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 1 | ؿٕبسٜ كفحٝ

 

 ٚ پذافٙذ غیش فبُٔ دس ساٜ آٞٗ CIPوبسثشد اسصیبثی سیؼه أٙیتی دس 
ٔذیشیت ٚ التلبد حُٕ ٚ٘مُ سیّی : ٘بْ ٔحٛس ٔمبِٝ

 

 1ٔحٕذ كبدق آخٛ٘ذی خضشآثبدی

 2اثشاٞیٓ ٔحٕذی

 3ػیذ ٟٔذی ؿشیفی ٔمذْ وبخىی

 4فّی وزجبف

 

چىیذٜ 

ثذیٟی اػت وٝ ثشای اتخبر یه اػتشاتظی . أٙیت اص ٘یبصٞبی اِٚیٝ تٛػقٝ التلبدی ٚ ارتٕبفی ٞش وـٛس اػت 

حفبؽتی ٔٛحش، ٘یبصٔٙذ سٚیىشدٞب ٚ سٚیٝ ٞبیی ثب ا٘ؼزبْ ٚ یىپبسچٍٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دلیك ٞؼتیٓ وٝ تٛػظ خٛؽ 

فىشتشیٗ ٚ خالق تشیٗ افشاد ربٔقٝ ٚ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص خاللیت، ٘ٛآٚسی، اعالفبت ٚ ٔٙبثـ دس دػتشع، ؿىُ خٛاٞذ 

. ٌشفت

 ثب پـتیجب٘ی ٔبِی پظٚٞـىذٜ حُٕ ٚ ٘مُ ، عی ٔغبِقبتی فشایٙذٞبی اكَٛ ثىبسٌیشی 1387ٚ 88دس ػبِٟبی 

پذافٙذ غیش فبُٔ دس حٛصٜ ساٜ ٚ تشاثشی ػٝ وـٛس أشیىب ، اػتشاِیب ٚ ػٛئیغ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ، وٝ ٔمبِٝ 

.  حبضش ثش ٌشفتٝ اص ٘تبیذ ایٗ ٔغبِقبت ٔی ثبؿذ

ٔمبثّٝ ثب تشٚسیؼت، تالؿی عٛال٘ی ٔذت خٛاٞذ ثٛد ٚ عجیقت پٛیبی آٖ ٔؼتّضْ استمبء تذاثیش حفبؽتی اص ػشٔبیٝ 

ثذیٗ ٔٙؾٛس اص چشخٝ ٔذیشیت سیؼه وٝ . ٞب ٚ صیشػبخت ٞبی حیبتی وـٛس دس ٔحیغی ّٕٔٛ اص تٟذیذات اػت

: ؿبُٔ 

  (رٟت پیـٍیشی ،آٔبدٌی ، ٚاوٙؾ ٚ ثبصػبصی )ؿٙبػبیی ٚ اسصیبثی سیؼه ٚ ثش٘بٔٝ سیضی 

  ارشا ٚ یىپبسچٝ ػبصی

  پبیؾ فّٕىشد
                                                 

 Email: ms_akhoundi@mut.ac.ir-   داوشگبٌ صىعتی مبلک اشتر – لًیسان – تُران –عضً َیئت علمی داوشگبٌ صىعتی مبلک اشتر  1

2
     Email:mohammadi@rai.ir         - 55122300تلفه - ادارٌ كل راٌ آَه تُران- خیبببن شًش - میدان راٌ آَه - مدیر كل راٌ آَه تُران 

3
مسئًل )- 55123566تلفه - ادارٌ كل راٌ آَه تُران-  خیبببن شًش –میدان راٌ آَه - سرپرست گريٌ وظبرت سبختمبن ي تبسیسبت راٌ آَه تُران 

      Email:mahdi_sharifi@ymail.com          (مكبتببت
 Email: kajbaf_ali@yahoo.com          09124178229: تلفه - كبرشىبس مراقبت پرياز 4



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ػٟبٔی خبف) ٌؼتشؽ خذٔبت ٔیخبق كجب ؿشوت حبٔی ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :عشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir   

 تخللی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی كٙقت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 2 | ؿٕبسٜ كفحٝ

 

   ثبصٍ٘شی ٚ تغییش ثش٘بٔٝ ٞب

 ٚ عشح ٞبی حفبؽتی خبف، ٔغبثك ثب تغییشات صیشػبخت ٞبی ّٔی ٚ  CIP،NIPP. ٔی ثبؿذ، اػتفبدٜ ٔی ٌشدد

تٟذیذات ٔحیغی ٚ ثٝ ٔٙؾٛس حفبؽت ٚ فىغ اِقُٕ دس ٔمبثُ تٟذیذات ٚحٛادث، ایزبد ٌشدیذٜ ٚ دائٕب ثبصٍ٘شی 

ثب ثىبس ٌیشی اكَٛ ٔذیشیت سیؼه، ٔی تٛاٖ تٟذیذات فٕذٜ ٚ حؼبػیت ٘ؼجی سا . ٚ ثشٚص سػب٘ی خٛاٞٙذ ؿذ

ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد، سٚی خغشات ثضسٌتش ٔتٕشوض ؿذ، اػتشاتظی حفبؽت اص صیش ػبختٟب سا تقییٗ ٚ ػغح أٙیت ٔٛرٛد ٚ 

ایٗ ٔىب٘یضْ ٔٛرت تمّیُ سیؼىٟب ٚ پی .  تبحیش اػتشاتظی تخفیف دس حبَ ارشا سا ثشای اػتٕشاس خذٔبت تقییٗ ٕ٘ٛد

آٔذ ٘بؿی اص آٟ٘ب ٔی ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ الذأبت حفبؽتی ٚ ٔىب٘یضْ ٞبی تجبدَ اعالفبت دس خلٛف صیشػبخت ٞبی 

. حیبتی ٞش ثخؾ سا استمبء ٔی دٞذ

 

:  وّٕبت وّیذی

پذافٙذ غیش فبُٔ ، ٔذیشیت سیؼه أٙیتی، تشاثشی سیّی، ساٜ آٞٗ ،  حفبؽت اص صیش ػبختٟبی حیبتی 

 ٔمذٔٝ 

تشاثشی أٗ ٚ ٔٛحش اص ارضای رذایی ٘بپزیش ػالٔت ٚ تذاْٚ التلبد ٞش وـٛسی ٚ خٛد اص پبیٝ ٞبی اتحبد ٚ ٕٞجؼتٍی 

 ػپتبٔجش أشیىب ٚ ثٕت ٌزاسیٟبی ِٙذٖ ٚ ٔبدسیذ، ٔشدْ ا٘تؾبس داس٘ذ وٝ 11ثٝ د٘جبَ حٕالت . آٖ وـٛس ٔی ثبؿذ

اص صٔب٘ی وٝ تشٚسیؼٓ . ٍٞٙبْ اػتفبدٜ اص ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ اص تشٚسیؼٓ ٚ افٕبَ تجٟىبسا٘ٝ ٔحبفؾت ؿٛ٘ذ

ثخؾ فٕذٜ ای اص فضبی تٟذیذ وـٛسٞب سا فشا ٌشفتٝ اػت، دِٚتٟب ٔلٕٓ ٌشدیذٜ ا٘ذ، تب صیش ػبختٟبی ثحشا٘ی سا دس 

. ثشاثش تٕبٔی خغشات ٚ تٟذیذاتی وٝ آٟ٘ب سا دس ٔقشم آػیت لشاس ٔی دٞٙذ، حفبؽت ٕ٘بیذ

 ( 2004 تب ػبَ 1998ثیٗ ػبَ )رذَٚ صیش تقذادی اص حٕالت تشٚسیؼتی سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ 

 4.٘ـبٖ ٔی دٞذ ، ٕٞب٘غٛس وٝ ٔـبٞذٜ ٔی ٌشدد فٕذٜ تشیٗ حٕالت ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ثٛدٜ اػت

 

تٛضیحبت ٔزشٚحیٗ تّفبت حٛادث ػبَ 

2006 

ثٕت ٌزاسی دس دٚ لغبس إِٓب٘ی 

ثٕت ٌزاسی دس لغبس ثٕجئی ٞٙذ 

تٛعئٝ آة ٌشفتٍی تُٛ٘ ساٜ آٞٗ ٟٔٙتٗ آٔشیىب 

 -
209 
 -

 -

 -

 -

ثٕت ٔٙفزش ٘ـذ 

 -

وـف ؿذ 

-  700 52ثٕت ٌزاسی دس ػیؼتٓ حُٕ ٚ٘مُ فٕٛٔی ِٙذٖ  2005

- تٛعئٝ ثٕت ٌزاسی دس ایؼتٍبٜ ٔتشٚی ٘یٛیٛسن  2004
191 

 -
200 

خٙخی ؿذ 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ػٟبٔی خبف) ٌؼتشؽ خذٔبت ٔیخبق كجب ؿشوت حبٔی ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :عشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir   

 تخللی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی كٙقت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 3 | ؿٕبسٜ كفحٝ

 

تٛضیحبت ٔزشٚحیٗ تّفبت حٛادث ػبَ 

ثٕت ٌزاسی دس ساٜ آٞٗ ٔبدسیذ 

ا٘فزبس دس ٔتشٚی ٔؼىٛ 

40  - -

 -

2003 
ٌضاسؽ تّفٙی عشح حّٕٝ تشٚسیؼتی اِمبفذٜ ثٝ 

ٔتشٚی ٘یٛیٛسن 
 - - -

2002 
ا٘فزبس وبٔیٛ٘ی پش اص ٌبص پشٚپبٖ دس ٘ضدیىی وٙیؼٝ 

ای دس تٛ٘غ 
12  - -

خٙخی ؿذ - - تٛعئٝ ثٕت ٌزاسی دس ایؼتٍبٜ ٔتشٚی ٘یٛیٛسن  1997

 50 12حّٕٝ ٌشٜٚ ٌبِت ثٝ ٔتشٚی تٛویٛ  1995
 ٘فش دچبس ٔـىالت ثیٙبیی ٔٛلت 1000

. ٌشدیذ٘ذ

ِیؼت ثقضی اص حٕالت تشٚسیؼتی ثٝ صیش ػبختٟبی ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ  - 1رذَٚ 

 

 :ساٜ آٞٗ ٞذفی ٔٙبػت ثشای فقبِیتٟبی تشٚسیؼتی یب ػبیش فقبِیتٟبی غیش لب٘ٛ٘ی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد صیشا

 . دس ایبْ ٔختّف ػبَ ثٝ فُّ ٔتفبٚتی، رٕقیت صیبدی دس ایؼتٍبٟٞب ٚ لغبسٞب حضٛس داس٘ذ .1

وبالٞب یب ٔٛادی وٝ ثٛػیّٝ ساٜ آٞٗ حُٕ ٔی ؿٛ٘ذ وبٔال آػیت پزیش ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ٞذف فقبِیتٟبی  .2

 . تشٚسیؼتی لشاس ٌیش٘ذ

دس كٛست فمذاٖ وٙتشَ ، ٚاٌٟٙب ٚ لغبسٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ فٙٛاٖ ٚػیّٝ حُٕ ػالح ٚ یب حتی دس ثشخی ٔٛاسد ثٝ  .3

 . فٙٛاٖ ػالح، اػتفبدٜ ؿٛ٘ذ

ٔؼّٕب حّٕٝ تشٚسیؼتی یب ٘ؾبٔی ثٝ ػیؼتٓ تشاثشی سیّی ٔی تٛا٘ذ تقذاد لبثُ تٛرٟی وـتٝ ٚ صخٕی ثزبی 

5.ٌزاؿتٝ ٚ ٔٛرت ضشثبت فٕذٜ التلبدی ٚ ارتٕبفی ثٝ ربٔقٝ یب ٔلبِح ٚ ٔٙبفـ وـٛسٞب ٌشدد
 

 ثب ٔفبٞیٓ ٘ؾبٔی ٚ رٟت ٔمبثّٝ ثب آفٙذٞبی دؿٕٗ، ثیـتش دس 5دس وـٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ ، پذافٙذ غیش فبُٔ

ػبصٔبٟ٘بی ٘ؾبٔی ٚرٛد داسد ٚ دس ػبیش ثخـٟبی كٙقت، التلبد ٚربٔقٝ، ٘ؾیش ثخؾ تشاثشی، ثزبی آٖ ٔفبٞیٓ 

ایٗ ٔفبٞیٓ ثب اػتفبدٜ . ٔجبسصٜ ثب تشٚسیؼت، ثٝ فٙٛاٖ صیش ٔزٕٛفٝ ای اص ٔذیشیت ثحشاٖ ٌؼتشؽ دادٜ ؿذٜ اػت

 دس أشیىبتحت فٙٛاٖ)اص اػتشاتظیٟبی حفبؽت اص صیش ػبختٟبی حیبتی 
6
NIPPٖ7، دس اػتشاِیب تحت فٙٛا

 CIP ٚ ...) ،

. اػتب٘ذاسدٞب ٚ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛعٝ، دس تٕبٔی ػغٛح ٚ ثخـٟبی كٙقت ، پیبدٜ ٔی ٌشدد

                                                 
5
 Passive Defence 

6
 National Infrastructure Protection Plan 

7
 Critical Infrastructure Protection 
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اكَٛ حفبؽت اص صیش ػبختٟبی حیبتی 

تبػیؼبت فیضیىی، ٔشاوض ٚ ص٘زیشٜ ٞبی تِٛیذ، ؿجىٝ ٞبی اعالفبتی ٚ ٔخبثشاتی ، وٝ دس كٛست اٟ٘ذاْ، تضقیف، یب 

خشٚد اص ػشٚیغ ثشای ٔذت عٛال٘ی، تبحیش لبثُ ٔالحؾٝ ای ثش اٚضبؿ التلبدی، ارتٕبفی ٚ سفبٜ فٕٛٔی ٌزاؿتٝ یب 

 8تٛا٘بیی وـٛس سا دس دفبؿ اص خٛد یب تبٔیٗ أٙیت ّٔی، تحت تبحیش لشاس خٛاٞٙذ داد، ثٝ فٙٛاٖ صیش ػبختٟبی حیبتی

 6.ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت (ٔشاوض حیبتی ، صیش ػبختٟبی ثحشا٘ی)
7  

 ثٝ فٙٛاٖ سٚیذادی تقشیف ؿذٜ اػت وٝ ایٕٙی یب افتٕبد فٕٛٔی سا ثٝ خغش ا٘ذاصد، أٙیت التلبدی سا دس 9 حبدحٝ

ٔقشم تٟذیذ لشاس دٞذ، ثٝ لذست سلبثت وـٛس دس كحٙٝ ثیٗ إِّّی آػیت سػب٘ذ، یب ثمبی حىٛٔت یب خذٔت 

.  سػب٘ی دِٚت سا دچبس خذؿٝ ٕ٘بیذ

حفبؽت فقبِیت ٞبیی دس رٟت تمّیُ احشات وّیٝ سیؼه ٞبی ٔشتجظ ثب تأػیؼبت، ػیؼتٓ ٞب، ؿجىٝ ٞب، فّٕىشد 

صیشػبخت ٞبی حیبتی یب حّمٝ ٞبی استجبعی ثیٗ آٟ٘بػت وٝ ایٗ سیؼه ٞب ٘بؿی اص كذٔبت، ٚیشا٘ی، ٘بتٛا٘ی یب 

.  ػٛءاػتفبدٜ اص ایٗ صیشػبخت ٞبی ٔی ثبؿٙذ

ایٗ فقبِیتٟب ؿبُٔ رٌّٛیشی اص تٟذیذات، تمّیُ آػیت پزیشی یب وبٞؾ پیبٔذٞبی یه حّٕٝ تشٚسیؼتی یب دیٍش 

حفبؽت ؿبُٔ فقبِیت ٞبی صیبدی ٔب٘ٙذ ٔؼتحىٓ ػبصی تأػیؼبت، پشاوٙذٌی ٚ فشاٚا٘ی . حٛادث اػت

ػبختٕبٟ٘ب، ٔمبْٚ ػبصی تأػیؼبت دس ٔمبثُ خغشات، ارشای پذافٙذ فبُٔ ٚ غیش فبُٔ، ٘لت ػیؼتٓ ٞبی 

  10.ایٕٙی، استمبء ثش٘بٔٝ ٞبی تضٕیٗ ٘یشٚی وبس ٚ ارشای الذأبت ایٕٙی سایب٘ٝ ای ٔی ثبؿذ

 

                                                 
8
 Critical infrastructure 

9
 significant 

10
 NIPPکليات  

 باسداری اس تهديدات تقليل آسيب پذيزی کاهص پيامدها

 حفاظت اس سيز ساختها

 مديزيت ريسک
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حفبؽت  - 1شکل
 

صیش ػبختٟبی حیبتی دس ثؼیبسی ثخـٟب ٘ؾیش ؿجىٝ التلبد ٚ ثب٘ىذاسی، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تٛصیـ، تِٛیذ ٚ تٛصیـ ا٘شطی، 

تبػیؼبت كٙقتی ٚ غیش كٙقتی، ؿجىٝ ثٟذاؿتی، كٙبیـ غزایی، ؿجىٝ استجبعی ٚ ػبیش ٔشاوض خذٔبت دِٚتی ٚ ّٔی 

دس ٚالـ ثشخی اص ایٗ ٔشاوض صیش ػبخت ثٝ ؿٕبس ٕ٘ی آیٙذ، أب ؿجىٝ یب ص٘زیشٜ ٞبی . وـٛس ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ تبٔیٗ ٔٛاد غزایی ؿٟشٞبی . تِٛیذی ٞؼتٙذ وٝ تِٛیذ ٘یبصٞب یب خذٔبت حیبتی سا پـتیجب٘ی ٔی وٙٙذ

ثضسي ثٝ چٙذ ٔشوض وّیذی ٚاثؼتٝ اػت، ِٚی تشویجی اػت اص ؿجىٝ ٞبی تِٛیذ، فشآٚسی، تٛصیـ ٚ خشدٜ فشٚؿی وٝ 

ٚلتی وٝ ایٗ ؿجىٝ ٔٛسد تٟذیذ لشاس ٌیشد ٔی تٛا٘ذ تبحیش فٕذٜ ای . ٔٛاد غزایی سا اص صٔیٗ ثٝ ػش ػفشٜ ٔی سػب٘ذ

تأػیؼبت، ػیؼتٓ . ِزا چٙیٗ ٔشاوضی ٘یض رضٚ صیش ػبختٟبی حیبتی ثٝ ؿٕبس آٔذٜ ا٘ذ. ثش اٚضبؿ وـٛس داؿتٝ ثبؿذ

ٞب ٚ فقبِیت ٞبیی وٝ صیش ٔزٕٛفٝ ٞبی صیشػبخت ٞبی حیبتی وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ، ؿبُٔ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٚ 

تذاْٚ خذٔبت ٚ پبیذاسی ٞشیه اص صیش ػبختٟبی حیبتی تب حذٚدی ٚاثؼتٝ ػیؼتٓ ٞبی فیضیىی ٚ ػبیجشی ٞؼتٙذ ٚ 

ثب فٙبیت ثٝ عجیقت پٛیبی .  فّٕىشد پٛیبی ػیؼتٓ ٞب ٚ فقبِیت ٞبی دیٍش اػتثٝ دػتشػی ثٝ ػبیش صیشػبختٟب ٚ

ایٗ ٌٛ٘ٝ صیشػبخت ٞبی حیبتی ، ثذیٟی اػت وٝ یه حّٕٝ تشٚسیؼتی ٔٛفك ٔی تٛا٘ذ ثب ٘بثٛدی یب ایزبد اختالَ دس 

فّٕىشد یىی اص آٟ٘ب ، احشات فؾیٕی سا ثش پیىشٜ ربٔقٝ ٚاسد ػبختٝ ٚ تب ٔذت ٞب وـٛس سا ٔتأحش اص آحبس ػٛء آٖ 

 ِزا دِٚت، كبحجبٖ كٙبیـ ٚ ثٟشٜ ثشداساٖ اص تبػیؼبت ٚ صیش ػبختٟب، رٟت تقییٗ ایٗ ٚاثؼتٍیٟب ٚ ثىبسٌیشی .ٕ٘بیذ

.  سٚیىشد ٔٙبػت رٟت وبٞؾ خغشات تب ػشحذ أىبٖ ، ثبیؼتی ثب یىذیٍش تقبُٔ ٕ٘بیٙذ

عٛس وّی تٟذیذات صیشػبختٟبی حیبتی ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ٞش ٚالقٝ، ػب٘حٝ یب ؿشایغی اعالق ٔی ؿٛد وٝ ٜ ة

تٛا٘بیی اص ثیٗ ثشدٖ ثخـی اص صیشػبختٟبی حُٕ ٚ ٘مُ سا داؿتٝ ثبؿذ ٚ یب ثبفج وبٞؾ ؿذیذ فّٕىشدٞبی 

سیؼه تبثقی اص احتٕبَ ثشٚص تٟذیذی خبف ٚ پیبٔذٞبی ٔٙفی ٚ . صیشػبختٟبی ایٗ ثخؾ ثشای ٔذت عٛال٘ی ؿٛد

تٟذیذات ٔی تٛا٘ٙذ ٘تیزٝ فُّ عجیقی، یب . ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٘بؿی اص ثشٚص آٖ تٟذیذ ٔی ثبؿذ

٘بؿی اص فقبِیتٟبی ثـشی ثٛدٜ ٚ یب ٔی تٛا٘ٙذ دس ٘تیزٝ الذأبت تقبٔذی تشٚسیؼتی ٚ رٙبیتىبسا٘ٝ ثٛرٛد آٔذٜ 

.  ثبؿٙذ

:  8ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت فٛق، تٟذیذات صیشػبختٟبی ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ؿبُٔ ٔٛاسد ریُ اػت

 :ثالیبی عجیقی ٘ؾیش .1

 آتؾ ػٛصی 

 ُػی 

 ٖعٛفب 
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 ِٝصِض 

 :ثالیبی ػبختٝ دػت ثـش ٔب٘ٙذ .2

  پخؾ ٚ ا٘تـبس ٔٛاد خغش٘بن

 ػٛا٘ح سیّی 

 :فقبِیتٟبی ارتٕبفی، رٙبیتىبسا٘ٝ ، تشٚسیؼتی ٚ آػیجٟبی دؿٕٙبٖ ٘ؾیش .3

  تخشیت ٚ خشاثىبسی

 افتلبثبت، ؿٛسؽ ٞب ٚ آؿٛة فٕٛٔی 

 حٕالت ثب اػتفبدٜ اص ػالحٟبی ا٘فزبسی ٞؼتٝ ای، ثیِٛٛطیىی ٚ ؿیٕیبیی 

 ٞه سایب٘ٝ ای 

 :ػبیش تٟذیذات ٔب٘ٙذ .4

  ثٝ تأخیش ا٘ذاصی ٚ ػُٟ اٍ٘بسی دس تقٕیشات

 وٕجٛد ا٘شطی ٚ ٔٛاد 

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ؿجىٝ . ٔحبفؾت ٕ٘ٛد (سیؼىٟب)ٕ٘ی تٛاٖ تٕبٔی صیش ػبختٟبی حیبتی سا دس ثشاثش تٕبٔی خغشات 

ٞبی خغٛط سیّی آ٘مذس ٚػیـ اػت وٝ ٕ٘ی تٛاٖ رٟت رٌّٛیشی اص ػشلت ، آ٘شا ٔحلٛس وشد یب اعشاف آ٘شا فٙغ 

ثب ثىبس ٌیشی اكَٛ ٔذیشیت سیؼه، ٔی تٛاٖ تٟذیذات فٕذٜ ٚ حؼبػیت ٘ؼجی سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد، سٚی . وـیذ

 دس حبَ ارشا سا ثشای اػتٕشاس خذٔبت 11خغشات ثضسٌتش ٔتٕشوض ؿذ، ػغح أٙیت ٔٛرٛد ٚ تبحیش اػتشاتظی تخفیف

.  تقییٗ ٕ٘ٛد

 ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب تمؼیٓ ثٙذی تٟذیذات ثٝ چٟبس دػتٝ ٔختّف ، چٍٛ٘ٝ إٞیت تٟذیذات ٔی تٛا٘ذ ثٝ 2ؿىُ

. فٙٛاٖ اثضاسی رٟت ػبختبس ثٙذی ٚ ػبصٔب٘ذٞی تٟذیذات پیؾ سٚی ػیؼتٕٟبی تشاثشی ، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد

٘ؼجت ثٝ تٟذیذاتی وٝ پیبٔذٞب ٚ  (سیؼىٟبی اػتشاتظیه)تٟذیذاتی وٝ پیبٔذٞب ٚ احتٕبَ ٚلٛؿ آٟ٘ب صیبد ثبؿذ

پیبٔذوٓ ٚ ٘بحیٝ - ٘بحیٝ احتٕبَ صیبد )دٚ ٘بحیٝ دیٍش. احتٕبَ ٚلٛؿ آٟ٘ب وٓ ثبؿٙذ داسای إٞیت ثیـتشی اػت

، ٘یض اص ٘ٛاحی حؼبػی ٞؼتٙذ وٝ دس ٍٞٙبْ اسصیبثی سیؼه ٚ دس تلٕیٓ ٌیشیٟب ، ثبیذ آٟ٘ب (پیبٔذ صیبد- احتٕبَ وٓ

ٚلتی وٝ احتٕبَ ٚ یب پیبٔذ تٟذیذی صیبد ثبؿذ ثٝ ایٗ ٔقٙی اػت وٝ تلٕیٓ ٌیشی ثشای ٔمبثّٝ . سا دس ٘ؾش ٌشفت

.  ثب ایٗ تٟذیذات ٘یبصٔٙذ تٛرٝ خبكی اػت
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تٟذیذات ثبِمٜٛ ػیؼتٓ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔیضاٖ إٞیت آٟ٘ب  - 2شکل

ثٝ خبعش ٚاثؼتٍی ٞبی ص٘زیشٚاس ػیؼتٓ ٞب دس ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی، ٟٔٓ اػت وٝ الذأبت پیـٍیشا٘ٝ ایٗ 

سیؼه ٞبی اػتشاتظیه آٖ دػتٝ اص سیؼه ٞبیی ٞؼتٙذ . ثخؾ ثش سٚی سیؼه ٞبی اػتشاتظیه تٕشوض داؿتٝ ثبؿٙذ

وٝ ثش وُ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ تأحیش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ ٔٛرت اختالَ دس فقبِیت تٕبْ ٔؤػؼبت ٚاثؼتٝ ثٝ ایٗ 

پیبٔذ ٞبی سیؼه ٞبی اػتشاتظیه ٔی تٛا٘ذ لؼٕت ٞبی ٔتقذدی اص ػیؼتٓ سا تحت تأحیش لشاس . ثخؾ ٔی ؿٛ٘ذ

 .دٞذ ٚ احشات ٌؼتشدٜ ٚ ثّٙذ ٔذتی ثش التلبد ّٔی، ٔحیظ صیؼت یب أٙیت فٕٛٔی داؿتٝ ثبؿذ

اػتشاتظیٟبی حفبؽت اص صیش ػبختٟب ، عشحٟب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبٚ فشآیٙذٞبی ٔٛرٛد سا وٝ ثٝ رٌّٛیشی، ٚاوٙؾ ٚ آٔبدٌی دس 

.  ثشاثش ثالیب ٚ ثحشاٟ٘ب ٚ ثبص ػبصی پغ اص آٖ ٔشثٛط ٔی ؿٛ٘ذ، ثٝ یىذیٍش پیٛ٘ذ دادٜ ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔی ٕ٘بیذ

 دس ٔمبثّٝ ثب تٟذیذات ثخؾ حُٕ ٚ (... CIP،NIPPٚ٘ؾیش )ٔشاحُ ثىبسٌیشی اكَٛ حفبؽت اص صیش ػبختٟبی ثحشاٖ

: ٘مُ فجبستٙذ اص 

 ٕٞبٍٞٙی ، استجبعبت ػبصٔب٘ی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی 

 پیـٍیشی ٚ آٔبدٌی 

 ٚاوٙؾ 

 ثبصػبصی 
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ٔشاحُ  حفبؽت اص صیش ػبختٟبی ثحشا٘ی  - 3شکل

(PPRR)٘ؾبٟٔبی پیـٍیشی، آٔبدٌی، ٚاوٙؾ، ثبصػبصی 
ٔی تٛا٘ذ ثش اػبع سٚؽ ٔـخق ؿذٜ دس فشآیٙذ  12

 اػتشاِیب، سإٞٙبی ٔذیشیت سیؼه AS/NZ 4360:2004ٔذیشیت سیؼه،  ٘ؾیش اػتب٘ذاسد ٔذیشیت سیؼه 

 .، تذٚیٗ ٌشددHB 436:2004ٔذیشیت سیؼه اػتشاِیب  (ٞٙذثٛن ) ٚ سإٞٙبیHB 167:2006أٙیتی اػتشاِیب 

 

پیـٍیشی ٚ آٔبدٌی 

: پیـٍیشی ثش اػبع ٘ؾبٟٔب ٚ سٚؿٟبیی رٟت رٌّٛیشی اص یه حّٕٝ، ارشا ٔی ٌشدد

  ٘ؾبٟٔبیی وٝ، تب ربیی وٝ فٕال ٕٔىٗ ثبؿذ، ثٝ ؿٙبػبیی، احزاس، ٕٔب٘قت ٚ تبخیش دس یه حّٕٝ وٕه

 . ٕ٘بیذ

 13٘ؾبٟٔبی أٙیتی ثشای سفـ اؿىبالتی دس تشاثشی سیّی وٝ لبثُ عجمٝ ثٙذی ثش اػبع ػغٛح ٞـذاس 

 . ٞؼتٙذ

 ٜفشآیٙذ تٛصیـ ٚ فُٕ ثش سٚی اعالفبت ٔشثٛط ثٝ تشٚس، ثشآٚسد تٟذیذ ٚ ٔـبٚس 

  آٌبٜ ػبصی ٔشدْ اص ّٔضٚٔبت ٌضاسؽ ٚلبیـ ٚ فقبِیتٟبی ٔـىٛن ثٝ ػبصٔبٟ٘بی أٙیت ّٔی یب پّیغ 

  آٔٛصؽ وبفی ٚ آصٔبیـبت ٔٙؾٓ ٚ پیٛػتٝ دس خلٛف الذأبت تبٔیٙی ٚ ثبصثیٙی ٔىشس عشحٟبی

 ٔمبثّٝ ثب خغش

: ثٝ ؿشح صیش٘ذ (ثبِفقُ یب ثبِمٜٛ )الذأبت الصْ ثشای اعٕیٙبٖ اصآٔبدٌی ثشای ٚاوٙؾ ثٝ حّٕٝ 
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 . استزاليا، مزاجعه گزددDIER و واحد امنيت تزابزی DOTARSبه راهنمای اقدامات پيطگيزانه امنيتي تزابزی سميني، قابل دستزس در  

  

 مقابله

 آمادگي

 پيشگيري

بازسازي 
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  ٖتذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی ٚاوٙؾ، ثمب ٚ ثبصػبصی وٝ ثش پبیٝ ٔذیشیت ثحشا 

 ٓٞ ٝدسن ٚ حفؼ ثش٘بٔٝ ٚ آسایـٟب ی ٔشتجظ ث 

  ؿبُٔ ٔب٘ٛسٞبی ٚاحذٞبی أذاد ٚ ٘زبت ٚ  )آٔٛصؽ ٚ تٕشیٗ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ آسایؾ ٞبی ٚاوٙؾ

 (فشٔب٘ذٞی فّٕیبت وّیذی 

  ٜآٔٛصؿٟبٚ ٔب٘ٛسٞبی ٚیظ 

 تٟیٝ تزٟیضات دس ٔحّٟب ٚ ٔٛالـ ٔٛسد ٘یبص 

 

ٚاوٙؾ 

 :ثشخی الذأبت الصْ ثشای ٚاوٙؾ دس ثشاثش حّٕٝ ثٝ ؿشح صیش٘ذ

 دخبِت دادٖ ػبصٔبٟ٘بی أذاد ٚ ٘زبت ٔشتجظ دس ثش٘بٔٝ سیضی عشح ٚاوٙؾ 

 دخبِت دادٖ كٙبیـ تشاثشی دس ثش٘بٔٝ سیضی ضذ تشٚسیؼت، ٔب٘ٛسٞب ٚ ػبصٔب٘ذٞی 

  (ؿبُٔ تخّیٝ)ایزبد ٚ آصٔبیؾ فشآیٙذ فّٕیبت أذاد ٚ ٘زبت 

 حفؼ رضییبت استجبعی أذاد ٚ ٘زبت ؿبُٔ ٔشاوضی ثشای ٚاحذٞبی فّٕیبتی 

 

ثبصػبصی 

: ٘ىبتی وٝ ثشای ػبصٔب٘ذٞی ٘ؾبْ ثبصػبصی پغ اص یه حّٕٝ، ثبیؼتی ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد

  ٘ؾیش  )ایزبد ثش٘بٔٝ اثمبء خذٔبت ٚ ٘ؾبٔی ثشای خذٔبت ٚ فشآیٙذٞبیی وٝ ٚرٛدؿبٖ حیبتی اػت

تقییٗ ٔفمٛدیٗ پغ اص حّٕٝ، اكالح ٔٛلت، ثشسػی احتٕبَ ٚرٛد لغـ خذٔبت ٚ یب خغشات رب٘ی، 

دس فشآیٙذ اثمبی خذٔبت ٘یبص اػت اعٕیٙبٖ یبثیٓ وٝ خذٔبت ِٚٛ ثب ؽشفیت ٔحذٚد ادأٝ خٛاٞذ 

 (. داؿت

  ٘ؾیش  )ایزبد ثش٘بٔٝ احیب فقبِیتٟب ٚ ٘ؾبٟٔبی خذٔبت سػب٘ی ٚ فشآیٙذٞبیی وٝ ٚرٛدؿبٖ ٟٔٓ اػت

أب خذٔبتی وٝ ثبصیبثی آٟ٘ب ثشای دٚسٜ ثّٙذ ٔذت . خذٔبتی وٝ فمذاٖ ٔٛلتـبٖ لبثُ تحُٕ اػت 

 (. صٔب٘جش اػت رضٚ ایٗ ٌشٜٚ ثٝ ؿٕبس ٕ٘ی سٚ٘ذ

 ّٕٝایزبد ٘ؾبٟٔبیی ثشای ثبص ػبصی ٚ احیبی وُ ػبصٔبٖ ٚ اكالح وّیٝ احشات ٘بؿی اص ح 
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چبِـٟبی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی 

اغّت ٔٛاد خغش٘بوی وٝ ثشای ثخـٟبی دیٍش ٚ خذٔبت فٕٛٔی الصْ اػت تٛػظ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ربثزب ٔی 

فشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی دس ساثغٝ ثب . ثضسٌتشیٗ سیؼه حُٕ ٚ ٘مُ سیّی دس استجبط ثب حُٕ ٔٛاد خغش٘بن ٔی ثبؿذ.ؿٛد

.  حُٕ ٚ ٘مُ ایٗ ٔٛاد، ٘یبصٔٙذ ٕٞىبسی ٘ضدیه ثیٗ كٙبیـ ٚ دِٚت اػت

ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص أٛسی وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ آٖ تٛرٝ ٕ٘ٛد سً٘ آٔیضی ٚاٌٟٙبیی اػت وٝ ٘ٛفی خبف اص ٔٛاد خغش٘بن سا 

دس صٔبٟ٘بی اضغشاسی، ٘لت پالوبسد ثش سٚی ایٗ ٚاٌٟٙبٔی تٛا٘ٙذ اعالفبت ٔفیذی ثٝ ٘یشٚٞبی أذادی . حُٕ ٔی وٙذ

عشاحبٖ ٔی ثبیؼت ػیؼتٓ سً٘ آٔیضی سا عٛسی تقجیٝ . وٝ ٕٔىٗ اػت ثب ایٗ ٔٛاد خغش٘بن ٔٛارٝ ؿٛ٘ذ، ثذٞذ

.  وٙٙذ وٝ تشٚسیؼتٟب ٘تٛا٘ٙذ ٚاٌٟٙبی حُٕ ٔٛاد خغش٘بن سا ثشاحتی پیذا وٙٙذ

ٔب٘ٙذ ػبیشثخـٟبی حُٕ ٚ ٘مُ ، كٙقت سیّی ٘یض ثشای افضایؾ أٙیت دس ٍٞٙبْ ٚضقیت اضغشاسی ثب ٞضیٙٝ ٞبی 

خغٛط ساٜ آٞٗ ثٝ ٔٙؾٛس تحمك اِضأبت أٙیتی ٔؼتّضْ ثٝ اختلبف صٔبٖ ثیـتش ٚ . حفبؽتی اضبفی ٔٛارٝ اػت

ثب ایٙحبَ . اػتخذاْ ٔٛلت وبسوٙبٖ أٙیتی ٔی ثبؿٙذ وٝ ایٗ أش ٞضیٙٝ ٞبی صیبدی ثش ػیؼتٓ تحٕیُ ٔی وٙذ

. ثخؾ سیّی ٔی ثبیؼت ایٗ ػغٛح أٙیتی ؿذیذ سا ثٝ فٙٛاٖ ٚضقیت فبدی رذیذ ثپزیشد

 ثشای پخؾ، وٙتشَ ٚ تزٟیضات استجبعی 15 پیـشفتٝ ٚ ػیؼتٕٟبی پـتیجب٘ی14ثخؾ سیّی داسای عشحٟبی احتیبعی

ٌؼتشؽ ایٗ ٘ٛؿ . ٔی ثبؿذ وٝ ایٗ عشحٟب ٚ ػیؼتٕٟب ثشای ثشعشف وشدٖ اختالالت رضئی ٚ ٔٙغمٝ ای وبفی ٞؼتٙذ

ػیؼتٕٟبی پـتیجب٘ی ثشای اػتٕشاس فّٕیبت پغ اص حٛادث فبرقٝ اٍ٘یض، ثخبعش ٞضیٙٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ایٗ 

.  ػیؼتٕٟب، أشی دؿٛاس اػت

: ٔحبفؾت اص ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ؿبُٔ الذأبتی ٘ؾیش ٔٛاسد ریُ ٔی ثبؿذ

 تٟیٝ ٔقیبسٞبی تلٕیٓ ٌیشی ٔغّٛة دس ساثغٝ ثب حُٕ ٔٛاد خغش٘بن 

  ٗتٛػقٝ فٙبٚسی ٚ دػتٛساِقُٕ ٞبی ثبصسػی داخُ ٚاٌٟٙب ٚ چٕذاٟ٘بی ٔؼبفشی 

  ثٟجٛد أٙیت ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف تشاثشی ٚ ٌؼتشؽ فٙبٚسی ٞب ٚ دػتٛساِقّٕٟبیی ثشای حفبؽت ٚاٌٟٙب

 ٚ آؿىبسػبصی ٔحتٛیبت تٟذیذآٔیض آٟ٘ب 

 تقییٗ دلیك ٚؽبیف ٚ ٔؼئِٛیتٟب ثب تٛرٝ ثٝ ٘یبصٞبی فٛسی دس ٚضقیت اضغشاسی 
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Contingency Plan  
15

Backup  
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چٟبس چٛة ٔذیشیت سیؼه أٙیتی 

ٔب دس رٟبٖ دس حبَ تغییش ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ، ِزا الصْ اػت ثتٛا٘یٓ ثخٛثی خٛد سا ثب آٖ ٚفك دادٜ ٚ ثٝ تٟذیذات 

ثبصٍ٘شی ٔذاْٚ ثشای اعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ ثش٘بٔٝ ٔذیشیت سیؼه أٙیتی . رذیذ ٚ تغییش سٚاثظ پبػخ ٔٙبػت دٞیٓ

فٛأّی وٝ ٕٔىٗ اػت ثش احتٕبَ ٚلٛؿ ٚ آحبس یه سٚیذاد تبحیش ٌزاس٘ذ ٚ . دائٕب وبسآٔذ ثبلی ثٕب٘ذ ، ضشٚسی اػت

ِزا ضشٚسی ثٝ . ٕٞچٙیٗ فٛأُ ٔٛحش ثش تٙبػت ، وبسآٔذی ٚ ٞضیٙٝ ساٜ حُ ٞبی أٙیتی ، ٕٔىٗ اػت تغییش وٙٙذ

. ٘ؾش ٔی سػذ وٝ چشخٝ ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ثغٛس ٔذاْٚ تىشاس ؿٛد

 

 
 

 چشخٝ ٔذیشیت سیؼه أٙیتی - 4شکل

 

:   ٔشحّٝ اكّی ریُ اػت5چٟبسچٛة ٔذیشیت سیؼه دس ثش٘بٔٝ حفبؽت اص صیش ػبختٟب ، ؿبُٔ 

استراتژی و برنامه ریسی 

 تاکتیکی

 پایش عملکرد

 بازنگری و تغییرات

 اجرا و یکپارچه سازی

 وضعت آينده و چطم انداس نهايي 

 SWOTفزصتها و تهديدات ،  

 مديزيت تاکتيک ها 

 مديزيت فعاليتها 

 مديزيت خطزات 

 عملکزد 

 تواناييها و قابليتها 

  محيط 

 آموسضهای استزاتژيک 

 مسيز يابي استزاتژيک 

 اطالعات استزاتژيک 
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 ؿٙبػبیی صیشػبخت ٞبی حیبتی  .1

 ؿٙبػبیی ٚ اسصیبثی سیؼه ٞبی ٞش ثخؾ .2

 فبدی ػبصی، تزضیٝ ٚ تحّیُ ٚ اِٚٛیت ثٙذی ٘تبیذ ٔغبِقبتی .3

 ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی حفبؽتی .4

 ا٘ذاصٜ ٌیشی وبسایی ٚ پبیؾ ثش٘بٔٝ ٞب .5

 
 

  CIPچبسچٛة ٔذیشیت سیؼه أٙیتی دس  - 5شکل

 

. چبسچٛة ٔذیشیت سیؼىی وٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبی حفبؽتی ثخؾ ٞبی ٔختّف ثىبس ٔی سٚد سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ 5ؿىُ 

خشٚری ٔٛسد ا٘تؾبس اص ایٗ فشآیٙذ، یه ػشی ساٞىبسٞبی خبف ثشای ٞش ثخؾ رٟت حفبؽت اص تأػیؼبت ٚ ػیؼتٓ 

ثش٘بٔٝ حفبؽتی ؿجىٝ تشاثشی سیّی ثش اػبع ایٗ چبسچٛة تذٚیٗ ٔی ٌشدد ٚ اص آٖ ثشای . ٞب اسائٝ ٔی دٞذ

.  اػتفبدٜ ٔی ؿٛد16ػبصٔب٘ذٞی سٚیىشد ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی

ثشای دػتیبثی ثٝ ٍ٘شؿی أٙیتی وٝ دس ثخؾ لجُ تٛضیح دادٜ ؿذ، ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ دس ػشتبػش حٛصٜ ٞبی 

فیضیىی ٚ ػبیجشی، سٚؽ ٞبی ٔـتشوی رٟت ثىبسٌیشی سٚیىشدی ػیؼتٕبتیه دس ٔذیشیت تٟذیذات، آػیت 
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 SBRM: System Based Risk Management 

استقرار مفاهیم 

شناسایی خطر 
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اداسٜ أٙیت حُٕ ٚ ٘مُ آٔشیىب ثٝ فٙٛاٖ اسٌب٘ی ٔؼئَٛ دس ٔذیشیت سیؼىٟبی . پزیشیٟب ٚ پیبٔذٞب ایزبد وشدٜ ا٘ذ

 ٚ ػیؼتٕٟبی ایٗ ثخؾ وّیٝ یاػتشاتظیه وُ ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ّٔی ثبیؼتی دس تٕبْ ػغٛح تأػیؼبت

 ، ٔٛاسد آػیت پزیشی ؿجىٝ ٚ تأحیشات ثبِمٜٛ ٘بؿی  سیؼه ػیؼتٕیٕٞچٙیٗ ایٗ سٚیىشد. سیؼىٟب سا ثشسػی ٕ٘بیذ

اص آٟ٘ب سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ دالیُ خؼبست ثٝ تأػیؼبت ٚ یب تأحیش ایٗ خؼبستٟب ثش وُ ػیؼتٓ 

سٚیىشد ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی، ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ . حُٕ ٚ ٘مُ، اسصیبثی ٞبی ٔذیشیت سیؼه سا تمٛ یت ٔی وٙذ

سا دس تقییٗ تأػیؼبت ٚ ػیؼتٕٟبی حیبتی خٛد یبسی ٔی دٞذ ٚ  ثشای ٔمبثّٝ ثب ٔحذٚدیت  ٔٙبثـ، ایٗ تأػیؼبت 

. ٚ ػیؼتٕٟب سا اِٚٛیت ثٙذی ٔی وٙذ

ثٝ ٔٙؾٛس تحمك اٞذاف أٙیتی دس ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ دس عشح حفبؽت اص صیشػبخت ٞبی ّٔی، ٔذیشیت سیؼه 

فشآیٙذ . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت، اٞذاف اػتشاتظیه ٚ ٘تبیذ فّٕىشد سا ثٟٓ ٔشتجظ ٔی ػبصد 6ػیؼتٕی وٝ دس ؿىُ 

ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی، دٚسٜ ای اػتشاتظیه ثشای ٔذیشیت سیؼه ثخؾ حُٕ ٚ ٘مُ تٙؾیٓ وشدٜ ٚ الذأبت 

.  ٞب سا اسائٝ ٔی ٕ٘بیذ ٔتمبثُ اػتشاتظیىی رٟت ٔٛارٝ ثب ایٗ سیؼه

لبثّیت ٔذیشیت سیؼه اص عشیك ایزبد فشآیٙذی ٔٙؼزٓ، ػبختبس ٔذاس، تىشاس پزیش ٚ ٚفك پزیش، ثٝ ثخؾ 

ایٗ . ػیؼتٕٟبی حُٕ ٚ ٘مُ ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذوٝ ٞش صٔبٖ ثتٛا٘ذ فشآیٙذ ٔذیشیت سیؼه خٛد سا ثٟجٛد ثخـٙذ

فشآیٙذ ربیٍضیٗ سٚؿٟب ٚ سٚیٝ ٞبی ٔٛرٛد ٕ٘ی ؿٛد، ثّىٝ چٟبس چٛثی فشاٌیش اػت وٝ ثشای اػتفبدٜ اص فشآیٙذٞبی 

.  ٞب سا غٙی ٔی ػبصد ٔٛرٛد عشاحی ؿذٜ ٚ ثب ٍ٘شؿی ػیؼتٕی، تحّیُ سیؼه
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اقذامات 
 متقابل

 

اَذاف ریسکُای 
 استراتژیک

تًسعٍ زمیىٍ تحلیل ریسک با 
شىاخت تُذیذات پیرامًن ي 

 پیامذَای واشی از آوُا

 1مرحله 

 

شىاسایی سیستمُا 

اوتخاب اوًاع سیستمُای مًجًد 
 برای بررسی از دیگاٌ ریسکی

 

  2مرحله 

بازرسی سیستم 

استفادٌ از معیاری جُت اوتخاب 
 سیستمُایی کٍ بایذ ارزیابی شًوذ

(الف)3مرحله   

لیست 
 سیستمُا

 

بازرسی تأسیسات  

اوتخاب تأسیساتی برای بررسی، 
 براساس پیامذَای مىتج از آوُا 

 (ب)3مرحله 

 

ارزیابی سیستمُا 

شامل  )شرح ارزیابی سیستمُا 
ارزیابیُای فیسیکی، فر آیىذی ي 

  (سازماوی

 (الف)4مرحله 

سیستمُای 
 ارزیابی شذٌ

متعلقات 
 ارزیابی شذٌ

 

ارزیابی تأسیسات 

شامل  )شرح ارزیابی تأسیسات
ارزیابیُای فیسیکی، فر آیىذی ي 

  (سازماوی

 (ب)4مرحله 

اقذامات 
 متقابل

 

 
ايلًیت بىذی اقذامات 

متقابل 
ديرٌ َای ياکىشی در برابر 

 تُذیذات 

 :تحلیل راَُای اوتخابی

کاَش ریسکُا بیشتر با کمتریه 
 َسیىٍ ي در کًتاَتریه زمان 

 5مرحله 

 

تُیٍ بروامٍ ای برای 
اقذامات متقابل 

تُیٍ بروامٍ َایی با تًجٍ بٍ 
 السامات ي مالحظات مًرد وظر 

 6مرحله 

 

آمادٌ سازی 

اجرای اقذامات متقابل با استفادٌ از 
 بروامٍ َای طرح ریسی شذٌ

 7مرحله 

 

اوذازٌ گیری عملکرد 

پیشرفت اقذامات در مقابل اَذاف 
 ریسکُای استراتژیک 

 8مرحله 

راهنمای شکل 

 متمرکز بر سیستم

 متمزکش تز متعلقات

 متمزکش تز اقذامات متقاتل

 متمزکش تز انذاسه گیزی

 تنظیمات تزنامه کار
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فشآیٙذ ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی  - 6شکل

ٕٞب٘غٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ فشآیٙذ فٛق رٟت حلَٛ اعٕیٙبٖ اص ایٗ ٔٛضٛؿ اػت وٝ ػیؼتٓ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ اص 

فشآیٙذ ٔذیشیت سیؼه . تٛا٘بیی ٞبی الصْ ٚ ضشٚسی ثشای ٔذیشیت سیؼه ٞبی اػتشاتظیه خٛد ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ

ایٗ .  تٛضیح دادٜ ؿذ، تذٚیٗ ٌشدیذٜ اػت3ػیؼتٕی دس ٔشاحُ ؿؾ ٌب٘ٝ چبسچٛة ٔذیشیت سیؼه وٝ دس ؿىُ 

 :فشآیٙذ ٔتٕشوض ثش ػٝ ٘بحیٝ ٔـخق ٔی ثبؿذ

  ؿبخلٟبی تقییٗ سیؼىٟبی اػتشاتظیه 

 دسن سیؼه ثب اػتفبدٜ اص اسصیبثی ٞبی تحّیّی 

   ُٔذیشیت سیؼه اص عشیك تقییٗ الذأبت ٔتمبث

. استجبط ثیٗ چبسچٛة ٔذیشیت سیؼه ٚ فشآیٙذ ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ 7ؿىُ 

 

 
چبسچٛة ٚ فشآیٙذ ٔذیشیت سیؼه ػیؼتٕی  - 7شکل

 

ٔالحؾبت التلبدی 

دس احش حٛادث خب٘ٝ ٞب ٚیشاٖ ؿذٜ ، صیش ػبختٟبی . تبحیشات التلبدی حٛادث ٔی تٛا٘ذ ٚیشاٍ٘ش ٚ ٌؼتشدٜ ثبؿذ

التلبدی یب استجبعی آػیت دیذٜ یب تخشیت ٔی ؿٛ٘ذ یب ٚػبیُ ٔقیـت ٔشدْ ثغٛس ٔٛلت یب دائٓ اص دػتشع 

ایجاد 

 اهذاف امنیتی

   ارسیاتی ریسکِ 

پیامذها، موارد آسیة 

 پذیزی و تهذیذات

   انذاسه گیزی اثزتخشی   اولویت تنذی

  و کارایی

اجزای 

 تزنامه های حفاظتی

شناسایی تاسیسات، 

سیستمها، شثکه ها و 

 عملکزدها

چرخٍ ببزخًرد 

 

 

 1مزحله 

 اهدف ريسک  

 استزاتژيک

 2مزحله 

ضناسايي 

 سيستم

 (الف) 3مزحله 

باسرسي 

 سيستم

 (ب) 3مزحله 

باسرسي 

 تاسيسات

 (الف) 4مزحله 

 ارسيابي سيستم

 (ب) 4مزحله 

ارسيابي 

 تاسيسات

 6مزحله 

تهيه بزنامه 

 اقدامات متقابل

 7مزحله 

گستزش  

بزنامه ها طزح 

 ضده

 8مزحله 

انداسه گيزی 

 عملکزد

 5مزحله 

اولويت بندی 

 اقدامات متقابل
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اٌش چٝ آػیجٟبیی وٝ . دس ٔیبٖ آػیجٟبی التلبدی حٛادث ،آػیجٟبی فیضیىی لبثُ سٚیت تش٘ذ. خبسد ٔی ؿٛ٘ذ

ٕٞب٘مذس إٞیت  ( ثٍٙبٟٞبی التلبدی٘ؾیش وبٞؾ دسآٔذ دس ٔذت تقغیّی ٔشاوض تزبسی ٚ  )وٕتش سٚیت ٔی ؿٛ٘ذ 

ٚسؿىؼتٍی یب تقغیّی ٔـبغُ ٚ : ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ  ).داس٘ذ ٚ پی آٔذ آٖ ٔب٘ذٌبستش اص آػیجٟبی فیضیىی اػت

دأٙٝ تبحیشات ٚ پی آٔذٞبی التلبدی ثشای  .آحبس ایٍٙٛ٘ٝ آػیجٟب ٔی تٛا٘ذ دس وُ ربٔقٝ فشاٌیش ثبؿذ (تزبستٟب 

 .یه ربٔقٝ آػیت دیذٜ ثؼیبس ٔتٙٛؿ اػت ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ عجیقت حبدحٝ ٚ ػالٔت التلبد ربٔقٝ ٔی ثبؿذ

ٞضیٙٝ ا٘زبْ ؿذٜ دس فّٕیبت  ٌضیٙٝ ٞبی ارشایی ثشای ٔمبثّٝ ثب خغشات ٕٔىٗ اػت ػٛد تلبفذی ٚاثؼتٝ ثٝ ٔمذاس

 8ایٗ تٛاصٖ دس ؿىُ . ػبصٔبٖ ثبیؼتی ثیٗ ٞضیٙٝ ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ٔٙبفـ حبكّٝ تٛاصٖ ثشلشاس ٕ٘بیذ.ارشایی داؿتٝ ثبؿٙذ

.  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت

 
ٔمبیؼٝ ثیٗ اسصؽ سیؼه ٚ ٞضیٙٝ ٞبی وبٞؾ آٖ  - 8شکل

: ٕٔىٗ اػت دس ارشا ٞش یه اص ٌضیٙٝ ٞبی صیش ا٘تخبة ؿٛد 

  ُ(أب ٘ٝ ثٟیٙٝ ) سضبیتجخؾساٜ ح 

  ٗ( ثب ثیـتشیٗ وبسایی ٞضیٙٝ ٞب )ساٜ حُٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ تشی 

  َٛ(اػتب٘ذاسدٞبی كٙقتی ، سٚؿٟبی ٔٙبػت تزبسی )سٚؽ ارشایی دس حذ لبثُ لج 

 (ثش اػبع تىِٙٛٛطی ٔٛرٛد ) لبثُ دػتشع تشیٗ سٚؽ 

 ٗسٚؿی ٔجتٙی ثش حذالّٟبی ٕٔى 

ثؼتٝ ثٝ ٘ٛؿ سٚیذاد ٚ ػٛاثك حجت ؿذٜ وٝ ثش اػبع آٟ٘ب تلٕیٓ ٌیشی ٔی ؿٛد ، اص ٔقیبسٞبی فٛق ، یه 

ثش اػبع ؿشایظ دادٜ ؿذٜ یه تٛریٟی ٔٙغمی ،ثشای ا٘تخبة یىی اص سٚؿٟبی فٛق . ٔقیبسٔٛسد پزیشؽ لشاس ٔی ٌیشد

. تٟیٝ ٔی ٌشدد
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سٚؽ . ثشای اسصیبثی ٚ ا٘تخبة یىی اص سٚؿٟبی فٛق الصْ اػت أىبٖ ارشا ٚ دأٙٝ فٛایذ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی آٟ٘ب تقییٗ ٌشدد

، یه سٚؽ فّٕی ثشای لیبع ٞضیٙٝ ٞب ٚ فٛایذ خغشات ثذٖٚ ٔمبثّٝ دس ٔمبیؼٝ ثب 17 فبیذٜ-ٔقَٕٛ تحّیُ ٞضیٙٝ

ثبیؼتی سٚؽ حبثتی ثشای ٔمبیؼٝ ٞضیٙٝ ٞب ٚ فٛایذ سٚؿٟبی . ٞضیٙٝ ٞب ٚ فٛایذ ٔمبثّٝ ثب خغش سا فشاٞٓ ٔی آٚسد

 .ایٗ أش ثٛػیّٝ یه سٚؽ وبٔال فذدی دس اغّت سٚؿٟب ، فّٕی اػت.ٔختّف ثىبس ٌشفتٝ ؿٛد

ثبیؼتی وّیٝ ٔالحؾبت ارشایی تٕبٔی فٛایذ سا دسثش ٌشفتٝ ٚ ثؼتٝ ثٝ ٔٛلقیت ، ٞش دٚ ٘ٛؿ  فبیذٜ –تحّیُ ٞضیٙٝ 

ٕٞچٙیٗ ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٘یض دس تحّیّٟب . ٔٙبفـ ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ دس تحّیّٟب ِحبػ ؿٛ٘ذ

 .ػت وٕی یب ویفی ثبؿٙذاایٗ ٞضیٙٝ ٞب ٚ ٔٙبفـ ٕٔىٗ .ٔٙؾٛس ٌشد٘ذ

ٍٞٙبْ ٔمبیؼٝ سٚؿٟبی ارشایی ، ٚضـ فقّی ٘یض ثبیؼتی دس ٔحبػجبت ِحبػ ؿٛد ، ٕٞچٙیٗ ا٘زبْ ٘ذادٖ ٞیچ 

غیش فقبَ ٘خٛاٞذ ثٛد ٚ دس عَٛ ایٗ تلٕیٕبت اٌشچٝ . فقبِیتی ، تحُٕ وشدٖ ٚ حفؼ خغشات ٘یض دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد

یٗ ادس ثشخی ٞضیٙٝ ٞب یب فٛایذ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ  رذیذ اٌش ٔغبیشت یب ٔضیتی .صٔبٖ ٘یبص ثٝ ثبصٍ٘شی خٛاٞذ داؿت

. ؿٛدٌیشیٟب ِحبػ ٔٛضٛؿ ثبیؼتی دس تلٕیٓ 

 

پبیؾ ٚ ثبصٍ٘شی 

لجُ اصتٟیٝ ثش٘بٔٝ ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ، ػبصٔبٖ ثبیؼتی ثغٛس ٚیظٜ ارضایی اص ٔذیشیت سیؼه سا وٝ دس ػبصٔبٖ 

ایٗ اسصیبثی ثبیؼتی ٘یبصٞبی ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ػبصٔبٖ ٚ ػٛاثك آ٘شا . ٚرٛد داس٘ذ ، ثبصٍ٘شی ٚ اسصیبثی ٕ٘بیذ

. ٔٙقىغ ٕ٘بیذ

: ٞذف اص ثبصٍ٘شی، استمبی ػبخت یبفتٝ ٔٛاسد صیش ٔی ثبؿذ 

 ،ٚیظٌیٟب ، تبحیش ٚ ٔیضاٖ سؿذ وؼت ٚ وبس ٚ ػیؼتٕٟب ٚفشًٞٙ ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ٔٛرٛد 

 ،ٔیضاٖ یىپبسچٍی ٚ پبیذاسی ٔذیشیت سیؼه أٙیتی دس ػبصٔبٖ ٚ دس ثیٗ خغشات أٙیتی ٔختّف 

 ،فشآیٙذٞب ٚ ػیؼتٕٟبیی وٝ ثبیؼتی اكالح ؿذٜ یب ٌؼتشؽ یبثٙذ 

 ،لیٛدی وٝ ٕٔىٗ اػت ٔحذٚدیتٟبیی دس ارشای ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ػیؼتٕبتیه ثٛرٛد ثیبٚس٘ذ 

 ٚ اِضأبت لب٘ٛ٘ی 

 ـ  9.ٔحذٚدیت ٔٙبث

:  دٚ اػتشاتظی تقشیف ٔی ؿٛد  پبیؾ ٚ ثبصٍ٘شی سیضیثش٘بٔٝدس ٔشحّٝ 

  چٍٛ٘ٝ ارشای ثش٘بٔٝ )یه اػتشاتظی ثشای حلَٛ اعٕیٙبٖ اص ارشای ٔٛحش ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٔذیشیت سیؼه أٙیتی
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 (فّٕیبتی ثبصٍ٘شی خٛاٞذ ؿذ ٚ ٔؼئَٛ ثبصٍ٘شی ویؼت؟ 

  یه اػتشاتظی ثشای حلَٛ اعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ ٔٛاضـ أٙیتی پبیؾ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٔذیشیت سیؼه

أٙیتی سا ثغٛس ٔٙؾٓ ثبصٍ٘شی ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشٚص ٔی ٌشدد ، چٙب٘ىٝ ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٔذیشیت سیؼه أٙیتی ربسی ثب 

آیب ٔٛلقیتٟبی أٙیتی پبیؾ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٔذیشیت  ). ؿشایظ ٔٛرٛد ٔغبثمت وبُٔ داؿتٝ ثبؿذ

ٔی تٛاٖ ایٗ اػتشاتظی سا ثٝ فٙٛاٖ رضئی اص ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٔذیشیت سیؼه  (سیؼه أٙیتی دائٕب ثشٚص ٔی ؿٛد؟

 .أٙیتی، یب ثٝ فٙٛاٖ ٔتٙی وبٔال ٔزضا اص آٖ دس ٘ؾش ٌشفت

10 

٘تیزٝ ٌیشی 

ثب تٛرٝ ثٝ ٚضقیت وٙٛ٘ی ایشاٖ ٚ اٚضبؿ ػیبػی ٚ التلبدی ٚ ارتٕبفی ٔٙغمٝ خبٚس ٔیب٘ٝ ، تٟذیذات ٔختّفی صیش 

ثب تٛرٝ ثٝ ثشسػیٟبی ثٝ فُٕ آٔذٜ ، ثٟتشیٗ ٔذَ ثشای . ػبختٟبی حیبتی وـٛسٔبٖ ایشاٖ سا ثٝ خغش ا٘ذاختٝ اػت 

ؿٙبػبیی ػبخت یبفتٝ صیش ػبختٟبی حیبتی كٙقت سیّی وـٛسٔبٖ ، ثشسػی ٚ اسصیبثی تٟذیذٞبیی وٝ ٔتٛرٝ ایٗ صیش 

ػبختٟب ػت ، تقییٗ اِٚٛیتٟب ٚ ػغٛح خغش ٞشیه ٚ تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٔمبثّٝ ثب سیؼىٟب ، اػتب٘ذاسدٞبی ٔذیشیت 

سیؼه ٔی ثبؿذ وٝ ثش ٕٞیٗ اػبع ٔی تٛاٖ اسصیبثی ٚ ثبصٍ٘شی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔمبثّٝ سا ا٘زبْ دادٜ ٚ اص ثشٚص ثٛدٖ 

. وّیٝ ثش٘بٔٝ ٞب اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛد

ثشخی اص وـٛسٞب اػتب٘ذاسدٞبی ٚیظٜ ٔذیشیت سیؼىٟبی أٙیتی ٘یض تذٚیٗ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ ٔٙبػت ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ثب 

 .ثٛٔی ػبصی ایٗ ٘ٛؿ اػتب٘ذاسدٞب ثتٛاٖ دس رٟت ثٟشٜ ٚسی اص حُٕ ٚ ٘مّی أٗ ٚ ایٕٗ لذٟٔبی ٔخجتی ثشداؿت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ػٟبٔی خبف) ٌؼتشؽ خذٔبت ٔیخبق كجب ؿشوت حبٔی ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی حُٕ ٚ ٘مُ سیّی ایشا :عشاحی ٚ تِٛیذ         www.gmsco.ir   

 تخللی تشیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٘شْ افضاسٞبی كٙقت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 19 | ؿٕبسٜ كفحٝ

 

 
  

: ٔٙبثـ 
                                                 

1 “National Infrastructure Protection Plan “,Department of Homeland Security,USA 

2 "STATE TRANSPORT SECURITY STRATEGY", ,Department of Infrastructure, Energy and Resources, 

Australia, State of Tasmania November 2007 
 1387مًحدي ويا ، جعفر ، اصًل ي مباوي پدافىد غير عامل ، مركس آمًزش عالي علمي كاربردي راٌ آهه ،  3
 1387، مركس آمًزش عالي علمي كاربردي راٌ آهه ، (معماري دفاعي )اصغريان ، احمد ، كليات مباوي وظري دفاع غير عامل  4

5
 "AGREEMENT ON SURFACE TRANSPORT SECURITY", National Counter-Terrorism Committee, 

Commonwealth of Australia, third day of June 2005 
6

 " Critical Infrastructure Protection (National Strategy)", Australia, Prime Minister , November 2001 
7
 “USA Patriot Act”, Department of Homeland Security,USA 

8 “National Strategy for Homeland Security”, Department of Homeland Security,USA 
9
“ Risk management   AS/NZS 4360:2004”, Standards Australia International Ltd   

10 
“Local Government Security Risk Management Toolkit” 

11 “National Response Plan“,Department of Homeland Security,USA
 

12 “Spatial Information Technologies in Critical Infrastructure Protection”, U.S. DEPARTMENT OF 

RANSPORTATION Research and Special Programs Administration 
13 “National Counter-Terrorism PLAN”, National Counter-Terrorism, Commonwealth of Australia, 2005 
14 “Economic and Financial Aspects of Disaster Recovery”, Emergency Management Australia, 2002 
15 “HB 436:2004 ,Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004”, Standards Australia 

International Ltd 
16 “HB 167:2006 , Security risk management” , Standards Australia International Ltd 


