اضطراری

 (مدير سايت)

اعالم به ديگر 
 افراد مسئول

  

فعال سازی مرکز عملیات 
 شرايط اضطراری

 
 
 تیم پیشرواقدامات 

  
 ها  تمام فعالیتتوقف )

جلوگیری از تردد وسايل 
کردن ورود ممنوع  نقلیه

افراد متفرقه بداخل محوطه  
از  نظرمراقبت مورد 

مصدومین تا رسیدن تیم 
اقدامات اولیه  انجام پزشکی 

تا رسیدن ساير تیم های 
 (امدادی

  

 فلوچارت فرآيند کلی شرايط اضطراري 
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First Line Response Team (FLRT)  



EVENT FLOW CHART 



EVENT FLOW CHART 



Head od FiFi  
Emergency brigade 

leader  

FiFi brigade control  

Officer  

FiFi Officer  

Team Leader  

 Driver  Driver  Driver Truck 1 

Truck 4 

officer officer ofificer 

Fire fighter 

Fire fighter 

Fire fighter 

Truck 3  Truck 2 

 Driver 

officer 

Fire fighter 

EMERGENCY  INTERVENTION  TEAM  MEMBER  ORGANISATION 



 چک لیست دستورالعمل شرايط اضطراري

Completed 

Date 

In Progress Emergency Procedure Checklist 

Program Administration 
 (چه کسی است مسئول اجراست)مديريت برنامه  

Emergency Response Standard Developed 
 شرايط اضطراری بر اساس استانداردهای به روز و توسعه يافته

 

 

Develop Site Emergency Plan 
 به روز کرن برنامه شرايط اضطراری سايت

Identify emergency access routes 
 مسیرهای دسترسی شرايط اضطراری مشخص کردن

Indicate location of first aid and fire extinguishers 
  مشخص کردن باکس ها و جعبه های کمك های اولیه و کپسول های اطفاء

 حريق در محل حادثه

Show job office(s) and storage facilities 
برای مثال منبع )منابع تجهیزات موجودوظايف کاری و  مشخص کردن

 (تجهیزات امداد ونجات

Emergency shutdown procedures 
 ESDدستورالعمل 



Completed 

Date 

In Progress Emergency Procedure Checklist 

Ensure specialized PPE equipment is on site  
از وجود تجهیزات حفاظت فردی مخصوص در محل حادثه مطمئن 

 هستید

Locate main power supply to project 
 .منابع انرژی پراهمیت موجود در پروژه مشخص و مکان يابی شده است

Locate other firefighting equipment  
 تجهیزات اطفاء حريق براساس استاندارد جانمايی شده است

Identify the location of emergency phones 
 مکان های تلفن های اضطراری مشخص شده اند

Ensure sufficient medical aid supplies are available on site 

  درسايت مطمئن هستید کافی وقابل دسترس بودن تجهیزات پزشکیاز

Identify nearest hospital or medical center 
 بیمارستان يا مرکز پزشکی مشخص کردن نزديك ترين

 چک لیست دستورالعمل شرايط اضطراري



Completed 

Date 

In Progress Emergency Procedure Checklist 

Identify worker evacuation route(s) and assembly area 
 کردن مسیرهای تخلیه نفرات و محل تجمع ايمن مشخص

Contact local fire, police and ambulance and provide them 
with your site plan and list of potential emergencies 

آتش نشانی و پلیس وآمبوالنس محلی جهت ارائه لیست   ارتباط با
 موارد اضطراری احتمالی

Locate services to the project (both above ground and 
underground) 

 (سطحی وزيرزمینی)پروژه  کردن موقعیت تاسیسات مشخص

Develop onsite traffic routes 
 ترافیکی در سايتمشخص کردن مسیر های 

Locate outside materials storage and fabricating areas 
 کردن موقعیت انبارمتريال وساخت وساز مشخص

Locate flammable/combustible materials and cylinder storage 
تحت  مشخص کردن موقعیت انبار مواد قابل اشتعال و احتراق و سیلندرهای

 فشار

 چک لیست دستورالعمل شرايط اضطراري



Completed 

Date 

In Progress Emergency Procedure Checklist 

Identify if “high Level” rescue is a possibility. 
 کنید امکان نجات در سطح باال وجود دارد مشخص

Ensure that all trades on site keep daily personnel lists. 
حاصل کنید که کلیه شغل ها وفعالیت ها در سايت ، لیست   اطمینان

  (جهت سرشماری)روزانه نفرات خود را در اختیار دارند

Include requirements for written notices.  
تهیه چك لیست درخواست ها و نیازمندی ها برای اعالن کتبی با توجه  

 به قانون

Identify the emergency response team  
 کردن تیم واکنش در شرايط اضظراری مشخص

Develop Emergency Response procedures for items 
identified in your hazard assessment 

کردن روش های واکنش اضطراری برای موارد شناسايی شده در  ايجاد
 ارزيابی خطر

Provide specialized training for ERT members 
 ERTکردن آموزش های مخصوص برای اعضای تیم  فراهم

 چک لیست دستورالعمل شرايط اضطراري



Completed 

Date 

In Progress Emergency Procedure Checklist 

Designate a contact person to call necessary emergency 

services and Employer 
 يك فرد مرتبط  برای تماس با خدمات اضطراری و کارفرما تعیین

 Select member of ER Team to meet and 
direct emergency services vehicles to accident scene  

برای هدايت وسايل نقلیه اضطراری به صحنه   ERTانتخاب اعضای تیم 
 حادثه طبق شرايط موجود

Set out method of communicating the plan 
 وتنظیم کردن روش برقراری ارتباط ست

Ensure someone on the ER team documents where the 
injured worker has been taken 

از وجود مکانی که فرد صدمه ديده به آنجا منتقل می   ERTدرمدارك 
 شود اطمینان حاصل کنید مثل آدرس بیمارستان

Locate garbage dumpsters and recycling bins 
 کردن نوع ضايعات وزباله های موجود و مکان های جمع کردن   مشخص

Complete Hazard Identification and Emergency 
Response checklist. 

 و واکنش در شرايط اضطراری تکمیل چك لیست شناسايی خطرات

 چک لیست دستورالعمل شرايط اضطراري



 (:طرح بازيابی)اقدامات پس از وقوع  3فاز 

های تخريب شده، تعمیر تأسیسات و تجهیزات آسیب ديده و خريد تجهیزات  شامل بازسازی و مرمت بخش

جامعه به شرايط وبازگردانیدن شامل کلیه اقداماتی است که در جهت، ساماندهی ، تثبیت  .باشدمورد نیاز می

آسیب ديده ،  نیاز جامعه اين فرايند شامل بازتوانی و تأمین خدمات مورد . قبل از حادثه صورت می گیرد

امروزه در . باشدديده می بازسازی ساختمان ها و ساختارهای موجود، ترمیم و بازسازی زيرساختارهای آسیب 

 نظر گرفتن فرصت ها و امکاناتی برای ايجاد توسعه در منطقه آسیب ديده نیز به عنوان

 زيرمرحله بازيابی در نظر گرفته می شود

 17 



 (:طرح بازيابی)اقدامات پس از وقوع  3فاز 

 :گزارش وضعیت اضطراري

 تهیه گزارش قبل ازاينکه بسیاری از واقعیت ها به فراموشی سپرده شوند  

 حائز اهمیت است از اين رو مشاهدات اولیه به درستی ثبت و اطالعات دقیق تر

 جمع آوری گردد 

 :پاک سازي محل حادثه 

 می بايست اطالعات مورد.فردی به عنوان مسئول پاك سازی مشخص شود

 .نیاز جهت تجزيه وتحلیل وضعیت اضطراری جمع آوری شده باشد 

 :  تشكیل کمیته اضطراري

برنامه ای جهت جلوگیری از آسیب .با توجه به گزارش اولیه به تجزيه وتحلیل وريشه يابی علل وقوع بپردازد

 های روانی جدی پیش بینی شود



 (:طرح بازيابی)پس از وقوع از جمله اقدامات 

 

 تشكیل گروه بازيابی

 ارزيابی خسارات وارده

 بررسی ريسک هاي باقیمانده وايمن سازي محیط

 راه اندازي خطوط حیاتی سازمان

 اجراي اقدامات قانونی وبیمه اي

 بازتوانايی روانی وفیزيكی آسیب ديدگان

 بررسی علل ريشه اي حادثه ودرس آموزي حوادث



 بررسی چندحادثه فرآيندي

 39 



(مكش)خطرات وکیوم  -حادثه مخزن تخريب شده   

 40 



 شرح حادثه

 41 



 
پوند۶۰۰۰۰  

 
پون۱۶۵
 د
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 حادثه شكسته شدن الين و تجهیز ناشی از برودت واسترس گرمايی

حرارتی تـامین مینمـود   برای مبدل يك واحد فرايندی گاز، پمپی که روغن داغ را در 
درجـه  بدنبال عدم جريان روغـن داغ،  . شد سرويس خارج برای مدت چند ساعت از 

 درجه ۲۱۲) درجه سانتیگراد  ۱۰۰در شرايط عادی حرارت مبدل که 
درجـه   ۵4) صفر سانتیگراد زير درجه  48يا بیشتر بود، کاهش يافته و به ( فارينهايت

در ايـن  . مبدل قابل مشـاهده بـود   پوسته بیرونی يخ در . رسید( فارينهايت زير صفر 
 بکار نموده و روغن داغ به داخل مبدل حرارتی جريانمجددا شروع زمان، پمپ 

 حرارتیدرجه حرارت پائین سبب شد تا فلز مبدل . می يابد
 شکننده شود

 

 43 



درجه سانتیگرادی،  ۱۵۰و اختالف عالوه بر اين بدلیل جريان ناگهانی روغن داغ 
همین امر سبب شکستگی پوسته مبدل . آمد مبدل وارد استرس بیشتری به فلز 

شد و تن آزاد  ۱۰ابر بخاری از گازهای قابل اشتعال به اندازه تقريبی شده و حرارتی 
 .گرديدمتعاقب آن توسط هیتر مشتعل 

 اثر اين انفجار و آتش سوزی که به مدت دو در 
 شدندنفر مجروح  8نفر کشته و  ۲، روزادامه داشت

 
 بزرگی از استرالیا با دربخش تامین گاز  

 هفته مدت سه میلیون نفر برای  4جمعیت 
 يك، و میزان خسارت وارده معادل متوقف

 .شداسترالیا تخمین زده میلیارد دالر  

 حادثه شكسته شدن الين و تجهیز ناشی از برودت واسترس گرمايی
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:آنچه شما می توانید انجام دهید  

 از حدود تغییرات دمايی بر اساس طراحی اگاه باشید•

 شويددارد آشنا ازبرودت تجهیزات واحد خود که امکان شکنندگی ناشی با •

از عدم قرار گرفتن حصول اطمینان از تمامی دستورالعملهای الزم به منظور •

خیلی باال و يا خیلی پائین اطالع داشته باشید درجهحرارت تجهیزات در معرض 

 .کنیدآن پیروی واز 
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بلندوالوهاي بدون فلنج پیچ  -حفاظت در برابر حريق   

حريق و در برابر پوشش فلزی تعبیه شده بر روی پیچهای بلند به همراه مواد مقاوم 
قرار دادن اين مجموعه در يك پوشش فلزی ضد زنگ سبب حفا ظت در مقابل شعله 

 .مهم ايمنی به شمار میرود از تجهیزات اين پکیج يکی . و حرارت میگردد 

 به آتش سوزی بزرگتر در محل
 اتصال فلنج پیچ بلند توجه کنید

 آتش سوزی در فلنجهای معمولی

 46 



 ولو  Actuatorحادثه 

اينچ به داخل چرخ دنده ولو نشت پیدا کرد  ۱۰والو   stemگاز در عملیات فرايند از طريق

گاز , ایپديده چرخ دنده والو به گونه ای طراحی شده بود که در صورت وقوع چنین . 

يافت دنده افزايش فشار در داخل محفظه چرخ . ولی اين سیستم عمل نکرد خارج شود 

 ولواينچی در باالی  ۵صفحه فلزی و 

 صفحهخوشبختانه اين . پرتاب شد  

  .فلزی به کسی برخورد نکر د  
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 پايان 

با تشكر از حسن توجه شما 

 عزيزان


