
أتظبسات ِتمبثً اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي ٚ پيؼ ثيّبسعتبٔي 
 :دس فشايٕذ أتمبي ٚ تحٛيً ثيّب س 

 
 ِشکض ِذيشيت حٛادث ٚ فٛسيتٙبی پضؽکی کؾٛس



: 

 :ثخؼ اٚي•

پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 
 تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 
تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي 

: 
 

سفتبس ِٕبعت پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي ثب ّ٘ىبساْ پيؼ ثيّبسعتبٔي ثبيذ ِٛسد تٛجٗ لشاس   •

 .گيشد 
 سػبيت ؽٛد " دس حيٓ أتمبي سػبيت ؽئٛٔبت ٚ حفظ حشيُ ثيّبس وبِال•
ٚظيفٗ ِذيشيت ، ٔظبست ٚ ّ٘بٕ٘گي الصَ دس تحٛيً ثيّبس اص پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ •

/  ِذيش ؽيفت اٚسژأظ / پضؽه ِميُ / ثيّبسعتبٔي ، ثٗ تشتيت ِغئٛي ؽيفت اٚسژأظ 
 عٛپشٚايضس ثيّبسعتبْ  ِيجب ؽٕذ 

پشعتبس تشيبژ ِغئٛي تحٛيً گشفتٓ ثيّبس اص پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي اعت وٗ پظ اص •

اسصيبثي ٚضؼيت ثبٌيٕي ، فشَ ِبِٛسيت تىّيً ؽذٖ سا ثب ٚضؼيت ثيّبس ِغبثمت دادٖ ٚ پظ اص 

ثجت صِبْ دليك تحٛيً ثيّبس ، ثشگٗ ٘بي ِبِٛسيت سا ِّٙٛس ٚ ّ٘بٕ٘گي ٘بي ثؼذي سا ثب 
 .پضؽه اٚسژأظ أجبَ ِيذ٘ذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 
تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي 

: 
 

سا ثٗ ( ESIعغح يه تشيبژ ) صٛستيىٗ ديغپچ أتمبي ثيّبسأي ثب ٚضؼيت ثبٌيٕي ٚخيُ دس •

ثيّبسعتبْ اػالَ ّٔبيذ ، ِيجبيغت تيّي ِتؾىً اص ِغئٛي ؽيفت ٚ ثيّبس ثش ٔغجت ثٗ اعتمجبي  ٚ 

حضٛس دس ٚسٚدي اٚسژأظ جٙت تحٛيً ٚ أتمبي ثيّبس الذاَ ّٔبيٕذ ٚ ثجت صِبْ ٚسٚد ٚ 

 .ِؾخصبت ثيّبس دس فشَ تشيبژ ، دس اتبق احيب يب ثخؼ حبد صٛست ِيگيشد 

ضّٕب دس صٛستيىٗ پضؽه اٚسژأظ تٛضيحبتي دس ِٛسد ثيّبس ، ِىبٔيغُ حبدثٗ ،الذاِبت •

دسِبٔي أجبَ ؽذٖ ٚ عيش ٚضؼيت ثبٌيٕي ثيّبس ثخٛا٘ذ، تىٕغيٓ ِٛظف ثٗ اسائٗ ي اعالػبت 

 .  ثٗ پضؽه ِشثٛعٗ ِيجبؽذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 
تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي 

: 
ٚ يب  (  long back board)دس تحٛيً ِصذَٚ تشِٚبيي ٍِضِٚبتي چْٛ تختٗ ثٍٕذ پؾتي •

وٛالس گشدٔي  ثبيذ دس اٚسژأظ ثيّبسعتبْ ِٛجٛد ثبؽذ ٚدس صٛستيىٗ ايٓ ٍِضِٚبت ثشاي 

ِصذَٚ اعتفبدٖ  ؽذٖ ثبؽٕذ ٔجبيذ دس ٕ٘گبَ تحٛيً، اص ِصذَٚ جذا ؽٛٔذ ثٍىٗ تٛعظ ٍِضِٚبت 
 ديگش جبيگضيٓ ؽٛٔذ 

دس صٛستيىٗ ثٗ ٘ش دٌيٍي ِصذَٚ يب ثيّبس ثٗ ثيّبسعتبْ اسجبع غيش ِشتجظ داؽتٗ ثبؽذ ، •

ِغئٛي ؽيفت ِٛظف اعت ثيّبس سا تحٛيً گشفتٗ ٚ الذاِبت دسِبٔي ثشاي ثيّبس ؽشٚع ؽٛد 
ؽذْ ثيّبس ٔغجت ثٗ أتمبي ثٗ ِشوض ِشتجظ ثٛعيٍٗ آِجٛالٔظ ثيّبسعتبْ   stableٚ ثؼذ اص 

 .  الذاَ ّٔبيٕذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 
تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ ثيّبسعتبٔي 

: 
 :تبويذ ِيؾٛد" ِجذدا•

 .ؽشٚع دس ِبْ ثيّبس ثٗ ٘يچ دٌيٍي ٔجبيذ ثٗ تبخيش ثيبفتذ  -1        
 .اجتٕبة ّٔبيٕذ  115اص ِتٛلف ّٔٛدْ آِجٛالٔظ  - 2       
 115ِٛاسد اسجبػبت غيش ِشتجظ ، ِب٘يبٔٗ اص عشف ثيّبسعتبْ ثٗ حٛصٖ اٚسژأظ  -3      

 .  ِشثٛعٗ أؼىبط دادٖ ؽذٖ تب دس اسجبػبت ثؼذي ِؾىالت ِش تفغ ؽٛد 
ِغئٛي ؽيفت اٚسژأظ ِٛظف اعت ٔظبست الصَ سا دس خصٛؿ تحٛيً ثيّبس ثٗ اٚسژأظ •

دليمٗ اػّبي ّٔبيذ ٚ دس صٛستيىٗ ايٓ صِبْ ثٗ ٘ش دٌيٍي ثيؼ  20ثيّبسعتبْ حذاوثش ظشف 

اص صِبْ ِمشس عٛي ثىؾذ ، ِغئٌٛيت ايٓ تبخيشات ثٗ ػٙذٖ ٚي ٚ سيبعت ثيّبسعتبْ ِيجبؽذ 
. 



 :ثخؼ دَٚ•

پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس 

پيؼ تٛعظ پشعًٕ اٚسژأظ 
 ثيّبسعتبٔي



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس تٛعظ  
 پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي

دس تّبِي ِٛاسد ٔيبص ثٗ أتمبي ثٗ ثيّبسعتبْ  ،ثبيذ ثب ّ٘بٕ٘گي ثب ديظ پچ ثبؽذ، ثؼذ اص -1 

ثٗ عّت ثيّبسعتبْ (دس صٛستيىٗ ٚجٛد داؽتٗ ثبؽذ ) 10-50ّ٘بٕ٘گي ٚ ِؾبٚسٖ پضؽىي ثب 
 .ِمصذ حشوت وٕٕذ 

اگش اِىبْ ثشلشاسي استجبط ثب ديغپچ ٔجٛد ، تىٕغيٓ ضّٓ تصّيُ گيشي ،دس اٌٚيٓ فشصت ِّىٓ 
 . ثٗ ديغپچ خجش د٘ذ 

أتمبي ثيّبساْ ثب اصٛي ػٍّي ٚ ثب اعتفبدٖ ِٕبعت اص تجٙيضات داخً آِجٛالٔظ ثبيذ صٛست  -2
 .گيشدٚ تّبِي پشعًٕ آِجٛالٔظ ِٛظف ثٗ ّ٘ىبسي دس أتمبي ثيّبس ِيجبؽٕذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس تٛعظ  
 پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي

دس حيٓ أتمبي ثبيذ پشعًٕ اسؽذ دس وبثيٓ ػمت ثش ثبٌيٓ ثيّبس لشاس گيشد ٚ ضّٓ ِبٔيتٛس  -3
 .ثيّبس الذاِبت الصَ سا أجبَ د٘ذ 

تٛعظ اِذادگش  10-97پظ اص سعيذْ ثٗ ثيّبسعتبْ ضّٓ پبسن دس ِحً ِٕبعت ِيجبيذ صِبْ  -4

سإٔذٖ اػالَ گشدد ، ٚي ِٛظف اعت جٙت أتمبي ثشأىبسد اص ثيّبسعتبْ ثٗ وٕبس آِجٛالٔظ الذاَ 
 .ثذيٙي اعت دس تّبَ ايٓ ِذت تىٕغيٓ اسؽذ ثش ثبٌيٓ ثيّبس لشاس داسد . ّٔبيذ 

ِصذَٚ يب ثيّبس ثب ثذ ثب ٚعيٍٗ ِٕبعت ثٗ ثخؼ ِٕتمً ٚ تحٛيً گشدد ٚ ثيّبساْ ٌِٛتيپً تشِٚب  

الٔگ ثه . ) ثبيذ ثب سػبيت وبًِ اصٛي ِحذٚد عبصي حشوبت ٚ أتمبي صحيح  ِٕتمً ؽٛٔذ 
 (والس  –ثٛسد 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس تٛعظ  
 پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي

  
ٚ آيتُ ٘بي  ضشٚسي ثش اعبط )تىٕغيٓ اسؽذ ِٛظف ثٗ تىّيً وٍيٗ  آيتُ ٘بي ثشگٗ ِبِٛسيت -5

ثشگٗ اٚي ٚدَٚ  –( تىّيً عٗ ثشگٗ ) لجً اص تحٛيً ثٗ ثيّبسعتبْ ِيجبؽذ ( ٔٛع ثيّبسي ِذدجٛ

ِّٙٛس ثٗ ِٙش ثيّبسعتبْ ؽذٖ ٚ ٔغخٗ اٚي ثبيذ تٛعظ تىٕغيٓ ثٗ پبيگبٖ ثشگشدد ،  الصَ ثٗ روش 
 .اعت وٍيٗ ِفبد ثشگٗ اٚي ٚدَٚ ثبيذ يىغبْ ثبؽذ 

تىٕغيٓ اسؽذ ِٛظف ثٗ اسائٗ گضاسػ ثيّبس ثٗ پضؽه ِغئٛي ثب پشعتبس ِغئٛي اتبق اعىشيٓ  -6

دس صٛستيىٗ ) ِيجبؽذ ٚ تب ِٙش ٔؾذْ ثشگٗ ِبِٛسيت تىٕغيٓ اسؽذ ِغئٛي عالِت ثيّبس ِيجبؽذ  

ديغپچ ٔغجت / ثٗ ٘ش دٌيٍي ثيّبسعتبْ حبضش ثٗ ِٙش وشدْ ٔؾذ تىٕغيٓ ثبيذ ثب ّ٘بٕ٘گي پزيشػ 
 ثٗ تشن ثيّبسعتبْ الذاَ ّٔبيذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس تٛعظ  
 پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي

دَٚ ثبيذ وٍيٗ ٚعبيً وذ سا پظ اص ٚيضيت ثيّبس ٚ جبيگضيٕي تٛعظ ثيّبسعتبْ ، تحٛيً تىٕغيٓ -7
 گشفتٗ ٚ ثٗ داخً وذ ِٕتمً وٕذ 

ضّٕب دس ثيّبساْ تشِٚبيي الٔگ ثه ثٛسد ٚ والس  ٔجبيذ اص ثيّبس جذا ؽٛٔذ ٚ ثبيذ ثؼذ اص 
 .ّ٘بٕ٘گيٙبي الصَ ثب ِغئٛي ؽيفت اٚسژأظ ، تّٙيذات الصَ ثشاي جبيگضيٕي آٔٙب صٛست گيشد 

ِغئٛي پبعخگٛيي ثٗ تىٕغيٓ اسؽذ دس اٚسژأظ ثيّبسعتبْ دس ِشحٍٗ اٚي ِغئٛي ؽيفت  -8

اٚسژأظ ٚ دس صٛست ػذَ حضٛس، پضؽه ِميُ اٚسژأظ  ٚ دس ٔٙبيت ِذيش وؾيه اٚسژأظ يب 

الصَ ثٗ روش اعت دس خصٛؿ ِؾىالت تحٛيً ٚ تحٛي . عٛپشٚايضس ثخؼ يب ثيّبسعتبْ ِيجبؽذ

ثيّبس ثب افشاد ٔبِجشدٖ، ّ٘بٕ٘گيٙبي الصَ صٛست پزيشد ٚ دس صٛست ثشٚص ٘ش گٛٔٗ اختالف 

ٔظش ٚ ػذَ حً ِؾىً، تىٕغيٓ ثبيذ ضّٓ ّ٘بٕ٘گي ثب ديغپچ ِٕتظش ّ٘بٕ٘گيٙبي الصَ  ثب عتبد 
 .٘ذايت دأؾگبٖ  ٚ دس ٔٙبيت حً ِؾىً ثبؽذ 



پشٚتىً ِشثٛط ثٗ تحٛيً ثيّبس تٛعظ  
 پشعًٕ اٚسژأظ پيؼ ثيّبسعتبٔي

پظ اص تحٛيً ثيّبس ثٗ ثيّبسعتبْ ، تىٕغيٓ اسؽذ ِٛظف اعت ٔغجت ثٗ چه ِجذد آِجٛالٔظ  -9 

ٚ جبيگضيٕي تجٙيضات ِصشف ؽذٖ الذاَ ّٔٛدٖ ٚ دس صٛست ٔيبص ثٗ ؽغت ٚؽٛ ضّٓ 

ّ٘بٕ٘گي ثب ديظ پچ دس وٛ تب٘تشيٓ صِبْ ِّىٓ ٔغجت ثٗ آِبدٖ عبصي آِجٛالٔظ ثب ّ٘ىبسي ٚ 
 .ٔظبست ثش تىٕغيٓ دَٚ ٚ عبيش پشعًٕ پبيگبٖ الذاَ ّٔبيذ 

دليمٗ تجبٚص ّٔبيذ  20حذ اوثش صِبْ حضٛس ٚ ِشاحً تحٛيً  ثيّبس ثٗ ثيّبسعتبْ ٔجبيذ اص  -10

اگش ثٗ ٘ش دٌيً ايٓ صِبْ افضايؼ يبثذ تىٕغيٓ ِٛظف اعت ٔغجت ثٗ ػٍت تبخيش ٚ تٛضيح آْ . 
 .ثٗ ديظ پچ الذاَ ّٔبيذ 

 .وٍيٗ دعتٛسات ديغپچ ثشاي تىٕغيٓ الصَ االجشا  اعت  -11


