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 -1مقدمه
در مورد گزارش ،تجزيه و تحليل و پيگيري وقايع صنعت هوانوردي غيرنظامي ،كشور بايد يك سيستم گزارش داوطلبانه
ايجاد كند تا جمع آوري موارد زير را ميسر سازد:
 -1جزئيات وقايعي كه ممكن است توسط سيستم گزارش دهي اجباري ايمني) (MORجمع آوري و ثبت وضبط
نشوند.
 -2ساير اطالعات مربوط به ايمني كه توسط گزارش دهنده به عنوان يك خطر واقعي يا بالقوه براي ايمني در صنعت
هوانوردي تلقي ميشوند.
به كشورها توصيه شده است هنگام اجراي سيستمهاي داوطلبانه ،شرايط را براي عدم شناسايي گزارشدهنده ايجاد كنند.
انتشار اطالعات مهم ايمني حاصل از تجزيه و تحليل گزارش محرمانه ،به همه طرفها اين امكان را ميدهد تا بتوانند از
آنها براي بهبود ايمني صنعت هوانوردي استفاده كنند.
در يك سيستم گزارش داوطلبانه فرد گزارشدهنده ،بدون هيچگونه شرط قانوني يا اداري براي انجام اين كار ،گزارش
حادثه داوطلبانه را ارائه ميدهد.
براي پيشبرد روند گزارش داوطلبانه ،نهادهاي نظارتي بايد مشوق هاي انگيزشي براي گزارش در نظر بگيرند .به عنوان مثال
ميتوان از اقدامات اجرايي براي تخلفات غيرعمد گزارششده چشمپوشي كرد .تعدادي از كشورها اين مشوقها را در
زمره اصول سيستمهاي گزارش داوطلبانه خود قرار دادهاند.
بطور كلي در سيستمهاي گزارش داوطلبانه ،اطالعات گزارش شده نبايد عليه شخص گزارشدهنده مورد استفاده قرار
گيرد ،يعني اين سيستم بايد به منظور تشويق گزارش بيشتر اطالعات مربوط به ايمني ،بدون مجازات باشد ،يا به بيان ديگر
تحمل پذيرش خطاي سهوي را داشته باشند.
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 -2كليات
با توجه به آييننامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) به شماره /8742ت 45067مصوب ICAR( 1391/01/22

 ،)113مقررات گزارشدهي ايمني( )SRRمواد  6 ،5و  13تدوين مهرماه  ،1397طرح جامع ايمني هوانوردي كشوري
جمهوري اسالمي ايران )( (SSPويرايش  /02بازنگري  /01دي  )1398و همچنين توصيههاي مندرج در ضميمه  19ايكائو،
دولتها بايد عالوه بر گزارش وقوع اجباري ،سيستم گزارش داوطلبانه را نيز براي شناسايي خطرات و شرايط ناامن ايجاد
كنند .شناسايي خطراتي كه هنوز باعث بروز حادثه نشدهاند .چنين گزارشهاي داوطلبانهاي بايد بدون مجازات باشد و از
منابع اطالعاتي محافظت شود .به منظور تشويق و ترويج گزارش وقوع داوطلبانه سازمان نياز به تنظيم چارچوبها و
سياستهاي قانوني و نظارتي قابل اجرا (اجرايي) دارد.
 -1-2هدف
تسهيل جمعآوري اطالعات در مورد كمبودهاي ايمني واقعي يا بالقوه كه در شناسايي و اجراي اقدامات بهبود ايمني نقش
دارند.
 -2-2حدود و حوزه اثر
حوزه اثر اين شيوه نامه در مورد گزارشات داوطلبانه ايمني و نحوهي رسيدگي و پيگيري اين گزارشات در صنعت
هوانوردي است.
 -3-2مسئوليت اجرا
مسئوليت استقرار و نگهداري سامانه گزارش داوطلبانه ايمني به عهده دفتر ارزيابي ايمني و تضمين كيفيت بوده و دفاتر
نظارتي مسئول صحه سنجي اين نوع گزارشات هستند و كليه مراكز ارائه دهنده خدمات هوانوردي الزم است ،با سازمان
همكاري الزم را براي اجراي اين شيوهنامه داشته باشند.
 -4-2انتشار ،كنترل و توزيع سند
كنترل ،انتشار و توزيع اين شيوهنامه ،مطابق مندرجات سند  4000سازمان است و بر روي سامانه قوانين و مقررات منتشر
ميگردد.
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 -5-2تعاريف
ادمين سامانه :مدير سيستم كه به انگليسي به آن  System administratorمي گويند در واقع فردي است كه سيستم يا
شبكه كامپيوتري را مديريت ،نگهداري و اداره مي كند .

ايکائو :سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري
ايمني :وضعيتي كه در آن ريسك هاي مرتبط با فعاليتهاي هوانوردي كه ناشي از عمليات وسائل پرنده و يا در پشتيباني
مستقيم عمليات وسائل پرنده ميباشند به يك سطح قابل قبول كاهش پيدا كرده و كنترل ميشوند.

دفاتر نظارتي :دفاترتخصصي سازمان كه در حوزه هاي مختلف صنعت هوانوردي به امر نظارت بر ايمني اقدام مينمايند.
ريسک ايمني :احتمال و شدت پيش بيني شده در خصوص پيامد يا نتيجه مخاطره.

سازمان :سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايران
سامانه گزارش داوطلبانه :سامانه يا شبكه كامپيوتري مختص ثبت گزارشهاي داوطلبانه كه در آن رويدادهاي ايمني
كه در سامانه گزارش اجباري ثبت نشده اند را به ثبت ميرسانند.
صحه سنجي :گزارشهاي ارائه شده توسط كارشناسان و متخصصان سازمان هواپيمايي كشوري مورد بررسي و ارزيابي
قرار گرفته و ميزان درستي آن مشخص ميگردد.
فرآيند گزارش داوطلبانه :يك فرايند فعال و اقدامات مربوط به جمعآوري اطالعات در مورد رويدادها ،نگرانيها و
مخاطرات ايمني است ،كه در صورت گزارش اجباري آشكار نخواهد شد.
گزارش دهنده :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه هرگونه گزارش در رابطه با هر نوع مخاطرات مربوط به رويدادهاي
ايمني در صنعت هوانوردي در حوزههاي مختلف را ارائه كند.
مخاطره :شرايط يا چيزي كه به صورت بالقوه بتواند باعث ايجاد يا شركت در ايجاد حادثه يا سانحه هوايي گردد.
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مراكز ارائهدهنده خدمات هوانوردي  :مراكز ارائهدهنده خدمات هوانوردي كه به اختصار مراكز اطالق ميگردند،
شامل بخشهاي زير ميشوند:

 .1مراكز آموزشي داراي تاييديه
 .2بهرهبرداران وسايل پرنده با مقاصد تجاري
 .3مراكز تعمير و نگهداري داراي تاييديه
 .4مراكز مورد تاييد طراحي يا ساخت وسائل پرنده و محصوالت آن،
 .5مراكز ارائه دهنده خدمات ناوبري هوايي
 .6بهرهبرداران فرودگاههايي كه بايد گواهينامه فرودگاهي دريافت كنند.
 -6-2اسناد وابسته:
 آييننامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)


مقررات گزارشدهي ايمني CAO IRI SRR

 ضميمه  19پيمان شيكاگو()ICAO Annex 19
 سند  9859ايكائو ،بازنگري سوم
 شيوه نامه  CAD 6213حذف و اين شيوه نامه بجاي آن منتشر مي شود.
 -7-2اصول گزارش داوطلبانه

اصول كليدي زير در هنگام ايجاد يك سيستم گزارش داوطلبانه در چارچوب عمومي سيستم مديريت ايمني ) (SMSدر
نظر گرفته ميشود.
اعتماد :گزارش دهندگان بايد اطمينان داشته باشند كه از اطالعات عليه آنها استفاده نميشود .در غير اين صورت
تمايلي به گزارش اشتباهات خود نخواهند داشت .فرهنگ ايمني مثبت در سازمان ،پايههاي يك سيستم گزارش-
دهي موفقيتآميز وقايع را فراهم مينمايد.
غير تنبيهي :شخص گزارش دهنده بايد در برابر مجازاتهاي قانوني ،اداري يا انتظامي محافظت شود.
فراگيري گزارش :رويكرد سيستماتيك مديريت ايمني ايجاب ميكند كه گزارش داوطلبانه در همه جنبههاي
عملكرد هواپيمايي مانند عمليات پرواز ،عمليات فرودگاهي ،مديريت ترافيك هوايي ،تعمير و نگهداري وسايل
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پرنده ،طراحي و ساخت ،آموزش و نهادهاي آموزشي و ساير موارد مورد توجه قرار گيرد .همچنين جمع آوري
اطالعات در مورد همان رويداد از ديدگاههاي مختلف تجزيه و تحليل و درك كاملي از وقايع و در نتيجه خطرات
و اثرات آنها فراهم گردد.
محرمانه بودن :گزارش ميبايست محرمانه باشد .شخصي كه يك رويداد را گزارش ميكند بايد مطمئن باشد
كه هويت وي و ساير اطالعاتي كه ميتواند براي شناسايي ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي درگير شود ،فاش
نخواهد شد.
استقالل :در حالت آرماني ،سيستم گزارش داوطلبانه توسط سازماني اداره ميشود كه از مقامات نظارتي منفك
شده است اين سازمان گزارشهاي ايمني را جمع آوري و تجزيه و تحليل كرده و نتايج را به مراجع نظارتي
هواپيمايي تحويل ميدهد.
سهولت در گزارشدهي :ارسال گزارش بايد تا حد ممكن براي گزارشدهنده آسان باشد .فرمهاي گزارش
بايد به راحتي در دسترس هر كسي كه مايل به تهيه گزارش است ،قرار گيرد .تدوين آنها بايد آسان ،فضاي كافي
براي گزارش فراهم و حداكثر استفاده از قالب يك فرم را داشته باشد .اين فرمها بايد پيشنهادات بهبود ايمني،
مانند چگونگي جلوگيري از بروز مجدد رويداد يا خطر و يا مقابله با آن را مورد توجه قرار دهند.
تشويق :براي تشويق جهت ارسال بيشتر گزارشها ،سازمان بايد به طور واضح به پرسنل خود اعالم كند كه
گزارشهاي داوطلبانه يك سرمايه ايمني با ارزش است و تالشهاي انجام شده توسط افراد گزارشدهنده را تاييد
نموده و مغتنم مي شمارد .در صورت امكان ،بازخورد گزارش بايد مستقيماً به شخص گزارشدهنده ارائه شود .و
همچنين در قالب يك بازخورد عمومي نيز براي جامعه هوانوردي بيان گردد.
ارتقا :اطالعات دريافت شده از سيستم گزارش داوطلبانه بعد از صحه سنجي و تجزيه و تحليل بايد به موقع در
اختيار جامعه هوانوردي قرار گيرد .براي دستيابي به حداكثر اثربخشي بايد از انواع روشهاي انتشار اطالعات مانند:
خبرنامههاي ماهانه و يا حداقل ساالنه ،بولتنهاي ايمني منتشر شده در اينترنت و غيره استفاده شود .چنين فعاليتهاي
تبليغاتي به افراد كمك ميكند تا گزارشات بيشتري از موارد ايمني را ارائه دهند و عدم انجام آن ،اثر بخشي و
ارزش سيستم را كاهش ميدهد.
 -8-2نحوه ي گزارش دهي:
سامانه الكترونيكي برخط
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سازمان هواپيمايي كشوري براي سهولت گزارش دهي ايمني ،سامانه گزارشدهي ايمني را در سازمان به آدرس
 https://www.cao.ir/web/flight-standard-reporting/safetyراهاندازي نموده است.
در اين سامانه و در بخش گزارشات داوطلبانه ،متقاضي گزارشدهي با ورود به آن امكان ثبت گزارش را پيدا خواهد كرد.
غير برخط (:)Off line
سازمان براي دسترسي آسان به سامانه گزارشدهي داوطلبانه ،اقدام به انتشار فرم گزارش داوطلبانه ايمني بصورت غير
برخط ( )Off lineنموده و به روش مقتضي آن را در اختيار ذينفعان قرار داده كه در سايت سازمان نيز به آدرس:
 https://www.cao.ir/reportموجود است .گزارش دهندگان محترم مي توانند پس از تكميل فرم مربوطه ،نسبت به
ارسال گزارشات از طريق آدرس الكترونيكي  safety@cao.irو يا تلفكس  44659366اقدام نمايند.
تلفني:
در مواردي كه گزارش دهنده به هر دليلي نتواند از دو روش فوق گزارش خود را اعالم نمايد يا در مواردي كه گزارش
دهنده امكان دسترسي به سامانه برخط گزارش داوطلبانه را نداشته باشد ،سازمان آمادگي دارد از طريق تماس با شماره
تلفن  09108159207مربوط به واحد كشيك  24ساعته ( )On-callسازمان هواپيمايي كشوري ،گزارشات داوطلبانه را
دريافت نمايد.
 -9-2اطالعات تماس گزارشدهنده
در فرم گزارش يا پنجره ثبت گزارش ،اطالعات تماس گزارشدهنده و اطالعات مربوط به متن گزارش رويداد در دسترس
ميباشد.
اگر گزارش دهنده مايل به دريافت بازخورد گزارش خود باشد ،باعالمت زدن "بخش مايل به دريافت بازخورد هستم"
ملزم ميگردد با ثبت تلفن و آدرس الكترونيكي خود ،از نتايج گزارش مزبور مطلع گردد .هر چند ممكن است براي
اثربخشي گزارش نياز به اطالعات تكميلي باشد كه فقط گزارشدهنده ميتواند در اين راستا كمك نمايد .الزم به ذكر
است جهت اطمينان خاطر گزارش دهنده ،سيستم تمام اطالعات شخصي را بصورت محرمانه نزد خود نگه خواهد داشت
و اين نوع گزارشها فارغ از هرگونه اثرات تنبيهي و پيگيري حقوقي براي شخص گزارش دهنده خواهد بود.
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به همين دليل اطالعات شخصي گزارشدهنده ستارهدار نبوده و گزارش دهنده مختار است كه اطالعات خود را وارد نمايد
و يا فيلد مربوطه را تكميل ننمايد هر چند به داليل فوق پيشنهاد سازمان بر اين است كه گزارشدهنده اطالعات تماس خود
را وارد نمايد.
-10-2

اطالعات گزارش

گزارش دهنده بسته به اينكه گزارش او مربوط به كدام يك از حيطه ها و محدودههاي تعيين شده از موارد بند  2-5و يا
زيرمجموعههاي آن باشد ،ميبايست مواردي را انتخاب نمايد.
اين دسته بندي به سازمان كمك مي كند تا در زمان دسته بندي و تحليل گزارشات به درستي اقدام و دفاتر نظارتي نيز از
نتايج اين تحليل ها به خوبي استفاده نمايند.
-11-2

حيطههاي گزارش

بسته به اينكه رويداد يا مخاطره مورد نظر در كدام حوزه از صنعت هوانوردي رخ داده يا امكان رخداد آن وجود دارد،
گزارش دهنده مي بايست يكي از حيطه هاي زير را انتخاب و در صورتيكه گزارش داوطلبانه در هيچ يك از اين موارد
قابل دسته بندي نبود ،گزينه ساير را انتخاب نمايد.
ادمين سامانه مجاز است در صورتيكه متن گزارش با حيطه انتخاب شده تطابق نداشت آن را اصالح و متناسب با گزارش
دريافتي ،در حيطه صحيح وارد نمايد.
عمليات پرواز
اين حيطه شامل موارد زير مي شود:
 -1عزيمت بين مسير تقرب و فرود
 -2عمليات كابين و وسيله پرنده
 -3رويدادهاي مجاورت هوايي
 -4وزن ،تعادل و عملكرد
عمليات فرودگاهي
اين حيطه شامل موارد زير مي شود:
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 -1عمليات زميني وسايل پرنده
 -2جابجايي و تردد روي محوطه فرودگاه
 -3عمليات سوختگيري
 -4شرايط يا خدمات فرودگاهي
 -5بارگيري
مديريت ترافيك هوايي
اين حيطه شامل موارد زير مي شود:
 -1عمليات كنترل ترافيك هوايي
 -2تجهيزات كنترل ترافبك هوايي و وسايل كمك ناوبري
 -3ارتباطات خدمه پرواز و كنترل هوايي
تعمير ونگهداري وسايل پرنده
طراحي و ساخت
آموزش و نهادهاي آموزشي مورد تاييد
ساير موارد

و در نهايت متن گزارش خود را با دقت و با تمامي جزئيات و آدرس دهي مناسب به گونهاي كه كارشناسان سازمان در
زمان بررسي گزارش بتوانند به موضوع گزارش و محدوده آن به راحتي دسترسي داشته باشند ،تكميل كند.
گزارشاتي كه فاقد آدرسدهي مناسب و شفافيت الزم باشند امكان بررسي مناسب و به موقع را نخواهند داشت .از اينرو
در ثبت گزارش ميبايست دقت كافي و الزم از طرف گزارشدهنده اعمال گردد .همچنين گزارشاتي كه مربوط به ايمني
صنعت هوانوردي نباشند مثل بليط -حقوق مسافر از چرخه بررسي و صحهسنجي در حوزه ايمني خارج شده و به دفاتر
مربوطه ارسال ميگردد .لذا گزارشدهنده ميبايست با كد رهگيري كه در انتهاي گزارش خود از سامانه دريافت ميكند
پيگير گزارشات خود باشد.
ويرايش 01

 8از 15

بهمن ماه99

شيوه نامه  -6219گزارشدهي داوطلبانه ايمني
گزارشدهنده پس از اتمام گزارش خود ،ميبايست در صورتيكه هرگونه اطالعات تكميلي از قبيل متن ،تصاوير ،ويديو
و غيره كه به نحوي در بررسي گزارش كمك ميكند و در اختيار دارد را در انتهاي گزارش كه امكان الصاق آن فراهم
شده است ،پيوست نمايد.
در انتها با ثبت كد امنيتي ،گزارش خود را با موفقيت ثبت كرده و سامانه به او يك كد رهگيري دوازده رقمي كه شامل
عدد و حروف ميباشد اختصاص ميدهد .كه با اين كد امكان پيگيري گزارش خود را مجدداً از همين سامانه خواهد
داشت.
در مواردي كه گزارش دهنده از گزارش غير برخط استفاده مي كند ميبايست در صورتيكه هرگونه اطالعات تكميلي از
قبيل متن ،تصاوير ،ويديو و غيره كه به نحوي در بررسي گزارش كمك ميكنند را از طريق ايميل به سازمان ارسال نمايد.
-12-2

پيگيري گزارش توسط گزارش دهنده

گزارشدهنده ميتواند پس از چند روز از ثبت موفقيتآميز گزارش خود در سامانه ،با كد رهگيري دوازده رقمي خود،
در بخش پيگيري گزارش سامانه ،از بازخورد و نتايج آن مطلع گردد.
در صورتيكه سازمان براي گزارش ارائه شده نياز به مدارك و يا توضيحات بيشتري براي شفافيت گزارش داشته باشد ،از
طريق همين سامانه ممكن است تقاضاي اطالعات بيشتر را بنمايد .بنابراين گزارشدهنده بهتر است (در صورت عدم درج
شماره تماس و يا ايميل) پس از چند روز از ثبت گزارش خود در سامانه گزارشدهي داوطلبانه ،به اين سامانه مراجعه
نموده و اقدامات انجام شده در خصوص گزارش خود را رويت نمايد تا به محض درخواست اطالعات تكميلي از سوي
سازمان ،در حد امكان آن را اجابت نمايد.
از آنجا كه گردش كار رسيدگي به گزارشات داوطلبانه از طريق صحه سنجي توسط دفاتر نظارتي سازمان انجام ميشود،
براي نتيجه نهايي ممكن است حدود چند هفته زمان الزم باشد .لذا گزارش دهنده بايد با صبر و تحمل منتظر پاسخ باشد.
با توجه به خط مشي ايمني سازمان در خصوص حمايت از فرايندهاي گزارشگيري داوطلبانه با رعايت اصول محرمانه
بودن آن و با هدف ترويج ايمني ،از گزارشهايي كه پس از صحه سنجي و بازرسيهاي مربوطه بتوانند از برخي حوادث
ناخوشايند ايمني جلوگيري نمايند با رعايت اصول محرمانگي تقدير و تشكر به عمل خواهد آمد.
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-13-2

بررسي گزارشات داوطلبانه توسط سازمان

سامانه گزارش داوطلبانه كه توسط سازمان تهيه و بر روي پرتال رسمي آن به نشاني CAO.ir/web/reporting/safety

بارگزاري شده است در اختيار دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت قرار دارد .در اين دفتر كارشناساني مسئول بررسي
گزارشات دريافت شده ميباشند كه اين كارشناسان با وارد كردن شناسه كاربري و رمز عبور خود كه از دفتر فناوري
اطالعات دريافت نمودهاند ،روزانه وارد سايت شده و به كليه گزارشات دسترسي پيدا ميكنند.
در مرحله اول گزارش دريافتي از منظر ارتباط يا عدم ارتباط با موضوع ايمني در صنعت هوانوردي بررسي ميشود و در
قسمت يا فيلد مربوطه عالمت زده ميشود.
در مرحله بعدي گزارش مربوطه را از فهرست گزارشات انتخاب نموده و با كليك روي آن ،صفحه گزارش باز ميشود،
متن گزارش مطالعه شده و در صورتيكه به موضوعات ايمني مربوط باشد در قسمت نتيجه بررسي ،نام خود را در بخش
بررسي كننده انتخاب نموده و در فيلد "نياز به پاسخ يا اقدام" ،گزينه "مرتبط با ايمني" را انتخاب مينمايد كه با اين انتخاب
پنجرهي "پاسخ به مدير" و "پاسخ جهت نمايش به كاربر" نمايش داده ميشود .در اين بخش پيامي را كه الزم است به
گزارشدهنده ارسال گردد تايپ نموده و تاريخ اقدام خود را درج مينمايد .با توجه به اينكه اين گزارش مستقيماً به
موضوع ايمني ارتباط دارد " فرم چاپي گزارش بدون مشخصات فردي" كه براي رعايت محرمانگي اطالعات فردي
گزارشدهنده در آن حذف شده است ،دريافت مينمايد و بسته به اينكه موضوع گزارش در كدام حيطه از صنعت
هوانوردي قرار دارد ،اين گزارش طي يك نامه رسمي از طريق سيستم مكاتبات اداري (پرگار) به دفتر نظارتي مربوطه
جهت انجام صحهسنجي ارسال ميگردد.
و از آن دفتر درخواست ميشود كه پس از تعيين صحت گزارش پاسخ صحهسنجي گزارش را به اين دفتر (دفتر ارزيابي
عملكرد) عودت دهد تا به اطالع گزارشدهنده از طريق اين سيستم برسد .سپس كارشناسان مربوطه شماره نامه صحهسنجي
را در بخش "تهيه نامه در خصوص گزارش" درج مينمايند.
پس از اقدامات فوق "وضعيت گزارش" را تعيين نموده و آنگاه گزينه "بروزرساني" را انتخاب ميكنند .كه با اين كار
پاسخ داده شده ،به گزارش دهنده ارسال ميگردد .در صورتيكه گزارشدهنده شماره تماس و ايميل خود را در بخش
"اطالعات تماس گزارشدهنده" ثبت كرده باشد ،از طريق پيامك و ايميل نيز به او اعالم ميگردد.
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-14-2

دريافت گزارش صحهسنجي از دفاتر نظارتي

به محض دريافت گزارش صحهسنجي از دفاتر نظارتي كارشناسان مربوطه پاسخ دفتر ذيربط را بررسي نموده و در صورت
صحت گزارش مزبور ،نتيجه پيگيري و اقدامات انجام شده را به شكل مقتضي به اطالع گزارشدهنده ميرسانند .در
صورتيكه نتيجه صحهسنجي به هر دليلي رد شد ،نتيجه و داليل مردود بودن گزارش نيز به اطالع گزارشدهنده رسانده
ميشود تا در صورتيكه گزارشدهنده اطالعات تكميلي ديگري داشته باشد مجدداً ارسال نمايد تا مورد بررسي و ارزيابي
مجدد كارشناسان قرار گيرد.
-15-2

اقدام دفاتر نظارتي

دفاتر نظارتي ملزم به بررسي و صحهسنجي تكتك گزارشات ارسالي از طرف دفتر ارزيابي عملكرد و ايمني ميباشند و
ميبايست طبق روشهاي بازرسي سرزده خود صحت گزارش را به دقت بررسي نموده و در صورت مثبت بودن و تائيد
گزارش ،براساس نوع رويداد صورت پذيرفته و مطابق مقررات عملياتي خاص آن دفتر ،با شركت يا فردي كه باعث ايجاد
رويداد و مخاطره گرديده است ،با اقدامات متناسب و در خور ،برخورد نمايند.
دفاتر نظارتي ميبايست نتايج حاصل از صحهسنجي را فارغ از مثبت يا منفي بودن آن به دفتر ارزيابي عملكرد و ايمني
اعالم نمايند.
-16-2

تحليل گزارشات داوطلبانه و اشتراك گذاري

گزارشات داوطلبانه ايمني ميبايست هر سه ماه يكبار و در پايان هر فصل توسط دفتر ارزيابي عملكرد و ايمني تحليل شده
و نتايج آن در اختيار مبادي ذيربط قرار گيرد.
اين تحليل ميتواند يكي از اطالعات مهمي بشمار آيد كه به نحوهي نظارت و مدل نظارتي دفاتر نظارتي كمك نمايد تا
بازرسيهاي خود را به صورت هوشمندانه ،هدفمند و عملگرا به انجام رسانند.
براساس دادههاي دريافتي از گزارشات داوطلبانه ،اين گزارشات ميتوانند تحليلهاي متفاوتي داشته باشند كه در ذيل به
مهمترين آنها اشاره ميشود:
درصد اعالم مشخصات فردي گزارشدهنده
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اين شاخص ميزان اطمينان و اعتماد گزارشدهندگان در ارتباط با محرمانه بودن را به سامانه گزارش دهي داوطلبانه ايمني،
براي سازمان مشخص مينمايد.
نوع گزارشات براساس حيطههاي گزارش
اين شاخص مشخص ميكند در كدام بخشهايي از صنعت هوانوردي بيشترين گزارشات داوطلبانه دريافت ميشود و بايد
به آن قسمت ها توجه بيشتري نمود.
ارتباط يا عدم ارتباط
نشاندهنده درصدي از گزارشات است كه با موضوع ايمني هوانوردي ارتباط دارند و اين موضوع كمك ميكند تا طراحي
سايت را به گونهاي تغيير دهيم تا سامانه فقط گزارشات ايمني را دريافت كند كه گزارشدهنده آن تقاضاي خود را در
سامانههاي مرتبط و در زمان مناسب پيگيري نموده است.
تعداد گزارشات داوطلبانهاي كه در زمان صحه سنجي مثبت اعالم گرديده است
اين شاخص بسيار مهم بوده و ميزان دقت و صداقت گزارشدهنده را نشان ميدهد و از آن ميتوان به ميزان ترويج فرهنگ
ايمني در صنعت هوانوردي رسيد.
ميزان پاسخ دفاتر نظارتي به صحه سنجي گزارشات داوطلبانه
از طريق اين شاخص ميتوان توجه و پايبندي دفاتر به گزارشات داوطلبانه را سنجيد.
تعداد گزارشات بر اساس شركت ها
با جمع آوري داده هاي اين شاخص مي توان فهميد كه كدام شركت بيشترين گزارشات داوطلبانه را دارد .اين شاخص
به ميزان استقرار سيستم مديريت ايمني در شركتها و ترويج فرهنگ ايمني در آنها اشاره دارد.
چند درصد از اين گزارشات كه در صحهسنجي مثبت اعالم شده توسط شركتها يا اشخاصي كه از
سازمان گواهينامه دريافت ميكنند (طبق بند  6از ماده  4مقررات گزارش دهي ايمني) به سازمان گزارش نشدهاند.
اين شاخص ميزان رعايت مقررات گزارش دهي توسط اشخاص و شركتها را مشخص ميكند .چون اغلب اين گزارشات
مي بايست توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از سازمان گواهينامه دريافت نموده اند به سازمان اطالع رساني مي شد.
و تحليلهايي كه بر مبناي سال و ماه ميتوانند بررسي و مورد استفاده قرار گيرند.
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تحليلهايي كه در پايان هر فصل به روشهاي فوق توسط دفتر ارزيابي عملكرد و ايمني تهيه و تدوين ميگردند در اختيار
رئيس سازمان و معاونين و مديران دفاتر نظارتي قرار گرفته و متناسب با هر موضوع اقدامات مقتضي صورت خواهد
پذيرفت.
ضمناً اين گزارشات ميتوانند در پرتال ايمني در بخش ايمني هوانوردي به آدرس  cao.ir/Aviation-Safetyو در بخش
 Safety information showingبراي استفاده مديران ايمني و عالقه مندان به اين موضوعات قرار گيرند.
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