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پودمان 5

واکنش اضطراری
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واحد یادگیری 5 

واکنش اضطراری

آیا تاکنون پی برده اید

 وضعیت اضطراری در زندگی روزمره و دریانوردی به چه معناست و به چه عواملی بستگی دارد؟
 انواع اضطرار از منظر پیامد چیست؟

 منظور از بحران و مدیریت آن چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
 در شرایط اضطراری برای همیشه آماده بودن چه مواردی را باید درنظر داشت؟

 انواع شرایط اضطراری شایع در دریا و کشتی کدام اند و در چنین شرایطی چه باید کرد؟

استاندارد  عملکرد

دریانوردی یک حرفه بسیار مهم و اساسی در اقتصاد جهانی به شمار رفته و جذابیت های فراوانی دارد، اما 
هیچگاه از خطرات و مشکالت آن نمی توان چشم پوشی کرد و همیشه باید خود را برای اضطرار آماده نگه 

داشت و به روز ماند.
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ملزومات واکنش اضطراری

در شرایط عادی هیچ کس انتظار وقوع حادثه یا فاجعه را به ویژه برای خود، کارکنان وحتی کسب و کار را 
ندارد، اما حقیقت ساده این است که موارد اضطراری و یا فاجعه می تواند به هر کسی، هر چیزی، هر زمان و 
هر کجا حمله کند و تبعات بسیاری را داشته باشد که این تبعات می تواند جانی و یا مالی باشد و در مواقعی 
ما را مجبور به تخلیۀ محل استقرار خود کند و این می تواند زمانی که حداقل انتظار را دارید اتفاق افتد. پس 
همیشه و همه جا باید این واقعیت را قبول کرد که حادثه در کمین است و باید تمام جوانب را در نظر گرفت.

در حقیقت اضطرار به صورت زیر تعریف می شود: 
اضطراری وضعیتی است که برای سالمتی، زندگی، اموال و محیط زیست شخص خطری فوری دارد. اکثر موارد 
اضطراری برای ارزیابی موقعیت و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت نیاز به  مداخلۀ فوری دارند، گرچه در بعضی 
موارد، امکان کاهش نیست و سازمان ها تنها قادر به ارائه مراقبت تسکین دهنده برای پس از اضطرار هستند.

اضطرار یا همان اورژانس را از  نظر زمان وقوع می توان به سه دسته تقسیم نمود:
1  تهدیدی فوری برای زندگی، سالمت، اموال و محیط زیست است.

2  درحال حاضر باعث تلفات زندگی، آسیب های بهداشتی، آسیب های مالي و یا آسیب های زیست محیطی 

شده است.
3  افزایش خطر برای زندگی، سالمت، اموال و محیط زیست احتمال بیشتری دارد.

شکل1ـ بحران های زیست محیطی، طبیعی

برای سه حالت فوق مثال هایی در سطح کشور و جهان بیاورید و با همکالسان خود بحث و تبادل نظر کار در کالس
کنید. 
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انواع اضطرار از منظر پیامدهای آن
مردم  زندگی  برای  جدی  خطری  ایجاد  باعث  اضطراری  موارد  از  بسیاری  و سالمتی:  جانی  1ـ خطرات 
است. این می تواند از موارد اضطراری که تنها یک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، از قبیل طیف وسیعی از 
اورژانس های پزشکی از جمله حمالت قلبی، سکتۀ مغزی، سکتۀ قلبی و تروما، تا حوادثی که بر تعداد زیادی 
از مردم تأثیر می گذارند مانند بالیای طبیعی، گردباد، طوفان، سیل، آفت کش ها و شیوع بیماری هایی مانند 

بیماری وبا، ابوال و ماالریا که منجر به مرگ ومیر گسترده می گردد.

شکل2ـ خطرات جانی و سالمتی

بالفاصله تهدیدی برای زندگی نیستند، اما ممکن است پیامدهای جدی برای  بعضی موارد اضطراری لزوماً 
سالمتی و رفاه فرد یا اشخاص داشته باشند )هرچند یک وضعیت اضطراری بهداشتی می تواند به تهدید حیات 

نیز منجر شود(.
2ـ خطرات زیست محیطی: برخی از موارد اضطرار منحصر به صدمۀ فوری به زندگی، سالمتی یا اموال 
این خطرات  می زنند.  می کنند صدمه  زندگی  آن  در  موجودات  که  طبیعی  برمحیط  بلکه  نمی شوند،  مردم 
می توانند تأثیرات گسترده ای روی محیط زیست حیوانات و در بلند مدت روی زمین داشته باشند. از این موارد 

می توان آتش سوزی های جنگل و نشت نفت در دریا را نام برد.

شکل3ـ خطرات زیست محیطی
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3ـ خطرات و خسارات مالی: برخی از موارد اضطرار مستقیماً به از دست رفتن موجودی و یا خسارت مالی 
می انجامد و تا زمانی که تهدید بدتری وجود نداشته باشد می توان با آن به صورت سنجیده تری مقابله نمود. 

مانند تخریب تدریجی ساختمانی که از سکنه تخلیه شده است.

شکل٤ـ خطرات و خسارات مالی

همیشه بهترین کار، پیشگیری قبل از وقوع است اما همیشه باید خود را برای بدترین شرایط آماده کرد و 
درحقیقت کمیته بحران برای چنین شرایطی تشکیل می شود. در یک کشور و یا یک شهر این کمیته وظایف 
بسیاری دارد و همیشه با توجه به خطرات احتمالی باید خود را آماده نگه دارد. مدیریت بحران در این حیطه 

همواره امر بسیار مهم و واجبی می باشد.
بحران 

بحران در حقیقت یک نوع افزایش فشار روانی ـ اجتماعي است که باعث برهم زدن زندگی معمولی و متعارف 
مردم شده و واکنش هاي اجتماعي درپی دارد. بحران معموالً با آسیب هاي بسیاری همراه است.

شکل٥ـ بحران 
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در نتیجه مي توان بحران را این گونه تعریف کرد: 
حادثه اي است که به طور طبیعي و یا توسط بشر به طور ناگهاني و یا به صورت فزاینده به وجود مي آید و سختي و 
 مشقتي به جامعۀ انساني به گونه اي تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد.

با توجه به تعریفی که ارائه شد، بحران ویژگي هایي دارد که عبارت اند از: 
 عموماً غیرقابل پیش بیني است؛

 آثار مخربي دارد و مردمي که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک 
مي شوند.

 ماهیت و آثاري طوالني و استهالکي دارد.
 در وضعیت بحراني تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز، تصمیم تصمیم گیرندگان 

ناقص است 
 محدودیت و فشردگي زمان موجب غافل گیري، استرس و مخدوش شدن اطالعات می شود.

مدیریت بحران
از وقوع بحران و همچنان آماده سازی ملزومات پسا بحران و  از پیش بیني ها و پیشگیري ها  به مجموعه ای 

سالم سازي بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران می گویند.

شکل٦ـ مدیریت بحران

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران در کشور عبارت اند از:
1  عدم هماهنگي و همکاري سازمان ها؛

2  کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگي و ناکافي بودن قوانین و مقررات موجود؛

3  محدودیت منابع مالي.

اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاري نیز در جامعۀ ما وجود دارد که شامل تجارب مفید در مدیریت بحران، 
روحیۀ تعاون و نوع دوستي در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمان هاي مردم نهاد همچون 
جمعیت هالل احمر است که مي توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت، راه را براي 
عملکرد هرچه بهتر و قوي تر در امر مدیریت بحران هموار نمود. باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبي شناخت 

و خود را براي مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت ها آماده ساخت.
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قوت و ضعف
به کلیۀ منابع وتوانایی های مجموعه که می توان از آنها به بهترین نحو برای رسیدن به هدف موردنظر استفاده 
نمود نقاط قوت می گویند. به کلیۀ مشکالت و کمبودهایی که می توانند ذاتی و یا مقطعی باشند و از رسیدن 
به هدف جلوگیری کرده و یا آن را به تعویق می اندازند نقاط ضعف می گویند. به طور مثال داشتن نیروی انسانی 

ماهر همیشه یک نقطۀ قوت به حساب می آید درحالی که عدم آن، نقطۀ ضعف محسوب می شود.

شکل٧ـ ضعف ها و قوت ها

فرصت و تهدید
به هر وسیله اي که ما را به هدف برساند و یا بتواند برای رسیدن به هدف میانبر بزند، فرصت می گویند و اما 
هر وسیله اي که ما را از رسیدن به هدف بازدارد و یا میانبرهای ما را مسدود کند یک تهدید محسوب می شود. 
به طور مثال مغازۀ لوازم التحریر فروشی در کنار مدرسه و یا هنرستان یک فرصت است ولی باز شدن یک مغازۀ 

مشابه روبروی مغازه لوازم التحریر فروشی برای او یک تهدید محسوب می شود.

شکل٨ـ فرصت ها و تهدیدها

مدیر بحران کیست؟
کسي که تهدیدکننده ها را بشناسد و از فرصت ها خوب استفاده کند و سعی نماید نقاط ضعف ها را پس از 
شناسایی برطرف کند و همچنان قوت ها را بیشتر کند یک مدیر بحران موفق است. در فرهنگ ما ضرب المثلي 
است که مي گوید »عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.« و مدیر بحران کسی است که چنین توانی را داشته باشد.
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ساماندهی وضعیت اضطراری
در انواع اضطرارها اعم از آتش سوزی، زلزله، تصادف و صدمات بدنی برای مجروح، اولین اقدامی که به نظر 
اکثر افراد می افتد تماس با مرکز اورژانس مربوطه می باشد که امری واجب و درست است، اما در همین زمانی 
که نیروهای امداد و نجات برسند کارهای واجبی را باید در کمال خونسردی انجام دهیم که اگر حتی منجر 
به کاهش پیامد آن سانحه نگردد، حداقل از پیشرفت آن جلوگیری کرده و یا روند پیشرفت آن را کند نماید.

داشتن و یا حتی حفظ بودن شماره تلفن مراکز اورژانس بسیار ضروری است.

تحقیق تحقیق گروهی بحران شهر خود  و در مورد کمیتۀ  تقسیم شده  نفره  به گروه های چند  نظر هنرآموز خود  با 
نمایید. تحقیق خود را به صورت مقاله در کالس ارائه دهید.

جدول زیر را کامل کرده و یک نسخه از آن را در منزل و مدرسه به دیوار نصب نمایید:کار در کالس

جدول 1

شماره تماسمرکزردیف

110مرکز فوریت های پلیسی1

113ستاد خبری وزارت اطالعات2

115اورژانس3

118اطالعات تلفن4

122حوادث آب5

125آتش نشانی6

137سامانه فوریت های خدمات شهری7

147ندای امداد جمعیت هالل احمر8

167سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور9

191اطالعات داروخانه های شبانه روزی10
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1 ساختمان پالسکو )تهران(

2  زلزلۀ کرمانشاه )سر پل زهاب(

3  سانحۀ هوایی 96 )یاسوج(

برای مقابلۀ صحیح با حوادث و سوانح، وجود یک تیم قوی با امکانات الزم به همراه یک مدیر آگاه و کار در کالس
مسلط به نقشه های عملیات که بتواند ارتباط بین تمام تیم ها را به نحو مطلوب انجام دهد، یک طرف 
و همکاری عموم مردم و ذی نفعان از طرف دیگر می تواند نقاط قوت عملیات امداد و نجات در شرایط 

اضطراری باشد که عدم هرکدام نقطه ضعفی در این گونه پیامدها به حساب می آید.

در مورد سوانح زیر تحقیق کنید و نقاط ضعف تحقیق کنید
در  و  کرده  شناسایی  را  مورد  هر  در  قّوت  و 

کالس ارائه دهید.

شکل 9 ـ ب ـ حادثة آتش سوزی ساختمان پالسکو

ـ   الف ـ زلزلة کرمانشاه شکل 9
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ارزشیابی مرحله ای

عنوان پودمان
)فصل(  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

واکنش اضطراری
بررسی معنی اضطرار 

شناسایی انواع 
اضطرار و کمیته 

بحران

آشنایی با 
شرایط اضطرار 
و کمیته بحران

باالتر از حّد 
انتظار

درستی  به  را  اضطرار  تعریف   -1
درک کند.

2- انواع اضطرار را از لحاظ منظر 
بگوید.

3-کمیته بحران را  بشناسد.
* هنرجو، توانایی بررسی همة 

شاخص ها را داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

1- تعریف اضطرار را به درستی 
درک کند.

2- انواع اضطرار را از لحاظ منظر 
بگوید.

3-کمیته بحران را  بشناند
* هنرجو، توانایی  بررسی دو 

مورد از شاخص ها را داشته 
باشد.

2

پایین تر از 
حّد انتظار

1- تعریف اضطرار را به درستی 
درک کند.

2- انواع اضطرار را از لحاظ منظر 
بگوید.

3-کمیته بحران را  بشناسد.
* هنرجو، توانایی  بررسی یک 

مورد از شاخص ها را داشته 
باشد.

1

نمرة مستمر از ٥

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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آماده سازی واکنش اضطراری دریایی

در دریا و بر روی کشتی داستان مقداری متفاوت است. به این صورت که یکی از نقاط قوت بر روی زمین 
که کمک رسانی مراکز امدادی است یا وجود ندارد و یا زمان بر است به طوری که اکثر کارهای اولیه را خود 
کارکنان کشتی باید انجام دهند و فرماندۀ کشتی به عنوان مدیر بحران ایفای نقش می کند و هرگاه که برایش 
ثابت شود که ماندن بر   روی کشتی جان همکارانش را به مخاطره می اندازد دستور ترک کشتی را صادر می کند. 
همان طور که در کتاب ایمنی در دریا خوانده اید، طبق قوانین معاهده سوالس، وسایل و تجهیزات مبارزه با 
آتش، نجات در دریا، کمک های اولیه و… باید در کشتی موجود باشد که تمام آنها درصورت کارایی استاندارد 

و به روز، جزء نقاط قوت است.
تمام اطالعات مربوط به تجهیزات که در باال اشاره شد می توان به صورت یکجا و در یک نما در پالن ایمنی 

کشتی )Safety Plane( که حتماً باید در راهرو اصلی کشتی نصب شده باشد، می توان مشاهده نمود.

شکل10ـ نقشة ایمنی

از  دیگر نقاط قوت بر روی کشتی می توان نیروی انسانی ماهر را نام برد که در اصل، قوی ترین عامل در 
واکنش های اضطراری است. آموزش در این مورد می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و طبق قوانین بین المللی، 
باید از حداقل آموزش های ایمنی برخوردار باشند. نظارت بر اجرای این قوانین در کشور ما  همۀ کارکنان 
برعهدۀ سازمان بنادر و دریانوردی است که هر یک از کارکنان با گذراندن دوره های مرتبط، می تواند گواهینامۀ 

چهارگانه را دریافت نماید.
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شکل11ـ آمادگی کارکنان کشتی در مواجهه با بحران

انواع اضطرارهای شایع در دریا و کشتی
در جدول 2 به انواع شایع اضطرارها در دریا اشاره شده است. به کمک هنرآموز خود جاهای خالی را کامل 

کنید.

نام التین نوع اضطرارردیف
اضطرار

نقاط قوت در 
کشتی

نقاط ضعف 
در کشتی

عکس

1

Man Over آدم به دریا
Board

2

Collisionتصادم

جدول 2
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نام التین نوع اضطرارردیف
اضطرار

نقاط قوت در 
کشتی

نقاط ضعف 
در کشتی

عکس

3

Fireآتش سوزی

4

آب و هوای 
خشن

Bad Weather

5

خرابی 
ماشین  آالت

 Engine
Breakdown

6

حملۀ دزدان 
دریایی

Pirate Attack

7

Groundingبه ِگل نشستن

8

Personnel صدمات شخصی
injury
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نام التین نوع اضطرارردیف
اضطرار

نقاط قوت در 
کشتی

نقاط ضعف 
در کشتی

عکس

9

آلودگی محیط 
زیست دریایی

Marine

 Pollution

10

کمک به دیگر 
کشتی ها

 Emergency
 assistance to
other vessels

)Muster List( نقشة ساماندهی
همۀ کارکنان کشتی همیشه باید آماده باشند تا برای مقابله با هر نوع شرایط اضطراری که می تواند به دالیل 
مختلف ایجاد شود، آماده باشند. همچنین هرکدام از آنها جدا از آموزش های الزم باید بداند که در هر شرایطی 

چه اقدامی و در چه پستی باید انجام دهد؟
این فهرست یا نقشه، شامل وظایف و مسئولیت ها درصورت وقوع چنین حوادثی است که به هر فرد روی 
کشتی اختصاص داده می شود. به عبارت دیگر، این نقشه فهرستی از کارکردهایی است که هریک ازکارکنان 
و خدمه کشتی باید در موارد اضطراری انجام دهند. فهرست وظایف و نقشه توسط فرد مسئول پس از تغییر 
کارکنان باید به روزرسانی شده و به تأیید فرمانده برسد و تمام افراد به محض اینکه به کشتی ملحق می شوند 

باید نقشه را مطالعه کرده و درصورت ابهام از افسر ایمنی رفع ابهام نمایند.
نقشۀ ساماندهی یا همان Muster List تمامی افراد را به تیم های مختلفی تقسیم می کند که معموالً کمتر 
از 4 تیم و بیشتر از 5 تیم نیستند که این تیم ها برای مقابله با خطرات احتمالی در زمان اضطرار توسط تیم 

فرماندهی ساماندهی می شوند. در جدول شماره 3 به صورت عمومی به این تیم ها اشاره می شود.
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شماره 
تیم

محل استقرار وظایف تیمنام التیننام
و افراد شاخص

1
استقرار در پل فرماندهی Command Centreفرماندهی

و مدیریت بحران به وجود 
آمده

Bridge

2
آمادگی کامل برای حمله Attack Partyمهاجم

به وضعیت اضطراری با 
دستور تیم فرماندهی

Muster station

3
مهاجم 
موتورخانه

 Engine room

Attack Party
آمادگی کامل برای حمله 
به وضعیت اضطراری در 
موتورخانه با دستور تیم 

فرماندهی

Muster station

4
آماده سازی جوانب و فراهم Back up teamپشتیبان

کردن ملزومات و آمادگی 
کامل برای جایگزینی هر 

یک از تیم های 1 و 2

Muster station

Muster stationآماده برای کمک مقتضیStand By Teamآماده باش5

جدول 3

)Muster Station( محل استقرار
به  مکانی گفته می شود که درصورت اضطرار تمامی کارکنان در آنجا جمع می شوند تا از تیم فرماندهی به آنها 

دستور الزم برسد.

شکل12ـ محل استقرار
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در کشتی ها دو محل استقرار اولیه و ثانویه مشخص می شود که در نقشه ساماندهی)Muster List(، این دو محل 
ذکر می شوند و درصورت بروز مشکل و یا صالحدید فرمانده، کارکنان در محل استقرار ثانویه جمع می گردند.

متن انگلیسی زیر را ترجمه کرده و دربارۀ آن با همکالسان خود بحث کنید:کار در کالس

As per SOLAS chapter III, Regulation 8: A muster list provides crew members with a 

plan to manage emergency situations. It gives clear instructions to be followed in the 

event of an emergency for every person on board and ensures that all vital duties are 

assigned. The muster list also ensures that, on the sounding of the emergency signal, 

crewmembers and passengers know where to muster. This allows everyone on board 

to be readily accounted for at the outset of an emergency.

)Solas/Safety Training Manual( راهنمای آموزش ایمنی
ارائه  را  کشتی  ایمنی  کامل  به ابعاد  مربوط  آموزش های  تمام  شامل  که  کتابچه  یک  سوالس  قوانین  طبق 
می دهد، همواره باید در کشتی وجود داشته باشد که کارکنان بتوانند به راحتی آن را مطالعه کنند. اطالعات 
از تمام وسایل نجات در کشتی است. دستورالعمل های  ارائۀ راهنمایی در مورد نحوۀ استفاده  این کتابچه، 
آموزشی باید حاوی اطالعاتی در مورد بهترین روش های بقا باشد. مواد در کتابچه راهنما باید به راحتی قابل 
درک بوده و درصورت لزوم نشان داده شود. دستورالعمل های آموزشی ممکن است شامل یک یا چند جلد و 

اطالعات می تواند در قالب فایل های صوتی و یا تصویری به عنوان جایگزین برای مواد چاپ شده ارائه شود.
در )Solas Training Manual( جزئیات زیر باید توضیح داده شوند:

جاهای خالی را با همفکری هنرآموز خود پرکنید.کار در کالس

عکسجزئیات به التینجزئیات به فارسیردیف

1

نحوه پوشیدن جلیقه 
نجات

donning of lifejackets

جدول ٤
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عکسجزئیات به التینجزئیات به فارسیردیف

2

لباس  پوشیدن  نحوۀ 
غوطه وری

donning of Immersion suit

3

 muster at the assigned
stations

4

 boarding, launching, and
clearing the survival craft

5

 illumination in launching
areas

6

 use of all survival

equipment
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عکسجزئیات به التینجزئیات به فارسیردیف

7

 use of radio life-saving
appliances

8

use of sea anchorsاستفاده از لنگر

9

 use of engine and

accessories

10

 recovery of the survival
craft

11

         methods of retrieval,
         including the use of

helicopter rescue gear

12

all other functions con-
 tained in the muster list and

emergency instructions
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 )Emergency Alarm( )زنگ خطر)اضطرار
برای آگاهی کارکنان یک زنگ خطر در کشتی تعبیه شده است. زنگ خطر صرفاً به این منظور است که تمامی 
کارکنان پس از شنیدن این زنگ توافقی که حتماً در نقشه ساماندهی )Muster List( قید شده است، به محل 
استقرار آمده و ساماندهی می شوند. الزم به ذکر است، زمانی که کارکنان به محل استقرار می روید تمام وسایل 
شخصی نجات در دریا مانند جلیقه نجات را به همراه داشته باشند. این زنگ خطر معموالً هفت بوق کوتاه یا 

بیشتر است که با یک بوق بلند )ممتد( همراه می شود.

شکل13ـ سیستم اخطار شناور

پس از استقرار کامل کارکنان، افسر اول که مستقیماً با تیم فرماندهی در ارتباط است، افراد را حضور و غیاب 
یا به اصطالح Head Count می کند تا مطمئن شود کسی در خطر جا نمانده باشد.

پس از حضور و غیاب )Head Count(، تیم فرماندهی نوع اضطرار را مشخص کرده و فرمان مناسب برای 
حمله و یا هر عملیات مناسب دیگر صادر می گردد.

آماده سازی و تمرین کارکنان برای زمان اضطرار
همه کشتی ها دارای یک سیستم جامع مدیریت ایمنی هستند که در این سیستم، برای آماده سازی کارکنان 
در مواقع اضطرار، برگزاری منظم مانور )Drill( را الزام می کند. درحقیقت هدف از این مانور ایجاد یک برنامۀ 
تمرینی برای اجرای صحیح وظایف در هنگام بروز حوادث و سوانح احتمالی در کشتی و بهبود آگاهی کارکنان 

از وظایف خود در هنگام اضطرار است.
تمامی مانورها طبق آن دسته از موارد اضطرار که احتمال وقوع آنها بیشتر است برنامه ریزی شده و در فواصل 

زمانی مشخص اجرا می گردند.   

با هماهنگی هنرآموز و مدیر هنرستان خود دو مانور صفحه بعد را به صورت کاماًل اصولی انجام دهید کار در کالس
به صورتی که در ابتدا یک نقشۀ سامان دهی )Muster list( درست کرده و همۀ آن را مطالعه نمایند. 

در این نقشه محل استقرار نفرات و وظایف آنها و نحوۀ اعالن خبر را معین نمایید.
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1 مانور زلزله

2 مانور آتش سوزی

ارزشیابی مرحله ای

عنوان پودمان
)فصل(  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

واکنش 
اضطراری

شناخت اضطرارهای 
شایع در دریا و 

کشتی 

شناخت اضطرارهای 
شایع در دریا و 

کشتی و جزییات 
 Solas Training
Manual و قابلیت 
 Muster نوشتن

 list

باالتر از 
حد انتظار

1- انواع اضطرارهای شایع در دریا 
و کشتی را بداند.

 Solas Training جزئیات   -2
Manual را بداند.

  Muster List 3- قادر به تدوین
باشد.

* هنرجو، توانایی  بررسی همة 
شاخص ها را داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

1- انواع اضطرارهای شایع در دریا 
و کشتی را بداند.

 Solas Training جزییات   -2
Manual را بداند.

  Muster List 3- قادر به تدوین
باشد.

* هنرجو، توانایی بررسی دو مورد 
از شاخص ها را داشته باشد.

2

 Solas جزییات
 Training Manual

و قابلیت نوشتن 
Muster list را 

داشته باشد.

پایین تر از 
حد انتظار

1- انواع اضطرارهای شایع در دریا 
و کشتی را بداند.

 Solas Training جزییات   -2
Manual را بداند.

  Muster List 3- قادر به تدوین
باشد.

یک  بررسی  توانایی  هنرجو،   *
مورد از شاخص ها را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از ٥
نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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عملیات واکنش اضطراری

در این قسمت به توصیف برخی از موقعیت های اضطراری که ممکن است در یک کشتی رخ دهد می پردازیم 
و نیز مفاهیم و تالش هایی را که برای کاهش تلفات الزم است بدانید، مرور می کنیم.

توجه نمایید که هرجا سخن از آمادگی باشد منظور آمادگی جسمانی و ذهنی کارکنان می باشد و باید هرگونه 
تالش برای جبران تلفات انجام شود. به همین دلیل زمانی که نقشه سامان دهی نوشته می شود و افراد در 

پست های مختلف برای زمان اضطرار گمارده می شوند، به این نکته باید توجه نمود.
ایمنی خدمه، کشتی و حفاظت از محیط زیست از نگرانی های اولیه در تمام اوضاع و وضعیت ها می باشد. برای 
بار چندم تکرار می کنیم که حفظ خونسردی اولین و مهم ترین اصل در موارد اضطرار است و آموزش صحیح 

راه گشای مشکالت می باشد.

Keep Calm and Do

بررسی چند نمونه از واکنش های اضطراری
موارد زیر به عنوان یک سری از مثال های مواقع اضطرار بررسی می گردد، فقط به خاطر داشته باشید که جداول 

زیر از نگاه یک ملوان عرشه و ناوبر می باشد.
) Man Over Board( 1 آدم به دریا

شکل1٤ـ موقعیت آدم به دریا

الف( زمانی که یک فرد به دلیل سهل انگاری به دریا می افتد و شاهد قضیه روی عرشه کشتی باشد موارد 
زیر به ترتیب باید انجام گردد.
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 موارد زیر را مرور کنید و جاهای خالی را کامل نمایید:کار در کالس

Actionاقدامترتیب

Sound emergency alarmزنگ خطر را به صدا در آورید.1

حلقه نجات که با نور و دود است را به آب 2
بیندازید

 Release lifebuoy with light and smoke
signal

Warn/inform bridgeپل فرماندهی را خبر کنید.3

Post lookouts with binocularsدیدبان قرار دهید که بهتر است با دوربین باشد4

آماده سازی خدمات پزشکی برای فرد افتاده 5
به آب

 Prepare medical services for the
casualty

6

ب( زمانی که یک فرد به دلیل سهل انگاری به دریا می افتد و شاهد قضیه ناوبر باشد موارد زیر به ترتیب 
باید انجام گردد.

Actionاقدامترتیب

Push “MOB” button on GPS equipmentدکمه آدم به دریا روی GPS را فشار دهید.1

Hard over toward MOBسکان را تمام به سمت فرد در دریا بچرخانید.2

Sound emergency alarmزنگ خطر را به صدا در آورید.3

Call Masterفرمانده را خبر کنید.4

حلقه نجات که با نور و دود است را به آب 5
بیندازید.

 Release lifebuoy with light and smoke signal
on wing

Call Engine Roomموتورخانه را خبر کنید.6

Plot vessel’s positionروی نقشه موقعیت کشتی را مشخص کنید.7

Post lookouts with binocularsدیده بان قرار دهید که بهتر است با دوربین باشد.8

جدول ٥

جدول ٦
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Actionاقدامترتیب

Alert vessels in vicinityکشتی های اطراف را خبر کنید9

دستگاه های رادیویی را گوش کنیم 10

)کانال 16 و 70(

Monitor VHF watch on CH.16 & CH.70 DSC

آماده سازی خدمات پزشکی برای فرد افتاده 11
به آب

Prepare medical services for the casualty

در برخی موارد ترتیب این موارد را موقعیت فرد تعیین می کند به طور مثال اگر ناوبر زمان وقوع حادثه 
 GPS کنار حلقۀ نجات بود منطقی است که اول حلقه نجات را رها کند و سپس دکمه آدم به دریا در

را فشار دهد.

نکته

 )Fire/Explosion( 2 آتش سوزی/انفجار

شکل1٥ـ آتش سوزی

زمان آتش سوزی و یا مشاهده آثار آن نسبت به محل حریق، عملیات اطفا )خاموش کردن( متفاوت است،که 
برخی از عملیات اولیه در تمام موارد یکسان می باشد و در این نوع اضطرار باید در ذهن به اولویت های زیر 

توجه خاص داشت:
الف( حفظ جان خدمه؛

ب( تقلیل خسارت به کشتی و بار؛
ج( جلوگیری از آلودگی زیست محیطی.

در جدول شماره 7 سلسله اقدامات الزم از منظر ملوان عرشه، افسر کشیک و یا ناوبر در زمانی که کشتی در 
دریا است بررسی می گردد.
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Actionاقدامترتیب

Sound the emergency alarmزنگ خطر را به صدا در آورید.1

Call bridge فرماندهی را خبر کنید.2

Call engine roomموتورخانه را خبر کنید.3

درصورت کوچک بودن آتش، آن را خاموش 4
کنید.

Tackle fire if practicable(Small Fire)

Muster the fire partyتیم اضطرار را در محل استقرار آماده کنیم.5

Make a headcountسرشماری انجام شود.6

Start fire pumpsپمپ آب آتش نشانی را روشن کنید.7

منبع آتش را پیدا کرده و تا می شود از 8
آتش سوزی آن را جدا کرد.

Locate and isolate fire

Ready to attack fire by command center orderآماده دستور پل فرماندهی شویم.9

توجه به این مورد که اگر کشتی در اسکله پهلو گرفته باشد و یا در لنگر باشد یکی از موارد مهم اطالع 
دادن به مسئولین بندری و دریافت کمک از آنها می باشد که در زیر این موارد فهرست شده اند، کما اینکه 

در دریا هم از کشتی های اطراف و نزدیک ترین کشور می توان کمک دریافت نمود.

نکته

Actionاقدامترتیب

Inform Fire Brigadeآتش نشانی بندری را خبر دهیم.1

Evacuate non-Essential Personnel from افراد غیر ضروری را از کشتی خارج کنیم.2
ship

international Shore Connection  Make ready the international Shore را آماده کنیم.3
Connection

Inform about Nature of Cargo to shoreنوع بار کشتی را اطالع دهیم.4

جدول ٧

جدول ٨
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)Collision( 3 تصادم

1 درمورد international Shore Connection که درکتاب ایمنی در دریا فرا   گرفته اید تحقیق کرده تحقیق کنید

و در بازدیدهای خود از کشتی از آن با اجازه افسر مسئول عکس گرفته و در کالس ارائه دهید.
با کمک  را  بار مختلف  نوع  باشد. چند  تأثیری می تواند داشته  بار در هنگام آتش سوزی چه  نوع   2

هنرآموز خود انتخاب کرده و در مورد آن تحقیق کنید.

شکل1٦ـ تصادم دو شناور

نقشه  در  محوله  وظایف  انجام  خونسردی،  حفظ  از  بعد  خدمه  به  توصیه  بهترین  دریا  در  تصادم  زمان  در 
سامان دهی )Muster List(  است و اینکه همیشه در ذهن خود داشته باند که هر موقعیت اضطراری ممکن 
است در نهایت و با دستور فرمانده به ترک از کشتی بینجامد. یکی از بدترین اتفاقات در هنگام تصادم، پارگی 

بدنه و نفوذ آب به داخل کشتی است.
یا  و  آتش سوزی، آب گرفتگی  تبعات مختلفی مثل  تصادم می تواند  باشید که  داشته  همیشه در ذهن خود 

مصدومیت پرسنل داشته باشد که باید خود را برای آن نیز آماده کرد.

شکل1٧ـ تصاویری از تصادم و اثرات آن
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کشتی  با  برخورد  اثر  در  کشتی  که  زمانی  در  ناوبر  منظر  از  الزم  اقدامات  سلسله   9 شماره  جدول  در 
دیگری دچار تصادم می شود،  بررسی می گردد. )الزم به ذکر است اگر قوانین راه به درستی و باحس 

مسئولیت ناوبر اجرا گردد شاید هیچ وقت دچار حادثه و تصادم نشویم(.

Actionاقدامترتیب

Stop enginesموتور را خاموش کنید.1

Call Masterفرمانده را خبر کنید.2

Call Engine Roomبه موتورخانه اطالع دهید.3

Sound the emergency general alarmزنگ خطر را به صدا در آورید.4

Switch on deck lights ) at night (در شب تمام چراغ های روی عرشه را روشن کنید.5

از بسته بودن درب های ضد آب اطمینان حاصل 6
کنید.

Check Watertight Doors

به ایستگاه های خشکی و کشتی های اطراف اطالع 7
دهیم.

 Alert shore stations and vessels in the
vicinity

Muster the emergency teamsتیم اضطرار در محل استقرار جمع شوند.8

Make a headcountسرشماری انجام شود.9

با دستور فرمانده سرتاسر کشتی برای صدمه و آتش 10
چک شود.

Initiate a thorough search for fire/
damage

نشت نفت و آلودگی احتمالی در اطراف کشتی 11
بررسی گردد.

 Check for oil spills and over side
pollution

Take Sounding from all tanksتمام تانک های آب توازن و سوخت چک شود.12

Make lifeboat readyقایق نجات آماده گردد.13

Ready for command center orderآماده دستور پل فرماندهی شویم.14

توسط هنرآموز به گروه های چند نفری تقسیم شوید و تحقیق کنید که چگونه تانک ها را می توان چک تحقیق کنید
کرد. روش چک کردن را به صورت پوستر در آورده و در کالس توضیح دهید.

جدول 9
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)Oil Spill( ٤ آلودگی دریایی توسط نفت و مشتقات

شکل1٨ـ آلودگی ایجاد شده توسط شناورها

جهت جلوگیری از آلودگی دریایی طبق معاهدۀ مارپل 
و آنچه در فصل پنجم کتاب ایمنی در دریا آموخته اید، 
تمام کشتی های تانکر با ظرفیت ناخالص باالی 150 
 400 باالی  ناخالص  ظرفیت  با  دیگر  کشتی های  و 
باید یک برنامه جامع برای مقابله با آلودگی دریایی 
که به تأیید سازمان بنادر مربوطه رسیده باشد، داشته 
باشند )SOPEP( وتمام سعی و تالش خود را بکنند 
که دریا را آلوده نکرده و درصورت بروز اتفاق، آلودگی 

دریایی را به سرعت کاهش دهند.

وسایل مورد نیاز در SOPEP را با هم کالسان خود به یاد بیاورید.کار در کالس
در جدول شماره 10 سلسله اقدامات الزم از منظر هریک از خدمه و در زمانی که شاهد بیرون ریختن 

نفت از مخازن مخصوص به روی عرشه می شود،  بررسی می گردد.

Actionاقدامترتیب

Sound the emergency general alarmزنگ خطر را به صدا در آورید1

هر عملیاتی که در حال انجام است را متوقف 2
کنید، مخصوصًا عملیات سوخت گیری

 Stop all operation , specially Bunkering
 operation

Call Masterفرمانده را خبر کنید3

Shout “Oil Spill” loudlyبا صدای بلند فریاد بزنید »نشت نفت«4

جدول 10
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Actionاقدامترتیب

تمام خروجی های روی عرشه را ببنید )مثل 5
ناودان ها(

Plug the scuppers

Find source of leakageمنبع نشت را پیدا کنید.6

Minimize the oil spillنشت را تا جایی که می شود محدود کنید.7

خطر آتش سوزی را از یاد نبرید و به طور دائم 8
آنرا ارزیابی کنید.

Asses risk of Fire

Muster the emergency teamsتیم اضطرار در محل استقرار جمع شوند.9

Ready for command center orderآماده دستور پل فرماندهی شویم.10

 )Personnel injury( ٥ صدمات شخصی

شکل19ـ امداد رسانی به شخص صدمه دیده

تصمیم به پیاده کردن یک فرد بیمار یا مجروح و یا یک فرد فوت شده باید بر اساس توصیه های پزشکی باشد 
و با یک گزارش پزشکی پشتیبانی شود. درصورتی که مشاورۀ پزشکی در دسترس نباشد، فرمانده ممکن است 

با اختیارات ویژۀ خود شخص را به نماینده در هر شهری تحویل دهد.
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الزم است کتاب مرجع »راهنمای پزشکی بین المللی برای کشتی« در همه حال مورد مطالعه قرار بگیرد و 
“International medical guide for ship” .این کتاب بر روی کشتی ها باید موجود باشد

در جدول زیر سلسله اقدامات الزم از منظر هر یک از خدمه و در زمانی که شاهد مصدومیت یک شخص 
می شود،  بررسی می گردد.

Actionاقدامترتیب

Sound the emergency general alarmزنگ خطر را به صدا در آورید.1

Call Masterفرمانده را خبر کنید.2

Determine the nature and cause of injuryعلت حادثه را جویا شوید.3

Clear the surroundingاطراف مصدوم را خالی کنید.4

)C.P.R )if requiredکمک های اولیه و احیاء را انجام دهید.5

Log the factتمام اتفاقات را یادداشت کنید6

Obtain Medical adviceمشاوره پزشکی بگیرید7

1 در مورد نحوه صحیح احیاء با توجه به کتاب ایمنی در دریا تحقیق کنید و حداقل 3 نفر یافته های تحقیق کنید

خود را در کالس با کمک پرده نگار برای هم کالسان خود ارائه دهند.
2 در دریا چگونه می شود مشاوره پزشکی گرفت؟ راه های موجود را بررسی کنید.

)Abandon Ship( ٦    ترک کشتی

شکل20ـ قایق های نجات در هنگام ترک شناور

جدول 11
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همیشه باید درنظر داشت که آخرین راه برای نجات جان، ترک کشتی است و برای ترک کشتی فقط باید از 
زبان فرمانده کشتی این کلمه را شنید. راه های ترک کشتی را در کتاب ایمنی در دریا توضیح داده ایم، در 
اینجا نیز بر عملیاتی که پس از یک وضعیت اضطرار و در چنین شرایطی ممکن است به وجود آیند، مروری 

خواهیم داشت به جدول شماره 12 به بررسی ترک کشتی توسط قایق نجات می پردازد.

Actionاقدامترتیب

Check lifeboat for equipmentوسایل قایق نجات چک شود.1

Make a final headcountبرای آخرین بار سرشماری شود.2

Transmit the required distress signalsپیغام خطر فرستاده شود.3

Abandon the ship by master orderکشتی با دستور فرمانده ترک گردد.4

وسایل مهمی که باید داخل قایق نجات با خود ببریم را در جدول شماره 13 کامل کنید.کار در کالس

عکسNameنامردیف

1Radar transponders

2EPIRB

جدول 12

جدول 13
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عکسNameنامردیف

3
 Ship’s certificates/

documents/ log books

4
 Personnel’s’ identification

documents

5Portable compass

6Ship’s cash
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عکسNameنامردیف

7navigation charts

8Binoculars

9Torches

10Batteries for torches
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عکسNameنامردیف

11Additional Food & water

12Warm clothing/blankets

13Medicine
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عنوان 
پودمان

)فصل(  

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

واکنش 
اضطراری

بررسی شرایط 
مختلف خطر و 
اقدامات مناسب 

مقابله با آنها 

شناخت 
انواع اتفاقات 
مخاطره آمیز 

و - اقدامات در 
زمان مواجهه با 
آنها و شناخت 
وسایل مهمی 
که باید داخل 
قایق نجات با 
خود ببریم. 

باالتر از حد 
انتظار

1- انواع اتفاقات مخاطره آمیز را بداند.
2- در زمان مواجهه با اتفاقات، اقدامات الزم 

را بداند.
3- وسایل مهمی را که باید داخل قایق نجات 

با خود ببریم، بشناسد.
* هنرجو، توانایی  بررسی همة شاخص ها 

را داشته باشد.

3

در حد 
انتظار

1- انواع اتفاقات مخاطره آمیز را بداند.
2- در زمان مواجهه با اتفاقات، اقدامات الزم 

را بداند.
3- وسایل مهمی را که باید داخل قایق نجات 

با خود ببریم، بشناسد.
از  مورد  دو  بررسی  توانایی   هنرجو،   *

شاخص ها را داشته باشد.

2
بررسی وسایل 
مهمی که باید 
داخل قایق 

نجات با خود 
ببریم.

پایین تر از 
حد انتظار

1- انواع اتفاقات مخاطره آمیز را بداند.
2- در زمان مواجهه با اتفاقات، اقدامات الزم 

را بداند.
3- وسایل مهمی را که باید داخل قایق نجات 

با خود ببریم، بشناسد.
از  بررسی یک مورد  توانایی   * هنرجو، 

شاخص ها را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از ٥

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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ارزشیابی شایستگی واکنش اضطراری

شرح کار
شایستگی درک معنای صحیح اضطرار و انواع آن؛

شایستگی شناخت کمیته بحران؛
شایستگی شناخت جزییات Solas Training Manual؛

شایستگی تدوین یکMuster List ؛
شایستگی شناخت انواع اتفاقات مخاطره آمیز و اقدامات در زمان مواجهه با آنها؛

شایستگی شناخت وسایل مهمی که باید داخل قایق نجات با خود ببریم.

استاندارد عملکرد
 ،Solas Training Manual بحران، جزییات  آن، شناخت کمیته  انواع  و  اضطرار  معنای صحیح  شایستگی درک 
شایستگی تدوین یک Muster lisy، شناخت انواع اتفاقات مخاطره آمیز و اقدامات در زمان مواجهه با آنها و وسایل 

مهمی که باید داخل قایق نجات با خود ببریم.
شاخص ها

 ،Solas Training Manual شایستگی درک معنای صحیح اضطرار و انواع آن، شناخت کمیته بحران، جزییات -
شایستگی تدوین یک Muster lisy، شناخت انواع اتفاقات مخاطره آمیز و اقدامات در زمان مواجهه با آنها و وسایل 

مهمی که باید داخل قایق نجات با خود ببریم.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات
شرایط: کالس سمعی و بصری و کارگاه

ابزار و تجهیزات: رایانه و اینترنت، ویدئو پروژکتور، کارگاه مجهز به وسایل ارتباطی دریایی

معیارشایستگی

حداقل نمرة قبولی مرحلة کارردیف
از 3

نمرة هنرجو

2شایستگی درک معنای صحیح اضطرار و انواع آن1
1شایستگی شناخت کمیته بحران2

شایستگی شناخت انواع اتفاقات مخاطره آمیز و اقدامات در زمان 3
1مواجهه با آنها

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
و...

1- استفاده از لباس مناسب کار در کارگاه؛ 
2- استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات ناوبری.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی 2 است.
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فهرست منابع کتاب هدایت کشتی

1    برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )1391(
2    برنامه درسی رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و 

حرفه ای و کاردانش. )1393(
3    استاندارد شایستگی حرفه رشته ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های 

درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. )1392(
ناوبری، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های  ٤    استاندارد ارزشیابی حرفه رشته 

درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. )1392(
پژوهش و  سازمان  حرفه ای،  و  فنی  رشته های  یادگیری  و  تربیت  بسته  تألیف  و  طراحی  عمل  راهنمای      ٥

برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. )1392(
٦    احراري، لطیف و جوالیي، علي. مباني دریانوردي ساحلي و تخمیني. کد499/1. تهران: شرکت چاپ و نشر 

کتاب هاي درسي ایران ) 1392 (.
٧    نحوی ، هوشنگ و فرشچیان، پرویز. مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری. کد358/43. تهران: شرکت چاپ 

و نشر کتاب هاي درسي ایران ) 1392 ( .
٨    نسل پاک، میرحمید و دیانی ، محّمدرضا. آشنایی با دستگاه های کمک ناوبری. کد470/5. تهران: شرکت 

چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران ) 1392 (.
9    سلیم زاده، محمد حسین. مانور عملیاتی با کشتی ها. )1366(

   10 http://www.sqemarine.com/product/92/solas-training-manual---safety-training-manu-
alhttp://paydarymelli.ir/fa/print/747

ارگان ها و مؤسساتی که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند:
1ـ اداره کل امور دریایی و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و 

دریانوردی
2ـ مؤسسه آموزشی کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران

3ـ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
4ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

5  ـ مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
6  ـ دبیرخانه کشوری هنرستان های علوم و فنون دریایی


