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شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی

 -1كليات
ارزیابی ریسک ایمنی به منظور تعيين سطح ریسک ایمنی مخاطرات ،بر مبناي دو عامل شدت پيامد و احتمال وقوع پيامد
مورد انتظار از فعال شدن مخاطره انجام میشود .پس از تعيين سطح ریسک در ماتریس ارزیابی ریسک ایمنی ،محدوده
هاي ریسک ایمنی و اقدامات متناظر براي سطوح ریسک ایمنی مربوطه مشخص ميگردند .سپس در راستاي تکميل فرآیند
مدیریت ریسک ایمنی ،با فرآیند تصميم گيري براي تعيين ضرورت اعمال اقدامات كنترلی در خصوص ریسک ایمنی،
مواجه میشویم و در صورت لزوم ،پس از در نظر گرفتن اقدامات كنترلی ،ریسک باقی مانده محاسبه گشته و بدین ترتيب
از ایمن بودن شرایط ،اطمينان حاصل میگردد.
 -1-1هدف
هدف از تهيه این شيوهنامه ،اعمال اصول ارزیابی ریسک ایمنی در فعاليتهاي سازمان هواپيمایی كشوري میباشد.
 -2-1دامنه كاربرد
این فعاليتها شامل بسط مقرارت و اولویتبندي فعاليتهاي نظارتی براساس ارزیابی ریسک میباشد .نمونهاي از این
فعاليتها شامل:






CAO.IRI Air Operations Part ARO.GEN.300(a);(b) ;(c) Oversight
CAO.IRI Air Operations Part ARO.OPS.300 Introductory flights
CAO.IRI Air Operations Part ARO.OPS.150 Authorization of high risk SPO
CAO.IRI Air Operations Part ARO.GEN.120(e) Means of compliance
ARA.MED.330 Special medical circumstances



اعطاي معافيت ) (Exemptionبر اساس CAO.IRI CAD 4400

 -3-1مراجع
منابع مورد استفاده در تهيه این شيوهنامه به شرح زیر میباشد:
ICAO Annex 19 - Safety Management, 2nd Edition
ICAO Doc. 9859 - Safety Management Manual, 4th Edition
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شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی
 -4-1مسئوليت اجرا
مسئوليت اجرا مقرارت ذكر شده در این سند ،بر عهده تمامی دفاتر نظارتی و تخصصی سازمان میباشد .پس از تهيه ارزیابی
ریسک ایمنی و تکميل فرم  FR-1119-01توسط كاركنان ذیصالح ،مسئوليت تایيد ارزیابی ریسک ایمنی در فرم مذكور
بر عهده مدیر دفتر نظارتی  /تخصصی مربوطه میباشد.
 -5-1انتشار ،كنترل و توزيع سند
این سند براساس شيوهنامه  CAD 4000سازمان هواپيمایی كشوري منتشر ،كنترل و توزیع شده و در سامانه قوانين و مقررات
سازمان هواپيمایی كشوري قابل دسترس میباشد.
 -6-1تعاريف
در این شيوهنامه ،واژههاي ذیل در معانی مشروحه استفاده شده است:
سازمان :سازمان هواپيمایی كشوري جمهوري اسالمی ایران.
ايمني :شرایطی كه در آن ریسک فعاليتهاي هوانوردي ،مرتبط یا در پشتيبانی مستقيم با عمليات پروازي ،به سطح قابل
قبولی كاهش یافته وكنترل شده باشند.
مخاطره :شی یا حالتی است كه پتانسيل ایجاد یا شركت در حادثه یا سانحه را داشته باشد.
ريسك :احتمال و شدت پيش بينی شده از پيامدها و فعال شدن یک مخاطره ميباشد.
اقدامات كنترلي :هرگونه اقدام به منظور مقابله و پيشگيري از فعال شدن مخاطرات و یا بازگرداندن وضعيت به شرایط
عادي پس از فعال شدن مخاطرات میباشد.
اقدامات مقابلهاي :هرگونه اقدام كنترلی به منظور مقابله با بروز عواقب فعال شدن شدن مخاطرات میباشد.
اقدامات پيشگيرانه :هرگونه اقدام كنترلی به منظور پيشگيري از عواقب فعال شدن مخاطرات میباشد.
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شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی
اقدامات بازگرداننده :هرگونه اقدام كنترلی به منظور بازگرداندن وضعيت به شرایط عادي پس از فعال شدن مخاطرات
میباشد.
احتمال مخاطره :فرصت داده شده به مخاطره كه تبدیل به حادثه یا سانحه شود.
شدت مخاطره :وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی كه در نتيجه مورد انتظار از فعال شدن مخاطرات ایجاد میگردد.
عواقب :وقایع منتجه از فعال شدن مخاطرات كه باید با تعيين و انجام اقدامات كنترلی آن را مدیریت كرد.
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 -2فرآيند انجام كار
-1-1-2مرحله اول :شناسایی مخاطرات
 -1-1-1-2هر یک از دفاتر نظارتی و تخصصی ملزم به تشکيل جلسات مباحثهاي گروهی با هدف ارزیابی ریسک
مخاطرات ذكر شده در دامنه كاربرد میباشند .براي انجام ارزیابی ریسک ایمنی ابتدا باید مخاطرات مربوطه شناسایی
شده و در فرم  FR-1119-01درج شود.
 -2-1-2مرحله دوم :تعيين نتيجه مورد انتظار از فعال شدن مخاطره
در این مرحله میتوان بدترین پيامد مورد انتظار از فعال شدن مخاطره را در نظر گرفت اما پيشنهاد میگردد پيامد مورد
انتظار منطقی از فعال شدن مخاطره در نظر گرفته شود.
-3-1-2مرحله سوم :ارزیابی ریسک
 -1-3-1-2سطح احتمال با توجه به پيامد مورد انتظار در نظر گرفته شده در مرحله قبلی ،در  5رده طبق جدول شماره 1
تعيين میگردد .با توجه به تعاریف سطوح احتمال ،مناسبترین سطح احتمال باتوجه به پيامد مورد انتظار بایستی در
نظر گرفته شود و به همين علت ،سطوح احتمال با توجه به سناریوها و پيامدهاي مورد انتظار ،متفاوت هستند .بدین
منظور دسترسی به دادههاي ایمنی مربوط به مخاطره و پيامد مورد انتظار از فعال شدن مخاطره ،نقش مهمی ایفا می
كند و پاسخ به سواالت زیر كمک میكند كه سطح احتمال به شکل مناسب تعيين گردد.
 )1آیا سابقه رخدادهاي شبيه به موضوع مورد بحث وجود دارد؟
 )2چه تجهيزات و یا اجزاي دیگري از همان نوع مخاطره ممکن است دغدغه ایمنی مشابهی داشته باشند؟
 )3چه تعداد نفر مراحل مورد نظر را دنبال میكنند یا در معرض آن هستند؟
 )4ميزان در معرض قرار گرفتن مخاطره مورد نظر چقدر است؟
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جدول - 1احتمال ريسك ايمني

احتمال

تعريف/تفسير

سطح

مکرر (تقريبا قطعي)

انتظار ميرود چندين بار رخ دهد  /بارها اتقاق افتاده است.

5

اغلب اوقات

انتظار ميرود گاهي اوقات رخ دهد  /اغلب اتفاق افتاده است.

4

گاه به گاه

انتظار نميرود رخ دهد اما امکان رخداد وجود دارد  /به ندرت اتفاق افتاده است.

3

غیرمحتمل

بسيار دور از انتظار است كه رخ دهد  /در كشور اتفاق نيفتاده است.

2

خیلي غیرمحتمل

تقريبا غير قابل تصور است كه رخ دهد /در تاريخ صنعت هوانوردي اتفاق نيفتاده است.

1

 -2-3-1-2سطح شدت پيامد مورد انتظار از فعال شدن مخاطره ،با استفاده از جدول زیر تعيين میگردد .در تعيين سطح
شدت بایستی بدترین شرایط قابل پيش بينی از پيامد منتج از فعال شدن مخاطره در نظر گرفته شود.

جدول - 2شدت ريسك ايمني

شدت
فاجعه بار
مخاطره انگیز
زياد

تعريف/تفسير
 مرگ و مير تعدادي از كاركنان  /مسافران
 كاهش چشمگير حاشيه ايمن
 آسيب جدي به كاركنان /مسافران
 كاهش قابل توجه حاشيه ايمن
 حادثه جدي

 تخريب يا از بين رفتن هواپيما /
تجهيزات

A

 آسيب عمده به تجهيزات

B

 آسيب به كاركنان

C

خفیف

 مايه رنجش  /مزاحمت

 استفاده از رويههاي اضطراري

 محدوديت عملياتي

 حادثه جزئي

ناچیز

 عواقب اندک و ناچيز
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 -3-3-1-2تعيين سطح ریسک براساس ماتریس ارزیابی ریسک ایمنی زیر انجام میگردد.
جدول - 3ماتريس ارزيابي ريسك ايمني

سطح شدت
ناچیز

خفیف

زياد

مخاطره انگیز

فاجعه بار

)(E

)(D

)(C

)(B

)(A

سطح احتمال

5E

5D

5C

5B

5A

)(5

مکرر (تقريبا
قطعي)

4E

4D

4C

4B

4A

)(4

اغلب اوقات

3E

3D

3C

3B

3A

)(3

گاه به گاه

2E

2D

2C

2B

2A

)(2

غیرمحتمل

1E

1D

1C

1B

1A

)(1

خیلي غیرمحتمل

پس از تعيين سطح احتمال و سطح شدت ،سطح ریسک ایمنی از تقاطع سطوح احتمال و شدت در ماتریس ارزیابی ریسک
ایمنی تعيين میگردد كه تركيبی از یک حرف (سطح شدت) و یک عدد (سطح احتمال) میباشد.
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شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی
-4-1-2مرحله چهارم :تعيين محدوده سطح ریسک و اقدامات متناظر
 -1-4-1-2محدوده ریسک ایمنی با توجه به جدول شماره  4بر اساس سطح ریسک ایمنی به دست آمده ،تعيين ميگردد
و به طور كلی  4محدوده ریسک ایمنی در نظر گرفته شده است كه اقدامات متناظر با هر محدوده ،متفاوت هستند.

جدول – 4جدول تحملپذيري ريسك ايمني

محدوده سطح ريسک

سطوح ريسک

اقدامات متناظر

غیر قابل قبول

5A – 5B – 5C
4A – 4B
3C

اقدام اصالحی عاجل به منظور كاهش ریسک و مهار تهدید

نامطلوب باال

5D – 4C – 3B – 2A

نامطلوب پايین

5E – 4E – 4D – 3D – 3C
2C – 2B
1A

قابل قبول

3E – 2E – 2D
1E – 1D – 1C – 1B

ايمني

ایمنی یا توقف فعاليت هوانوردي مربوطه ( -غير ایمن)
بر اساس اقدامات كنترلی در نظر گرفته شده قابل تحمل است
و نياز به تصميم ریاست سازمان دارد.
بر اساس اقدامات كنترلی در نظر گرفته شده قابل تحمل است
و نياز به بازبينی دورهاي نيز دارد.
قابل قبول است و اقدام كنترلی الزم ندارد.
(ایمن)

 -2-4-1-2در صورتيکه محدوده سطح ریسک ،قابلقبول باشد ،نياز به تعيين اقدامات كنترلی نمی باشد.
 -3-4-1-2در صورتيکه محدوده سطح ریسک ،نامطلوب پایين باشد ،نياز به تعيين اقدامات كنترلی شامل مشخص كردن
اقدامات مقابلهاي ،پيشگيرانه و بازگرداننده میباشد تا سطح ریسک قابل قبول گردد .فعاليت با این ریسک ميتواند
ادامه یافته و مانند بقيه محدودههاي ریسک ایمنی نياز به بازبينی دورهاي نيز دارد.
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 -4-4-1-2در صورتيکه محدوده سطح ریسک ،نامطلوب باال باشد ،نياز به تعيين اقدامات كنترلی شامل مشخص كردن
اقدامات مقابلهاي ،پيشگيرانه و بازگرداننده میباشد تا سطح ریسک قابل قبول گردد .فعاليت با این سطح ریسک
ایمنی فقط با پذیرش سطح ریسک از طرف مدیر پاسخگو انجام شده بنابراین كارشناسان دفاتر نظارتی و تخصصی،
جهت ادامه فعاليت این مخاطره ،بایستی مدیر پاسخگو را مطلع ساخته و با توجه رد یا پذیرش سطح ریسک نامطلوب
باال توسط مدیر پاسخگو ،اقدامات مربوطه جهت ادامه یا توقف فعاليت هوانوردي مربوطه را با این سطح ریسک
انجام دهند.

 -5-4-1-2در صورتيکه محدوده سطح ریسک غيرقابلقبول باشد ،نياز به تعيين اقدامات كنترلی عاجل شامل مشخص
كردن اقدامات مقابلهاي ،پيشگيرانه و بازگرداننده میباشد تا سطح ریسک ،حداقل ،نامطلوب باال گردد .سپس مجددا
باید مدیر پاسخگو مشخص نماید كه آیا سطح ریسک ایمنی مربوط به این مخاطره را میپذیرد یا خير كه در صورت
نپذیرفتن سطح ریسک ،تا كاهش ریسک ایمنی به محدوده پایينتر ،فعاليت هوانوردي مربوط به آن مخاطره بایستی
متوقف گردد.
-5-1-2مرحله پنجم :ارزیابی اثر بخشی اقدامات كنترلی انجام شده
 -1-5-1-2پایش وقوع عواقب فعال شدن مخاطرات كه در صورت وقوع آن بایستی در مورد اقدامات كنترلی انجام شده،
تجدید نظر شود .در بازبينی دورهاي ارزیابی ریسک مخاطرات شناسایی شده ،از اثربخشی اقدامات كنترلی در مهار
ریسک ایمنی ،ميتوان اطمينان حاصل كرد .نکته مهم این كه ،پس از طرح اقدامات كنترلی ،ریسک باقيمانده نيز
بایستی تعيين شده و با توجه به محدوده سطح ریسک ایمنی باقيمانده ،اقدامات الزم را انجام داد.
-6-1-2مرحله ششم :ثبت تمامی اطالعات در داخل فرم مدیریت ریسک ایمنی ()FAR-1119-01
 -3حفظ سوابق
سوابق فرمها بایستی درپروندهاي مناسب براي مدت زمان حداقل  2سال از تاریخ تایيد ارزیابی ریسک ایمنی توسط مدیر
دفتر نظارتی یا تخصصی ،در فایلهاي شخصی یا بایگانی دفاتر حفظ شده و قابل دسترس باشند.
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پيوست 1

شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی

پيوست  -1نمودار گردشي فرآيند
شروع

دفاتر تخصصی و نظارتی

شناسایی مخاطرات

یادداشت 1

دفاتر تخصصی و نظارتی
تعيين پيامد مورد انتظار ،منتج از فعال
شدن مخاطره

يادداشت  :1هر یک از دفاتر نظارتی و تخصصی ملزم به تشکيل جلسات
مباحثهاي گروهی با هدف ارزیابی ریسک مخاطرات ذكر شده در دامنه

دفاتر تخصصی و نظارتی

تعيين سطح احتمال

كاربرد میباشند.

دفاتر تخصصی و نظارتی

يادداشت  :2پایش وقوع عواقب فعال شدن مخاطرات كه در صورت

تعيين سطح شدت

وقوع آن بایستی در مورد اقدامات كنترلی انجام شده تجدید نظر نمایند.

دفاتر تخصصی و نظارتی

تعيين سطح ریسک ایمنی

دفاتر تخصصی و نظارتی
تعيين محدوده ریسک ایمنی

كارشناس دفتر تخصصی
آیا محدوده سطح ریسک ،غير قابل
قبول است؟

خير

بله

كارشناس دفتر تخصصی
آیا محدوده سطح ریسک ،نامطلوب
باال است؟

خير

كارشناس دفتر تخصصی
آیا محدوده سطح ریسک ،نامطلوب
پا ين است؟

خير

براساس جدول  2شيوه نامه
مدیریت ریسک ایمنی
CAD 1119

براساس جدول  3شيوه نامه
مدیریت ریسک ایمنی
CAD 1119

براساس جدول  4شيوه نامه
مدیریت ریسک ایمنی
CAD 1119

كارشناس دفتر تخصصی
آیا محدوده سطح ریسک ،قابل قبول
است؟

بله

بله

براساس جدول  1شيوه نامه
مدیریت ریسک ایمنی
CAD 1119

بله

دفاتر تخصصی و نظارتی

دفاتر تخصصی و نظارتی

ریاست سازمان
آیا با همان سطح ،قابل پذیرش
است؟

تعيين اقدامات كنترلی عاجل تا سطح
ریسک حداقل به سطح نامطلوب باال
كاهش یابد.

بله

تعيين اقدامات كنترلی تا سطح ریسک
قابل قبول گردد.

دفاتر تخصصی و نظارتی

نياز به تعيين اقدامات كنترلی ندارد.

بله

مدیر دفتر تخصصی /نظارتی

دفاتر تخصصی و نظارتی
آیا اقدامات كنترلی عاجل ،سطح ریسک را
نامطلوب باال كاهش داده است؟

تایيد ،ثبت و نگهداري اطالعات ارزیابی
ریسک ایمنی

خير

ریاست سازمان

فرم مدیریت ریسک ایمنی
FR-1119-01

دفاتر تخصصی و نظارتی
خير

ارزیابی اثر بخشی اقدامات كنترلی انجام
شده

یادداشت 2

توقف فعاليت مرتب با مخاطره
پایان

ویرایش 01
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پيوست 2

شيوه نامه  -1119ارزیابی ریسک ایمنی
پيوست  -2فرم مديريت ريسك ايمني FR-1119-01
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