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مدل جهت  کی ارایه و نقل در کشور کننده سوانح حمل و جادیعامل ا نیپنهان تر لیتحل

 رفع مشکل مذکور
 

 انیمیکر یمهد

گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان،  ع،یصنا یارشد رشته مهندس یکارشناس یدانشجو

  ، ایران1844876114

 یفرزاد گرام

  ، ایران1844876114گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان، هیات علمی ضو ع

 

 چكیده

سوانح  یینقل ظاهراً اطالعات جامع درخصوص چرا متاسفانه در طول سال های گذشته در برخورد با حوادث حمل و

 ندیبودن فرآ یطوالن لینشده است و به دل ارایهرفت  یگونه که انتظار م آن ییایدر ،ییهوا ،ینیمختلف در هر سه حوزه زم

بر علت در  دیروش خود مز نیاقناع نشده اند. ا یو تخصص یحاکم افکار عموم یری و بوروکراسسوانح و مشکالت ادا یبررس

 جهان یکشورها گرید نیکشورمان در ب ینیزم سوانح زیرتبه تاسف برانگ ارایهمقاله با  نیدر ا سوانح خواهد بود. شیافزا

 نییو تع کشور( یناخالص داخل دیدرصد از تول 5/1) یاز سوانح رانندگ یناش یو اجتماع یاقتصاد یهانهیو هز )رتبه پنجم(

کننده سوانح کشور که در اصل  جادیا هیال نیمستندات به پنهان تر ارایهحوادث با  نیا یواقع باالخص پنهان عوامل آشکار و

 .گردد یم ارایهسوانح  یاز سازمان مستقل برس یدر انتها مدل وپرداخته شده  باشد یسوانح م یفقدان سازمان مستقل برس

تواند موجب  یخود م که چهار  مقاله( ریتصو مشخص شده در یکشورها گری)همچون د سازمان کامال مستقل کی

 .گردد ندهیاز حوادث مشابه در آ رییشگیپ

 

 یسازمان بهداشت جهان ،یفاکتور سازمان ،یفاکتور انسان کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1

 یسوانح جاده ا-1-1

، جزء تیهزار نفرجمع 811کشته در هر  4.31با تعداد  رانیدهد ا ینشان م یط سازمان بهداشت جهانمنتشر شده توس آمار

 .دارد ایاست و رتبه پنجم را در دن یمنطقه قرمز خطرناک در سوانح  جاده ا یکشورها

اخص مختلف جهان از ش یخطرناک بودن جاده ها در کشورها ای منیا تیوضع فیتوص یبرا یبهداشت جهان سازمان

 .کند یاستفاده م "تیهزار نفر جمع 811نسبت به هر  یتعداد کشته شدگان جاده ا"

در جاده ها  یمنیقرمز ا تیوضع یکشور دارا 55 نیدر ب رانیا دیگو یم یسازمان بهداشت جهان یشده از سو ارایه جدول

 .در رتبه پنجم قرار گرفته است
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 تیهزار نفر جمع 811هر  یان به ازاجه یدر کشورها یآمار تلفات جاده ا :8 جدول

 وضعیت ایمنی هزار نفر 011تعداد به ازای  نام کشور رتبه

 قرمز 4.35 نامیبیا 1
 قرمز 5.32 جزایر سوایزلند 2
 قرمز 5435 ماالوی .
 قرمز 5534 عراق 5

 قرمز .5.3 ایران 4
 قرمز 5234 تایلند 6
 قرمز 5235 کنگو 4
 قرمز 434. آفریقای مرکزی .
 قرمز 432. سودان 4

 قرمز 32.. موزامبیک 11
 قرمز 434. زامبیا 11
 قرمز .43. اتیوپی 12
 قرمز 435. لزوتو .1
 قرمز .43. یمن 15
 قرمز 632. بلیز 14
 قرمز .43. ونزوئال 16
 قرمز .53. دومینیکن 14
 قرمز 534. اوگاندا .1
 قرمز 534. مالزی 14
 قرمز 532. گینه 21
 قرمز 5. تیجیپو 21
 قرمز 234. اردن 22
 قرمز 236. کامرون .2
 قرمز .13. ال سالوادور 25

 WHOتی:سا منبع

هزار نفر  5.1دفاع از کشور جان خود را از دست داده اند  یکه برا ییشهدا یسال گذشته آمار تمام 51در  توجه: قابل

کشور جان خود را از دست در  یار نفر بر اثر سوانح رانندگهز 111از  شیکه از بعد از انقالب تاکنون ب یاعالم شده در حال

 !باشد یهزار نفر م 86از  شیب 15در سال یاآمار کشته شدگان تصادفات جاده  .داده اند

 تیوضع خطرناک، سبز یلیخ تی)قرمز وضع .دینیمختلف جهان را بب یدر کشور ها یتلفات جاده ا زانیم :8ریتصو

 (.کند یم فیخوب را توص تیوضع یخاکستر متوسط و تیخطرناک، بنفش وضع

  

 ییسوانح هوا-1-2

 نرخ سوانح و کشته شدگان در یک میلیون پرواز در مناطق مختلف جهان: 5 جدول
 منطقه / قاره  اتفاق به ازای یک میلیون پرواز  سانحه به ازای یک میلیون پرواز  

  آمریكای شمالی 3.92 0.22

  اروپا و روسیه 3.27 0.72

  آسیای مرکزی و شرقی و اقیانوسیه 4.15 0.89

  خاور میانه 4.38 1.18

  آمریكای مرکزی و جنوبی 8.53 2.45

  آفریقا 10.46 2.82
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 ایران 14.53  9.21

 :یتصادفات جاده ا نهیهز

از  یناش یو اجتماع یاقتصاد یهانهیهز ،یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش قاتیمحاسبات و تحق جینتا طبق

ناخالص  دیدرصد از تول 5/1حدود  بایرقم تقر نیکه ا ی. به طوردهندیرا نشان م ییدر کشور، رقم باال یتصادفات رانندگ

 .کشور است یداخل

 

 پیشینه تحقیق -2

 ییایدر نیو همچن ییو هوا ینیزم هیوسائل نقل یمنیا بودن نییبه علت پا یفن یفاکتورها بیگذشته به ترت یسالها در

سپس  .افتیارتقاء  هیوسائل نقل یمنیو ا ییکارا یتکنولوژ شرفتیبا گذشت زمان و پ یول شد یوانح  شناخته معامل س

 یو پس از آن تا انتها یالدیم 61در دهه  یبا فاکتور فن همزمان یو فرهنگ یبه علت ضعف مسائل آموزش یفاکتور انسان

سوانح شناخته  شهیبه عنوان ر یتا کنون فاکتور سازمان یالدیم 11از دهه  یول کرد یسوانح بروز م شهیبه عنوان ر 11دهه 

به  یعامل انسان یبر رو شتریکمتر پرداخته شده و همچنان ب یکه در کشور ما به فاکتور سازمان ستیدر حال نیو ا شود یم

خبط خلبان  ییانح هوادر سو ایکه راننده را و  ینیدر گزارش سوانح زم توانیرا م نیکه ا شود یم هیتک یعنوان عامل اصل

 . مشاهده نمود گردندیم یعامل سانحه معرف نیمهمتر ایرا که به عنوان تنها 

به  .دید توان یم زین "در بروز سوانح یعامل انسان ریتاث" هیشب یها مقاالت چاپ شده با عنوانمساله را درکثرت  نیا یحت

را  یجینتا ،در نظر گرفته شده بود یصرفا عوامل انسانکه در آن  یقیتحق ی( بر رو8.11) ینیو حس یمیعنوان مثال کر

[ 8بروز اکثر سوانح باالترین نقش را ایفا می کند ] عوامل انسانی در کهاز آن است  یحاک قیتحق نیا جینتا .منتشر ساختند

ن  صرفا عوامل که در آ یقیتحق ی( بر رو.8.1) مقدم یروزکوهیداداش زاده و ف ،انیدزفول، انیخسرو گرید یدر مورد ایو 

نقش عوامل  (8.18) یمانیسل گرید یدر مورد ای و [5را منتشر ساختند ] یجینتا ،در نظر گرفته شده بود یو انسان یفن

در  ی( صرفا نقش عوامل انسان8.18) یزاده و تفضل ینب گرید یدر مقاله ا ای و [.] دیدر سوانح متذکر گرد را صرفاً یانسان

( با مذمون بررسی عوامل خطای انسانی 8.11) ینیحس و یمیکر ی در مقاله ای [ و4ر گرفت ]مد نظر قرا یسوانح جاده ا

مد نظر  ییایدر بروز حوادث در یانسان یخطا ری( تاث8.11زاده ) یتق ییاینقل در و حملدر  و [5بروز سوانح هوایی ] در

شده  دهیکمتر د "در بروز سوانح یستمیس ای ینسازما یها عامل ریتاث" یها که مقاالت با عنوان یدر صورت [7قرار گرفت ]

 ت.اس

 . کند یم ییعامل خودنما نیدر اکثر مواقع به عنوان آشکارتر یکه عامل انسان ردیگ یمساله از آنجا نشات م نیا و

 

 عوامل مختلف در بروز سانحه یزمان راتیتغ :8 نمودار
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 کننده سوانح در کشور جادیعامل ا -3

 Chain  مدل -3-1

 ریهر کدام از عوامل درصد تاث و باشد یاز عوامل مختلف م یبیهر سانحه ترک جادیاست که علت ا دهیتجربه ثابت گرد هب

 .سانحه دارد جادیخود را در ا

 
 

 :سانحه باشد جادیا باعث تواند یم یعامل فرع 51و  یعامل اصل 7 یرانندگ سوانح در

                 

 

 ناکافی بودن قوانین (1                     

 ( کثرت بیش از حد قوانین                     2( قوانین        1  

 ( سختگیرانه بودن قوانین 3                     

 (بازدارنده نبودن قوانین4                     

 

  

 ( دوطرفه بودن  1                  

             ( عوارض سطحی جاده     2( جاده         2

 ( شانه خاکی نامناسب3                  

 (نور ناکافی جاده در شب4                  

 ( فقدان عالئم 1                           

 ( عدم وضوح عالئم 2(عالئم راهنمایی     3 

 ( عدم تطابق عالئم با عوارض جاده3                           

 ( نبود فاصله مناسب عالئم باعوارض 4                           

 

 ( عدم آموزش مناسب در بدو دریافت گواهینامه1                

 ( عدم به روز شدن آموزش رانندگان2( آموزش  4 

 ( عدم آموزش مناسب پرسنل راهنمایی رانندگی3                
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 ( سرعت غیر مجاز 1                      

 ( خواب آلودگی                   2راننده           (5 

 ( عدم توجه به جلو3                     

  

 ( استاندارد نبودن خودرو1                    

 (  خودرو6

 ( ازرده خارج نشدن خودروهای فرسوده2                    

                 

 

  

 یسیسو ریمدل پن -3-2

 یها که نقص یدر صورت و باشد یپنهان م یها هیآشکار و ال هیال یدارا یطیدر هر شرا یمنیکه ا دارد یم انیمدل ب نیا 

 . میسانحه باش کیمنتظر وقوع  دیهمزمان شوند با همراستا و یمنیا

 

 ینیدر سوانح زم یسیسو ری.مدل پن5 ریتصو
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 ییدر سوانح هوا یسیسو ری.مدل پن.ریتصو

 
   

 به آن یدگیو مرجع رس ییوانح هواس یواکاو -4

  سوانح -4-1

 جادیآشکار ا هیدر ال نکهیخلبان به علت ا ییدر سوانح هوا راننده و ینیکه در اکثر سوانح زم میما شاهد هست متاسفانه

با  خود باعث تکرار سوانح نیکه ا گردد یاعالم م صالحیسانحه از طرف مراجع ذ جادیسوانح هستند به عنوان تنها عامل ا

 .گردد یپنهان مشابه م یها هیال

 یاعالم م ییو هوا ینیعامل در اکثر سوانح زم نیبزگتر ایبه عنوان تنها عامل  یاست که چرا عوامل انسان نیسوال ا حال

 ؟گردد

 مایو هواپ ینینقل زم مختلف مانند جاده و عالئم و آموزش در حمل و یکننده فاکتورها دییدر کشور ما مراجع تا متاسفانه

 یخود در نقش سازمانها یینقل هوا در حمل و ییمایو آموزش پرسنل هواپ مایهواپ ینگهدار و ریتعم یها سازمان و

 . کنند یکننده سوانح عمل م یبررس

راننده و خلبان به  ایو  شود یسپرده م یو با گذشت زمان به فراموش گردد یسانحه اعالم نم ییگزارش نها ای جهینت در

 .دنگرد یسانحه اعالم م جادیعامل ا نیبزگتر ایمل عنوان تنها عا

با  توانست یآنها م جادیکه امکان ا یسوانح ،گردد یآنها مشخص م جادیبودن عامل ا یتکرار آن بعضاً یکه با بررس یسوانح

 .دیرس میهذکر شده خوا جهیبه نت میاندازیب ینگاه ییکه به آمار سوانح هوا یدر صورت. برود انیاز م حیصح یگذار استیس
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 سال گذشته 1 یط ینظام ریغ ییآمار سوانح هوا .5 جدول

 

 (کننده سانحه یسازمان بررس تیسال گذشته )منبع سا 1 یط ینظام ریغ یی. گزارش سوانح هوا. جدول
 

 
 

 

 :قابل توجه نکته

 ردیف تاریخ نوع هواپیما کاربر هواپیما تلفات )نفر( Final report علت سانحه
 AN-140 93/05/19 1 هواپیمایی سپاهان 39 در حال بررسی -

 Fokker 100 93/02/20 2 هواپیمایی آسمان 0 اعالم نگردید نامشخص

 Falkon-20 92/12 3 سازمان هواپیمایی 4 اعالم نگردید خصنامش

 Boeing 727-200 1390/07/26 4 ایران ایر 0 اعالم نگردید نامشخص

 Airbus A300-600 1389/10/29 5 ماهان ایر 0 اعالم گردید خلبان

 Diamond D-40 1389/12/05 6 آموزشگاه خلبانی بوتیا 0 اعالم نگردید نامشخص

 Boeing 727-200 1389/10/19 7 ایران ایر 79 م نگردیداعال نامشخص

 Fokker 100 1389/06/04 8 هواپیمایی آسمان 0 اعالم نگردید نامشخص

 Tupolev TU-154M 1388/11/04 9 هواپیمایی تابان 0 اعالم نگردید نامشخص

 Fokker 100 1388/08/27 10 ایران ایر 0 اعالم نگردید نامشخص

 Boeing 707-3J9C 1388/05/12 11 هواپیمایی ساها 0 ردیداعالم نگ نامشخص

 Ilyushin II-62M 1388/05/02 12 هواپیمایی آریا 16 اعالم گردید خلبان

 Tupolev TU-154M 1388/04/24 13 هواپیمایی کاسپین 168 اعالم نگردید نامشخص

 Tupolev 154M 1388/02/18 14 ایران ایرتور  0 اعالم نگردید نامشخص

 AN-140-100 1387/11/27 15 هسا 5 اعالم نگردید نامشخص

 Fokker 100 1387/10/30 16 ایران ایر 0 اعالم نگردید نامشخص

 Fokker 100 1386/10/12 17 ایران ایر 0 اعالم نگردید نامشخص

 Paravar Pars Pelican 1386/07/19 18 پرآور پارس 1 اعالم نگردید نامشخص

 Tupolev 154M 1385/06/10 19 ایران ایرتور 28 اعالم نگردید نامشخص
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در کشور رخ داده است که از  ینظام ریسانحه غ 81سال گذشته  1 یط گردد یمشاهده م 5که در جدول شماره  همانطور

 یم دهیکننده سانحه د یسازمان بررس تیدر سا (.دو سانحه )مطابق با جدول شماره  ییسانحه تنها گزارش نها 81 نیا

 یم یبا سازمان داخل دهیسانحه د یماهایاز هواپ  یکی یاتیو عمل یمانساز یها تیتنها مسول زیدو سانحه ن نیو از ا  شود

 . باشد

 51/81/11 خیماهان به تار ییمایهواپ 11. رباسیا یمایسانحه هواپ علت

 
 

 
 

   ییکننده سوانح هوا یسازمان برس -4-2

سازمان به  نیا یچارت سازمان یبرس که  با باشد یم یدر کشور سازمان ییسوانح هوا یبررس یحال حاضر تنها متول در

 .میرس یم یزیتامل برانگ جینتا
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اهم شرح  لیکه در ذ باشد یمعاونت استاندارد پرواز مسازمان  نیا یها معاونت نیتر یاز اصل یكی -4-2-1

 :باشد یمعاونت قابل مشاهده م نیا فیوظا

  نظارت و کنترل بر تعمیر، نگهداری و صالحیت فنی هواپیماها، هلیکوپترها و وسایل پرنده، مدیر یا معاون

 نگهداری هواپیماهای غیر نظامی فنی و مراکز تعمیر و عملیاتی و

 پذیرش برای  ، هلیکوپترها و وسایل پرنده به منظور صدور مجوزان فنی و قابلیت پرواز هواپیماهابررسی و تایید تو

 یا اجاره به شرط تملیک خرید یا اجاره و

 بررسی و کنترل صالحیت علمی و تجربی پرسنل فنی و عملیاتی شرکت های دارای وسایل پرنده 

 بررسی آزمایشات پروازی Air Test  و  هواپیماها اطمینان از نحوه عملکرد دستگاه ها و سیستم هایو

 هلیکوپترها وکلیه وسایل پرنده به منظور صدور و یا تمدید گواهینامه های قابلیت پرواز

 به منظور  هوایی پرنده غیر نظامی شرکت ها و مؤسسات لاز هواپیماها، هلیکوپترها و وساینظارت بر عملیات پرو

   نداردهای مربوطهرعایت ضوابط و استا

 همچنین انجام  انجام بازرسی های دوره ای و موردی از هواپیماها و وسایل پرنده شرکت های داخلی و خارجی و

 ، مسیرهای ورود و خروج مربوط به فرودگاه های کشوراز از طرحهای تقرب، راههای هواییوارسی پرو

 پزشکی گروه  ، گواهینامه ها و اموردرخصوص امتحانات اجرای ضوابط، مقررات و استانداردهای بین المللی ایکائو

 های پروازی و فنی شرکت های هواپیمایی

 مونتاژ وسایل  ، ساخت وشده جهت طراحی ارایهتی و تفصیلی تایید کلی طرح های مقدما مطالعه و بررسی و

 پرنده و قطعات، تجهیزات و اجزاء وسایل پرنده

 هواپیما،  عملکرد ، بررسی تایید توان و نحوهپیما و قطعات وسایل پرندهوابررسی و تایید مراکز ساخت و مونتاژ ه

 های آنها درشرایط مختلف قطعات و سیستم

 های پیشگیری و ارایه توصیه های الزم به منظور ارتقاء ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح  تهیه دستورالعمل

  نظارتهوایی و زمینی وسایل پرنده در حوزه های مورد  احتمالی

مسئول  ریز فیسوانح با شرح وظا یو بررس یمنیدفتر ا ینظام ریدر صورت بروز سانحه در ناوگان غ -4-2-2

 :باشد یم یدگیرس

 برنامه ریزی برای استقرار سامانه مدیریت ایمنی ( SMS ) در همه اجزای صنعت و پیگیری های مستمر آن 

  به محل وقوع سوانحتشکیل تیم بررسی کننده سوانح هوایی و اعزام تیم 

  جمع آوری کلیه اطالعات فنی و عملیاتی و پرسنلی و عوامل مربوط به سوانح هوایی جهت بررسی و تجزیه و

 تحلیل آن و ارایه آمار مقایسه ای و ارزیابی فرایند توسعه ایمنی در صنعت

  حوادث و ارایه پیشنهادهای بررسی ضوابط و مقررات بین المللی هواپیمایی در زمینه پیشگیری و بررسی سوانح و

 الزم

  مبادله اطالعات مربوط به سوانح و حوادث هواپیمایی اعم از هوایی و زمینی با کشورهای مختلف برمبنای آیین

 نامه مربوط به منظور دستیابی به آخرین متدولوژی بررسی سوانح

 ارزیابی شاخه های ایمنی پرواز شرکت ها و موسسات هوایی 
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  قابل تاملنكته  -4-2-3

در  یتوسط معاونت استاندارد و وقوع سانحه حت حیبه صورت صح فیکه در صورت عدم انجام شرح وضا داستیپ ناگفته

 کی نظر ریدو مجموعه ز نیا نکهیکار خود را انجام دهد با توجه به ا قیسوانح به صورت دق یوبررس یمنیکه دفتر ا یصورت

سوال نرفته که  ریز برود که معاونت استاندارد ییسو به سمت و ییکه گزارش نها احتمال وجود دارد نیواحد هستند ا ریمد

 . خواهد داشت یرا در پ یقبل یبا علتها ندهیخود احتمال تکرار سوانح در آ نیا

  

   نقل سوانح حمل و یبررس و یمنیسازمان مستقل ا-5

    کشورها ریدر سا-5-1

کرده و  یرا بررس ییوجود دارد که علل سوانح هوا یو اجتماع یاسیس اناتیرمستقل از ج یاکثر کشورهای جهان سازمان در

 تیرعا آن کشور ملزم به های نیرالیا هیو کل کند یرا وضع م یمنیا شیاز تکرار سوانح و افزا رییالزم برای جلوگ نیقوان

   د.هستن نیقوان نیا

 

 کشورها  یسوانح در برخ یسازمانهای مستقل بررس ستیل ..جدول
Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) آرژانتین 

ATSB Australian Transporation Safety Bureau استرالیا 

Unterschungsstelle des Bundes-Fachbereich Luftfahrt (UUB-LF) اتریش 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer بلژیک 

DGAC ولیویب 

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) برزیل 

Transportation Safety Board (TSB) کانادا 

DGAC Chile, Departamento Investigación de Accidentes e Infracciones Aeronáutica شیلی 

Air Accidents Investigation Institute چک 

Havarikommissionen for Civil Luftfart / Aircraft Accident Investigation Board دانمارک 

Dirección General de Aviación Civil اکوادر 

Autoridad de Aviación Civil السالوادر 

Onnettomuustutkintakeskus - Accident Investigation Board Finland فنالند 

Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile فرانسه 

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU آلمان 

Civil Aviation Safety Board مجارستان 

Rannsóknarnefnd flugslysa (RNF) ایسلند 

NTSC, Air Accident Investigation Commission (AAIC) اندونزی 
Air Accident Investigation Unit (AAIU) ایرلند 

Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ایتالیا 

Japan Transport Safety Board (JTSB) ژاپن 

Air Accident investigation Unit (AAIU) کنیا 

Korea Transportation Safety Authority (KoTSA) جنوبی کره 
Onderzoeksraad voor Veiligheid لندھ 

Transport Accident Investigation Commission نیوزیلند 

Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane (HSLB) نروژ 

Panstwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych لهستان 
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MAK Interstate Aviation Committee (IAC) روسیه 

Air Accident Investigation Bureau (AAIB) سنگاپور 
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil اسپانیا 

Statens Haverikommission سوئد 

Büro für Flugunfalluntersuchungen (BFU) سوئیس 

Aviation Safety Council (ASC) تایوان 
Air Accident Investigation Board (AAIB) انگلستان 

National Transportation Safety Board (NTSB) آمریکا 

 

 ییسوانح هوا یسازمان مستقل بررس یدارا ی. کشورها4ریتصو

 
 

  

 رکشو نقل در سوانح حمل و یو بررس یمنیسازمان مستقل ا یشنهادیمدل پ ارایه-5-2 

مواد  قاتیتحق راه آهن، خط لوله و نیو همچن ییای، بزرگراه، درییهوا یمنینقل دفاتر ا سازمان حمل و یشنهادیمدل پ در 

 .باشد یخود نشانگر جامع بودن مدل م نیکه ا شود یخطرناک مشاهده م
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 حمل ونقل  کشور یمنیسازمان مستقل ا یشنهادی. مدل پ5ریتصو

  
 

  یریگ جهینت -6 

اتخاذ شده در  ریتداب یعدم اثر بخش کشورها )رتبه پنجم در جهان( گرید نیسوانح کشورمان در ب یباال توجه به رتبه با

مشاهده  حمل ونقل و یمنیسازمان مستقل ا یدارا یکشورها یو پس از بررس گردد ینقل مشخص م حمل و یمنیا نهیزم

مستقل در  یها نمدل سازما یبرس با. گردد یاثبات م نقل وحمل  یمنیسازمان مستقل ا یاثر بخش ،رتبه آنها در سوانح

شامل  مدل مذکور .گردد یم شنهادیپ 5شماره  ریمدل جهت اجرا در کشور مطابق تصو نیتر ، جامعجهان یکشورها گرید

جهت  گردد یم شنهادیپ  گردد یراه آهن، خط لوله و مواد خطرناک م نیو همچن ییای، بزرگراه، درییهوا یمنیدفاتر ا

 .ردیمان مستقل در کشورمان اقدامات الزم صورت پذساز یساز ادهیپ نهیدر زم یآت قاتیتحق
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