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  چكيده  
. است خارج سازمان ها  و مديران تصور از سيستم ايمني ضريب كاهش و ايمني مسائل به توجه عدم هاي هزينه 

 شركت شدن اعتبار بي هزينه كاري، دوباره هاي هزينه حوادث، هزينه مانند مواردي شامل تواند مي ها هزينه اين
 فوق، هاي هزينه توان مي مناسب ايمني، بهداشت و زيست محيطي مديريت هاي سيستم كارگيري به با. باشد... و

سيستم  سازمان، نگرش به بسته. داد كاهش چشمگيري نحو به را پيشگيري هاي هزينه و ايمني جاري هاي هزينه
در مقايسه با حوادث و  .كنند تضعيف يا و تقويت را صنعت و كار و كسب بقا اصل توانند مي HSE مديريت

هاي واقعي، شبه حادثه ابزاري ارزانتر براي يادگيري است. به عبارت ديگر نوعي وسيله آموزشي كم هزينه  آسيب
نيز زياد است. از شبه  وقوع شبه حوادثاي در برندارد. عالوه بر آن تعداد  توان گفت هزينه باشد و يا در واقع مي مي

شبه حادثه  ي قابل استخراج است. و براي همين است كهبسيار نكاتافتد،  مي اتفاقمحيط كار حوادثي كه در 
آورد. اين پيش درآمدها، ابعاد كوچكي دارند، و  بوجود ميو نقص هاي ايمني فرصتي كامل براي مطالعه اشتباهات 

. باشند گيري ميشباشند. بيشتر حوادث و رويدادهاي خطرناك، بوسيله شبه حوادث قابل پي به راحتي قابل بررسي مي
در اين مقاله سعي شده است پس از بررسي آمار حوادث و هزينه هاي مربوطه در جهان و كشور، به علل وقوع 

تصفيه هاي كاري، اقدامات انجام گرفته جهت مديريت حوادث و شبه حوادث در  حوادث و شبه حوادث در محيط
يستم مديريت يكپارچه در آنها استقرار يافته مورد خانه هاي شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي كه س

  بحث و بررسي و تحليل قرار گيرد.
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