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 :فرآیندی صنایع .1
  گونه ای به نموده تبدیل اولیه محصول یا و واسطه مواد به شیمیائی، و فیزیکی تغییرات با را شیمیائی مواد که هستند صنایعی

 .گردد دیگر بسیاری و نوشیدنی و خوردنی و داروئی و (پلی مری) بسپاری و شیمیائی مواد شامل می تواند نهائی فرآورده که
  .می گیرند قرار فرآیندی صنایع طبقه در که هستند مواردی گاز و نفت و پاالیشگاه شیمیائی؛پتروشیمی؛ صنایع

 
 به یا و داشته انفجار یا آتش گیری قابلیت است ممکن که است موادی ناگهانی و سریع شدن آزاد فرآیندی صنایع بزرگ خطر
    . گردد زیست محیط آلودگی یا و  انسانی آسیب های سبب سمیت دلیل

 فرآیندی صنایع ویژگی های
  فشرده و کوچک مجموعه یک در  تاسیسات و تجهیزات زیاد بسیار حجم فرآیندی؛  صنایع در مشترک ویژگی
 قابل کمتر آنان خطای تاثیر که می گردد سبب ویژگی این .است گرفته قرار کار نیروی تعدادی کنترل تحت

  .نباشد جبران قابل آسانی به که است سهمگین چنان آن خسارت ها ولی بوده مشاهده
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 :ریسک ارزیابی نوین روش .2
 
 

 و باورها) کار نیروی مهم بسیار نقش و (سخت افزارها) حادثه برابر در دفاع امکانات به داشتن برابر نگاه -الف
 (ایمنی نرم افزارهای) حادثه برابر در دفاع و پیشگیری در (رفتارها

 
 
 

 ارزیاب ذهنی خالقیت های شدن شکوفا -ب
 

 
 

 تعریف مفاهیم  



 بازدید اولیه یا  ارزیابی ریسک 

4 

 ریسک ارزیابی با آن مقایسه و )اولیه بازدید( کنونی روش معایب
  
از بیش و است قدیمی بسیار اولیه بازدید های فرم گزارشگری و است انگار دیده و محور مشاهده ؛ اولیه بازدید 

 .باشد نمی کشور صنایع فعلی وضعیت با متناسب و گذرد می آن عمر از  قرن نیم
به ها پرسش برخی است؛ شده تنظیم قبل از چاپی فرم های اسیر کارشناس و بوده  حاکم سطحی گرا نگاهی 

  .رسد می پایان به تحلیل قدرت داشتن بدون عدد یک ثبت با فقط کارشناس بررسی که ،شده طراحی ای گونه
کند می مسدود دیگر پرسش خلق برای را راه که اولیه بازدید در مانور قدرت محدودیت.  
ها پاسخ گیری اندازه برای معیار و متر نبودن. 
اولیه بازدید کارشناس در نوآوری و خالقیت رفتن بین از. 
تاثیر بی و آن مانند و «ضعیف/متوسط/خوب» کلمات یا «ندارد و دارد» یا «خیر و بلی» به ها پاسخ بودن محدود 

 .ریسک تحلیل در آن بودن
است یکی مقابله راه و نبوده گربه و پلنگ بین تفاوتی آن در که دارد خطر به ناکارآمد و کهنه نگاهی. 
ایمنی (تجهیزات و امکانات) افزارهای برسخت متکی بیشتر باخطر، رویاروئی برای کارشناس نگاه روش این در 

 .می باشد
است بی روح ها پاسخ و پرسش. 
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 :به دلیل اینکهدر همکاری با کارشناس بازدید اولیه  بیمه گذار عدم تمایل   

 
  باور و بوده فایده بی و بیهوده کاری و افتاده اتفاق دفعات به می شود انجام که بازدیدی می کند تصور گذار بیمه .1

 .نماید نمی اضافه کارخانه ایمنی و وی های آگاهی به چیزی هیچ کار این که دارد
 .داند می کارش در کشیدن سرک ،را اولیه بازدید ؛بیمه گذار .2
 .کند تراشی هزینه برایش شده انجام اولیه بازدید که است نگران بیمه گذار .3
 .باشد می خویش ای حرفه اسرار افشای نگران .4
 از منطق بدون توصیه های برخی ارائه جمله از متعددی دالیل به قبلی بازدیدهای به نسبت گذار بیمه بد ذهنیت .5

 .اولیه بازدید کارشناس سمت
 قرار بیمه گر و کارشناس سپاسگزاری و توجه مورد که بیمه گذار ایمنی بخش و سازنده اقدامات شدن نادیده .6

 .نمی گیرد
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مثبت اقدامات آن موازات به بلکه نبوده؛ بیمه مورد های نارسائی بررسی فقط و گذار  بیمه از مچ گیری هدف   
 .گیرد قرار گر بیمه قدردانی و تشویق مورد و شده دیده باید گذار بیمه ایمنی

 

حادثه با رویاروئی برای شده تدارک امکانات با گذار بیمه فعالیت تناسب بررسی 
 

در صرفه با و اجرائی های روش ارائه و پایدار ایمنی اساسی عامل  عنوان به کار نیروی به توجه به مدیریت تشویق 
 باره این

 

 آن کاهش یا حادثه وقوع از وپیشگیری سازی ایمن به کمک 
 

دارد وجود حادثه بروز برای دالیلی آیا که بیمه گذار منطقی راهنمائی. 
 

  کنترلی های اقدام در بیمه گذار راهنمائی 
 

حوادث باره در وی آگاهی های افزایش به کمک و بیمه گذار با تجارب تبادل 
 

بیمه گذار به ارزیابی از پس ها مشورت و خدمات ارائه 
 

گذار بیمه به هزینه کمترین یا و اضافی هزینه تحمیل بدون ایمنی اصالحی های پیشنهاد ارائه  
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اولیه بازدید دربرگ شده طرح پرسش های از فارغ ارزیاب که است این ریسک ارزیابی مشخصه مهمترین  

 .گردد به کجا در و  چیزی چه دنبال باید که می داند و بوده خود پرسش های طرح  به  آگاه ؛(کهنه روش)
 
حادثه فردای در آن با مقابله و پیشگیری منطقی و اصولی راه پیشنهاد و تحلیل و امروزین های نادیدنی دیدن  

. 
 
 
 
 
   
 
ایمنی ارتقای و استمرار در کار نیروی دادن مشارکت 

ایمنی افزارهای نرم و افزارها سخت به یکسان و همزمان توجه 

کشور ملی سرمایه های از موثر حفاظت 

صنعتی واحدهای در تجارب انتقال 

صنایع در ایمنی شناسنامه تهیه به کمک 

ارزیاب به جای سطحی نگری و ثبت دیدنی های زمان حال؛  با طرح پرسش های ثانویه؛ نگاهش به  
عمق فرآیند نفوذ کرده و زمینه های احتمالی بروز خطرهائی را که اینک وجود ندارد ولی در آینده  

 . محتمل می باشد را مشاهده می نماید
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ریسک ارزیابی  نوین روش های با  بیمه گران  محدود نسبتاً آشنایی. 
 
(تشریفاتی نگوئیم اگر) بی رمق و اهمیت کم را آن و دانسته کنونی شده انجام بازدیدهای شبیه کاری را ارزیابی  

 .باشد موثر رقابتی نرخ های ارائه و ایمنی در نمی تواند که داده تشخیص
 
است؟ کدام مساله درمان؛ بعد پیشگیری، اول یا پیشگیری بعد درمان، اول 
 

که خسارت ارزیابی خالف بر زیرا ریسک، ارزیابی هزینه های پرداخت در بیمه گران بودجه ای محدودیت های 
 بودجه های چارچوب در ریسک ارزیابی هزینه تخصیص می گردد؛ پرداخت خسارت محل از ارزیابی هزینه های
 .می باشد تعیین شده

 
می برند بهره (اولیه بازدید قالب در) خود  کارکنان از هزینه ها کاهش و محدودیت ها این مدیریت برای بیمه گران. 

 
عنوان به ریسک ارزیابی دانش از  مرکزی بیمه حمایت عدم و ریسک ارزیابان بنام نهادی  نشناختن  رسیمت به 

 .آن بر ناظر نهاد ایجاد و مستقل تخصص یک
 
نا آنان حرفه ای تخصص با خطرکه گوناگون وجوه به نسبت دانشگاهی تخصص با ارزیابان از برخی کم آگاهی 

 .است سازگار
 
مانند روش ها و مفاهیم برخی مورد در ارزیابان از برخی سلیقه ای و نظری کارکرد EML&PML&RPN   

....atc&آن جایگاه و  محاسباتی مستندات نداشتن  دلیل به. 
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 ریسک ارزیاب مشخصات
 
شناس موقع و نگهدار راز 
برای کند  کوشش و داده  زیرقرار (دلنگرانی) پرسش  سه برابر در را خود باید ارزیابی از گام هر در ریسک ارزیاب 

   بیابد؛ پاسخی ها آن
   

     دارد؟ وجود آسیب رسانی منبع آیا  - الف

 (افتاد خواهد اتفاقی چه آینده در)؟شد خواهد چه –ب
 (اندیشید باید حادثه با روئی رویا و پیشگیری برای تدابیری چهکرد؟ باید چه – ج
 
سخت کارهای انجام برای جسارت و بدنی ورزیدگی و توانائی دارای   
 شمارد نمی حقیر باشد کوچک که هم چقدر هر را خطری هیچ می کند؛ عمل و میاندیشد حرفه ای. 
ریسک به رسیدن برای ثانویه پرسش های خلق در وپرسشگر خالق ذهنی دارای. 
حادثه وقوع (پازل )چین جور حل برای ریسک مدیریت دانش اعجاز باوربه و آشنائی.   

بیمه گر تصمیم گیری در آن تاثیر و (آینده پژوهی) تخیل مهندسی دانش با آشنائی. 
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کند ارزیابی می خواهد که را تولیدی با مرتبط ریسک های از نسبی درک. 
و فیزیک دانش و برق و فرآیندی مواد شیمی با مقدماتی آشنائی...... 
به باور و آشنائی  HSEو ........ 
آن تحلیل و آتش با مقابله امکانات و ابزارها آن، رفتارهای و آتش شناخت. 
آن با کار و لیست چک تدوین توانایی.    
بیاندیشد اجرا قابل و منطقی پیشگیرانه راه های شده پیش بینی خطرهای برای. 
ایمنی اصالحی پیشنهادهای رعایت به بیمه گذار کردن متقاعد توانانی.   
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 :کاربردی ریسک مدیریت تعریف ریسک ارزیاب دیدگاه از
  و خطر کنترل برای مناسب روش های انتخاب و آن تحلیل و بالقوه خطرهای شناسائی برای شده برنامه ریزی راهبردی 

   .می باشد آن با مقابله
  صرف نظریه پردازی های زندان از ریسک مدیریت دانش کردن آزاد ریسک، ارزیابی و اولیه بازدید در ندانم کاری ها پادزهر

 این از بخوان مفصل حدیث خود تو ... و اجتماعی و صنعتی مشکالت حل و جامعه و بیمه صنعت به آن ورود اجازه و
 .می باشد مجمل

 
 
 
 
 نمی حادثه با روئی رویا امکانات و تجهیزات حادثه زمان در ؛که گردید بیان فرآیندی صنایع ویژگی های به توجه با

  و امکانات آنکه بر عالوه باید سازمان ریسک مدیر بنابراین  باشد داشته  انفجار و آتش گسترش در زیادی ثاثیر تواند
 .نماید می فراهم حادثه با مقابله برای کافی تجهیزات

 مدیریت ریسک در صنایع فرآیندی



 :یابد کاهش حادثه وقوع احتمال که کند اتخاذ تدابیری و داده قرار کار سرلوحه در نیز  را زیر های اولویت
 
موثر و هدفمند های رزمایش و آموزش   
آن دقیق اجرای بر ونظارت ها نامه شیوه بودن روز به   
کنترل و نظارت   
آن برای مکفی بودجه اختصاص و پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری های برنامه 
از جلوگیری منظور به شده اعمال جدید های طراحی و تغییرات مورد در کار نیروی به اطالع رسانی مناسب سامانه ایجاد  

 تغییرات اجرا برابر در مقاومت
جدید های طراحی و تغییرات های دستورالعمل اجرای در کار درنیروی انگیزه ایجاد و تشویق 
کردن جور و جمع و حوادث شبه  انطباق ها عدم مانند احتمالی حوادث پیشگامان مورد در سخت گیرانه نظارت (House 

Keeping) 
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 هم کنار برای جسور و  خالق ذهنی به  نیاز و باشد می امروزمان اعمال اساس بر آینده ترسیم برای هدفمند تالشی
   . است درآینده آن پیآمدهای ترسیم برای ما های انگاری سهل و رفتار موثردر عناصری چیدن

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 .داد توان می نیز تخیل مهندسی نام روش این به که است پژوهی آینده های روش از یکی نویسی (داستانک)سناریو
 .ها واقعیت و آمار براساس پردازی خیال یعنی

 

ارزیابی ریسکتخیل پیش نیاز مهندسی   

از یک حادثه احتمالی( سناریو سازی)انگاره ترسیم   

ریسکو تحلیل اهمیت مهندسی تخیل در شناسائی   




