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سبصي هسئَالى ٍ هشدم بشاي سٍيبسٍيي بب  ـ افضايص ٍ گستشش آهَصش ٍ آگبّي ٍ فشٌّگ ايوٌي ٍ آهبد1ُ

 ّبي جَي ٍ الليوي. خطش صلضلِ ٍ پذيذُهتشلبِ بِ ٍيژُ  ػَاسض ًبضي اص سَاًح طبيؼي ٍ حَادث غيش

ـ گستشش ٍ تمَيت هطبلؼبت ػلوي ٍ پژٍّطي ٍ حوبيت اص هشاكض هَجَد، بِ هٌظَس ضٌبسبيي ٍ كبستي اص 2

 خطشات ايٌگًَِ حَادث بب اٍلَيت خطش صلضلِ.

 سُ بحشاى:ـ ايجبد هذيشيت ٍاحذ بب تؼييي سئيس جوَْس بشاي آهبدگي دائوي ٍ الذام هؤثش ٍ فشهبًذّي دس د3ٍ

ّبي  ّبي اطالػبتي هشاكض ػلوي ـ پژٍّطي ٍ سبصهبى ايجبد ًظبم هذيشيت جبهغ اطالػبت بِ كوك ضبكِ 3ـ 1

 سسبًي دليك ٍ بٌْگبم دس صهبى ٍلَع حبدثِ. اجشايي هسئَل، بِ هٌظَس ّطذاس بِ هَلغ ٍ اطالع

ٍجَ ٍ ًجبت دس سبػبت اٍليِ،  ستّب ٍ اهكبًبت الصم بشاي اجشاي سشيغ ٍ هؤثش ػوليبت ج تمَيت آهبدگي 3ـ 2

ّبي  سسبًي ٍ سبصهبًذّي كوك ّبي تبليغبتي ٍ اطالع ديذگبى، تٌظين سيبست اهذاد ٍ اسكبى هَلت آسيب

 ّبي فَق. داخلي ٍ خبسجي دس صهيٌِ

دٍلتي ٍ  ّبي هَسد ًيبص اػن اص دٍلتي ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيش دس اختيبس گشفتي كليِ اهكبًبت ٍ تَاًوٌذي 3ـ 3

 ٍّبي هسلح دس طَل صهبى بحشاى.ًيش

سبصي اصَلي ٍ فٌي  ديذگبى ٍ ببص ّبي جبهغ ػلوي بِ هٌظَس ببصتَاًي سٍاًي ٍ اجتوبػي آسيب ـ تذٍيي بشًبه4ِ

 ديذُ. هٌبطك آسيب

ّبي هبلي ٍ تطَيمي، تسْيالت ٍيژُ ٍ  ّب، حوبيت ـ گستشش ًظبهبت هؤثش جبشاى خسبست ًظيش اًَاع بيو5ِ

 ّبي حوبيتي. صٌذٍق

پزيشي ًبضي اص صلضلِ دس ضْشّب ٍ سٍستبّب ٍ افضايص ضشيب ايوٌي دس  ـ پيطگيشي ٍ كبّص خطش6

 ٍسبصّبي جذيذ اص طشيك: سبخت

ّب دس هشاكض جوؼيتي ضْشي ٍ سٍستبيي ٍ تأسيسبت حسبس ٍ هْن  سبصي كبسبشي يببي ٍ هٌبسب هكبى 6ـ 1

 بٌذي خطش ًسبي صلضلِ دس كطَس. هتٌبسب بب پٌِْ

گيشي ًيشٍّبي هتخصص ٍ تشبيت ًيشٍي كبس هبّش دس  ٍسبص بب بِ كبس هذيشيت ٍ ًظبست بش سبختبْبَد  6ـ 2

ّبي هَفك كطَسّبي  اي ٍ استفبدُ اص تجشبِ ّبي فٌي ٍ حشفِ كليِ سطَح ٍ تمَيت ًظبم هٌْذسي ٍ تطكل

 خيض. پيطشفتِ صلضلِ



ش صلضلِ ٍ الضاهي كشدى بيوِ ٍ استفبدُ اص فٌي ٍ ًباهي دس بشاب ّبي غيش ٍسبص هوٌَػيت ٍ جلَگيشي اص سبخت 6ـ 3

 كليِ استبًذاسدّب ٍ همشسات هشبَط بِ طشح ٍ اجشا.

اي ٍ الضاهي كشدى استفبدُ اص هصبلح استبًذاسد، بب كيفيت ٍ همبٍم  استبًذاسدسبصي هصبلح پبيِ ٍ اصلي سبصُ 6ـ 4

 ّبي سبك. ّبي ًَيي ٍ پبيذاس ٍ سبخت سبصُ ٍ تشٍيج ٍ تطَيك فٌبٍسي

 فٌي. ٍسبصّبي غيش تْيِ ٍ تصَيب لَاًيي ٍ همشسات الصم بشاي جشم ٍ تخلف ضٌبختي سبخت 6ـ 5

 ّب اص طشيك: پزيشي ٍضؼيت هَجَد كطَس دس بشابش صلضلِ بب هحَسيت حفع جبى اًسبى ـ كبّص آسيب7

لِ دس بٌذي خطش ًسبي صلض ّبي تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْشي ٍ سٍستبيي هتٌبسب بب پٌِْ تذٍيي ٍ اصالح طشح 7ـ 1

 هٌبطك هختلف كطَس.

بٌبيي  ّبي حيبتي ٍ تأسيسبت صيش ّبي دٍلتي، ػوَهي ٍ هْن، ضشيبى اي سبختوبى سبصي ٍ بْسبصي لشصُ ايوي 7ـ 2

 سبل. 11ّبي فشسَدُ حذاكثش تب هذت  سبصي ٍ بْسبصي ببفت ٍ ببص

اي  سبصي ٍ بْسبصي لشصُ يّبي تطَيمي )بيوِ ٍ ًظبيش آى( بِ هٌظَس ايو ـ اسائِ تسْيالت ٍيژُ ٍ حوبيت7ـ 3

 دٍلتي. ّبي هسكًَي، خذهبتي ٍ تَليذي غيش سبختوبى

آًْب اص   ّبي جَي ٍ الليوي ٍ ًحَُ پذيذاس ضذى خطشات ٍ اسصيببي تأثيش ٍ هيضاى آسيب ـ ضٌبسبيي پذيذُ 8

ذاس سشيغ ٍ ّبي ّط ّبي طبيؼي، ايجبد ًظبم بِ ّن پيَستِ هلي پبيص ٍ بْبَد ًظبم طشيك تْيِ اطلس هلي پذيذُ

 ّبي پيطشفتِ. هذت بب استفبدُ اص فٌبٍسي آگبّي بلٌذ پيص

سبصگبسي بب »ّبي آى دس ّوِ سطَح، سٍيكشد  اي كِ دس ّوِ فؼبليت گًَِ ّبي تَسؼِ هلي بِ ـ تٌظين بشًبه9ِ

 هالحظِ ٍ ًْبديٌِ ضَد. بٌببشايي الذاهبت ريل ببيذ اًجبم گيشد:« اللين

 بظ ًوَدى آى بِ ػٌَاى يكي اص هحَسّبي اسبسي آهبيص سشصهيي.ــ ضٌبسبيي ضشايط الليوي ٍ لح

 ّبي جبهغ هذيشيت باليبي جَي ٍ الليوي. ــ تْيِ، تذٍيي ٍ سبهبًذّي ًظبم

 كبسّبي هٌبسب. ــ ضٌبسبيي تغييش اللين ٍ آثبس ٍ پيبهذّبي آى دس پٌِْ سشصهيي ٍ اتخبر ساُ


