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هَػؼِ ثیوِ ثشای رجشاى ایي صیبى ّبی هبلی ٍ ربًی ثِ ٍرَد آهذُ اػت.

ثیوِ ای اػت ًِ توبهی داًؾ آهَصاى دس حبل
تحلیل سا دس هوبثل خغشات ًبؿی اص حبدحِ ثِ
هذت یي ػبل اص آؿبص ػبل تحلیلی تب پبیبى
آى ،تحت پَؿؾ هشاس هی دّذ.

ثیوِ یي هشاسداد ثیي ثیوِ گش ٍ ثیوِ ؿًَذُ (ثیوِ گزاس) اػت.
ثیوِ ؿًَذُ9
ًؼی اػت ًِ اص عشف ػبصهبى ثیوِ تحت پَؿؾ ثیوِ هشاس هی گیشد.
ثیوِ گش 9هَػؼِ ای اػت ًِ ؿوب سا ثیوِ ًشدُ اػت.

هؤػؼِ ثیوِ گش ،تؼْذ هی ًٌذ دس هجبل دسیبكت حن ثیوِ اص
ثیوِ ؿًَذُ ،خؼبست ّبی ًبؿی اص حَادث هؼیٌی سا رجشاى ًٌذ.

ًلیِ هؤػؼبت ثیوِ صیش ًظش "ثیوِ هشًضی روَْسی اػالهی" كؼبلیت هی ًٌٌذ.

ٍظبیق ثیوِ هشًضی9
 .0تذٍیي هَاًیي ٍ هوشسات ثشای هَػؼبت ثیوِ
ّ .1ذایت ٍ ًظبست ثش كؼبلیت ٍ ػولٌشد هَػؼبت ثیوِ

اًَاع ثیوِ9
ارجبسی 9یؼٌی عجن هبًَى اكشاد ثبیذ ایي ثیوِ ّب سا اًزبم دٌّذ .هبًٌذ 9ثیوِ ٍػبیل ًولیِ
هَتَسی(ثیوِ ؿخق حبلج)،ثیوِ حَادث ًبؿی اص ًبس ٍ ثیوِ حَادث داًؾ آهَصی.

اختیبسی9اكشاد داٍعلت هی ؿًَذ ثشای حَادث احتوبلی اص ثیوِ اػتلبدُ هی ًٌٌذ.
هبًٌذ 9ثیوِ ثذًِ اتَهجیل ،ثیوِ آتؾ ػَصی ،ثیوِ هٌبصل هؼًٌَی ٍ ...

ثیوِ اص ًظش خذهبتی ًِ ثِ ثیوِ ؿًَذگبى اسائِ هی ًٌذ ،اًَاع هختلق داسد9
ثیوِ ثْذاؿت ٍ دسهبى ،ثیوِ ثیٌبسی ،ثیوِ ػوش ،ثیوِ اص ًبساكتبدگی ،ثیوِ سٍػتبییبى ،ثیوِ ثذًِ

اتَهجیل ٍ هَتَسػیٌلت ،ثیوِ ػشًـیي خَدسٍ ،ثیوِ آتؾ ػَصی ،ثیوِ هٌبصل هؼًٌَی ٍ...

ثیوِ ّبی ارجبسی هغبثن هبًَى9

* عجن هبًَىّ ،وِ داسًذگبى ٍػبیل ًولیِ هَتَسی ،ثبیذ ػبلیبًِ خَدسٍی خَد سا ثشای رجشاى
ّضیٌِ ّبی دسهبًی یب خؼبست ثِ اتَهجیل ًبؿی اص تلبدف ثیوِ ًٌٌذ.
* ثش عجن هبًَىً ،لیِ ػبصهبى ّب ،كبحجبى ثٌگبُ ّب ،ؿشًت ّبً ،بسخبًزبت ٍ ًبسكشهبیبىٍ ،ظیلِ
داسًذ ّوِ ًبسهٌذاى ٍ ًبسگشاى خَد سا دس هوبثل حَادث ًبؿی اص ًبس ،ثیوِ ًٌٌذ.

ثیوِ ّبی هشثَط ثِ ثْذاؿت ٍ دسهبى9
اكشادی ًِ تحت پَؿؾ ثیوِ ثْذاؿت ٍ دسهبى ّؼتٌذ هی تَاًٌذ
ثخـی اص ّضیٌِ ّبی پضؿٌی خَد سا هبًٌذػول رشاحی،
آصهبیـگبُ ،خشیذ داسٍ ٍ ...اص عشین ثیوِ دسیبكت ًٌٌذ.

