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عارفه با شركت كنندگانم

:خانوادگینامونام

:تحصیلیمقطعورشته

:کاریسابقه

:دورهاینموضوعباآشناییمیزان

:دورهایندرحضورازهدف
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QUESTION?

Incident?

Accident ?

Near Miss?

Mishap?

Near Hit?

Close Call?

Incident Investigation?

Direct Cost?

Indirect Cost?

Unsafe Act?

Unsafe Condition?

Operational Interruption?

Iceberg?

B.Moradi Accident InvestigationTraining



Why HSE ???

Why OHS ???
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why safty.ppt


HSE Means…???
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تاریخچه و آمار ایمنی و حوادث
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Health and safety at work

Summary statistics for Great Britain 2020
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Most injured body parts in workers 

and non-workers in 2017 and 2019

Most injured body parts in workers and 

non-workers in 2019 (HSA)
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آمار از كار افتادگی حوادث ناشی از كار
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Hazard
مخاطره

✓ Source or  situation with a potential for harm in terms of injury or ill 

health , damage to property, damage to the workplace environment, or 

a combination. 

تخریباموال،تخریببیماری،یاوخسارتایجادبالقوةمنبعیاموقعیت:استانداردمطابق✓
.آنهاازترکیبییاوکارمحیط

بهخسارتوآسیبصدمه،بیماری،موجبکهرسانآسیببالقوهعواملکلیةبه✓
.می گرددزیستمحیطمحصوالت،وآالتماشینتجهیزات،
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Danger
خطربالفعل

.می باشدواژه خطر بالفعل بیان کننده قرار گرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه✓

واهد وقتی یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاما یک خطر بالفعل را به همراه نخ✓
.داشت

.می باشدHazardگویای قرار گرفتن در معرض یک Dangerکلمه ✓

نزدیک شدن به دستگاه در حال کار❖
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تفاوت مخاطره و پیامد 
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Incident 

رویداد

✓ Event that gave to an accident or had the potential to lead to

an accident.

 .باشدرا داشتهحادثهیکشدن بهپتانسیل منجرحادثه شده و یایکبهکه منجراتفاقی✓

(.حادثه)یک واقعه برنامه ریزی نشده که می تواند به صدمه یا جراحت منجر شود ✓

(.شبه حادثه)و یا به این موارد منجر نشده و به اصطالح به خیر بگذرد ✓
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Near Miss
شبه حادثه

✓ An incident no ill, health, damage injury or other loss accurse is also

referred to as a near miss the term incident includes.

.رویدادی که منجر به بیماری، جراحت یا خسارت نگردد✓

.رویداد غیر منتظره یا غیر قابل پیش بینی که به خیر گذشت✓

د حوادثی که صدمه جانی و خسارت مالی در بر ندارد ولی مبین خطرات بالقوه موجو✓
.در محیط هستند
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Accident
حادثه

❑ Undesired event giving rise to death, ill health, injury, damage and

other loss.

.خسارات گرددبیماری، صدمه، زیان و سایربه مرگ،که منجرایناخواستهاتفاق❑

کیطبیعیادامهیاپیشرفتانجام،کهرسانیخسارتوآفرینصدمهنشده،ریزیبرنامهرویداد❑
.سازدمیمختلراکاریافعالیت

Unsafe)ایمنناعملیکبواسطههمواره❑ Act)ایمنناشرایطیا(Unsafe Condition)یاو
.پیونددمیبوقوعدوآنازترکیبی
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L.davis

حادثه عبارتست از ضعف در جوابگويی و فرار از حاالت مخصوص حادثه

Arboous & Critch

واقعه ای است برنامه ريزی نشده در زنجیره ای از وقايع برنامه ريزی شده

:Cheris

حادثه خطايی است با نتايج نامطلوب

:Drew

.  حادثه واقعه ای است که از رفتار خطای سهوی انسان منتج می شود

.حادثه واقعه ای است غیر منتظره و برنامه ريزی نشده
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Zabitakis

اثر حادثه رهایی برنامه ریزی نشده انرژی و مواد خطرناک است که به دلیل عمل یا شرایط ناایمن و در

.دهدضعف مدیریت و وجود شرایط فردی و محیطی نامطلوب رخ می

(ILO)سازمان بین المللی کار 

.رددحادثه عبارت است از یك اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گ

یدن به حادثه عبارت است از آزاد شدن یك انرژی ناخواسته که با عبور از سدهای دفاعی مقابل آن با رس

.عناصر آسیب پذیر باعث صدمه می تواند شود

قانون تأمین اجتماعی60ماده 

ه اتفاق بیمه شدحوادث ناشی از کار عبارت از حوادثی است که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای 

.می افتد
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1 2

Near Miss VS Accident???
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Near Miss VS Accident
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Operational Interruption
وقفه عملیاتی

 Operational Interruption is any events that impact on the production rates 

or product qualities.

وطوفان،زلزلهمانند،حوادثازایگستردهطیفازناشیتواندمیعملیاتیعمدهاختالالت

کهباشدتصادفییاعمدیاقداماتسایروتروریستیحمالت،هواوآببامرتبطحوادثسایر

.شودمیفیزیکیهایزیرساختبهگستردهآسیبباعث
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What is the Incident…
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.انسانالعملعکستوانبودنمحدودوهاماشینحرکاتسرعتبسیارافزایش.1

.کوچکنسبتاًفضاهایدرکارکنانتراکم.2

.آنهاکارپیچیدگیوآالتماشینقدرتافزایش.3

ع این بخشی اندک از فرایند تولید برمی آید و تصوری از مجموعهدهتقسیم زیاد کار که هر کارگر با آموزشی اندک فقط از . 4

.فرایند ندارد و از نظر روانی باعث خستگی، بی حوصلگی، افزایش اشتباهات و در نتیجه ایجاد حادثه می شود

.حوادثوسوانحبامقابلهوگیریپیشهایشیوهوآالتماشینباکاربرایکافیآموزشفقدان.5

.انسانروانیوجسمیهایتواناییودانشتطابقعدم.6

.انسانهاایمنیحفظبهتوجهجایبهتولیدسطحافزایشبهحدازبیشتوجه.7

.زیادصدایوسرایجادومحدودهایمحیطدرزیادآالتماشینتمرکز.8

.مربوطهایبرنامهوحفاظتیسیستمهایدرگذاریسرمایهعدم.9

علل عمده افزایش سوانح و حوادث ناشی از كار 
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علل وقوع حوادث
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آنومالی
Anomaly

برداشتهدراررویدادیكایجادپتانسیلکهمی شودگفتهاعمالییاشرایطبه✓
.باشد

غلبادرکهمی شودمحسوبرویدادفاکتوریكآنومالیدیگرعبارتبه✓
آنوقوعبهمنجردیگرعاملچندیایكباشدنجمعصورتدرموارد

.می گردد

❖ Unsafe conditions

❖ Unsafe acts
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شرایط ناایمن

منجرثهحادبهاستممکننشدنتصحیحصورتدرکهفیزیکیشرایط⚫
.شود

درهک(ایبالقوه)اینهفتهیاموجودشرایطگونههردیگرعبارتبه⚫
.شودحادثهبروزبهمنجرتواندمیتداومصورت

:ایمنغیرشرایطازهاییمثال
کارمحیطدرخطرناکموادومعیوبوسایلوابزاروجود⚫
وکارمحیطدرنامناسبجویشرایطناکافی،روشناییزیاد،صدایسرو⚫

هواآلودگی
کارگاهدرشدهزخمیبرقسیموجود⚫
کارگاهینظافتوکاریمحیطدرربطوضبطعدم⚫
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ناایمنرفتار⚫
واهدستورالعملها،روشها،مشیخطازکارکنانتبعیتازاستعبارت
.سازمانیکدرموجودکارایمنیهایسیستم

ایمنیراتمقرباکارکنانرفتارمطابقتمیزانایمن،رفتاردیگرعبارتبه
.است

ناایمنعمل⚫
تعیینحدودازخارجکهشودمیاطالقفردهررفتارهایازایمجموعهبه

.باشدغیرهواستانداردعرف،شده،

رفتار ایمن و عمل ناایمن
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اعمال نا ایمن و شرایط ناایمن
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هرم حوادث
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انواع حوادث

:حوادث شدید❑
منجر به فوت✓
نقص عضو✓
روز از محل کار3غیبت بیش از ✓

:حوادث کوچك❑
منجر به غیبت یک روز از محل کار✓

:حوادث جزیی❑
.با کمکهای اولیه در محل کارگاه رفع می شود✓

:شبه حادثه❑
ر  رویدادی که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خی✓

.گذشته است
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طبقه بندي حوادث بر اساس پیامد هاي آنها

ه یا به یعنی حوادثی که در آنها بیش از پنج نفر کشت: حوادث مرگبار-1
.طور جدی زخمی می شوند

ده حوادثی که قربانی دچار شکستگی استخوانهای عم: حوادث جدی-2
گر  بدن، ضربه عمده به جمجمه و یا صدمات نسبتاً بزرگ به اعضاء دی

.دبدن  شود و دراثر آنها مدت قابل مالحظه ای  از محل کار خود غایب باش

طحی  یعنی حوادثی که طی آنها یک یا چند نفر به طور س: حوادث جزئی-3
.زخمی می شوند

رناکند  مواقعی است که اتفاقاتی رخ می دهند که بالقوه خط: شبه حادثه-4
.  ولی در آنها کسی صدمه نمی بیند
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1 - 5

30 -100

100 -1000

1000 - 4000

Number of Occurrence



اهمیت توجه به شبه حوادث

ولیهداشتراحادثهبروزشرایطهمهکهنشدهبرنامه ریزیرویدادیکحادثهشبه⚫

هبواستگرفتهپایانخسارتبدون(شدهطراحینهو)شانسیخوشبراثر

.گرددمیاطالقاستگذشتهبخیراصطالح

.معدنکارگریکجلویدرتونلسقفازسنگریزشمثال،عنوانبه

ازجدیحوادثتعدادوعمدهحوادثازجزئیحوادثتعدادکهمی دانیمهمه⚫

.استزیادترمرگبارحوادث

.استگرفتهقرارپژوهشموردمحققینبرخیتوسطموضوعاین⚫

.استنگرفتهصورتخصوصایندرجامعیتحقیقایراندرتاکنون⚫
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اهمیت توجه به شبه حوادث

.کنیمتلقیخطرزنگوهشدارعنوانبهراحوادثشبهبایدما⚫

دنآمبوجودازبگیریمراگذشتهخیربهوکوچکحوادثجلویبتوانیماگر⚫

میجلوگیریسنگینمالیصدماتوفوتوعضونقصبهمنجرجدیحوادث

.کنیم

ایزخمهنتیجهدروجزئیریزشهایازناشیحوادثدچارکارگراناززیادیتعداد⚫

بهیاربسومی شودسروپاشکستگیدچارشخصبندرتولیمی شوندسطحی

.می گیردقرارمرگبارایسانحهدرکسیندرت

می کندخمیزجزئیصورتبهراکارگرکهتونلسقفریزشکهمی افتداتفاقغالباً⚫

می کشدرااوکهاستریزشیهماناندازهبه
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اهمیت توجه به شبه حوادث

انجتونل،داخلمصالحریزششرایطهمینازکارگراناززیادیتعدادکهاستبدیهیهمچنین⚫

.می شوندحوادثشبهدچارحقیقتدرومی برندبه درسالم

.باشندهشدحادثهشبهازترسدچاراستممکندفعاتبهاحتماالًشودمجروحشخصاینکهازقبل⚫

.دارندقرارحوادثشبهجزئی،حوادثزیردرحوادث،ساختاردربنابراین⚫

زیادیدرسهایآنهامشاهدهازبازرسولینیستدسترسدرآماریحوادثشبهمورددراگرچه⚫

د،کرده انعادتحوادثشبهوقوعبهکارگرانکارگاه،یکدرکهشوددیدهاگرمی گیرد،فرارا

.اددخواهدرخمهمیحوادثواستپایینایمنیسطحکارگاهآندرکهکردپیش بینیمی توان

B.Moradi Accident InvestigationTraining



اهمیت توجه به شبه حوادث

طعاً سطح اگر بالفاصله پس از وقوع یک شبه حادثه، عملیات اصالحی انجام گیرد، ق⚫

. ایمنی در حد قابل توجهی باال خواهد رفت

. وابسته است( شانس)شدت یک حادثه به احتماالت ⚫

هر چه تعداد شبه حوادث و یا حوادث جزئی که یک کارگر دچار آنها می شود ⚫

. بیشتر باشد، احتمال مرگ وی طی یک حادثه نیز بیشتر است

.تبرای کم کردن تعداد حوادث مرگبار به کاهش تعداد شبه حوادث، ضروری اس⚫
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 NEAR  MISS  REPORT  

محل دقیق  

وقوع شبه 

حادثه  

 

 

 

شرایط  ناایمن :  تاری  وقوع 

 روز وقوع 
 

 ساعت وقوع 

توضیح مختصری از شبه حادثه )حادثه به خیر گذشته ( 

 

 

 

 

                                                    تاری  وامضا : :/مس ول نام ونام خانوادگی سرپرست

 

یک نمونه از فرم گزارش شبه حادثه
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Incidents reported by economic sector, 2020 

(HSA)66
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67
Incidents reported by economic sector, 2020 

(HSA)
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انواع هزینه حوادث

:هزینه های حوادث ناشی از کار از الگوی کوه یخ پیروی می کنند و شامل❑

:هزینه های مستقیم. 1

بخش پیدای هزینه ها ✓

ت قسمت کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می شود که باب✓

.آنها پول پرداخت می شود

:هزینه های غیر مستقیم. 2

.بخش عمده و غیر قابل مشاهده هزینه هاست✓

.برابر هزینه های مستقیم است10تا 4اکثرا قابل محاسبه نیز نمی باشند و حدودا ✓
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 (Direct Cost):مستقیمهزینه❖

آسیب دیدهافراددرمانهزینه
مصدومکارکنانبهپرداخت غرامت
پرداخت دستمزد

 (Indirect Cost):غیر  مستقیمهزینه❖

کارکنانفرد مصدوم و زمان کمک سایر،دست رفتهاززمان
سفارشتحویل درازناشیخسارت
و کارتوقف تولید
بهره وریکاهشوامنیت کارکنانعدم احساس

حوادثهزینهانواع 

B.Moradi Accident Investigation Training



غیر  مستقیمهزینه
(Indirect Cost) 
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مدل كوه یخ
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Costs to Britain 
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Instagram: seyed_shamseddin_alizadehسید شمس الدین علیزاده                                

اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث

73

بررسی حادثه 

چهکهمینمایدمشخصروشنیبهحادثهبررسی
درمیبایستاقدامیچهورخدادهچرارخداده،اتفاقی
یبررس.گيردصورتآنمجددوقوعازپيشگيریجهت
نهو)حقایقسازیروشنسببمیبایستحادثه

.شوند(سرزنش

Accident Investigation
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اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث
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علت مستقیم حادثه  
عبارتمستقيمعلتدیگر،عبارتبه.هستخطرناكمادهیاانرژیانتشار✓

.استشدهآزادحادثهزماندرکهخطرناکیمادهیاانرژیازاست

؛استشدهحادثهایجادبهمنجرکهحادثهبهعلتتریننزدیکهمچنين✓
دنببهآالتماشيندوارقسمتبرخوردمثال.باشدمیقيمتمسعلت
.استحادثهوقوعمستقيمعلتکارگر

یاوندنمایکمکمستقيمعلتبهحادثهوقوعبهدیگریعللاستممکن✓
اميدهنایریشهوغيرمستقيمعللعنوانتحتکهباشندداشتهدخالت

.شوندمی

Accident Investigation
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علل غیرمستقیم حادثه  
وقوعسببتنهاییبهکهمیباشندشرایطییاعللغيرمستقيم،علل✓

.میدهندافزایشراآنپيامدشدتیاوقوعاحتمالامانمیشوند،حادثه

جهتماانيستند،کافیحادثهایجادجهتتنهاییبهآنهادیگر،عبارتبه✓
.میباشندالزمحادثهوقوع

.باشندناایمنشرایطیااعمالشاملمیتوانندغيرمستقيمعلل✓

ستفادهاعدمدستگاه،رویازحفاظبرداشتنکارگاه،دربازرسینبودمثال✓
.باشندمیحوادثوقوعغيرمستقيمعللازفردیحفاظتوسایلاز
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علل ریشه ای حادثه 
ازيریپيشگسبباصالحصورتدرکهمیباشندعللیریشهایعلل✓

.میگردندمشابهحوادثوحادثهآنمجددوقوع

عدمریسک،ارزیابیانجامعدمایمنی،مدیریتسيستمنبودمثال✓
ریشهعللجزءمناسبایمنیفرهنگوجودعدمومدیریتحمایت

.باشندمیای
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حادثهمجددوقوعازپیشگیری•

کارفرمابرایگزارشتهیه•

بیمهوقانونیمراجعبرایگزارشتهیه•
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78

ایمن سازی صحنه حادثه: 1مرحله 

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 

تعیین توالی وقایع: 3مرحله 

تعیین علل: 4مرحله 

ارائه پیشنهادات  : 5مرحله 

تدوین گزارش: 6مرحله 
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فرایند شش مرحله  ای

79

ایمن سازی صحنه 1مرحله 
اطالعاتگردآوری

گردآوری حقایق 2مرحله 

تعیین توالی وقایع 3مرحله 
آنالیز حقایق

تعیین علل 4مرحله 

ارائه پیشنهادات 5مرحله 
اجرای پیشنهادات

تدوین گزارش 6مرحله 
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ایمن سازی صحنه حادثه: 1مرحله 

حادثهبررسیدراقداماتمهمترینازصحنهسازیایمن•

دیدنخواهدآسیببررسیحیندیگریکساینکهازاطمینانحصول•

گیردمیصورتصحنهسازیایمنمصدوم،افرادبهرسیدگیازبعد•

لهمرحاینحین(بردارینمونهیاوگردآوری)استنیازبررسیبرایکهآنچههرقراردادنمدنظر•
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حذفخطراتموجود
کنترلموادشيميایی
قطعمنبعبرق
قطعمنبعفشار
روشننمودنمحلحادثه
تهویه

ایمن سازی صحنه حادثه: 1مرحله 
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!داریدنگهبیرونراهمهوکنیدکشیحصارراحادثهمنطقه•

نیروی،نجاتوامدادهایتیمبایددارندراموانعداخلبهوروداجازهکهافرادیتنها•

.باشندبازرسانوانتظامی

.کنیدمحافظتشواهدهاازبررسیپایانتا•

ایمن سازی صحنه حادثه: 1مرحله 
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ازمصدومانبایدمراقبتشود.
حاصلاطميناندیدهآسيبافرادبهپزشکیخدماتارائهازبررسیادامهازقبل

.کنيد

ایمن سازی صحنه حادثه: 1مرحله 
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گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 

جعبهابزاربررسی

و فیلمربرداریدوربین عکسبردای فرم های گزارش نویسی

متر نواری   کیسه های کاغذی یا پالستیکی با درب

کلیپ بورد، کاغذ و مداد کاغذ شطرنجی برای رسم کروکی  

جعبه کمک های اولیه نوار هشداردهنده

چراغ قوه وسایل حفاظت فردی مورد نیاز

یک کیف برای نگهداری این ابزار
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Ask “What Happened”

خالصهایازآنچهرخدادهازشاهدانومصدومانبدستآورید

گزارشمفصلدراینمرحلهالزمنيست،فقطدركکلیآنچهرخداده

کافيست

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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علت مستقیم 

علل غیر مستقیم

ایریشهعلل

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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ویدادربامواردیچهنمایدتعیینکهاستاینبررسیتیمبرایهاچالشمهمترینازیکی

.انددادهرخچراوهستندمرتبطچگونههستند،مرتبط

استحادثهبررسیهدفدهندپاس س واالتاینبهبتوانندکهحقایقیشناسایی.

نیمکگردآوریدسترسدرمنابعتمامیازراحقایقکهاستمهمصحنه،سازیایمنازبعد.

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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اهدخوکمککهچيزهاییتمامبه.کنيدبررسیراحادثهصحنه
:نمایيدتوجهاستافتادهاتفاقیچهکنيددركتاکرد

،تجهيزاتدرشکستگییاوخراشترك،فرورفتگی
غيرهوپاردالستيک،مسير
موادنشت
غيرهوشکستهیاپراکندهقطعات.

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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کروکیصحنهرارسمکنيد.
همکانهمهمواردمربوط.ازکاغذگرافاستفادهکنيد

رادتجهيزات،قطعات،نشت،اف.راعالمتگذاریکنيد
.وغيره

فاصلههاواندازهها،فشارودمارایادداشتکنيد.
رعالمتگذاریبهسمتشمالب)جهتراثبتکنيد

(روینقشه

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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عکس بگیرید:

هنبودآنجاکهکسیبرایدرستیدرکاستممکنکهایصحنهیاموردهراز

.بگیریدعکسکند،ایجاداست

ردنشت،)بگیریدعکسشوندمیتمیزیامانندنمیباقیکهمواردیاز

(غیرهوپاهاردالستیک،

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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بررسی سوابق آموزش
آیا آموزش های مناسبی فراهم شده است؟
زمان برگزاری دوره های آموزشی؟

بررسی سوابق تعمیر و نگهداری ماشین آالت
تعمیر و نگهداری منظم؟
 وجود نقص های تکراری خاص در ماشین آالت؟

بررسی سوابق رویدادها
 وجود رویدادهای مشابه؟

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 

Accident Investigation

B.Moradi Accident Investigation Training



Instagram: seyed_shamseddin_alizadehسید شمس الدین علیزاده                                

اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث

92

جداسازیحقایقازداستانهایعاميانه
ازتجزیهوتحليلاطالعاتمبتنیبرNORMS استفادهکنيد:

تفسيرنباشد
قابلمشاهدهباشد
قابلاعتمادباشد
قابلسنجشباشد
خاص

اگر موردی هر پنج ویژگی باال را داشت یک حقیقت است  .

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 

Not an  interpretation

Observable

Reliable

Measurable

Specific
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مصاحبه با شاهدان و مصدومان

امکانصورتدررویدادازبعدبالفاصلهمصاحبه

پزشکیاقداماتباتداخلعدم

جداگانهصورتبهفردهربامصاحبه

همدیگرباگفتگوبرایشاهدانبهاجازهعدم

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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شاهددرراحتیاحساسایجاد

اشندبنداشتهحادثهمورددربحثبهتمایلیاستممکنافراد

ردخوبرمیمشکلبهشخصیکنندمیفکراگرخصوصبه،

ییابحقیقتفرآیندیکفقطاینکهدهیداطمینانآنهابه

.است

کرارتازجلوگیریبرایحقایقاینازکهکنیدیادآوریآنهابه

.شدخواهداستفادهحادثه

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 

سئواالتهدایتکننده
نبپرسيد

نبایدها

دوستانهرفتارکنيد

بایدها

باخشونترفتارنکنيد فردرادركکنيد

درصحبتهایفرد
اختاللایجادنکنيد

درهرزمانیکسئوال
بپرسيد

قولمحرمانهبودنندهيد سئواالتانتهابازبپرسيد

تائيدیاردنکنيد زمانکافیاختصاصدهيد
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نکات مهم مصاحبه

.س واالت را آماده کنیداز قبل 

.خودتان را معرفی کرده و هدف مصاحبه را بیان کنید

. س واالت شفاف بپرسید

.  مصاحبه گروهی انجام ندهید

.  گوش دهید، اجازه دهید شاهد آزادانه صحبت کند

.  بحث نکنید، آرام باشید

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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ار(شاهدان)خودمحلحادثهزماندروکنندتأییدراشماکروکیصحتبخواهیدشاهداناز

.کنندیادداشت

.بپرهیزیدخیروبلیس واالتاز

.کنیدیادداشتدقتبهرانکاتشود،نمیضبطمصاحبهاگر

.بنویسیدمصاحبهازپسبالفاصلهراهاقضاوتوهابرداشت

(باشدهنوشترامتناوخوداستبهتر).برسانیدشاهدامضایبهرامصاحبهشدهنوشتهمتن

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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رسم کروکی صحنه

میل کروکی صحنه بسیار مهم است زیرا آنها اطالعات موجود در عکسها را تک

.می کنند

برای نشان دادن فاصله بین عناصر صحنه مناسب هستند.

مهم است که این کروکی ها تا حد امکان دقیق و جامع باشند.

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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:هر کروکی باید دارای اطالعات زیر باشد

...وقربانیاناشیا ،مشخصاتموقعیت،زمان،تاری ،:حادثهصحنهاصلیاطالعات

...تعیین موقعیت شواهد، تجهیزات، افراد حاضر در صحنه و: موقعیت ها

تعیین محل عکس های گرفته شده در رابطه با صحنه حادثه: محل

تعیین جهت شمال در کروکی

گردآوری حقایق درباره آنچه که رخ داده است: 2مرحله 
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:هر واقعه در فرایند یک حادثه برنامه ریزی نشده یکی از موارد زیر را توصیف می کند

. شی  یا فردی که شروع کننده یک عمل است-عامل

آنچه که رخ داده یا رفتار-عمل

ویرآجریکافتادزمینرویکهوقتی.خوردلیزروغنیسطحرویبراحمد

سریعودیدزمینرویبیهوشرااحمدهمکارانازیکی.کردسقوطسرش

.نموداولیههایکمکانجامبهاقدام

تعیین توالی وقایع: 3مرحله 
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علت مستقیم1.

علل غیر مستقیم2.

علل ریشه ای3.

تعیین علل ریشه ای: 4مرحله 
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:استفاده از استراتژی های کنترلی

حذف•

جایگزینی•

جداسازی•

مهندسی•

مدیریتی•

•PPE

پیشنهادات برای بهبود: 5مرحله 
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گزارش حادثه باید شامل موارد زیر باشد:

توصیف حادثه و خسارات

توالی وقایع

حقایق مرتبط کشف شده در فرایند بررسی حادثه

نتیجه گیری تیم بررسی حادثه

پیشنهاداتی برای اقدامات اصالحی

تدوین گزارش: 6مرحله 

Accident Investigation
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Instagram: seyed_shamseddin_alizadehسید شمس الدین علیزاده                                

اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث
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عینی باشد

حقایق را بیان کند

علل را مشخص کند

نامی از افراد در پیشنهادات نداشته باشد تا حد امکان

تمامی کارکنان باید : مثال  ........

تدوین گزارش: 6مرحله 

Accident Investigation
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Instagram: seyed_shamseddin_alizadehسید شمس الدین علیزاده                                

اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث
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بخش های مختلف یک گزارش حادثه

مقدمه : 1بخش 

شرح حادثه: 2بخش 

یافته ها: 3بخش 

پیشنهادات: 4بخش 

خالصه: 5بخش 

اقدامات پیگیرانه: 6بخش 

پیوست ها: 7بخش 

تدوین گزارش: 6مرحله 

Accident Investigation
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چهار گروه اصلی تئوری ها و مدل های حوادث 

مدل های فرايندی حادثه ✓

مدل های خطای انسانی و رفتار نا ايمن✓

مدل های مکانیسم آسیب های انسانی✓

تکنیک های کار بردی✓
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:مدل های فرایندی حادثه 
مدل دومینوی هنريچ1.
مدل دومینوی جديد هنريچ2.
مدل گام های پلکانی هنريچ3.
مدل مرحله ای گلر4.
مدل درخت واقعه5.
مدل مدل درخت خطا6.
مدل درخت علت7.
MORTمدل شبکه ای يا 8.

مدل توالی چند خطی9.
-PERTمدل 10. CPM

:مدل های خطای انسانی و رفتار ناایمن 
مدل رفتار حادثه  -1
مدل مستعد پذیری حادثه•
مدل رفتار های شخصیتی•
ت وری واحد تغییر زندگی•
ت وری تنظیم استرس•
مدل های تصمیم گیری انسانی-2
مدل خطر جویی هدفمند•
مدل ادراک ریسک•
مدل های ذهنی یا غیر مستدل و تورشی•
مدل نفع مورد انتظار•
مدل تشخیصی عالیم•
مدل های پردازش اطالعات-3
مدل فرضیه تک کانال•
مدل خطای انسانی•
مدل مرحله تصمیم•
مدل ارتباطات•
مدل درخت اخطار•
توجه/ تالش / مدل تحریک •
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چهار گروه اصلی تئوری ها و مدل های حوادث 



:مدل های مکانیسم آسیب های انسانی

رمدل ترومای استفاده از ابزا1.

CTD-123مدل 2.

ار مدل راهنمای بلند کردن ب3.
نايش

مدل بیومکانیکال4.

MMHمدل 5.

مدل مقاومت لغزشی6.

مدل صعود از نردبان7.

مدل تکنیك های کاربردی

امدل تجزيه و تحلیل درخت خط1.

ست  مدل تجزيه و تحلیل نحوه شک2.

و اثر آن

MORTمدل 3.

HAZOPمدل 4.

B.Moradi Accident Investigation Training

چهار گروه اصلی تئوری ها و مدل های حوادث 



.می باشدحادثهمفهومازعامیانهدیدهمانتئوریایناساسوپایه✓

ابلقسریعاًکهسادهعلتیكازحادثهمی شودتصورتئوریایندر✓

جادایبهمنجرنهایتدرومی دهدرخناخواستهمعموالًواستشناسایی

.استشدهتشكیلمی شودبیمارییاوصدمه

علتیتک تئوري 
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کهاستشدهمشخصمختلفتئوری هایبراساسحوادثفراوانودقیقبررسیهایاثردر⚫
.می دهندرخعلتسطحسهدرمعمولطوربهحوادث

:ازعبارتندسطحسهاین
پایه ایعلتسطح✓
مستقیمعلتسطح✓
غیرمستقیمعلتسطح✓

بارنظموردشییافردکهمی دهندرخهنگامیتنهاحوادثعلل،سطحپایین تریندر⚫
تحالدرکهدارددریافتراآنوشودروبرومخاطره آمیزمادهیكیاانرژیازکمیتی
تقیممسعلتآمیزمخاطرهمادهیاانرژیاین.باشد پذیراایمنطوربهراآننتواندعادی
.می باشدحادثه

Heinrich,sو4M،TMEPMو3Eمدلهای⚫ Domino....

تئوري چند علتی
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Heinrich,s Domino

گانه هنريچ دارای بخش های ذيل می باشد5دومینوی 
محیط اجتماعی و خانوادگی1.
خطای فردی2.
مکانیکی / اعمال نا ايمن و يا مخاطرات فیزيکی 3.
حادثه4.
آسیب و جراحات5.
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4Mتئوری

4Mمدل تئوری  چند عاملی را معروف  به V.L Crossبرای مثال 

.معرفی کرد
(Man)انسان ⚫

(Machine)ماشین ⚫

(Miliue)محیط ⚫

(Management)مديريت⚫

ادث استفاده از تئوری های چند عاملی در پیشگیری از وصوع حو⚫
.بسیار مهم اند

مك اینگونه تئوری ها به شناسایی عوامل دخیل در ایجاد حادثه ک⚫
.می کند

.نشات گرفته از همین تئوری می باشندFTAروش هایی مانند ⚫

MANAGEMENT

MANMACHINE

MEDIA
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Jamesتوسط۱۹۹۷سالدرحوادثوقوععلتمورددرسویسیپنیرمدل✓

Reasonبایستمیحادثهیكوقوعبرایکهاستمطلباینبیانگروشدارائه
اینهمهودهدمیرخسازمانمختلفسطوحدرهاغفلتوخطاهاازترکیبی
.گیرندقرارخطیكدرعوامل

رخیبوکارمحیطیاانسانهایفعالیتدرموجودنقایصعواملاینازبرخی✓
.ستاسیستمدرضعیفطراحییامدیریتیفاکتورهایبهمربوطدیگر

تمالاحشودگرفتهنظردرالزممالحظاتآنهاازکدامهردرچنانچهبنابراین✓
تواندمیسازمانیهایطرح.یافتخواهدکاهشزیادیمقداربهحادثهوقوع

.دهدکاهشمدیریتیسطحدررانهفتهنقایص
بهتوجهقطریازنیزوروانشناسیرفتارینقایصومناسبطراحیباایمننااعمال✓

.گیرندرارقکنترلتحتتوانندمیشود،میمحولکارگربهکهایوظیفهنوع

مدل پنیر سوئیسی
B.Moradi Accident InvestigationTraining



مدل پنیر سوئیسی

The Swiss cheese model of accident causation (Reason)

Some holes due

to active failures

Other holes due to

latent conditions

Losses

Hazards

Successive layers of defences, barriers, & safeguards
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مدل پاپیونی
BOW Tie

0

0
صورتبهکهاستروش هاییجملهازروشاین❖

املعوشدنتبدیلنحوهازکاملنماییگرافیكی

دادهایرویسپسواولیهحادثهیكبهمختلفبالقوه

می دهدنشانرانهایی

وبنامطلورویدادوقوعباعمیقیپیوندروشاین❖

بههمپاپیونروش.داردخطادرختآنالیزروش

.دارداجراقابلیتکیفیهموکمیصورت
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RCA???
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 )ROOT Cause Analysis-RCA)

استکههدفششناختنعلتتحليلریشهایفرایندبررسیوتحقيقساختاریافتهای❖
باشدمی(علل)پيدانمودنراههاییجهتحذفاینعلتواقعییکمسألهو(علل)

Anderson & Fagerhaug (2000)

B.Moradi Accident InvestigationTraining

بنیادینوریشه ایعللیافتنمنظوربهکهاستمساله ایحلروشایریشهعللتحلیل❖
ابوگذشتهوقایعبهنگاهیباRCAدر.می شودگرفتهکاربهمشكالتبروزوخرابی ها
رایب»و«است؟دادهرخچرا»،«است؟دادهرخاتفاقیچه»قبیلازسوال هاییپرسیدن

ممانعتوریشه ایعللیافتندرسعی«کرد؟می توانکارچهآنمجددبروزازجلوگیری
.هستیمسازمانتجهیزاتدرمشكلاینتكراراز



فرایند تحلیل علل ریشه اي
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60دههازماهیاستخوانروش✓
یبنددستهنمایشبرایمیالدی

.شدمطرححوادثعللشده

ازپسکهاینستروشاینمزیت✓
ردومشكالتفرایند،تكمیل

نشانرارفعهااولویتنتیجه
میدهد

Fish Bone Technique
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طبقه بندي عوامل دخیل در یک رویداد
Fish Bone
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مثالهایی از عوامل دخیل در وقوع حادثه
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مثالهایی از عوامل دخیل در وقوع حادثه

B.Moradi Accident Investigation Training



B.Moradi Accident InvestigationTraining

Fish Bone Example
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5Whyنمونه انجام تکنیك 
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...با آرزوي روزي كه

➢ No Harm   

➢ No Injury

➢ No Incident

➢ No Accident

➢ No Emission

➢ No Near Miss

❖All Day and Every Day to be Safe   
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