
تحقیق و بررسی رویدادها
رضا عرب عامری





مقدمه-بخش اول



اهداف دوره

ندکمیهدایتبررسیوتحقیقسمتبهراماکههایینیازتشریح•
رویدادبررسیوتحقیقمزایایتفسیر•
اطالعاتآوریجمعهایروشباآشنایی•
رویدادهابررسیوتحقیقابزارهایمعرفی•
هارویدادبررسیوتحقیقخصوصدراستانداردیوقانونیالزامات•



اهداف تحقیق و بررسی رویدادها

مشابهحوادثوقوعازپیشگیری•
ناگواروقایعتوالیووقوععللیافتن•
بیمهبهمربوطاقدامات•
قصورمسئولینومیزانتعیین•
هاانسانمیرومرگکاهش•
اجتماعیاهداف•



-یمدقیقهدوازکمتردرحوادثبرخیبررسیوتحقیقگاهی•
-میطولهاسالنیزحوادثبرخیخصوصدر.شودانجامتواند
تعلنیزحوادثازدیگربعضیدرحالی کهشودانجامتاکشد

گاهی.استقابل تشخیصنیزعادیافرادتوسطبه آسانیحادثه
عالمتبانیزمتخصصنفرصدهاکهدهدمیرخنیزحوادثی

.کنندمیترکراصحنهسؤال



تحقیق و بررسی رویداد 

ریشهعللتعیینمنظوربهفرایندی•
رویدادهاای

ازپیشگیریفراینداصلیجزء•
خسارت



پیامد حوادث

پیامدهای مستقیم

صدمه به پرسنل. 1

صدمه به اموال. 2

پیامدهای غیر مستقیم

هدر رفت درامد. 1

هزینه های پزشکی. 2

هزینه آموزش سایر افراد. 3

کاهش اعتماد پرسنل. 4



نوع علل

پایه ای/ علل ریشه ای 
Poor Management Safety Policy & Decisions

Personal Factors/Environmental Factors

Unsafe Act

Performance
Conditions

Unplanned release of energy

(Direct Cause) 

Indirect Causes

ACCIDENT

Personal Injury

Property Damage



Basic 
Causes

Management Safety Policies & Decisions 
Personal Factors Environmental Factors

Indirect 
Causes Unsafe Act Unsafe Condition

Direct 
Causes Unplanned Release of Energy 

and/or Hazardous Material

Incident





: در این تجزیه و تحلیل ما بدنبال دستیابی به این موارد هستیم. تجزیه و تحلیل رویدادهای رخداده در سازمان با هدف پیشگیری از وقوع مجدد آنها انجام می گردد

علل ریشه 
ای

علل غیر 
مستقیم

علل 
مستقیم

مواد / منابع انرژی
خطرناک

اعمال نا ایمن

عوامل انسانی

عوامل محیطی

شرایط نا ایمن

تجهیزات

مدیریت







ست ؟چرا در بسیاری از موارد، تحقیق و بررسی اثربخش نی

فرایندتکمیلبرایکافیزماننبود•
ویدادربررسیوتحقیقفرایندتکمیلبرایانگیزهنبود•
مسئولیتیبی•
بررسیوتحقیقبرایکافیمهارتودانشنبود•
ایریشهعللبهدسترسیعدموعمیقکارانجامعدم•
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چه کسانی مسئولند؟

مدیریتیهایتیموعاملمدیر•

HSEمسئولینوکارشناسان•

مربوطهبخشسرپرستانوکارشناسان•
درهحادثبرایملیهایتیماستممکنحادثهنوعبهبسته•

شوندگرفتهنظر



کلمات و عبارات کلیدی تحقیق و بررسی 

حادثهشبه/حادثه/رویداد•
احتمالوشدت•
کنترل/مواجهه•
صدمات/بیماری•
اموالبهآسیب•
ایریشهعلت•



این چهار تعریف را فراموش نکنید

•Fact استشدهتاییدآنهادرستیکهموضوعاتیوحقایق:
•Evidence:یکیکنندهتصدیقکههایینشانهیاشواهدFACTهستند
•Cause:داشتنخواهدوجودمربوطهمشکلدیگرکنیم،حذفراآناگرکهموضوعی
•Causal factor:کهفاکتورهاییcause،مندامشکلیکیتوسعهیاایجادبهولینیستند

اندزده



یک حادثه چیست ؟

.یک اتفاق ناخواسته ، اتفاق ناگوار•
ه غالباً یک حادثه هر رویداد برنامه ریزی نشده ای است ک•

.منجر به جراحت شخصی یا خسارت دارایی شود
پیرامون، ، تجهیزات ، ملزومات و یا محیط خطای افراد •

.باعث بروز بیشتر حوادث می شود
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انواع حوادث

حوادث جزئی•
ا حوادثی که منجر به جراحت یا بیماری جزئی می شود و به درمان ی•

.خسارت مالی ناچیز نیاز دارد
حوادث جدی•
حوادثی که باعث موارد از دست رفته در وقت ، مراجعه به اورژانس •

ند ، محلی ، حوادثی که در آن قربانیان در بیمارستان بستری می شو
.یا اموال/ تصادف منجر به فوت ، یا آسیب به تجهیزات و 

21



در خصوص اقدامات مرتبط با حوادث، زمان را می توان به
:سه قسمت تقسیم کرد

(ناگواروقایعتوالیشروعازقبلتا)حادثهازپیش-•
نابوددشواهرفتنبینازپایانتاناگواروقایعتوالیشروعزماناز)حادثهحین•

(شدنی
(گزارشاعالمزمانتاشدنینابودشواهدنابودیزماناز)حادثهازبعد•



کلیات فرایند تحقیق و بررسی رویداد 

پس از حادثهدوران حادثهپیش از حادثه

تدوین روش اجرایی تحلیل حوادث•
تهیه فرم ها و چک لیست ها•
ها و گروه های مختلفآموزش به تیم•
تهیه تجهیزات مورد نیاز•
تعیین مکانیزم های اطالع رسانی•
تعیین شاخص های رویدادها•
یازتعیین روش ها و تکنیک های مورد ن•

ایمن کردن صحنه ی حادثه•
کمک رسانی به افراد حادثه دیده•
اطالع رسانی های ضروری•
جمع آوری اطالعات•
ثبت شواهد نابود شدنی•

جمع بندی اطالعات•
تحلیل اطالعات•
تعیین علل وقوع رویداد•
حیتعیین اقدامات پیشگیرانه و اصال•
گزارش نهایی رویداد•
پیگیری اقدامات اصالحی•
جمع بندی گزارشات ساالنه•



طرح ریزی پیش از حادثه-دومبخش 



طرح ریزی پیش از وقوع حوادث

هامسئولیتوهانقشدقیقوشفافتعیین•
مرتبطومسئولافرادآموزش•
مرتبطهایدستورالعملواجراییروشتدوین•
ممکنابزارآالتوتجهیزاتدیدنتدارک•
نظرموردارتباطیابزارهایتامین•

بررسیوتحقیقنیازموردهایشاخصتعیین•



؟چه حوادث و رویدادهایی نیاز به تحقیق و بررسی دارند

Injury?

Illness?

Property damage?

Near miss?

پاسخ شما ؟



:جواب

Injury?

Illness?

Property damage?

Near miss?

ANSWER:  ALL OF THE ABOVE !



:پیش از حادثه

کنیدمشخصرابررسیوتحقیقهایشاخص•

کنیدتوزیعرانیازموردمستنداتوهافرم•
کنیدمرورکاملبصورترامربوطهمقرراتوقوانین•

کنیدارائهراالزمهایآموزشافرادبهکنید،خریداریرانیازموردتجهیزاتوابزارها•



 خطرنوار 
دوربین
چراغ قوه
 مداد/ قلم 
دستکش الستیکی
نمونه کیف یا ظروف دارای برچسب
متر
 فردیتجهیزات حفاظت 

عینک ایمنی
محافظت از شنوایی
دستکش
 کفش ایمنی
 (بستگی به مکان)کاله 
روپوش
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تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید



شاخص های حوادث و شبه حوادث را مشخص کنید

ساعت و تاریخ حوادث•
شیفت وقوع حوادث•
سن افراد حادثه دیده•
میزان تحصیالت افراد آسیب دیده•
میزان سابقه کار افراد حادثه دیده•
نوع و کاربری تجهیزات•
سابقه ی تکرار حادثه•

تعداد حوادث•
شدت حوادث•
محل وقوع حوادث•
عضو آسیب دیده•
تعداد نفرات آسیب دیده•
حوادث منجر به فوت•
حوادث ناتوان کننده•
نرخ تکرار حوادث•



جمع آوری اطالعات: بخش سوم



اطالعاتدسته بندی حوادث برای جمع آوری 

هایمصدومیتیافوتبهمنجرکهاستحوادثیاولدسته•
-جمعسراغبهبایدحتماًحوادثایندر.استشدهجدی
-تمسئولیحوادثاینزیرا.رفتتکمیلیاطالعاتآوری
هکآنازقبلبایدماوکنندمیایجادمابرایحقوقیهای

راموردنیازاطالعاتشوند،کمرنگیارودبینازشواهد
.نماییمآوریجمع



اطالعاتدسته بندی حوادث برای جمع آوری 

وانمدیرومسئولینطرفازکهاستحوادثیدوم،یدسته•
.شونددادهتشخیصمهمحوادث،یکمیتهحتییا

حریقکاندنسیتمخزنیککناردرکنیدفرضبه عنوان مثال
ونشودوجانیومالیخسارتبهمنجروافتداتفاق

هکاستبودهمستعدچونولی.بگذردخیربهاصطالحاً 
نآبرایبایدکند،ایجادپاالیشگاهیکبرایجدیخطر

.شودانجامکاملتحلیلوتجزیه



اطالعاتدسته بندی حوادث برای جمع آوری 

ربسیامالیپیامدهایکهاستحوادثیسومحالت•
بارعلتبهحوادثازدستهاین.دارندسنگینی

أمینتبیمهشدندرگیرهمچنینوسنگینمسئولیت
کهگیردمیقرارحوادثیردیفدرسازمان،بااجتماعی

.پرداختاطالعاتآوریجمعبهباید



شواهدانواع 
فرضبه عنوان مثال.نشدنینابودوشدنینابودهستند،دستهدوشواهد•

تیمدازبعدقطعاً.شودحریقدچاربازمحیطیکدرقسمتیککنید
اردودهمسیربه راحتینمی تواندیگروشوندمیجابجاخاکسترها
هثبت شدقسمتیهیچدرشرایطآندرمحیطدماییا.کردمشخص

هدست.شوددست کاریعمدیصورتبهصحنهاستممکنیا.نیست
بررسیدموربعدمراحلدرتوانمیرانیستندشدنینابودکهشواهددیگر
دشدیجراحتیافوتبهمنجرحوادثکهزمانیبه طورکلی،.دادقرار

.رفتبیشتراطالعاتجمع آوریسراغبهبایدحتماًاستافتادهاتفاق



جمع آوری اطالعات

ON-SITE:

حادثهیصحنهکردنامن•
حادثهیصحنهدربررسیوتحقیق•
کلیدیاطالعاتثبت•
(باشدمیتجهیزاتنیازمندگاماین)•



حوادثاولیهثبت•
حادثهلیهاواطالعاتثبتنیازمندحوادثتحلیلوتجزیهدرصحیحمسیرکردندنبالبرای•

فرمتیککهمعنیبدین.کنیمتهیهجامعبسیارراحوادثابتداییثبتفرمتباید.هستیم
ازویعضچه:ماننداطالعاتی.شودمشخصآندراطالعاتیاولیهثبتتاکردتهیهمناسب

بودهقدرچحادثهشبهیاحادثههربرایازدست رفتهکاریساعت.استآسیب دیدهافرادبدن
چهتهقرارگرفاستفادهموردکهابزارآالتی.استبودهکجاحادثهدقیقمحلوساعت.است

گونهچمحیطیشرایط.نهیااستاستفاده شدهفردیحفاظتتجهیزات.استبودهمواردی
چهاهدانش.بودندحاضرصحنهسرکسانیچه.استافتادهاتفاقشیفتکدامدر.استبوده

قدرچفردکارسابقه.استبودهچطورهوااست،بودهچگونهرویدادشرح.بودندکسانی
استهداشتوجودپرمیت.استانجام شدهچه کاری.نهیااستبودهبرقرارویژهشرایط.است

چه.اندودهبکسانیچهکاربامرتبطافرادسایروبودهکسیچهسرپرست.استنداشتهیا
.آسیب دیده اندمیزانچهوتجهیزاتی



ثهبکارگیری کیت حوادث برای جمع آوری اطالعات حاد

دوربین•
گیریاندازهابزار•
خطرنوار•

•Plastic vials with caps

•Graph paper

رویدادتحلیلوتجزیهفرم•



محاسبات در محل و اندازه گیری های مرتبط



اولین واکنش ها در حوادث بزرگ

اینرغیدر.کنیدکمکقربانیبهوکردهتهیهرااولیههایکمکجعبه،ایددیدهآموزشزمینهایندراگر•
.باشیدپزشکیهایفوریتخدماترسیدنمنتظر،صورت

،استیسوزآتشحالدرساختمانمثالعنوانبه)باشدضروریکامالًاینکهمگر،ندهیدحرکتراقربانی•
...وداردوجودمنطقهدرخطرناکیبخارهای

.کنیدخاموششودخاموشبایدکهرابرقکلیدیاتجهیزاتهرگونه•

.نکنیدمنتقلمنطقهدرراچیزهیچ•
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.شوندمصاحبهبایدبعداًکهکنیدیادداشترادرگیرافراد•
.کنیدادهاستفدیگروسایلیاخطرنواراز،منطقهکردنمسدودازجلوگیریبرای•
کنیدرسانیاطالعمربوطهنفراتبه•
نیروهایابتداخلازتاکردراهنماییکاربهبازگشتبرایراافرادوکارمندانباید•

.کندجلوگیریثانویهحوادثازوکاستهامدادی
شدهبتثوتکمیلشغلیدیدگیآسیببهمربوطادعایکهکنیدحاصلاطمینان•

.است
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اولین واکنش ها در حوادث بزرگ



قربانیبهشده،پذیرفتهاستانداردطبقوکردهتهیهرااولیههایکمکجعبه،لزومصورتدر•
.کنیدکمک

طقهمندرراچیزهیچ.کنیدخاموششودخاموشبایدکهرابرقکلیدیاتجهیزاتهرگونه•
.نکنیدمنتقل

.کنیدمصاحبهخواهیدمیبعداًکهکنیدیادداشترادرگیرافراد•
.کنیدمطلعراخودبخشایمنیمدیریتونماینده•
.کنیدآغازراخودتحقیقاتوکردهتهیهراخودحوادثبررسیکیت•

.استشدهثبتوتکمیلشغلیدیدگیآسیببهمربوطادعایکهکنیدحاصلاطمینان•
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اولین واکنش در رویدادهای کوچک



حقایق و داده های فیزیکی

صحنه•
ضبطهحادثزمانهمانندراصحنه،اشیا،شدنبرداشتهیاتمیز،جابجاییازقبل•

.کنید

43



!گرفتنعکس•
حفظعدیببررسیبرایراصحنهتابگیریدعکسمختلففواصلوزوایاازحادثهمنطقهاز•

کیوتصادفدردرگیرجسمازنزدیکترعکسیک،عمومیمنطقهازعکسیک.کنید
خطمانندobjectشییکدادنقرار.بگیریداستمهمکهجزئیاتیهرازنزدیکازعکس

.اشدبمفیداستممکنتناسبدادننشانبرایتصویردرمشخصاندازهبامدادیاکش
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Facts and Physical Data





(نیازصورتدر)رویدادینقشهوطرح
وقهمنطدرموجوداشیاازطرحی،گرافکاغذازاستفادهبا•

واقعیفاصله،متریکازاستفادهبا.کنیدتهیهآنهامکان
باشیدهداشتیادبه.کنیدیادداشتدقیقمرجعبرایرااشیا
رنظدرنیزراافقیهمچنینوعمودیهایگیریاندازهکه

(کفوتجهیزات،دیوارها،سقف)منطقهکل.باشیدداشته
نممکیا،کنیدبررسیاختاللیاآسیبوجودنظرازرا

!دباشیکامل.باشدحادثهبهمربوطروشیهربهاست
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Off-Siteجمع آوری اطالعات بصورت
کلیدیافرادبامصاحبه•
حادثهبهمربوطسوابقواطالعاتارزیابی•

•Review pertinent records



افراد•
وبودههحادثشاهدیا،اندبودهدرگیرحادثهایندرکهافرادیباگفتگو•

ابتدا.بودخواهدضروری،اندداشتهنقشحادثهبهپاسخوگزارشدریا
شرحوقتاسرعدربخواهیدآنهاازوکردهشناساییراافرادیچنین
وردمدربحثبرایبیشتریزمانافرادهرچه.بنویسندراخودوقایع
ظراتنتأثیرتحتبیشترآنهاذهناستممکن،باشندداشتهحادثه

تصادفانیهبیفرم.کنیدمصاحبهشاهدانباجداگانهطوربه.باشددیگران
.ودشمیاستفادهمجروحیاکارمندوناظر،شاهدهایحسابثبتبرای
دررادرگیرافرادهمهتاباشیدداشتهدستدرنسخهچندینبایدشما
.دهیدجایخود
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شاهدان•
بیانیهحادثهشاهدانتمامکهاستمهم•

برایاطالعاتبعداًتاکنندتکمیلراحادثه
.شودبررسیحوزههردرسازگاری

هب،اندبودهشاهدکهراآنچهبایدشاهدان
وندشتشویقو،کنندبیانخودشانقول
،کننددرجراجزئیاتاالمکانحتیکه

مربوطموضوعاینکننداحساسخواه
امریکبازیکاغذاصوال.نهیااست

.استحوادثدرمعمول
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قطعات•
وانندتمیشوندمییافتحادثهیکدرکهقطعاتی•

.باشندساختارییاتجهیزات،ماشین،مادههر
ازونیدکشناساییبیشتربررسیبرایرا"قطعات"

وردممناطقشناساییبرایقطعاتکارکردصفحه
،چیدهپیهایسیستمبرای.کنیداستفادهمصرف
دگاننماین،فنیکارشناسانباشدالزماستممکن
.دکننشرکتبررسیایندربازرسانیاسازنده
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وقایعتوالی•
رادرگیرصلیاوقایع.کنیدتعیینراحادثهبهمنتهیوقایعازایدنبالهتوانیدمیهمچنینشما•

اساسبرهحادثبهمنتهیوقایعکردنپربرای.کنیدشروعرویدادثبتبا.کنیدشناسایی
وحادثهبهمنجرعللتعیینصورتدر.برویدعقببه،شاهدهایمصاحبهواظهارات
.کردمراجعهاطالعاتاینبهبعداًتوانمی،اصلیعلتشناسایی
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سرپرست•
مطلعحادثهیکازکهاستشخصیاولینسرپرستغالباً•

اطالعجزئیاتمورددرراحادثهاظهاراتبایدوی.شودمی
نینهمچسرپرست.کندتکمیلشدهانجاماقداماتورسانی
،قبلیرفتارهایبهراجعاطالعاتیبتوانداستممکن

بهطمربومسائلیاحادثه(اشخاصیا)شخصفعالیتهای
.دهدارائهپرسنل
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/سازگارینظرازراآنهابایدگرتحلیل،اظهاراتتماماتخاذازپس
این.ندکبررسیفردبهمنحصراطالعاتیامشترکمضامینوناسازگاری

نیازیریپیگمصاحبهبهکسیچهکندمشخصتاکندمیکمکمحققبه
رایبکهسواالتینوشتنبرای.شودپرسیدهبایدسواالتیچهودارد

.کنیدادهاستفمصاحبهسواالتفرماز،شودمیپرسیدهحضوریمصاحبه
عاتیاطالاساسبرآنهاازبسیاریزیراشوندیادداشتنبایدسواالتهمه
اسخپتمام،حالاینبا.آیندمیبوجودشودمیارائهمصاحبهزماندرکه
.باشدمستندبایدها
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:باشندمهمتوانندمیاسنادیچه•
پرسنلهایفعالیتبهمربوطمکتوبهایسیاست•
مرتبطایمنیوبهداشتیهایبرنامه•
نظارتنتایجیاخطرارزیابیهایفرم•
آموزشسوابق•
دیدهآسیبآموزدانشیاکارمندمشاورهیاانضباطیاقدامات•
اپراتورراهنمایدفترچه،تجهیزاتیاآالتماشینبودندرگیرصورتدر•

(SOP)استانداردعملیاتیهایروش•

55



نکات مهم در مصاحبه

اهدافازنگیرید،سختافرادبه•
نیدکمطلعراآنهابررسیوتحقیق

قایقحبدنبالنکنید،سرزنشراافراد•
باشید

دبپرسیبازسواالتالزم،زماندر•
انوظایفششرحراستایدرافراداز•

آنازفراترنهکنید،سوال



:بامصاحبه•
دیدهآسیباشخاصیاشخص•
شاهدان•
ناظران•



مصاحبهدربایدها•
دهیدقرارآرامشدررااستناراحتاحتماالًکهشاهد•
چراوافتادهاقیاتفچهکنیدمشخصتا،کنیدتأکیدتحقیقواقعیدلیلبر•
دهیدمیگوششما،کندصحبتشاهدبگذارید•
استصحیحعبارتکهکنیدتأیید•
کنیددرکراشاهداساسیاحساساتکنیدسعی•
بگذاریدکوتاهیادداشتمصاحبهحیندرفقط•

بپرسیدبازسواالت•



:مصاحبهدرنبایدها•
بترسانیدراشاهد•
صحبتکردنقطع•
کردنسوالسریع•
پرسیدنبرجستهسواالت•
دادننشانراخوداحساسات•
یادداشتطوالنیهاییادداشت،شاهدصحبتهنگام•

کنید



بررسی سوابق و مستندات
کاریایستگاهیامحلدراستانداردکارهایروش•
شغلایمنیتحلیل•
شیمیاییموادایمنیهایبرگه•
اشخاصیپروندهوسوابق•
تعمیراتونگهداریهایلوگ•
مرتبطحوادثسوابق•
هابازرسیسوابق•
هادوربین•



تحلیل اطالعات: بخش چهارم



دقیقاًتحلیلوتجزیه•
بهراماکهاستمرحله ای
ورساندمیحادثهسناریوی

مابرایراناگواروقایعتوالی
اییهتکنیک.کندمیتشریح

صحبتآن هامورددرکه
هایتکنیکبهوشودمی

ناختهشحادثهتحلیلوتجزیه
بخشایندرشوند،می

.داردکاربرد



:دتکنیک ها و ابزارهای مختلفی برای تحلیل حوادث وجود دارن

•RCA–ایریشهعللتحلیل
•Tripod Beta-بتاتریپود
•FTA-خطادرختتحلیل
•ETA-واقعهدرختتحلیل

•BSCAT

•BFA

•CA



:شودمیخالصهموضوعسهدرفعالیت هابخشایندر•
چگونهانتهااتابتداازناگواروقایعتوالیاصطالحاً.استافتادهاتفاقاتیچهشودبررسی:یک•

.استبوده
.شودتهگرفمختلفمراحلدراتفاقجلویتاشدمیانجامبایدکارهاییچهشودبررسی:دو•

.استبودهچهآندالیلوانجام نشدهیککداموانجام شدهیککدام
اصلیعللدرواقع.ندهندرخمشابهرویدادهایورویداداینتادهیمانجامکاریچه:سه•

.استبودهچیزچهحادثهوقوع



:کرددسته بندیتوانمیمعیارچنداساسبرراتکنیک هااین•
آسانیوسختی•
تحلیلبراینیازموردهایداده•
بودنکیفییابودنکمی•
بودنمختصریابودنزمان بر•
بودنمصورغیریابودنمصور•
کنندکمکتحلیلدرمابهمی توانندعمقیچهباوحوزهچهدرتحلیل،ازحاصلنتایجنوع•



محدودیت تجزیه و تحلیل

مثل.نداردمعناییبیشتر،هایتحلیلانجاممواردازبسیاریدر•
یکنهنموبه عنوان.رسیممیخرابکارییانگیزهیکبهوقتی که

گیشکستدچارچاهداخلدرهاپروژهازیکیدرافغانکارگرنفر
االبازاودوستشدمشخصمدتیازبعد.کردفوتوشدسر

وایانگیزهاینکه.استرفتهوکردهرهاچاهداخلعمداًراسطل
.نداردمابرایکاربردیاستبودهموضوعیچهقتلاز



محدودیت تجزیه و تحلیل

یکلبه عنوان مثا.رسیممیاجتماعیموضوعیکبهحتیمواردبرخیدر•
در.استفرهنگیکروستایاشهریکمردمبیندرناایمنکارمدل

ونندکنمیاستفادهارتفاعدرکارتجهیزاتازکهداریممواردیکشورمان
کجاازاروستفرهنگکنیمبررسیکهموضوعاین.می دانندنامناسبراآن
انجامکاریکهاستاینمهمموضوع.نیستمهماست،آمدهوجودبه

اینازتربیشتحقیق.بگذارندکنارماکارمحیطدررافرهنگآنکهدهیم
.نداردسودیمابرای



محدودیت تجزیه و تحلیل

اینبهند،مانمیبی نتیجهتجزیه وتحلیل هاازبسیاریکهدالیلیازیکی•
.شودیمکانالیزهسناریویکسمتبهافرادذهنناخودآگاهکهاستدلیل
بهاهدشوازمداموآیدمیوجودبهپیش فرضدستهیککهمعنیبدین
اینحلیلتوتجزیههایتکنیکمزیت.رودمیپیش فرض هاآنتأییددنبال
جازها.کندمیجلوگیریافکارشدنکانالیزهاززیادیحدودتاکهاست
هاسناریواقساموانواعوکردفکرسناریویکبهفقطکهدهندنمی

.شودمیبررسی



تعیین علل
یعلتترینایپایهای،ریشهعلت•

سازماندرآنکنترلامکانکهست
داشتوجود

لیاصکهراعللیبویژهعلل،یکلیه•
گذارتاثیرماجرارویولینبودند
کنیدشناساییرابودند

دنخواهاثربخشبررسیوتحقیق•
عللیکلیهکهزمانیمگربود،

شوندشناسایی



.  شددسته بندی علل ریشه ای می تواند متفاوت با
:برای مثال

ریتیمدیخطاهایمثالبرایکار،محیطبامرتبطفاکتورهای•
رسنلپنادرستعملکردهایکار،نیرویبامرتبطفاکتورهای•
اشتباهطراحیمانندتجهیزاتبامرتبطفاکتورهای•
محیطیشرایطبامرتبطفاکتورهای•
...و•



Data Analysis

رایباصالحیاقدامکهاستعللیتمامشناساییهادادهتحلیلوتجزیهازهدف
به)ثرومزیاداحتمالبهکهرااصالحیاقداماتبایدمدیریت.استپذیرامکانآنها

قابلوهصرفبهمقرون،(موثرعواملمثالعنوانبه)مفید،(اصلیعلتمثالعنوان
.کنداجراراآنهاوکندانتخابوبررسی،قبول
ازبرخیهکاستدسترسدرتصادفاتتحلیلوتجزیهوبررسیهایتکنیکانواع
داشتهیازنتخصصیآموزشبهاستممکنوهستندهاروشسایرازترپیچیدهآنها

تکنیکبرنامهاین.داردوجودروشهربهمربوطهایمحدودیتومزایا.باشند
.کننددهاستفاآنهاازبالفاصلهتوانندمیمحققانبیشترکهدهدمیارائهراهایی
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Investigation Traps

Put your emotions aside!

- Don’t let your feelings interfere - stick to the facts! 

Do not pre-judge.

- Find out the what really happened.

- Do not let your beliefs cloud the facts.

Never assume anything.

Do not make any judgments.



تعیین علل ریشه ای 

شدههحادثوقوعباعثچگونهوزمانیچهکجا،چیزی،چهکسی،چهاینکهبهپاسخازپس•
:ودبخواهدماپازلیکنندهتکمیلاست،دادهرویاتفاقاینچرااینکهبهجواباست،

نیاییدکوتاهخودجواببهرسیدندر•



مثالی از یک حادثه



مثالی از یک حادثه



مثالی از یک حادثه



مثالی از یک حادثه



مثالی از یک حادثه
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مثالی از یک حادثه



مثالی از یک حادثه



WHO?

کرد؟میکاراوباکسیچه
است؟بودهحادثهاینشاهددیگریکسچه
است؟داشتهنقشحادثهایندردیگرکسیچه

کیست؟کارمنداصلیسرپرست
است؟دادهانجامپزشکیدرمانیااولیههایکمککسیچه
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WHAT?

بود؟چهدیدهآسیبکارمندتوضیحات•
کردند؟میچهحادثهزماندرآنها•
داشت؟موقعیتیچهحادثهموقع•
چیست؟آسیبدقیقماهیت•
شد؟میانجامعملیاتیچه•
شد؟میاستفادهموادیچهاز•

است؟شدهارائهایمنهایرویهچه•
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است؟شدهاستفادهفردیحفاظتتجهیزاتچهاز•

بود؟الزمPPEچه•
کنند؟کمکتوانستندمیعناصریچه•
است؟نشدهاستفادهامابودموجودمحافظاتیچه•
است؟کردهکمکمحیطیشرایطچه•
دارند؟بازنگریبهنیازمرتبطایمنیهایرویهچه•
کرد؟میکارساعاتیچهدرکارگریاکارمند•

بودند؟دخیلارگونومیکیعواملچه•
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WHEN?

است؟دادهرخحادثهزمانیچه•
است؟کردهشروعراخودکارزمانیچهازکارگریاکارمند•
کرد؟کاربهشروعکارمندزمانیچه•
شد؟دریافتشغلتخصصیآموزشزمانیچه•

است؟کردهبازدیدشغلاززمانیچهناظربارآخرین•
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WHY?

است؟دادهرخحادثهچرا•
است؟شدهانجامکاراینچرا•
اند؟داشتهچنینیاینهایفعالیتدیگرانچرا•
آمد؟پدیدوضعیتیهمچینچرا•
بود؟خاصموقعیتدرفردچرا•

اند؟شدهانتخابخاصیتجهیزات/ابزارچرا•
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WHERE?

است؟افتادهاتفاقکجاحادثه•
بود؟شدهمستقرکجادانشجویاکارمند•
شدند؟مستقرکجادرعینیشاهدان•
بود؟کجازمانآنسرپرست•

شد؟انجامکجاازاولیههایکمکابتدادر•

87



HOW?

است؟دادهرخحادثهچگونه•
؟(خاصطوربه)دیدآسیبفردچگونه•
کرد؟جلوگیریآسیبازتوانمیچگونه•
شوند؟آنمانعتوانندمیشاهدانچگونه•
کنند؟کمکبهترتوانستندمیشاهدانچگونه•

کرد؟پیشگیریتصادفازتوانمیچگونه•
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این چهار تعریف را به یاد دارید؟

•Fact استشدهتاییدآنهادرستیکهموضوعاتیوحقایق:
•Evidence:یکیکنندهتصدیقکههایینشانهیاشواهدFACTهستند
•Cause:داشتنخواهدوجودمربوطهمشکلدیگرکنیم،حذفراآناگرکهموضوعی
•Causal factor:کهفاکتورهاییcause،مندامشکلیکیتوسعهیاایجادبهولینیستند

اندزده



می توانیم گراف نیز بکشیم

وعللشواهد،حقایق،یافتنبدنبالباال،هایپرسشطرحباما•
.هستیمعلیفاکتورهای

تیمطتوسپیگیریوهاپرسشهمینطرحباساختار،بدونهایمدلدر•
صلحانظرموردنتایجوگرفتهشکلحادثههایگرافمتخصص،های
؟شوندمی

:پالسکومورددرمثال•



...سواالت ساده اما مهم

ریخت؟پالسکوچرا•
گرفت؟آتشچرا•
ماندند؟باقیآوارزیرافرادچرا•
نشد؟اطفاءاولیهمراحلدرچرا•
نکردند؟تخلیهرامحیطمردمچرا•
؟کردایجادراحریقکسیچه•

کرد؟پیداتوسعهحریقزمانیچه•

داشت؟وجودمحلدرتجهیزاتیچه•
کرد؟پیداتوسعهحریقچگونه•
؟سوختآتشدرموادیچه•
بود؟چقدرشدهاستفادهآبوزن•
شدند؟خارجمحلازافرادچگونه•
نبود؟محلدراطفاییتجهیزاتچرا•

•...



مواد•
تجهیزاتخرابی•
آالتماشینازمحافظت/طراحی•
خطرناکمواد•

استانداردغیرمواد•
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محیط•
هواییوآبشرایط•

داریخانه•

حرارتدرجه•

روشنایی•

هواهایآالینده•

شخصیحفاظتتجهیزات•
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:انسانیعوامل•
تجربهسطح•

آموزشسطح•

جسمیتوانایی•

سالمتی•

خستگی•

فشار•
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فرایندشکست/مدیریت•
ایمنیموضوعاتدرارشدمدیریتپشتیبانی•
ایمنیهایسیاست•
ایمنیهایسیاستاجرای•
کافینظارت•
خطراتخصوصدردانش•
خطراترویاصالحیاقدامات•
پیشگیرانهنگهداریوتعمیر•

منظمهایممیزی•
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موثرعللووقایعتوالی•
دریلمستطهردررارویدادبایدشما.کنیدپرراموثرعللووقایعجریاننمودار•

ایجادعلتمثالعنوانبه)استداشتهوجوددلیلیآیاکهبپرسیدوبگیریدنظر
دیددخواهی،کنیدمیپرراآنکههنگامی.باشددادهرخیاشدهباعثکه(کننده

سچههبتحلیلومصاحبههنگامدروداریدنیازبیشتریاطالعاتبهکجادرکه
.دهیدپاسخبایدسواالتی

رایشرایطیاواقعهتاکنیدمروررانمودار،شرایطووقایعهمهشدنپرازپس•
.کندیریجلوگحادثهازتوانستمیوقوععدمیاکنترلصورتدرکهکندکنترل
یاقایعوبیشتربررسی.باشدداشتهوجودعلیتعاملیکازبیشاستممکن
.باشدالزماستممکنشرایط
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ماهیاستخواننمودار•
ازادهاستفاستممکن،استمختلفعناصرشاملکهترپیچیدهحوادثبرای•

ابزاردوهر.باشدمفیدعللبامرتبطهایایدهشناساییبرایFishboneنمودار
درراشما،پرسیدمیکهمتداولیسواالتیامغزیطوفانبرایهاییدستهارائهبا

.کنندمیراهنماییمختلفدالیلوهاجنبهگرفتننظردرروند
"چرا"سوالیکقالبدررامسئلهابتدا،ماهیاستخواننمودارازاستفادهبرای•

مسئلهیانبمورددربایدتیمیامحقق.کندکمکهاایدهتحریکبهتاکنیدبیان
انندتومیکههستندهاییدستهنمودارهایشاخهیا"استخوان".کنندتوافق

.شونداصالحیاتغییرشماموضوعبامتناسب
97

استخوان ماهی



:ازعبارتندپیشنهادیهایدسته
مردم

هایسیاست
هارویه

فرایندها
دستگاه

مواد
(غیرهونور،صداوسر،هواوآب،امکانات)محیط

آوریفن
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لهمسئبیانبرایذهنیطوفانایجادهنگامدررامواردازدستههر
هدستبهمتصلعمودیخطامتداددرراعلت.بگیریدنظردر

مشخصاتکندبررسیراعللبایدتیمیامحقق.بنویسیدمربوط
.استبیشترتحقیقاتمستلزمآنهاازیککدامکند
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دقت راننده

اشكال آشكار

خستگي
نا سازگاري بين 

الزامات كاري و تعداد 
پرسنل

IGاشكال نهان
شرايطپيش

كمبود نيرو در 
هنگام پيك كاري

عدم كنترل 
وحركت خود

خودرو در حال حركت

عدم كنترل

َ واژگون شدن خودرو

وخودرو
سرنشين

بين رفتناز
خودرو

خودروخودروطراحي

رانندهمصدوميت

راننده

دائميناتواني

عدم نجات و مراقبت

مهارت 
راننده

اشكال آشكار

بهنامناسبپاسخ
شرايط

شرايطپيش

ن فشار براي داشت
توليد

د و ناسازگاري بين اهداف تولي
رانندگي

IG
اشكال نهان

كمر بند ايمني

اشكال آشكار

كمربندازاستفادهعدم
ايمني

شرايطپيش

قوانينازنادرستدرك
قوانينابالغعدمايمنيكمربندمربوط

اشكال نهان CO

تاخيرموقعبهاعالمعدم

اشكال آشكار

تاخير در  عكس العمل 
كاركنان اتاق كنترل

شرايطپيش

غير عملي بودن 
مقررات عكس العمل

غير عملي بودن 

دستورالعمل اعالم تاخير

PRاشكال نهان

تاخير در جستجو

اشكال آشكار

آماده نشدن گروه 
جستجو در زمان معين 

شرايطپيش

عدم آموزش 
كاركنٌَ ان كليدي

TR

ناكافي بودن تمرين واكنش
در  شرايط اضطراري

اشكال نهان

دستورالعمل
ر تغيير مسي

اشكال آشكار

عدم گزارش تغيير 
مسير توسط راننده

شرايطپيش

مقررات گزارش دادن 
كامال مشخص نبوده

اجراي ناقص دستورالعمل 
مديريت ترابري

COاشكال نهان



SCAT

•The Systematic Cause Analysis Technique (SCAT). 

سیستماتیکعلتتحلیلوتجزیهروش•
ثابتکهندکمیفراهماساسیومستقیمدالیلازشدهتعریفپیشازهایدستهباچارچوبی•

برSCATروشاینازاستفادهبا.استمختلفصنایعدرحوادثدرمهمینقشاستشده
یژهوبهبودیاقداماتوکردارزیابیحادثهحیندرراموانععملکردتوانمی،مانعیکروی

.استپرداختهخرابیاساسیدالیلبهکهکردپیداراای



BSCAT



Tripod Beta

Tripodروش• Betaحوادثبرایکهاستحوادثتحلیلوتجزیهانجامبرایروشی
ازاستفادهامهنگ.استدقیقوگستردهبسیارروشیزیرا،استشدهطراحیپیچیدهوپرخطر
Tripodروش Betaشودمیتوصیهبسیارآموزش.



Tripod Beta



Tripod Beta

:یدبپرسراوالساینکهاستاینقدماولین.استشدهساختهمرحلهسهدردرختیک•
ذکرعوقایازایزنجیرهعنوانبهحادثهایندردادهرخوقایعتمام"است؟افتادهاتفاقیچه"

متوقفاروقایعاززنجیرهایناندنتوانستهکهاستموانعیشناساییبعدیگام.استشده
همهوقتی"افتاد؟اتفاقاینچگونه":استاینشودمیپرسیدهمرحلهایندرکهسوالی.کنند

مییلتحلموانعاینشکستدلیل،شدمشخصبینایندرخوردهشکستموانعووقایع
انعموازیکهربرای"افتاد؟اتفاقاینچرا":استاینمرحلهاینبرایسوالآخرین.شود

.شودمیمشخصعلیتمسیریک،خوردهشکست



Barrier Failure Analysis (BFA)

•BFAنیست،سازمانیهیچبهمتعلق.استکاربردی،عملیحادثهتحلیلوتجزیهروشیک
برایروشیBFA.نداردایشدهتعریفپیشازلیستهیچBSCATبامقایسهدربنابراین
حادثهیلتحلوتجزیهبندیطبقهبراساسنمودارعناصربندیدستهوحادثهیکساختار

یفتوصبرایوقایعاز.دهدمیارائهراعلیتمسیرهایوموانع،رویدادهاساختاراین.است
رویدادعثبارویدادهرکهمعناستبداناین.شودمیاستفادهناخواستهوقایعازعلیتتوالی
باعثترکیبدرکهباشیدداشتهموازیرویدادهایاستممکنهمچنین.شودمیبعدی

.شوندزیررویداد



Barrier Failure Analysis (BFA)



Root Cause Analysis (RCA)

•RCAدروشودمیشروعحادثهیکبا.استحوادثسادهتحلیلوتجزیهروشیک
میفرواصلیدالیلشدنمشخصتاشودمیحادثهآنبهمنجرکهحوادثازایزنجیره

رعناصبهکهداردراامکاناینسنتیریشهعلتتحلیلوتجزیهیک،حالاینبا.رود
.شودتبدیلمختلفی



Root Cause Analysis (RCA)

RCAیاموانع•

اینماحوادثتحلیلوتجزیهروشهایسایروRCAبیناصلیتفاوت•
رویدادیکچیزهمهRCAدر.نیستمانعبرمبتنیRCAکهاست
BSCAT،Tripodدررویدادهااینازبرخیکهحالیدر،است

BetaیاBFAشوندمیگرفتهنظردرموانعیعنوانبه.



TOP-SET Root Cause Analysis

Kelvinریشهعلتتحلیلوتجزیهروش• TOP-SET®کهاستحادثهبررسیروشیک
میرعنصششحولروشاین.کندمیپیرویزمینهایندرشدهشناختهروشهایبهتریناز

.زمانومحیط،مشابهرویدادهای،افراد،سازمان،فناوری:چرخد
اساسرب،شوندمیآوریجمعتحقیقحیندرکهحقایقیهمچنینو،تحقیقریزیبرنامه•

.شوندمیبندیطبقهموارداین

این،آنازپس.شودمیآغازاولیهحادثهبیانیهباحادثهدامنهبیانبرای®TOP-SETروش•
.یلتحلوتجزیهوتحقیق،ریزیبرنامه:کندمیدنبالرااصلیمرحلهسهاساساًروش





تغییرتحلیلوتجزیه•
.داردتأکیدتغییربرمشکلاصالحبرایتکنیکاین•
.گیردمیقراردقیقبررسیموردهنجارازانحرافبررسی•
.بگیریدنظردرنشدهبینیپیشتغییراتبرخیازناشیرامشکالتهمه•

.شودمشخصآنعلتتاکنیدتحلیلوتجزیهراتغییرات•
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Change analysis 



:کنیداستفادهروشایندرزیرمراحلاز•
.(است؟افتادهاتفاقیچه)کنیدتعریفرامسئله•
.(افتاد؟میبایداتفاقیچه)کنیدتعیینراهنجار•
.(میزانچهتا،زمانیچه،کجا،چیزیچه)کنیدتوصیفویابیمکان،شناساییراتغییر•
.استگرفتهقرارتأثیرتحتچیزیچهکنیدمشخص•
.کنیدشناساییراتغییرمتمایزهایویژگی•
.کنیدذکررااحتمالیعلل•

.کنیدانتخابراعللترینمحتمل•
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Data Analysis



رفتارتحلیل
عملکردعلیتعاملحوادثکلاز٪95-90کهدهدمینشانمطالعات•

مقصرشخصاوقاتاز٪95-90کهنیستمعنابداناین.دارندراانسان
ابهمراه،فردنگرشورفتارکهاستاینسادهمعنایبهاین!است

ادثهحیکدرتوانندمیکههستندمشترکیعناصر،کارمحلفرهنگ
عنوانبهانسانعملکردکهمواردیدر.باشندسهیمآندریابگذارندتأثیر
الزمشتربیتحقیقات،باشدمشکوکمعلولیاکنندهمشارکتعاملیک

.است
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کهبدنیررفتایعنی).کنیدشروعرفتارتحلیلنمودارکردنپربا
یامواردهمه،بعدمرحلهدر.(استشدهبیمارییاآسیببهمنجر

ایجادباعثاستممکنکهرا(پیشینیانمثالً)احتمالیرویدادهای
کدر،محرکهربرای،آخردر.کنیدبررسی،اندشدهرفتاراین

بهیازناستممکنکهرامناطقیتاکنیدارزیابیراپیامدهاازافراد
.کنیدشناسایی،باشندداشتهاصالحیامداخله
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:استعاملسهشاملارزیابیاین
.بداند(-)منفییا)+(مثبترانتیجهفردخواه-اهمیت

دیرترتادهدمیرخآناززودترپیامدکهاستمعتقدفردآیا-بندیزمان
S(Short)- L(long)

C(certain)کنددرکغیرقطعیقطعیبعنوانرانتیجهفردخواه-سازگاری – U

(uncertain)
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.کردمیادارهراحفاظبدونیارهزیراشداعزامبیمارستانبهوشدمجروحکارمندیک:مثال
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(2)پیشران رفتار-1 (3)پیامد (4)ارزیابی

1. Needed to get the job

done

Operated chop saw without 
guard

1. Save time and get job

done

+, s, c

2. Everyone else uses it that

way

2. Will fit in with others +, s, c

3. "It won't happen to me"

attitude

3. Gets the job done. Fit in +, s, c

4.Operating procedure was

unclear

4. Injury -, l, u



ازدبای،عواقبوهامحرکارزیابیوشناساییازپس
علتاتکنیداستفادهتحلیلوتجزیهرفتارکاربرگ

بهراعواقبوکنیدمشخصرامحرکعواملوجود
رایبمشارکتیعللکاراینبا.کنیددرکشکلیهمان
علتتعیینبرایتواندمیکه،شودمیفراهمشما

.شودبررسیاصلی
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:پس تا اینجا

ایمکردهبندیجمعمختلفهایبخشازراحادثهبهمربوطاطالعات•
ایمکردهبررسیرامختلفهایسناریو•
مایکردهاستفادهبررسیوتحقیقوتحلیلوتجزیهجهتمختلفهایتکنیکاز•
ایمکردهشناساییرامختلفعلل•

ایمکردهتعیینراناگواروقایعتوالی•



الحیتعیین اقدامات پیشگیرانه و اص: بخش پنجم



نیدپتاسنیل وقوع حوادث در آینده را بررسی ک
دارد؟وجودآیندهدرحادثهاینوقوعاحتمالآیا•
باالست؟پیامدهایشدتآیاوقوع،احتمالوجودصورتدر•

:پس از تعیین علل و توالی وقایع ناگوار



اصالح علل بوجود آورنده ی حوادث
شودصمشخشفافصورتبهعلتیهربامقابلهبراینیازموردهایکنترل•
دبگیرینظردرمشکالتبرایرادائمیاقداماتهمومدتکوتاهاقداماتهم•
باشدنیازکنترلیکازبیششایدموارد،برخیدر•
کنیدمرورمدامهاکنترلتعییندرراکنترلیاقداماتمراتبسلسله•



Follow-Up

• Involve supervisors & employees
• Are solutions:

o Used?
o Effective?

• Solicit feedback



سلسله مراتب اقدامات کنترلی 

خطرحذف
خطرمعرضدرقرارگیریحذف
شدتکاهش/خطروقواحتمالکاهش

خطرپیامدهای
ریسکانتقال
طشرایمدیریتبرایهاییبرنامهتعیین

اضطراری



رااصالحیاقداماتبهترینتشخیص•
رواگذاآماریهایتحلیلبهتوانمی
:کرد

هایگامدرشدهتعیینهایشاخص•
تشخیصدرراسازمانابتدایی،

اتاقدامتریناساسیونقاطمهمترین
تحلیلوآماراز.کردخواهندکمک
درگیریتصمیمجهتآماریهای

کمکاصالحیاقداماتخصوص
.بگیرید



گزارش دهی حادثه و پیگیری اقدامات: بخش ششم



حادثهگزارش نهایی 

 ها،آنوقوععللووقایعتعیینوحادثهسناریویتهیهازپس•
ازدرس آموزیموضوعبهوشودمیارائهحادثهنهاییگزارش

بهبیهشتقریباًالگوهاحادثهگزارشبرای.شودمیپرداختهحادثه
-میزیرمواردشاملحادثهگزارشیکمعموالً.هستندیکدیگر

:شود



حادثهگزارش نهایی 

-الصهخدرگیر،افرادساعت،وتاریخحادثه،محلشاملکه.حادثهگزارشمدیریتییخالصه•
ووعوقعللحادثه،دردرگیرنیرویتعدادبرآوردجانی،ومالیمختصربرآوردحادثه،ازای

.استآتیاقداماتازایچکیده
سایروامدادیهایتیمعملکردفرعی،واصلیعللسناریو،شاملکه.حادثهتفضیلیشرح•

.شودمیموانععملکردودرگیرهایگروه
تاندارداسهایشیوهبهآن هاازبایدوهستندحادثهازدرس آموزیکه.توصیه هاوپیشنهادات•

تفادهاسمشابهمواردوانیمیشنوکلیپدرس آموزی،هایهمایشآموزش،بروشور،تهیهمثل
.کنیم



Investigation Report

.نیستکامل،نشودارائهمربوطهمقاماتبهوتهیهگزارشیکهزمانیتاحادثهتحقیقات•

.بگنجانیدخودگزارشدربایدکهمواردیخصوصدرپیشنهاداتی•
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زمینهپساطالعات•
استدادهرخزمانیچهوکجادرحادثه•
بوددخیلامرایندرچیزیچهوکسیچه•
شاهدانسایروعاملپرسنل•
(است؟افتادهاتفاقیچه)تصادفحساب•
وقایعتوالی•
خسارتمیزان•
تصادفنوع•

(خطرناکموادیاانرژی)منبعیاآژانس•
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(چرا؛چگونه-حادثهتحلیل)بحث•
(خطرناکمواد؛انرژیمنابع)مستقیمعلل•
(ناایمنشرایطواقدامات)غیرمستقیمعلل•

(محیطییاشخصیعوامل؛مدیریتیهایسیاست)اساسیعلل•
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:اصالحبرایمدتطوالنیوفوریاقداماتبرای(تکرارازجلوگیریبرای)هاییتوصیه•
ایریشهعلل•
مستقیمغیرعلل•

(محافظتیهایسازهیاتجهیزاتیامقادیرکاهشمانند)مستقیمعلل•
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یک ساختاردیگر از  گزارش حادثه

...محل،ساعت،تاریخ،روز،–حادثهکلیمشخصاتوعنوان
...وامدادیهایتیمباختگان،مالشدگان،فوتمصدومین،:درگیرافراد

براوردیخسارات
ناگواروقایعتوالیوحادثهمختصرشرح

امدادیهایتیمعملکرد
ایریشهومستقیمغیرمستقیم،علل

مربوطهواکنشیوپیشگیرانهکنترلی،اقدامات
مختلفهایبخشدرهاکنترلعملکرد

گیرینتیجهوپیشنهادات
پایشواقداماتاجرایجهتهامسئولیت



:در گزارش دهی 

کنیدمستندراحقایقصرفا•
گروهزاوسیعیطیقاقداماتاستممکننکنید،اکتفاحادثهمحلبهصرفا•

کنددرگیرراکاریهای
خصمشگیریتصمیمهایمدلاساسبرراکنترلیاقداماتبندیاولویت•

کنید



آنهاپایشواقداماتاجرای
شوندنمیفراموشکوتاهیزماندرمدتبلنداقداماتکنیدحاصلاطمینان•
شکنیدپایمداومبصورتراکنترلیاقداماتاثربخشی•
نکنیدفراموشرارویدادهابررسیوتحقیقهایشاخص•

کنیدتهیهفوقمواردمداومپایشبرایمشخصیعملیاتیطرح•



Corrective and Preventative Action(s)

اصلیلتعرفعبرایاصالحیاقدامیکفقطاستممکن،شرایطبهبسته
رایبکهباشدداشتهوجوداصالحیاقدامچندینیا،باشدشدهمشخص

واصالحیاقداماتفرم.شودانجامبایدموثریااصلیعللسایررفع
استفادهافیاضاقداماتبهنیازعللکردنلیستبرایتوانمیراپیشگیرانه

مقررعدموباید،پیشگیرانهیااصالحیاقداماتشدنمشخصازپس.کرد
بهایدبفرماین.شودتعیینانجاممراحلهماهنگیبرایمسئولفردیکو

شودلحاصاطمینانپیشرفتازتاگیردقراربررسیموردایدورهصورت
،مرحلهنایدر.شودبستهاقداممورد،تکمیلتاریختکمیلبانهایتدرو

.شودمیگرفتهنظردر"بسته"حادثه
136



:بررسي هاي موردي
هتحليل يك حادثه از طريق نمودارهاي ساد



شروع ماري 
به آشپزي 

ترك 
آشپزخانه 
توسط ماري

صداي 
هشدار دود

ورود ماري 
به 

آشپزخانه

استفاده ماري 
از تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي

عدم كاركرد 
تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي

ريختن آب 
بر روي 

آتش توسط 
ماري

گسترش 
آتش

شروع 
آتش

تماس 
ماري با 
911

رسيدن آتش نشاني
خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

تخريب 
آشپزخانه

آسيب دود در 
سراسر رستوران

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
نمودار رويدادها



استفاده ماري 
از تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي 

عدم كاركرد 
تجهيزات اطفاء 
حريق دستي

اشتعال سريع 
روغن

ذوب شدن 
ظروف 

آلومينيومي

داغ شدن تابه 
توسط جرقه

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

عدم شارژ بودن 
تجهيزات اطفاء

ديدن آتش 
توسط ماري

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تلفن در 
جلوي 

رستوران زنگ 
ميزند

ترك 
آشپزخانه 
توسط ماري

صداي 
هشدار دود

ورود ماري 
به 

آشپزخانه

ريختن آب 
بر روي 

آتش توسط 
ماري

گسترش 
آتش

شروع 
آتش

تماس 
ماري با 
911

رسيدن آتش نشاني
خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

تخريب 
آشپزخانه

آسيب دود در 
سراسر رستوران

شروع ماري 
به آشپزي 

آتش سوزي 
روغن



:عوامل بالقوه

نداشتن آگاهي•
عدم وجود شيوه هاي كار ايمن•
اجراي شيوه هاي كاري ايمن/ عدم پايبندي•
نا به جا/ تجهيزات يا مواد نامناسب•

نا به جا/ طراحي نامناسب•

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز فاكتورهاي علت و معلولي



شروع ماري 
به آشپزي 

صداي 
هشدار دود

ورود ماري 
به 

آشپزخانه

استفاده ماري از 
تجهيزات اطفاء 
حريق دستي 

عدم كاركرد 
تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي

ريختن آب 
بر روي 

آتش توسط 
ماري

گسترش 
آتش

شروع 
آتش

تماس 
ماري با 
911

رسيدن آتش نشاني
خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

تخريب 
آشپزخانه

آسيب دود در 
سراسر رستوران

اشتعال سريع 
روغن

ذوب شدن 
ظروف 

آلومينيومي

داغ شدن تابه 
توسط جرقه

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

ديدن آتش 
توسط ماري

آتش سوزي 
روغن

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز فاكتورهاي علت و معلولي

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

ترك 
آشپزخانه 
توسط ماري

عدم شارژ بودن 
تجهيزات اطفاء

ريختن آب 
بر روي 

آتش توسط 
ماري

تلفن در 
جلوي 

رستوران زنگ 
ميزند



عاديحالتازانحرافشناساييبراي
.ميشوداستفاده

ياتفاقچه»مقابلدر«افتاداتفاقيچه»•
«افتادميبايد

•Used mostly when operations

and standardized

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز تغييرات



:تغييرات معمول
پرسنل•
(Plant)واحد •

سخت افزار•
رويه ها•
كنترل هاي مديريتي•

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز تغييرات



شروع ماري 
به آشپزي 

صداي 
هشدار دود

ورود ماري 
به 

آشپزخانه

استفاده ماري 
از تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي 

عدم كاركرد 
تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي

گسترش 
آتش

شروع 
آتش

تماس 
ماري با 
911

رسيدن آتش نشاني
خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

تخريب 
آشپزخانه

آسيب دود در 
سراسر رستوران

اشتعال سريع 
روغن

ذوب شدن 
ظروف 

آلومينيومي

داغ شدن تابه 
توسط جرقه

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

ديدن آتش 
توسط ماري

آتش سوزي 
روغن

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز تغييرات

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

ترك 
آشپزخانه 
توسط ماري

عدم شارژ بودن 
تجهيزات اطفاء

ريختن آب بر 
روي آتش 
توسط ماري

تلفن در 
جلوي 

رستوران زنگ 
ميزند



درانرژيجريانكهاستايناساسيفرض
:داردوجودحوادثتمامباارتباط

جنبشي-
پتانسيل-
الكتريسيته-
حرارتي-
بخار-
فشار-

ازانرژيكاهشبرايشدهدادهقرارموانع
.استزيستمحيطواموالمردم،

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز موانع



:دسته بندي موانع

تجهيزات•
طراحي•
(رويه اجراي فرآيندها)مديريت •
مديريت/ نظارت•
دستگاه هاي هشدار دهنده•
دانش و مهارت•

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز موانع



شروع ماري 
به آشپزي 

ورود ماري 
به 

آشپزخانه

استفاده ماري 
از تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي 

شروع 
آتش

رسيدن آتش نشاني خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

تخريب 
آشپزخانه

آسيب دود در 
سراسر رستوران

اشتعال سريع 
روغن

ذوب شدن 
ظروف 

آلومينيومي

داغ شدن تابه 
توسط جرقه

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

FE not 

charged

ديدن آتش 
توسط ماري

آتش سوزي 
روغن

تحليل ريشه اي حوادث
آناليز موانع

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

داغ شدن تابه 
توسط جرقه

عدم كاركرد 
تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي

ريختن آب 
بر روي 

آتش توسط 
ماري

اتصال كوتاه 
چراغ خوراك 

پزي

Grease on 

burner 

ignites

گسترش 
آتش

خاموش كردن 
آتش توسط آتش 

نشاني

ترك آشپزخانه 
توسط ماري

تلفن در جلوي 
رستوران زنگ 

ميزند

صداي هشدار 
دود

تماس 
ماري با 
911

استفاده ماري 
از تجهيزات 
اطفاء حريق 

دستي 



علل ريشه اي
با اقتباس از حقايق و آناليز صورت•

گرفته

:بايد به دو پرسش پاسخ داده شود•

چه اتفاقي افتاد؟. 1

چرا اين اتفاق افتاد؟. 2

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
شناسايي علل ريشه اي



عواملازهريكداليلبايدايريشهعلل•
.كندشناساييراآناليزدرشدهمشخص

قتحقيقويپشتوانهازكهاييريشهعلل•
اييشناسگزارشدربايدنيستندبرخوردار

.شوند جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
شناسايي علل ريشه اي



عدم تعميرات اجاق گاز•
طراحي نامناسب تسهيالت–
عدم وجود سياست هاي عملياتي–

شكست عناصر حرارتي•
نبود برنامه تعمير و نگهداري پيشگيرانه–
سيستم قطع كن )طراحي نامناسب تسهيالت –

(خودكار

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
شناسايي علل ريشه اي



شكست تجهيزات اطفاء حريق•
برنامه بازرسي ناكافي–

ريختن آب روي آتش روغن•
(رويدادهاي غيرعادي)آموزش ناكافي –

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
شناسايي علل ريشه اي



عللازهريكبرايمناسباصالحياقدامتعريف
.شدهشناسايي

دادنپاسخطريقازاصالحياقدامپايداريازاطمينان
:زيرسواالتبه

جلوگيريرويدادمجددوقوعازاصالحياقداماتآيا•
ميكنند؟

هستند؟اجراقابلاصالحياقداماتآيا•

يدجدريسكهايوخطراتبيانگراصالحياقداماتآيا•
هستند؟

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
پيشنهادات



چهپيشنهاداتايناجرايعدمعواقب•
بود؟خواهد

موردپيشنهاداتاجرايبرايزمانيچه•
نيازاست؟

است؟پايشقابلپيشنهاداتاجرايآيا• جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
پيشنهادات



گازاجاقتعميرعدم•
تسهيالتنامناسبطراحي•

عملياتيهايسياستوجودعدم•

:پيشنهادات

آشپزخانهدرتلفندادنقرار•

نظارتبدونداغروغنهرگزاينكهسياسيتاجراي•
(ديگر؟عملياتهرگونه)نگرددرها

بررسيوشناساييبرايتوسعهفرآينداصالح•
(JSA)خطراتوبالقوهاضطراريشرايط

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
1#موثر/علت مستقيم-پيشنهادات



حرارتيعناصرشكست•
پيشگيرانهنگهداريوتعميربرنامهنبود•

:پيشنهادات
ناصرعجايگزينيبرايپيشگيرانهنگهدارياستراتژيتوسعه•

حرارتي

(خودكاركنقطعسيستم)تسهيالتنامناسبطراحي•

:پيشنهادات
تجهيزاتياو(پخت)سازيآمادهبرايجايگزينهايروش•

اينجديدخطرات.بگيريدنظردر(گازاجاق)جايگزين
.بگيريدنظردرجايگزيني

ازقسمتهردرصنعتيهايآشپزخانهكنخاموشآتشنصب•
ساختمان

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
2#موثر/علت مستقيم-پيشنهادات



حريقاطفاءتجهيزاتشكست•
ناكافيبازرسيبرنامه•

:پيشنهادات
دستيهايكنندهخاموشنمودنجايگزين/شارژ•

صورتبهدستيهايكنندهخاموشكليهبازرسي•
ساليانهوماهيانه

ازاستفادهدرپيوستهبوقوعرويدادهايگزارش•
شارژبرايكارفرمابهدستيحريقاطفاءتجهيزات
آموزشيامجدد

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
3#موثر/علت مستقيم-پيشنهادات



روغنسوزيآتشرويآبريختن•
(غيرعاديرويدادهاي)ناكافيآموزش•

:پيشنهادات
دربازنگريوآموزشيهايبرنامهكفايتبررسي•

عملكردعدماضطراريواكنشطرح)لزومصورت
(دستيهايكنندهخاموش

باكردنكارنحوهعمليهايآموزشبرگزاري•
دستيهايكنندهخاموش

اتمهارتبرمبتنيهايفعاليتسايربررسي•
كافيعمليآموزشسطحشودحاصلاطمينان

.است

جمع آوری 
اطالعات

جمع آوری اطالعات

شناسايي علل ريشه ای

پيشنهادات

آناليز فاكتورهای 
علت و معلولي

آناليز آناليز موانع
تغييرات

تحليل ريشه اي حوادث
4#موثر/علت مستقيم-پيشنهادات



انفجار شهران

ایجاد نشتی در 
لوله ی آب

شسته شدن 
بستر لوله آب

خم شدن و 
شکستن لوله 

گاز
ایجاد ابر بخار انفجار ابر بخار

زیر ساخت نامناسب•
عدم نگهداری و تعمیرت•
لعدم وجود شیرهای تقلی•
جنس نامناسب لوله•

عدم زیر سازی •
ازصحیح لوله ی گ

عدم وجود قطع •
کن در مسیر

عدم توجه به •
تماس های 

مردمی



CASE STUDY - Ladder

Accident Description:

“I was going to clean gutters.  

I set up the ladder and when 

I stepped on the fourth rung 

up, it broke.  I fell to the 

ground and felt extreme pain 

in my leg.”



QUESTIONS TO UNCOVER CAUSES

What kind of ladder was used? Load rating?

What was the condition of the ladder?

Where did the ladder break?

Was the ladder inspected for damage prior to use?

What kind of training has the employee had to use and inspect ladders prior to use?

What was the employee carrying? How much did it weigh?

Did the load on the ladder exceed the load rating?

How was the ladder stored? Where?

Has the ladder ever been dropped or damaged? If so, how?

How did the ladder rung break?

What is the procedure for cleaning gutters?

Is there a fall protection plan in place?

What was the weather?

What was going on around the work location at the time?



Investigation Findings - Ladder

Ladder is a Type II, metal, load capacity of 225 pounds.

The ladder is kept on a rack on the truck and the truck is parked outside.

The ladder was placed up against a wall at a 1:4 ratio.

Employee was wearing tool belt which weighed approximately 30 pounds. The total load was
above maximum load capacity.

Three days ago the ladder fell off the truck while transporting because it was not secured properly.

The employee says he inspected the ladder after and did not note any deficiencies. It had not been
inspected since.

Employee received training on ladder safety when first employed seven years ago.

Procedures are in place for ladder inspections but not followed or enforced.

No procedures in place for cleaning gutters.



Accident Causes – Ladder

Direct causes

Rung Failed

Indirect causes

Ladder overloaded

Improper storage caused ladder damage (not tied down)

Not inspected prior to each use

Improper selection of equipment

Using defective equipment

Basic causes

Supervisor not enforcing procedures

Inadequate training



CAUSATION SUMMARY
POSSIBLE CAUSES CORRECTIVE ACTIONS FOLLOW UP

Rung failed Take ladder out of service

(Destroyed)

Immediately 

K. Colby

Ladder overloaded Provide equipment that is suitable for 

the task

5/17/07 

K. Gregg

Improper storage caused ladder 

damage (not tied down)

Provide proper means and equipment 

for storage and provide training on 

ladder storage

5/17/07 

T. Kinman

Not inspected prior to each use Develop, carry out and enforce policy 

for inspection of ladders

6/15/07 

B. Dorris

Improper selection of 

equipment

Provide training on proper ladder 

selection

5/16/07

J. Collins

Using defective equipment Provide training on ladder inspection 5/15/07 

G. Jacobson

Supervisor not enforcing 

procedures

Enforce safety rules/discipline policy Immediately 

R. Nunamaker

Inadequate training Provide training on ladder use, 

selection, inspection and storage

5/17/07 

L. Schneider



Accident Causes – Ladder
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Rung Failed
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5/17/07 

L. Schneider



CASE STUDY- Meat Slicer

Accident Description:

“I was slicing roast beef with a meat slicer. My hand slipped into the
rotating blade cutting my thumb and forefinger.”

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997


QUESTIONS TO UNCOVER CAUSES

How was the employee cutting the meat?

What was she doing before she cut meat?

How long had she been using the meat cutter?

Who taught her how to use it?

Are there procedures for using it correctly?

Does the blade have a protective guard? Was it functional?

Have there been other injuries on this cutter?

Is there any protective equipment available?

Who was around before, after?

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997


Investigation Findings – Meat Slicer
Meat being sliced is slippery.

There is a guard on the meat cutter. The configuration of the meat cutter
would have prevented a cut if the guard were used. Procedures required

the use of the guard.

The employee was not trained in the safe use of the meat cutter,
although she was an experienced kitchen worker.

The employee says guard was used, but the person who cleaned the
cutter after the accident said the guard was NOT engaged.

There have been no other accidents on this equipment. However, there
have been several employee injuries in this kitchen.

Employee was talking to another employee and looked away just before
the accident.

There were cut-resistant gloves available but not used. No procedures
mandated their use.

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997


Accident Causes – Meat Slicer

Direct causes

Unguarded rotating blade

Indirect causes

Employee’s hand slipped

Employee was distracted

Meat cutter could be operated without guards in place

Cut-resistant gloves were available but not used

Basic causes

Supervisor not enforcing procedures for equipment

Procedures not in place for use of gloves (PPE)

Employee was not aware that guard use was mandatory

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997


CAUSATION SUMMARY

CAUSES CORRECTIVE ACTIONS FOLLOW UP

Unguarded rotating blade Ensure guard is in place Immediately by all

Employee’s hand slipped Ensure guard is in place 1/15/07

Jo Donahoe

Employee was distracted Develop, implement and enforce 

safety procedures

1/15/07

Charlotte Harper

Meat cutter could be operated 

without guards in place

Retrofit guard so it cannot be 

disabled

Immediate -

Lance Wells

Cut-resistance gloves were 

available but not used

Develop, implement, and enforce 

procedure for glove use

5/15/07 

Pam Milleson

Supervisor not enforcing 

procedures for equipment

Enforce safety rules/discipline 

policy

Immediate –

Louise Matzner

Procedures not in place for use 

of gloves (PPE)

Develop, implement and enforce 

procedures for glove use

5/15/07 

Shirley Schaeffer

Employee was not aware that 

guard use was mandatory

Train staff on use of equipment 

and procedures

Immediate -

Amy Kimberling

http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
http://www.photos.com/en/search/close-up?oid=2705283&a=&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=ham&bl=/en/search/index?f_h%3D1%26f_i%3D1%26f_o%3D1%26f_v%3D1%26f_b%3D1%26f_c%3D1%26k_var%3Dham%26k_mode%3Dany%26big%3D1%26srch%3DSearching...%26&ofirst=&srch=Y&hoid=d8b5547c972f8ef2a135115e69f7f997
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(Lay outارگونومي، چيدمان ،طراحي) تاسيسات، تجهيزات، ابزار . 1

پيش شرايط 

1.Aاردها، مخالف انحراف از روش صحيح اوليه، نبود استاند. )ابزار يا تجهيزات بر اساس ويژگيهای مورد نظر به كار گرفته نشده اند
(!يعني ايمنيقرمزبه عنوان مثال رنگمنطق پذيرفته شده، يا ساير موارد عمومي پذيرفته شده 

1.Bموارد نادرست، مشخص نشدنمواردواضح نبودن نحوه استفاده، مشکل بودن اصالح ) . مشکل استكار با ابزار يا تجهيزات
(.، عدم تطابق عملکرد خواسته شده با طراحيشفافبه صورت محتمل

1.C( قدرت، قد، بينايي، دسترسي . ) فيزيکي افراد نيستهایابزار يا تجهيزات متناسب با قابليت

1.D(كننده خيلي پيچيده، خيلي مبهم، گيج. ) ابزار يا تجهيزات متناسب با درك، عملکرد يا قابليت ذهني كاركنان نيست

1.E ودن كنترل نبود ابزار اندازه گيری، شفاف نب. ) تجهيزات ديد كافي نسبت به عمليات و يا فرآيند در حال اجرا نمي دهدياابزار
.(كامپيوتری فرآيند ، وجود نقاط كور

1.Fمناسبي دوضعيت، اجرای يك دستور كار يا شروع يك عمليات يا فرآيند بازخورتغييرد بعد از نابزار يا تجهيزات نمي توان
(.را نشان ميدهدنمايانگر در جريان بودن عملياتوليײشير باز است ײ:به عنوان مثال. ) ارائه دهند

1.G (اكتقابل بين ابزار يا تجهيزات، چيدمان درهم و برهم، موقعيت های خطرن) .نشده استايمنمحيط كاری به طور مناسب.

ا طراحي نا مناسب ابزار يا تجهيزات به طوريکه كاربر به راحتي قادر به استفاده صحيح از آنه: تعريف
(طراحي ضعيف ارگونوميکي.)نباشد



نوع خطااشکاالت پنهان

DE(درجه حرارت، رطوبت،  گرد و غبار زياد ) .مناسب نيستعملياتيمحيطشرايط طراحي برای 1.01

DE( HSEمعيارهای لحاظ نشدنراهنمای استاندارد غلط، تاريخ گذشته،) .طراحي متناسب با استانداردهای صنعتي نيست1.02

تاريخ وياويژگيهای عملياتي ، الزامات نادرست و ناكافينبود ) .لحاظ نشده استملمعيارهای فرآيندی در هنگام طراحي به طور كا1.03
(گذشته

DE

DE(با محيط عملياتي طراحعدم ارزيابي ارگونومي، عدم آشنايي. ) طراحي توجه كافي به مالحضات ارگونومي نشده استزماندر 1.04

CO.يا مرحله تحويل گيریمرحله اصالح،طراحي زمانكاربر در وعدم برقراری ارتباط مناسب بين طراح 1.05

، حذفخارج كردن تجهيزاتاز رده هزينه بر بودن اصالحات يا . ) طراحي يا اصالحاتزمانوجود محدوديت های مالي يا فشار زماني در 1.06
.(قسمتهايي از طرح در زمان طراحي

IG

ه كمبود اطالعات، پياده سازی نامناسب طرحها، عدم اختصاص زمان كافي برای پياد) . عدم معرفي طراحي های جديد يا اصالح شده1.07
(طرحها سازی

HW

DE(راهنماها، كنترل كيفيت/ كنترل بر تغيير طراحي، بازرسي تطابق با استانداردها ) . عدم كنترل كافي بر فرآيند طراحي1.08

ط با صنعت عدم استفاده ازيك طرح ارگونومي كارا، عدم موفقيت در استفاده از تجربه يا اطالعات مرتب) . نامناسب بودن فلسفه طراحي1.09
)

DE

DE(عدم تطابق مواد با ويژگيهای طراحي ، تفاوت مواد خريداری شده با مواد قبلي ) . عدم كنترل بر خريد مواد ساختماني1.10



(شرايط، تناسب، قابليت دسترسي)تاسيسات، تجهيزات، ابزار . 2

نامناسب دسترسي به مواد ، ابزار و تجهيزات و عدم تناسب آنها با فعاليتشرايط : تعريف

پيش شرايط 

2.A  قابليت بودن، عدم زنگ زدگي بيش از حد، فرسوده) (. به صورت كلي يا جزيي ) ابزار يا تجهيزات كارايي الزم را نداشته و ديگر در شرايط بهينه نيستند
% (100اطمينان

2.Bاد غير ماهر يا قطعات خارج از استاندارد شده يا تعمير نگهداري توسط افرمواد از ) .تعمير و نگهداري ابزار يا تجهيزات متكي بر چاره جويي موقت است
. (انجام شده است

2.Cبه علت تعميراتخريداري نشده، در انبار موجود نيست، قبالً استفاده شده، ديريا اشتباه تهيه شده) . نحوه دسترسي به ابزار يا تجهيزات مناسب نيست ،
. (نيستاستفاده قابل 

2.D(، ويژگيهاي غلطعدم هماهنگي با اهداف، تاريخ گذشته، مارك نامرغوب، كيفيت نامناسب) .ابزار يا تجهيزات با كار مورد نظر سازگار نيست



نوع اشکاالت پنهان
خطا

HW(فهرست كاال، اداري، سفارشات ، پخش . ) سيستم تامين ابزار يا تجهيزات نامناسب است2.01

PR(منجر به استفاده نادرست مي شود . ) استمناسبابزار يا تجهيزات نااستفاده ازروش اجرايي براي2.02

DE.(…از نظر عملكرد، كيفيت، مارك، جنس، اندازه و . ) يا تجهيزات ناكافي استبه ابزارمشخصات و الزامات مربوط2.03

HW.استمناسبارزيابي دوره اي و به روز كردن مشخصات ابزار يا تجهيزات ناو سيستم كنترل 2.04

2.05
مستعد بهخارج از ويژگيهاي مورد نظر طراحي مثل استفاده از مواد) . در شرايط نامناسب مورد استفاده قرار مي گيرندابزار يا تجهيزات 

HW(  محيط مرطوب خورنده در 

HW(.ثيف شده استرفته، آسيب ديده يا خيلي كبينبخش هايي از ) . تميز نشده اندبه طور كامل ابزار يا تجهيزات به طور صحيح انبار يا 2.06

TR(.توسط فرد آموزش نديده،  بي تجربه و فاقد صالحيت) . استشدهنادرست ابزار يا تجهيزات استفادهاز 2.07

MM(جرا، ثبت ابرنامه ريزي،) تعميرونگهداري نامناسب ابزار يا تجهيزات 2.08

2.09
انجام كيفيت نامرغوب، تعداد نامناسب، عدم) .وجود داردمالي يا فشار زماني هنگام خريد يا اصالح ابزار يا تجهيزاتمحدوديت هاي
HW(اصالحات الزم 

2.10
واصل بازرسي با كامل نبودن بازرسي ها ، عدم تناسب ف،دفعات بازرسي نا كافي است ).نامناسب استسيستم بازرسي ابزار يا تجهيزات
MM(.حساسيت تجهيز ، ابزار يا مواد

2.11
ل غير قابعدم اعالم يا گزارش نامناسب در خصوص مواد ) .نامناسب استارتباط بين واحدهاي بازرسي فني و تعمير و نگهداري

MM(استفاده 

HW(دزدي ) .مناسب نيستكنترل ابزار يا تجهيزات مورد استفاده در محيط كار2.12

HW.نمي باشدمطابق ويژگيها و الزامات قراردادي–هم در هنگام خريد و هم بعد از آن -سيستم كنترل ابزار يا تجهيزات2.13

MM.استپيگيری گزارش بازرسي تجهيزات نامناسب2.14



يروش اجرايي، ساختار، مجوزهای كار. 3

مجوزها، دستور العمل ها، و ( گردشکارها)كيفيت نامناسب يا نبود روش های اجرايي: تعريف

پيش شرايط

3.A(وجود ندارد، يافت نمي شود، دسترسي به آن مشكل است) .روش اجرايي وجود ندارد يا به طور مناسب در دسترس نيست.

3.B(مطابقت ندارد،دو نقيص، نامناسب، روش اجرايي رسمي با روشهاي كاري معمولضنادرست، تاريخ گذشته، ) .استروش اجرايي ناقص.

3.C (ه به زبان خارجي، به دليل برداشت نامناسب كار با آن مشكل است، تنظيم غير منطقي، شرح پيچيد) .نيستفراگيرروش اجرايي

3.Dاز در عدم اشاره به اقدامات مورد نيت خيلي كم، اخطارات نامشخص، ااطالع) . روش اجرايي كمك زيادي به انجام وظيفه  به طور كامل نمي كند
(زمان بروز اشكال

3.E(نبود سيستم كارا جهت انتخاب و جاري سازي موثرترين روش اجرايي ) . ي وجود داردروش هاي اجرايي متعدد

3.Fوجود واژه ها و اصطالحات تعريف نشده و نا آشنا در روش اجرايي باعث بي انگيزه شدن كاربران در استفاده از آن مي شود.



نوع اشکاالت پنهان
خطا

PR.(يف استبدليل استفاده هاي متعدد قابل خواندن نيست يا پاره شده يا كث) .استفاده مناسب نيستروش اجرايي براي 3.01

نامناسب، ( index)بدون فهرست موضوعي يا با فهرست موضوعي . ) سيستم نگهداري و بازيابي روش اجرايي نامناسب است3.02
(براي استفاده از آن ، نياز به وجود مجوزراز محل كاريدوربودن محل نگهدا

PR

DE(مشخصات تهيه كننده نداشتن تاريخ تجديد نظر، فهرست موضوعي، ) . مناسب نيستفرمت روش اجرايي3.03

OR.(ود، كثيف يا گم مي شدروش اجرايي برگردانده نمي شو) . كاركنان در استفاده از روش اجرايي نظم و انضباط ندارند3.04

ربه در نداشتن دانش خاص عملياتي، نداشتن دانش يا تج) .صورت مي گيردتنظيم روش اجرايي توسط افراد نامناسب3.05
(خصوص پيش نويس اوليه

PR

PR(م كمبود بودجه، زمان بسيار كوتاه، پرسنل ك) . محدوديت وجود داردتجديد نظر يا تصحيح روش اجرايي ،بهبودبراي3.06

د در خصوص تصحيحات، جامعيت، كارآيي، مفي) . وجود نداردروش اجرايي از در خصوص استفاده عملي يبازخور مناسب3.07
(بودن

CO

ديد مالحضات و نقطه نظرات معتبري در خصوص تج) .وجود نداردروش اجراييشپذيريا براي اظهار نظريفرمت مناسب3.08
.(نظر روش اجرايي اعمال نمي شود

CO

PR.فهرست گيرندگان روش اجرائي مشخص نيست3.09

 ISOتن گرف-به منظور نشان دادن شايستگي، اهداف بيمهثالم) . روش اجرايي براي اهداف غير عملياتي نوشته شده است3.10

9000)
IG

رست عدم بررسي جهت اطمينان از فهم د، است نامناسبنظارتزمان) .نا مناسب استنظارت بر پياده سازي روش اجرايي3.11
(روش اجرايي معرفي شده توسط كاركنان

PR

نه سازينگهداري و بهينبود فرد مسئول براي ) .نامناسب استكنترل بر كيفيت و كميت روش اجرايي موجود در سازمان3.12
(روش اجرايي، نبود بازبيني بر كل مجموعه روش اجرايي، نبود كنترل كيفي بر روش اجرايي پيمانكاران

PR

ايمني در روش هاي كاري وارد نشده، خط) . در زمان تغييرات و بهينه سازي اهميتي نمي دهدسازمان به مسائل ايمني 3.13
(.مشي كه مشوق كار ايمن باشد وجود ندارد

OR



سبشرايط تحميلي نامنا. 4

كاربرد نداردكاربرد دارد. شرايط فيزيکي و ساير تاثيراتي كه اثر نامطلوبي بر عملکرد انساني دارد: تعريف

پيش نياز

4.Aم، باران، سروصدا، بوي بد، ارتعاش،دماي باال، باد، تابش مستقي.) مي ريزدهمبر اجراي عمليات تاثير گذاشته يا آن را به،شرايط خارجي يا محيطي
(اختالالت جوي، رطوبت، تاريكي، گردوغبار، ابر،مواد شيميايي،محيط خصمانه 

4.B ارد، بيماري، استفاده يا استعمال ناصحيح د. ) باعث به هم ريختن عمليات يا سطح هوشياري مي شودرفتاري و كاريعوامل شخصي يا الگوهاي
(كاربلندمدت، به هم ريختن  نظم شبانه روز، شيفت شب، چرت بعد از ناهار، ماه رمضان 

4.Cكل، اختالل در دريافت هاي محيطي، اشتباه در ارزيابي و حل مش) . استفاده از مواد مخدر، الكل و سايرموادي كه روي رفتار انسان تاثير مي گذارد
.(ناتواني در درست فكركردن

4.D (كنواخت ، كارهاي يبرئيس در محل كار، نداشتن منش و رفتار مناس/ نامشكالت با همكارمشكالت در خانه،بي توجهي،) كاهش توجه به كارمربوطه

4.E د، ناتواني در جاه طلبي زياد، اعتمادبه نفس زيادي به توانايي خوײانجام بده-مي تونيײي رفتارفرهنگ توجه زياد، ) توجه بيش از حد به كار مربوطه
(سپردن كار به كسي ديگر،  ترس از شكست، كله شقي هاي غيرمعمول، رفتارهاي قلدرمآبانه 



نوع اشکاالت پنهان
خطا

DE.طراحي غير اصولي يا نبود عايق بندي تجهيزاتيكه ايجاد سروصدا، ارتعاش، درجه حرارت باال مي كند4.01

ش، لباس نبود سايه بان، تهويه هوا، محافظ گو. ) حفاظت پرسنلي مناسب در برابر تاثيرات مضر خارجي وجود ندارد4.02
(عايق حرارتي 

DF

ثال به عنوان م. ) روش اجرايي مناسبي كه مشخص كند درچه شرايط محيطي، كار بايد متوقف شود، وجود ندارد4.03
(-C40زير C50باالي 

PR

HK(بوهاي نامطبوع .) توجه كافي به تميز و مرتب نگهداشتن محيط كار نمي شود4.04

EC.كاركنان به اندازه كافي با محيط فيزيكي، آب و هوا يا شرايط جوي سازگاري ندارند4.05

CO.گزارش شرايط فيزيكي و تاثيرات منفي آن بر كاركنان به مديريت داده نمي شود4.06

EC(كمبود بودجه،كمبود وقت، تعداد كم پرسنل. ) منابع كافي براي بهبود بخشيدن محيط كاري وجود ندارد4.07

IC.توليدي، اتخاذ مي شود–بر اساس مالحظات مالي يا فني ( نامناسب ) تصميمات كاري در اين محيط 4.08

EC.براي شناسايي افراد داراي مشكالت شخصي، روشهاي اصولي وجود ندارد4.09

EC.  براي شناسايي افراد بيمار يا افرادي كه داروهاي اثرگذار بركار مصرف مي كنند روشهاي اصولي وجود ندارد4.10

EC.نداردروشهاي اصولي وجود( افسردگي، نااميدي،مشكل با همكاران ) براي شناسايي افرادي با مشكالت اجتماعي 4.11

تحويل عدم آموزش. ) بر رفتار كاري نامناسب افراد به طور دقيق نظارت نمي شود يا رفتارشان تصحيح نمي گردد4.12
(كار به ديگري، عدم توجه به عوامل انگيزشي و ترس از شكست، نبود روش برخورد با فرهنگ قلدر مآبانه

EC

EC.(نداردمديريت تمايلي به گوش دادن. ) براي شناسايي و مديريت شرايط كاري نامناسب، روش اصولي وجود ندارد4.13

دامات مناسب شرايط كاري نامناسب و گريز ناپذيربه طور صحيح شناسايي نشده يا ضعيف ارزيابي مي شود يا به اق4.14
(اسي طوفان و رعدوبرق، گردباد، طوفان شن، شورش سي. ) جهت كاهش تاثيرات سوء آن در نظر گرفته نشده است

DE



محيط كار. 5

كاربرد نداردكاربرد داردعدم توجه كافي به تميز يا مرتب نگهداشتن محيط كار: تعريف

پيش نياز

5.Aسريع به سطح لغزنده، ابزارهای سنجش خوانا نيستند، عدم دسترسي.) تاسيسات، ابزار، تجهيزات يا سطح زمين محيط كار كثيف است
(مواد 

5.B(وجود موانع، فضای كاری كم، ناتواني در انجام كار با بازدهي باال.) محيط كار به طور مناسب مرتب نشده است.

5.C(ناتواني در پيدا كردن مواد الزم ،ناتواني در انجام كار با بازدهي باال.) نحوه چيدمان تجهيزات و سازماندهي آن مناسب نيست.



نوع خطااشکاالت پنهان 

رعت كثيف مي به دليل طبيعت كاري محيط كار به س.) تميز نمي شود يا به ندرت تميز مي شوند( تاسيسات، تجهيزات و ابزار) محيط كار5.01
(شود

DE

DE.  ابزار يا تجهيزات به خاطر شكل يا طبيعتشان نمي توانند تميز باشند يا به سختي تميز مي شوند5.02

DE.فضاي انبار ناكافي است و يا فضاي كاري آنقدركوچك است كه نمي تواند مرتب و تميز نگه داشته شود5.03

جمع آوري فاضالب، لوله هاي) جمع آوري و يا پااليش پسماندهاي توليد شده توسط تجهيزات يا تاسيسات به طور مناسب انجام نميشود5.04
(پساب و تصفيه نامناسب 

DE

HK.تجهيزات و يا مواد تميز، در دسترس نيست يا داراي كيفيت نامناسب است5.05

PR.(چگونگي دوره پاكسازي مشخص نيست. ) روش پاكسازي و مرتب كردن محيط كار نامناسب است5.06

EC.شرايط جوي، تميز و مرتب كردن مناسب را مشكل مي سازد5.07

HK(بودجه خريد كم، زمان كوتاه، تعداد كم پرسنل.) منابع كافي براي تميز و مرتب نگهداشتن سطح زمين محيط كار وجود ندارد5.08

TR.آموزش يا تجربه پرسنل براي نظافت مناسب نيست5.09

CO.  عدم آگاهي و اطالع رساني نا مناسب براي تميزكردن محيط كار و تجهيزات5.10

CO. عدم گزارش دهي صحيح و به موقع نسبت به كيفيت نامناسب نظافت محيط5.11

CO(« . تاين وظيفه شيفت بعدي اس»نبود انگيزه نسبت به وضعيت  محيط كار .) نبود احساس تعلق خاطر به محل كار در پرسنل 5.12

مكاني كدام بخش يا كدام شيفت مسئول تميز كردن چه. ) برنامه ريزي و تعيين محدوده وظايف و موقعيت ها، مناسب و واضح نيست5.13
(است ؟ فهرست وظايف و بازنگري ها 

OR

OR.(بازرسي انجام نمي شود. ) نظارت كافي بر تميز و مرتب كردن محيط كار وجود ندارد5.14

يچ گونه به عنوان مثال ه. ) مديريت وارد اين مسائل نمي شود. خط مشي مناسب در رابطه با نظافت يا مرتب كردن محيط كار وجود ندارد5.15
.(بازديدي از نحوه تميز بودن محل كار توسط مديريت صورت نمي گيرد و يا پس از بازديد پيگيري نمي شود

HK

مناسبي ماشين های جمع آوری زباله كافي نيستند و يا در وضعيت. ) زباله و ضايعات به خوبي مرتب و جمع آوری نمي شوند5.16
.(قرار ندارند

DE



آگاهي، آموزش، صالحيت. 6
صالحيت يا تجربه در حد كفايت نيست، آموزش نديده اند يا. ) پرسنل از صالحيت يا تجربه كافي برخوردار نيستند:تعريف

.(آموزششان كافي نبوده است كاربرد نداردكاربرد دارد

پيش شرايط 

6.Aافي ندارند، آموزش تجربه ك. ) پرسنل از دانش كافي بهره مند نيستند يا بينش كافي نسبت به نوع كار و چگونگي انجام وظيفه شان ندارند
.(آنها  موثر نبوده است

6.Bײآموزش در محل كار . ) پرسنل تجربه كافي نسبت به انجام وظيفه شان ندارندOn-The- Job Trainingنديده اندײ) .

6.Cپرسنل توانايي كافي نسبت به انجام وظايفشان ندارند.



نوع اشکاالت پنهان
خطا

اي افراد صورت معاينات پزشكي و ارزيابي مناسبي از توانايه. ) فرآيند استخدام پرسنل به درستي صورت نگرفته است6.01
.(نگرفته است

OR

تست نهايي برروي موارد آموزشي يا مهارتهاي. ) تست ميزان اثربخشي آموزش هاي داده شده مناسب نبوده است6.02
.(مربوطه انجام نشده است

TR

نطقه مالحضات مالي، سياست هاي تبعيض آميز، برنامه هاي م. ) پرسنل بر مبناي مالحضات خاص استخدام  شده اند6.03
(اي 

OR

TR(سرمايه، زمان . ) منابع كافي براي انجام برنامه هاي آموزشي وجود ندارد6.04

CO.  مديريت آموزش در خصوص كيفيت و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي/ عدم ارسال گزارش به مدير6.05

TR.عدم اعالم نياز برنامه هاي آموزشي تكميلي براي پرسنل آموزش ديده6.06

TR.نبود استاندارد برنامه هاي آموزشي و الزامات مشخص در زمينه صالحيت مورد نياز جهت تصدي مشاغل6.07

ن عدم معرفي به موقع پرسنل جهت گذراند. ) زمانبندي،هماهنگي يا برنامه ريزي آموزشهاي دوره اي نامناسب است6.08
.(دوره هاي آموزشي و اخذ مدارك معتبر

TR

TR.پرسنل داراي پرونده آموزشي و ارتقاء شغلي نيستند6.09

OR.راهنماي مناسبي براي حداقل آموزش و تجربه هاي مورد نياز براي يك شغل خاص وجود ندارد6.10

TR.راهنماي مناسبي براي ايجاد الزامات آموزش و دوره هاي آموزشي وجود ندارد6.11

TR(استاندارد آموزش نامناسب، نبود. ) كيفيت آموزش و برنامه هاي آموزشي مطابق با استاندارد نيست و كنترل نمي شود6.12

TR(بدون متولي، بدون كنترل، بدون بازنگري . ) مديريت و سازماندهي آموزش، ضعيف است6.13

TR(بي توجهي مديريت نسبت به مساله صالحيت. ) هيچ دوره آموزشي تصويب يا سازماندهي نمي شود6.14



عدم سازگاري بين اهداف. 7

تحققو پيگيری طرفمطابق قوانين تصويب شده از يكايمنموقعيتي كه در آن پرسنل بايد بين روشهای كار : تعريف 

ي را انتخاب كننديکاز طرف ديگر، ، سياسي ، اجتماعي يا شخصي، مالي توليد اهداف 

پيش شرايط

7.A مي شودهای اجراييدقتي دركار، ناديده گرفتن قسمت هايي ازروشبيسرعت در انجام عمليات منجر به.

7.Bكاری خيلي ، دورهسازماندهي نامناسب كار نبود برنامه تعمير و نگهداری پيوسته، ) . بدون در نظر گرفتن شرايطافزايش توليد
(طوالني 

7.C(.استتوليد، عمليات اصالحي به تعويق افتادهبه دليل ادامه . )از يك موقعيت خطرناك بالقوه، چشم پوشي شده است

7.Dاقدامات مربوط به . )ادامه پيدا مي كندفعاليتنبودن شرايط كاری، ايمن با وجود آگاهي پرسنل ازHSE و يا اقدامات تعمير و
.(توسط يك مقام آگاه به حالت تعليق در آمده استنگهداری به طور موقت 

7.E(مقام ارشد دستوراتبه خاطر اهداف توليد، محيط اجتماعي، يا ) .پرسنل تحت فشار كار مي كنند



نوع اشکاالت پنهان
خطا

7.01

(.استمديريت اهميت ايمني را به طور شفاف بيان نكرده) . ندارندراپرسنل اختيار الزم براي متوقف كردن فعاليتها 

OR

CO.داده نمي شود،در مورد موقعيت هاي خطرناك بالقوه به شخصي كه اختيارات الزم را دارديمناسبگزارش 7.02

IG(.قواعد توسط مديريت پذيرفته نيست. ) گروههاي غيررسمي تحت فشار هستنددستوراتپرسنل براي تبعيت از 7.03

جاد مي در كار اختالل ايخجالتي بودن، انگيزه بيش از حد، اعتياد، اهداف فردي ) .، اولويت بندي را مشكل مي سازدشخصيتيفاكتورهاي 7.04
.(كند

OR

IG(.مشكالت خانوادگي، فعاليتهاي ديگري كه از اولويت برخوردارند) .شرايط بيروني فرد، اولويت بندي را مشكل مي سازد7.05

OR(.جلوي اولويتهاي شخصي گرفته نشده است) .كافي نيستايمن ،نظارت براي برقراري شرايط كاري 7.06

تحقق اجراي مصوبات جلسات اضطراريمدت، هسود كوتااقدام براي كسب).كافي نيستايمن ،تعهد مديريت براي برقراري شرايط كاري 7.07
(اهداف توليد 

IG

مني از مربوط به اياولويت هاي عملياتي به اندازه كافي شفاف نيستند، الزامات ) .نداردرا موجودفاوتمديريت شناخت كافي از اهداف مت7.08
(طريق برنامه ريزي هاي ساليانه مورد توجه قرار نمي گيرد

IG

ت وجود سياستهای ملي باعث عدم رعايت صالحيسياسي، های فشار) .در بخش مديريت فشارهای خارجي، اشکال وجود دارد7.09
های الزم در فرآيند استخدام

.(مي شود

IG



اطالعات، ارتباطات. 8

موثر و متقابل بين كاركنان ، واحدها و بخش های مختلفنبود يا ضعف ارتباطات :تعريف

پيش شرايط

8.A ر ارسال اطالعات از مبدا و يا ضعف دضعف در) .ناسب فرستاده يا ارجاع نشده استكاركنان ، واحدها و بخش های مختلف به طور مبه مهم اطالعات
(كانالهای ارتباطي

8.B درخواست نمي شودكاركنان ذيربط يا واحدها و بخشهای مربوطهاطالعات مهم توسط.

8.C مي شودمناسب دريافت نشده يا با تاخير زياد دريافتكاركنان ويا واحدها و بخشهای مربوطه به طوراطالعات مهم فرستاده مي شود وليکن توسط. (
(.انتقال اطالعات صورت مي گيرد اما اطالعات به طور مناسب دريافت و تحويل داده نمي شود

8.D(.ير استيا قابل تفسواضح نيست، درك آن مشکل استد،دريافت مي شود اما فهميده نمي شو) .پيغام های مهم اشتباه تفسير يا فهميده مي شود

8.E(.شوداشته ميذگيرد، طبق عادت كنار گشود اما اقدامي در مورد آن صورت نميفهميده مي) .دهددريافت كننده پاسخ كافي به پيغام نمي



نوع اشکاالت پنهان
خطا

DE(عمليات  به صورت دستي است) .روش اطالع رساني مناسب نيست8.01

، كانالهاي ارتباطي كمقطع شدن نقاط ارتباطي، ظرفيت بسيار كم، تجهيزات ارتباطي) .كيفيت و كميت تجهيزات ارتباطي كافي نيست8.02
(بسيار كم 

CO

DE(عوامل نامساعد جوي، سر و صدا ) .تاثير عوامل خارجي مخرب ارتباطات را مختل مي كند8.03

راالعات شخصي بايد اط؟ چه شخصي بايد اطالعات را دريافت يا تقاضا كندچه ).روش اجرايي براي ساختارهاي ارتباطي نامناسب است8.04
(كند؟اعالم 

PR

، زبان كلماتففمخ،به كارگيري واژه ها . ) موجود نيست،روش اجرايي براي توضيح اينكه اطالعات چگونه انتقال يا درخواست شود8.05
.(داردمناسب نيست، روش اجرايي نياز به تكرار براي تفهيمCrane))ه جرثقيلرانندانجام برخي از كارها مانند اشاره اي براي 

PR

CO(، كله شقي مصرف دارو و مشروبات الكلي، ناشنوايي).كنندتر ميفاكتورهاي انساني ارتباطات را مشكل8.06

انندگاننامه استاندارد و مخفف كلمات، زبان اشاره اي براي ره واژ) .آموزش كافي براي برقراري ارتباط به بهترين نحو داده نشده است8.07
(دستورالعمل ها مفاهيمروش توافقي ساده و واضح، ت،Crane)) جرثقيل 

TR

را نمي دانند چه كسي الزم است چه چيزي.)ان در مورد چگونگي تقسيم اطالعات و دانش مناسب نيستيرآموزش سرپرستان و مد8.08
(بداند

TR

CO( متفاوت گويشزبان بومي، لهجه و ) وجود مشكالت زبان 8.09

CO(مي شود و ساير كانالهاي ارتباطي ارزيابي نجلسات ايمني،تاثير خبرنامه ) .وجود ندارداز تاثير كانالهاي ارتباطييمناسبگزارش 8.10

IG( ي هيچ تمايلي به شنيدن و تحمل اخبار بد وجود ندارد، وجود فشار زمان) .اهداف ناسازگار مانع انتقال و دريافت اطالعات شده است8.11

CO.محدوديت هايي در مورد خريد يا اصالح تجهيزات يا ساختار ارتباطي وجود دارد8.12

CO.كنترل كافي برروي استفاده صحيح از وسايل ارتباطي و پيگيري روشهاي اجرايي ارتباطي وجود ندارد8.13

ني بودن طوال).ساختار ارتباطي نامناسب مانع گرفتن اطالعات، رسيدن به موقع و دريافت توسط شخص مربوطه مي شود8.14
(ارتباطي كانالهای

CO



يمسئوليت پذيري، سازمانده. 9

مي شوددر سازمان مديريت كاهش اثر بخشي يا استراتژی مديريت منجر بهسازمانيفرآيندهایودر ساختار، فلسفهنقص: تعريف 

پيش شرايط

9.A ط سرپرستان توسفعاليتهاتركيب خطرناك مجوز كار ، غيبت سرپرستان يا مشغله زياد آنها، كامل كردن نامناسب) نظارت نامناسب
(.استتشخيص داده نشده

9.B(فعاليت ها و موقعيت ها كنترل نمي شود) .درك كاملي از تمام فعاليت های داخل شركت وجود ندارد.

9.C (بدون هيچ ارزيابي عملکرد و پيگيری ) .دارای عملکرد ضعيف برخورد نشده يا تعويض نمي گردندبا پرسنل

9.D (بر پايه های غلط، زمان كوتاه، بدون مجوز، توسط شخص نامربوط ) .گرفته مي شودغير مسئوالنهتصميمات نادرست يا

9.E (خطا در تخمين و هماهنگي، ايجاد تاخير و يا همزمان شدن چند فرآيند با هم ) .نامناسب استبرنامه ريزی فعاليت ها

9.F(غل اختصاص نامناسب سرمايه، مواد، زمان و افراد مرتبط به آن ش) .وسايل برای وظايفي كه بايستي انجام شوند، كافي نيست

9.G(.كار نمي كنند، عالقه قلبي به كار ندارندايمنپرسنل به صورت ) .فرهنگ رايج در شركت ناسالم است



نوع خطااشکاالت پنهان

OR(مديريت  نادرست شركت، پيگيري سرخود سياست هاي غلط ) .استاولويت هاي مديريت نادرست تعيين شده9.01

OR(.كيفيت هدف نيست يا عملي نيست) .استاهداف سازماني به طور مناسب تعريف نشده9.02

، ه استمقصود اصلي شركت منحرف شدمديريت شركت جهت دار نيست، از ) .شركت به طور مناسب يا كافي تعريف نشده استروش رايج 9.03
(.است و شركت در حال سر در گمي به سر مي برديکي از شاخه های فعاليت های شركت حذف شده

OR

چشم انداز



ساختار سازماني

OR.(استكار محدود شدهعمولآموزش به تعاريف م، فعاليت هاي ملزم كاري در شرح وظايف تعريف نشده است) .استشرح وظايف به طور كامل تعريف نشده9.04

ا كارآمد ارتباطات درون سازماني بين اشخاص و بخش هاي مختلف سازمان شفاف ي) .استشركت به طور كامل تعريف نشدهارتباطيساختاريا نمودار سازماني9.05
(.نيست

OR

OR(.، معيارهاي پايين، نبود انعطاف پذيريبيش از حدكاغذ بازي و سختگيري) . نيستآسازماندهي شركت و ساختار ارتباطي آن كار9.06

؟ مسئوليت مشخص نيست كه چه كسي يا چه واحد سازماني مسئول چه كاري است) .پاسخگوئي يا مسئوليت پذيري به طور صحيح و كارآمد تعريف نشده است9.07
(.پذيري و پاسخگوئي در اختيار افراد مختلف گذاشته مي شود

OR

OR.واحدهای سازماني متعددی وجود دارند كه از نظر ساختاری و مديريتي در حال تغييرند9.08



كنترل

اختيرار يرك سرپرستي بيش از حد گسترده شده، اجرا و كنتررل در).سيستم هاي كنترلي درون شركت از نظر ساختاري، منابع و راه و روش مناسب نيست9.09
(.سرپرستي مناسب نيستت،فرد اس

OR

IG(بيروني دولت، سازمانهای ) .واحدهای تشکيالتي خارج از سازمان برروی سازمان اعمال نفوذ مي كنند9.10



و تعميراتنگهداري. 10
عملکرد سيستم نگهداری و تعميرات ضعيف است: تعريف 

پيش شرايط

10.A(قابل اعتماد نيستند100%زنگ زدگي زياد، فرسودگي زياد، ) .يا تجهيزات خراب هستند و ديگر در شرايط بهينه كار نمي كنندرازاب.

10.B(مواد و كارشناسي غيراستاندارد ) .تعمير و نگهداری ابزار يا تجهيزات موقتي است

10.Cابزار يا تجهيزات در دسترس نيستند.

10.D(از نظر تنظيم اوليه، كاليبراسيون ) .نيستندعتمادقابل ا،تجهيزات تشخيص، اعالم و تخليه

كاربرد نداردكاربرد دارد



نوع خطااشکاالت پنهان

كردن بازه ا به سختي مي رسد، نياز بيقطعات نمي رسد ) .به علت روش طراحي، تعمير و نگهداري ابزار يا قسمتي از تجهيزات مشكل است10.01
(.كل سيستم است

DE

DE(طراحي ارگونوميك ضعيف ) استفاده از ابزار يا تجهيزات مورد استفاده در تعمير و نگهداري مشكل است 10.02

MM.تعمير و نگهداري از كيفيت كافي برخوردار نيستندمورد نياز براي مواد، ابزار يا تجهيزات 10.03

PR(.به روز نيست، كارآمد نيست، صحيح نيست) .دستورالعمل هاي اجرايي كاري براي وظايف تعمير و نگهداري مناسب نيست10.04

MM(راهنما ندارد، يا راهنماي غيراستاندارد يا پيش نويس بدون مجوز ) .مستندات تعمير و نگهداري مناسب نيست10.05

ا اختالل در مشكالت محل كار و خانه، بيماري، استفاده از دارو، اعتياد ي) .،بر عملكرد تعمير و نگهداري تآثير مخرب داردفاكتورهاي انساني10.06
(شب -ريتم روز

MM

DE(ندماي خيلي باال، تاريكي، سر و صدا، بوي بد، باد و بارا. ) مختل كننده عمليات تعمير و نگهداري است،شرايط زيست محيطي10.07

TR("on-the-job-training"آموزش در محل كار ،عدم آموزش هاي خاص) .سطح تجربه و دانش پرسنل تعمير و نگهداري كافي نيست10.08

ان خيلي ، زمكم بودن بوجه خريدپرسنل خيلي كم تعمير و نگهداري، ) .را مشكل مي سازدمناسبتعمير و نگهداري ،محدوديت هاي منابع10.09
(وتاه ك

MM

MM(عدم اعالم مواد يا تجهيزات معيوب ) .وجود نداردهمكاري كافي بين تيم بازرسي و تعمير نگهداري10.10

جلو -ستگاه عقباشتباهات تكراري، تنظيم د) .نيستكافيابزار يا تجهيزاتײتنظيمײتعمير و نگهداري روي مربوط بهسوابق يا مستندات10.11
(.شودمي

MM

ندارد، عدم نسبت به عمليات تعمير و نگهداري وجودگاه جامعيديد).برنامه ريزي و هماهنگي فعاليت هاي تعمير و نگهداري مناسب نيست10.12
(.اولويت بندي براي موارد اساسي، عدم برنامه تعمير و نگهداري مناسب

MM

PR.براي عمليات تعمير و نگهداري مناسب نيستײرمجوزكاײسيستم 10.13

ازرسي انجام آزمايش عملي و بگونهكارآيي آن داده نمي شود، هيچميزان ي از گزارشهيچ ) .كنترل كيفيت تعمير و نگهداري مناسب نيست10.14
(.نمي شود

MM

است، وردیمبراساس شرايطيا، ودستگاهتعمير و نگهداری منوط به از كارافتادن)  .فلسفه تعمير و نگهداری نامناسب است10.15
(.فلسفه تعمير و نگهداری برای تجهيزات نامناسب است

MM



سطح 
حادثه

ساعت تاريخ وقوع

5
ارتباط 
حادثه 

نوع حادثه









9حادثه شماره 

ريزش



سطح 
حادثه 16:00 ساعت 05/06/1384 تاریخ وقوع

5 پروژه ای ارتباط 
حادثه 

ریزش نوع حادثه



D155











:پيشنهادات

استتهگرفميقرارکنترلتحتوشناساييبايدخطرناکوسستهایديواره-

غلشآننيازموردمدارکبودنداراازافرادبکارگيریواستخدامازقبلحتما-

.گرددحاصلاطمينان



ينان کارشناس وزارت کار علت حادثه را بررسی نکردن ريزش قسمتهای سست و عدم حصول اطم

عنوان نموده است% 100از استحکام جبهه کار و ديواره ها،  توسط مسئولين کارگاه به ميزان 



:حادثهشرح

کارگاهدرقبلماه6ازکه1357متولدصالحيرضاآقایسازبلوکدستگاهسرويسکار

هدايتایهزبانهياهالقمهروغنکاریجهتکههنگامياستبودهفعاليتمشغول

روليكينيسافقيحرکتمحل)خطرناکمنطقهواردبلوکفلزیهایپالتکننده

روليككغلطبينروليك،سينيافقيحرکتاثردرشودمي(متر5/1حدودطولبه

.نمايدميوتفمتأسفانهسر،شدنمتالشيبعلتوشدهپرسدستگاه،عمودیپايهو









:مشاهداتوهايافته

انه هاای منطقه ای که کارگر از آنجا اقدام به روغن کاری زب-

اظ هدايت کننده نموده است به نظار نماي رساد کاه از لحا

اصولي جهت اين کار  طراحي شده باشد

هيازات و برای جلوگيری از حرکت اتفاقي دساتگاه هايت تج-

.تمهيدات خاصي پيش بيني نشده بود



ملي آموزش های الزم جهت استفاده از دستگاه مذکور در حد محدود و به صورت ع-

ای رضاا آقا) از سوی نصب کنندگان به سرويسکاران و اپراتورها داده شاده اسات 

(نفر اپراتور آموزش عملي ديده اند6-7محمدی و 

ساازنده دستورالعمل ايمني نحوه استفاده از اين دستگاه بصاورت محادود از طار -

داده شده است

و باخاموشي دساتگاه (6-5/7ساعت )تميز کاری دستگاه دربين دو شيفت روز و شب -

انجام مي شود








