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 مدرک( تدييه در افراد وقص ترتیب بٍ) مدرک اصلي كىىدگان وظر اظهار ي كىىدگان تدييه اسامي

 سازماوي پست خاوًادگي وام ي وام رديف

 ؼبتیٍ وٌترل ضب یوٌیزفتر ا ریهس یلغف يیحس ریاه 1

 ؼبتیوبرضٌبس وٌترل ضب بیو یؼمَثی حسي 2

 یوٌیوبرضٌبس ا فرز یٌیزر یهْس 3

 یتیریهس یّب ستنیوبرضٌبس تَسؼِ س بىیصوس یػل 4

5   

6   
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 هدف: 1

 تؼریف ضرایظ اضغراری زر ثرطْبی هرتلف ضروت ٍ ًحَُ آهبزگی ٍ ،هسرنایي  تسٍیي ّسف از

 ٍاوٌص زر ایٌگًَِ ضرایظ ٍ همبثلِ ثب اًَاع  حَازث اضغراری ثِ هٌظَر وبّص ذسبرات ًبضی از آًْب

  .ثبضس هی

 کبربرد: دامنه 2

 .ٍاحسّبی ستبزی ٍ اجرایی ضروت وبرثرز زارز ر ولیِایي هسرن ز

 تعبریف: 3

 سازمان: 3-1

 هٌظَر ضروت تَزیغ ًیرٍی ثرق استبى ّوساى است.

 شرايط اضطراري: 3-2

ٍ ًظبیر آى وِ احرات ًبهغلَة ٍ ضسیسی ثر فؼبلیتْبی  اًفجبر  آتص سَزی، ریٍالؼِ یب رذساز ثسرگی ًظ

 .زاضتِ ثبضسر هحل حبزحِ را زر پی ضروت ز

 غيرمترقبه: حوادث 3-3

گْبًی رخ وِ ثِ عَر ًب ٍ ... ثٌساى دیثرف ٍ  يیحَازث عجیؼی از لجیل سیل، زلسلِ، عَفبى ٍ ثبرش سٌگ

 .زّس هی

 :بحران 3-4

 ضسُ ٍ ثبػج ثرق یٍ رذساز غیرهترلجِ ای است وِ هٌجر ثِ لغغ ًبگْبًی ٍ هبًسگبر ضجىِ ّب بزحِح

اذتالل زر   زر ًْبیت ی از سیستن ّبی تَلیس، اًتمبل ٍ تَزیغ ثرق ٍػسم اهىبى ثْرُ ثرزاریب ترریت ٍ 

 سرٍیس زّی ثِ هطترویي گرزز.

 :هب مسئولیت 4

 رسبًی حَازث اضغراری جٌجِ ػوَهی زاضتِ ٍ هسئَلیت آى ثر ػْسُ ّوِ وبروٌبى  اعالع تیهسئَل

 است. 

 ثحراى ٍ پسافٌس  تیریهسئَلیت ثِ صسا زرآٍرزى آشیر زر ضرایظ اضغراری ثر ػْسُ گرٍُ هس

 زفتر حراست ٍ اهَر هحرهبًِ است. ثب ظیثب تَجِ ثِ ضرا بی ٍ رػبهلیغ
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  هسئَلیت راٌّوبیی وبروٌبى جْت ترلیِ سبذتوبى ٍ اهٌیت سبذتوبى پس از ضرایظ اضغراری زر

ثحراى  تیریٍ گرٍُ هس ؼبتیثر ػْسُ زفبتر حراست ٍ اهَر هحرهبًِ، ایوٌی ٍ وٌترل ضب یحَزُ ستبز

 . ستا یهتٌبظر ستبز ٌسگبىیضْرستبى ٍ ًوب ریثِ ػْسُ هس ییاجرا یٍ زر ٍاحسّب رػبهلیٍ پسافٌس غ

 گرٍُ  است زستِ از وبروٌبًی رسبًی ثر ػْسُ آى هسئَلیت اعفبء حریك، اًجبم ووىْبی اٍلیِ ٍ اهساز(

 ثبضٌس. ّبی الزم را زیسُ ( وِ آهَزشیاضغرار ظیزر ضرا غیٍاوٌص سر

 ستبزی ٍ اجرایی است.  یهسیراى ٍاحسّب ِیگسارش زّی ثر ػْسُ ول هسئَلیت 

 تیری، گرٍُ هسؼبتیهسئَلیت تْیِ گسارش ٍ تجسیِ ٍ تحلیل حَازث ثر ػْسُ زفتر ایوٌی ٍ وٌترل ضب 

 هسئَلیي ایوٌی ٍ ثحراى است.  ٍ زر ٍاحسّبی اجرایی ثِ ػْسُ رػبهلیثحراى ٍ پسافٌس غ

  ثحراى ٍ  تیریٍ سبزهبًسّی جْت اجرای آًْب ثر ػْسُ گرٍُ هسهسئَلیت تسٍیي ثرًبهِ هبًَرّب

 ست.ا رػبهلیپسافٌس غ

 شرح: 5

 شرايط اضطراري: 5-1

 ضرایظ اضغراری زر لبلت هَارز زیر تؼریف ضسُ است:

 آتص سَزی 

 اًفجبر 

 ِزلسل 

 لیس 

 عَفبى 

 ثٌساى  دیثرف ٍ  يیسٌگ ثبرش 

 ظیسِ گبًِ زر ضرا یزستَرالؼول گبم ّبثرای هطبّسُ ٍظبیف، الساهبت ٍ الساهبت زر ضرایظ اضغراری ثِ 

 .رجَع ضَز HD-IM-I092وس ثِ  یاضغرار

 :آمادگی سيستم جهت مقابله با حوادث غير مترقبه و اضطراري 5-2

هرثَط ثِ  یآهَزض یبزّبیً ثبیس زر زهبى ًیبز سٌجی آهَزضی، ػبهل ریثحراى ٍ پسافٌس غ تیریگرٍُ هس

ٍ اجرا اػالم  یسیجْت ثرًبهِ ر یٍ ثِ هؼبًٍت هٌبثغ اًسبً يییرا تؼ یاضغرار ظیٍ ٍاوٌص زر ضرا یآهبزگ

 .سیًوب

الساهبت   HD-IM-I041ثِ وس ی آهَزض ٌسیزستَرالؼول فرآهغبثك  ثبیس یهؼبًٍت هٌبثغ اًسبً

 .آٍرز ثِ ػول یآهَزض یزٍرُ ّب یٍ اجرا یسیثرًبهِ ر یالزم را ثرا
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ًظبرت ثر  فِیػبهل، ٍظ ریثحراى ٍ پسافٌس غ تیریگرٍُ هس یثب ّوبٌّگ ؼبتیٍ وٌترل ضب یوٌیزفتر ا ریهس

 یٍ آتص ًطبً یهمسهبت ِیاٍل یووه ّب ،یوٌیا ساتیآهبزُ ثِ وبر ثَزى تجْ ،یػول ٌبتیًحَُ آهَزش، تور

 یبثیهَرز ارز یاضغرار َازثرا زر همبثلِ ثب ح ستنیس یّوَارُ آهبزگ سیرا ثِ ػْسُ زاضتِ ٍ ثب یػوَه

 لرار زّس.

 یاضغرار ظیزر ضرا یهبًَر آهبزگ ،ثبیس زر فَاصل حساوخر سبالًِػبهل  ریثحراى ٍ پسافٌس غ تیریگرٍُ هس

 س.را ثرًبهِ ریسی ٍ اجرا ًوبی

ز، سوتْب ٍ لیست اسبهی افرا ضٌبسبیی ضسُ )ضبهل ًمبط ضؼف ٍ لَتٍ  هبًَر اًجبم ضسُ تیفیگسارش و

 ثبیس ٍ ...( لیست تجْیسات هَرز استفبزُ ٍ ّوچٌیي ارزیبثی ضرایظ ٍ زهبى ٍاوٌص ،ًحَُ حضَر آًْب

  َز.ض ِیػبهل تْ ریثحراى ٍ پسافٌس غ تیریگرٍُ هس سیتَسظ رئ

 راًِیطگیٍ پ یالسام اصالح اجرایی رٍش ثبیس هغبثك تؼریف الساهبت اصالحی، پیطگیراًِ ٍ رفغ ًَالص

 اًجبم ضَز. HD-IM-P005 وس ثِ 

 ثبضس. ّبی ثبزًگری هسیریت هی گسارش هبًَر ثِ ػٌَاى یىی از ٍرٍزی

 ثبت و تحليل حوادث: 5-3

ثب  كثٍاحسّبی هرثَعِ هغب راىیهس ،یاػن از زرٍى ٍ ثرٍى سبزهبً یزر صَرت ثرٍز ّرگًَِ حبزحِ جبً

 وسثِ  حَازث زر زستَرالؼول هسیریت ایوٌی،حفبظت ٍ ثْساضت وبر لیٍ تحل ِیتجس ٌسیفلَچبرت فرآ

HD-IM-I049 سّستٌ ؼبتیرسبًی ثِ زفتر ایوٌی ٍ وٌترل ضب هَظف ثِ اعالع. 

 ّبی گسارش ثِ ضرح شیل ًوبیٌس: یل فرمواًس تب از عریك هسئَل ایوٌی السام ثِ تى ٍاحسّبی اجرایی هَظف

 HD-IM-F145 وسثِ  سبزهبى تیریثِ هس یگسارش حَازث ثرٍى ضروتفرم  -

 FE-0141)فرم ة( ثِ وس  یاًسبً یرٍیحبزحِ ً یلیفرم گسارش تحل -

 FE-0140( ثِ وس ریفرم گسارش حبزحِ )ثِ ضروت تَاً -

 HD-IM-F146ثِ وس  یاجتوبػ يیگسارش حبزحِ ثِ سبزهبى تبهفرم  -

ثِ زفتر ایوٌی ٍ وٌترل  ّبی تىویل ضسُ ثبیس ثِ ّوراُ صَرتجلسِ وویتِ حفبظت ٍاحس اجرایی سپس فرم

 ضبیؼبت ارسبل گرزز.

جْت اتربش گسارضبت ارسبلی تَسظ زفتر ایوٌی ٍ وٌترل ضبیؼبت هَرز ثررسی ٍ تحلیل لرار گرفتِ ٍ 

ّبی  ّوچٌیي فرم گرزز. یه ارجبع ، هسیریت ثحراى ٍ پسافٌس غیر ػبهلیوٌیا یػبل تِیثِ وو یهمتض نیتصو

 گرزز. هیي اجتوبػی ًیس ثرای ایطبى ارسبل هیهرتجظ ثب ضروت تَاًیر ٍ سبزهبى تب

زفتر ایوٌی ٍ وٌترل ضبیؼبت هَظف اصالحی الزم تؼریف ضسُ ٍ  بتثر هجٌبی ایي تحلیل، الساه 

 ثبضس. ثِ پیگیری الساهبت تب حصَل ًتیجِ ٍ اعویٌبى از احر ثرطی الساهبت هی
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 مرتبط: سوابق و مدارک 6

 مرتبط مدارک 6-1

 هدرک کد هدرک ًام

 HD-IM-I092 یاضطزار طیسِ گاًِ در ضزا یدستَرالعول گام ّا

یآهَسض ٌدیدستَرالعول فزآ  HD-IM-I041 

زاًِیطگیٍ پ یاقدام اصالح ییرٍش اجزا    HD-IM-P005 

 HD-IM-I049 دستَرالعول هدیزیت ایوٌی،حفاظت ٍ بْداضت کار 

 مدرک( با مرتبط فرمهاي) سوابق 6-2

ف
ردی

 

 فزم کد فزم ًام
 رساًِ

 پطتیباى
 هدت

 گیزی /پطتیباىبایگاًی
 تَضیحات

1 
بِ  یفزم گشارش حَادث بزٍى ضزکت

 ساسهاى تیزیهد

HD-IM-

F145 
 کاغذی

 سال فعال 5

  دائوی راکد

2 
 یاًساً یزٍیحادثِ ً یلیفزم گشارش تحل

 ()فزم ب
FE-0141 کاغذی 

 سال فعال 5

  دائوی راکد

 کاغذی FE-0140 (زیفزم گشارش حادثِ )بِ ضزکت تَاً 3
 سال فعال 5

  دائوی راکد

4 
 يیفزم گشارش حادثِ بِ ساسهاى تاه

یاجتواع  
HD-IM-

F146 
 کاغذی

 سال فعال 5

  دائوی راکد

 

 مراجع: 7

 ًسارز.

 هب: پیوست 8

 ًسارز.


