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 چکیده
ها به های جانی و مالی است. امروزه بیشتر سازمانکننده در کاهش حوادث و هزینهتحلیل و ارزیابی ریسک در زمینه هوانوردی از عوامل کمک

 وانوردیزمینه هموجود در  هایو ریسک خطراین مسئله، در زمینه تحلیل متاسفانه با وجود اند، اما بردهاهمیت فزاینده مدیریت ریسک پی

آموزش مناسب به کارآموزان آموزش خلبانی، بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان در از طرفی،  صورت نگرفته است. خصوصیهمطالعات بتاکنون 

 آموزشاز افراد جهت  یهرساله تعدادبسیار موثر باشد.  دتوانمیهای اساتید خلبان و دیگر عوامل در کاهش خسارات ، افزایش آگاهیهواپیما

این در  پذیرد.صورت  یریتداب دیبا تعلیمها در هنگام حفظ جان آن یشوند که برایم ییهوا یهاها و سازمانوارد دانشگاه یخلبان یهاهارتم

دین وسیله بتوان با تا ب صورت گرفته استپرواز  درحینو  یموجود در آموزش خلبان یهاسکیانواع ر بندیرتبهو  یسازمستند ،ییشناسامقاله 

برای شناسایی و ارزیابی  شغلیایمنی، از روش آنالیز طالعهاین م .کرد یریآموزش جلوگ نگاماز هر نوع خطر در ه ،مناسب یکارراه ائهار

کند. می بندیرتبهرا شده ناساییش خطرهایبا استفاده از تکنیک پرسشنامه،  و کردهر آموزش خلبانی استفاده های موجود یا بالقوه دریسک

دارند که باید برطرف  ضعفنقاط سرییک آموزشهرکدام از کارآموزان در پرواز و اساتید در  نشان داد که تحلیل مدل ارزیابی ریسکتجزیه و 

ازی این روش ارزیابی سهای مرتبط با پیادهتا سازمان گرددمیارائه  هاآنو کاهش  هاریسکهایی برای مقابله با این کارراهدر پایان،  شود که

 حوادث و خطرات موجود را کاهش دهند. ریسک،

 ، آموزش خلبانی، پرسشنامهشغلیایمنی، آنالیز هوانوردیتحلیل ریسک،  های کلیدی:واژه
 

 

Identification, Categories and risk assessment of the pilot training in 

job safety analysis 
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Abstract  
Aviation risk assessment and analysis is one of the contributing factors in reducing accident and human 

and unhuman expenses. Todays, most organizations have recognized but despite this problem in the 

aviation Training university, there is no specific study in this field. On the other hand, proper training to 

pilot training student, improving safety and reliability of the aircraft, increasing awareness of pilot 

professors and other factors in reducing damage can be very effective. Every year, a number of students 

register in university and aeronautical organizations to learn pilot skills that should be some safety acts to 

preserve their lives during education. In this paper, identification, documentation and rating of all kinds of 

risks in pilot training have been made to this end; it is possible to prevent any kind of risk during training 

by providing a suitable approach. This study uses the Job Safety Analysis to identify and assess the 

existing or potential risks in pilot training and uses the questionnaire technique to rank the identified risks. 

The analysis of the risk assessment model showed that each student and Professors have weaknesses that 

need to be addressed which, in the end, will provide solutions to address these risks and reduce them so 

that organizations associated with The implementation of this method reduces the risk, incidents and risks 

of existing ones. 
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 مقدمه

وسیله ابزارهایی نظیر هواپیما، با وجود ها بهجابجایی انسان

های جدیدی را بوجود آورده استت  سهولت در جابجایی، ریسک

 زمینتتهتحلیتتل ریستتک در دهنتتده اهمیتتت بتتا ی و ایتن نشتتان 

کته بستیار حتائز    ، از جمله متواردی . دراین میاناست هوانوردی

محاستبه شتاخ    انجتام محاستبات دقیتر بترای      ،بودهاهمیت 

ریستک   ارزیتابی جهت معیار اصلی یک  این کهباشد می ریسک

 است.کننده راهبرد مقابله با آن یک حادثه و تعیین

هتای بکتار رفتته در محاستبه     آمده از تحلیلدستبهنتایج 

بتته اتختتام تصتتمیماتی در زمینتته   منتهتتی ،توانتتدریستتک متتی

وزش و تجدیتتدنظر و اصتتالت استتتانداردهای ایمنتتی، ارتقتتا  آمتت 

 . امتا شتود  نترل مدیریتیفرهنگ ایمنی و افزایش فرآیندهای ک

در  ،هتا ریستک  نتوع این  ادیرمق سفانه با وجود اهمیت تحلیلمتا

خصوصی صورت نگرفته هب مطالعاتتاکنون در کشور  این زمینه

 است. 

در صتنعت   شتغلی ایمنتی و  هتا بار، بررستی خطر  نخستین

 1995، در ستال  همکتاران و  1ستازی توستط ریتنجن   ساختمان

شتتغلی  خطرهتتایهتتا متتیالدی، متتورد مطالعتته قتترار گرفتتت. آن

ساز ستاختمانی بررستی کردنتد و    ودر صنعت ساخت راآنکارگر

هتایی  کارراه ارائه با ، ثابت کردند کهخطرهاناسایی این پس از ش

تقریبا تمامی این جراحتات و   ،درجهت افزایش ایمنی و سالمت

هتا برختی از   ت. ازنظتر آن ست قابتل پیشتگیری ا    مرگ و میرهتا 

آموزش، افزایش اطالعات و تجهیزات تواند شامل ها میکارراهاین

 زم  .]1[ باشتتد هتتای متتدیریتی و...کارراهحفتتایتی کارکنتتان، 

در قترن اخیتر در کشتورهای صتنعتی، کتاهش      کته  استمکر به

خورد که دلیل عمده چشم میبه آشکاری درحوادث ناشی از کار

ایمنتی   شرایط فیزیکی و سالمت وی رفت در بهبودپیشاین امر، 

ستالمت و شترایط    دعوت بته بهبتود  همچنین  است و محل کار

  .]2[ فیزیکی و ایمنی محل کار درسراسر جهان ادامه دارد

هتای ارزیتابی ریستک در صتنای      استتفاده از روش  امروزه

حتال حاضتر بتیش از    که درطوریف روبه گسترش است بهمختل

کیفتی و کمتی روش ارزیتابی ریستک در دنیتا      نوع مختلف  70

کنتترل و   ،ها معمتو  بترای شناستایی   این روش ، کهوجود دارد

کته  هتایی رود. یکتی از روش کار متی به خطرهاکاهش پیامدهای 

توان بتا استتفاده از آن، ارزیتابی ریستک را انجتام داد، روش      می

از نمونته  ، JSAروش  .]4و3[ استت  (JSA2) شغلیایمنیآنالیز 

ایمنتی و بهداشتت صتنعتی     هتای که بر جنبه بوده هاییکنیکت

ریزی و اجرا نیتز  بر سادگی درک آن، در برنامهعالوه و تکیه دارد

 .]5[ بسیار کاربردی و موثر است

بترای   شتغلی ایمنتی روش آنتالیز  از  و همکاران 3روزن فلد

وسازهای ستاختمانی و بتا   حداقل کردن خطرات ناشی از ساخت

( استتفاده کردنتد.   CJSA) "ستاختمانی  شغلیایمنیآنالیز "نام 

فعالیت اصتلی اولیته بهتره     14ها از این روش برای شناسایی آن

از صتد مهنتدو و سرپرستت،    بردند و پس از مصاحبه بتا بتیش  

ستازی  کرده را روی یک کارگتاه آزمایشتی پیتاده   های ارائهکارراه

ر ایتن  خطر موجتود د  699کردند. درنهایت نتایج مشابهی که از 

به کار دثه مربوطترین حاکه شای دادآمد نشان میدستبهزمینه 

بررسی از و همکاران پس 4کوماهمچنین  .]6[ در ارتفاعات است

وری پتایین و  وستاز در بهتره  مشکالت موجود در صنعت ستاخت 

های با ، از یک روش ترکیبی بترای بهبتود ایتن مشتکل     آسیب

هتای تولیتد   ترکیب استراتژی برای حل این مسئله، از واستفاده 

شده، منجربه افزایشییرات انجاماستفاده کردند. تغ JSAناب و 

 .]7[ کل تولیدات کارکنان شد% 55افزوده ونرخ ارزش 16%

از روش آنتتالیز بتتا استتتفاده  در ایتتن مقالتته ستتعی شتتده  

 هتای موجتود و بتالقوه در امتر    ، به شناسایی ریسکشغلیایمنی

بتا   کته ایتن امتر    ان پرداختته شتود  ارآموزبه کت  خلبانیآموزش 

از تکنیک مصاحبه از استاتید و کارآموزهتای خلبتانی از    استفاده

  انجام شده است. شده،های طراحیطریر پرسشنامه

ریسک و ارزیتابی آن و مفتاهیم   های بعدی، ابتدا بخش رد

شتوند و پتس از معرفتی روش ارزیتابی     مرتبط با آن تعریف متی 

به پروازهای آموزشی موجود، به شناستایی،  ، باتوجهJSA ریسک

ستتازی ایتتن روش در زمینتته آمتتوزش بتته  و پیتتاده بنتتدیرتبتته

 .شودمیارآموزان خلبانی پرداخته ک

 

 مفهوم و ماهیت ریسک

کته در  برحستب متواردی   ،ریستک  از کلمته ، گفتتوانمی

شتتده، تعبیتترات متفتتاوتی  استتتفادههتتای مختلتتف از آن زمینتته

 انتد را بیتان نمتوده  تعاریف متعددی از آن شود و نویسندگان،می

شناسایی انواع ریستک   مقالهکه هدف این اینبه باتوجهلذا  .]8[

زیتر تعریتف    بتا عبتارت  در زمینه آموزش خلبانی است، ریسک 

 :گرددمی

معین،  خطراحتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک به "

احتمال اینکه کسی از خطر آسیب به گویند. درواق   ریسک

 .]8[ "شودند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطالق مییبب

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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موزش آتوان به های موجود در این زمینه، میاز جمله ریسک

ز در شرایط جوی نامساعد، تغییر وضعیت به کارآمو خلبانی

گوشزد کردن نکات موز در ابتدای پرواز و جسمانی و روحی کارآ

از های پیشبا هواپیمای آموزشی بدون بازرسی ضروری، پرواز

 اشاره کرد.پرواز هواپیما از قبیل سوخت و... 
 

 ارزیابی ریسک

 نیو خطرآفتر  زیت خنقتاط حادثته    یعوامل تشتخ  یبررس

 تیت از بتروز حتوادث از اهم   یریشتگ یمنظتور پ هتا بته  درسازمان

 جهتت  ،یتد یوش علمی و متورد تا برخوردار است و یک ر یاژهیو

هتای حتذف   درباره ضرورت و موجه نمودن هزینته گیری تصمیم

هتای کنتترل   تر برنامهخطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سری 

 .]9[ باشدمورد نیاز می ،خطرها

ی برای تعیین اندازه کمتی  یک روش منطق ریسکارزیابی 

هتای بتالقوه ناشتی از حتوادث     و بررستی پیامتد   خطرهاو کیفی 

احتمتتالی بتتر روی افتتراد، متتواد، تجهیتتزات و محتتیط استتت. در  

ود های کنترلی موجت حقیقت از این طریر میزان کارآمدی روش

گیری در زمینته  برای تصمیم ،های با ارزشمشخ  شده و داده

ریتزی  های کنترلی و برنامته زی سیستمساینه، بهخطرها کاهش

 .]8[شود ها فراهم میبرای واکنش به آن

 یبررست  کیت "عبارت است از  سکیر یابیارز ،طور سادهبه

توانتد ستبب   یدر محتل کتار، مت    زیت چه چ نکهیدر مورد ا ریدق

داد   یکه بتتوان تشتخ  یطوررساندن به نفرات گردد، بهبیآس

اقتدامات   دیت با ایت استت   یکاف موجود رانهیشگیاقدامات پ ایآ که

همچنین  .]10[ "ردیانجام گ بیاز آس یریجهت جلوگ یشتریب

گفتت، ارزیتابی ریستک یکتی از ارکتان اصتلی سیستتم        توانمی

بخشد. لتذا اهمیتت   بهبود می راآنکه ایمنی کارکن بودهمدیریت 

 تدی از صنای ، امتری بستیار روشتن است    این نقش در تعداد زیا

]11[. 

هتا  مختلفتی از ریستک   زش خلبانی نیز، انواعدر زمینه آمو

 پاستتتخگویی بتتته ستتتوا تی نظیتتتر وجتتتود دارد و در جهتتتت

کتاهش یتا    و آمتوزش  طیخطر در محت بودن یا نبودن توجهقابل

، اقتدام  رانهیشتگ یتوستط اقتدامات پ   یریپتذ خطر زانیمافزایش 

 .شودمی
 

 تشریح پروازهای آموزشی

آموزشتی و   هتای ای از انتواع پترواز  دراین بختش، خالصته  

و بیشتتر ستعی    شتده یک پرواز موفر توضیح دادهمراحل انجام 

پتذیر  کته ریستک   تاکیتد شتود   مواردی در پروازهتا شده است به

 ها استفاده کرد.هستند تا بتوان در بخش بعدی از آن

آموزش خلبانی دارای دو حوزه تئوری و عملتی   طورکلیبه

هتای اولیته   در حتوزه تئتوری، مفتاهیم و توانتایی    کته   باشتد می

بایتد تمتامی    کتارآموز و  شتده آموزش داده ،یک خلبان موردنیاز

دلیل اهمیت با ی آن، فترا  اطالعات عمومی در زمینه پرواز را به

عملیتاتی خلبتانی    هتای آمتوزش بگیرد. اما حوزه عملتی، شتامل   

پتس از انتختاب نتوع هواپیمتا توستط       در ایتن مرحلته،   کهاست

 شوند.ه میها گذراندکارآموز، این دوره

ان در کتارآموز کته   دسته از پروازهای پایه، آنمقاله ایندر 

ها را انجام دهند تا به سطح مهارت باید آن ،ابتدای دوره آموزش

هتای پایته   . آمتوزش شوندتشریح می ،برسند یک خلبان مطلوب

عملتی، شتامل پتنج نتوع پترواز       خلبتانی در حتوزه   کارآموزیک 

آمتوزش ایتن   همچنین ه است و شرت داده شد در ادامهکه است

 .گردندیشده انجام مترتیب گفتهوازها بهپر

هتا کته   پترواز از در ایتن نتوع    که 5آموزشیاولیه  پروازهای

، انتواع  باشتد متی بترای آمتوزش    کتارآموز اولین پرواز عملی یک 

بترای پروازهتای    کتارآموز مانورهای پترواز جهتت آمتاده شتدن     

ابتتدا توستط    کتارآموز ، وازپرشود. در این شهری تمرین میبین

پرداختته و  مانورها به تمرین انواع  (6)پرواز دو نفره استاد خلبان

. هتا را انجتام دهتد   ( آن7)پترواز تتک نفتره    تنهاییسپس باید به

 باشند:زیر می شامل موارد آموزشیمانورهای موجود در پرواز 

 8مانور با سرعت پایین .1

 9مانور تمرین هماهنگی .2

 10ا قدرت با ی موتورمانور واماندگی ب .3

 11مانور واماندگی با قدرت پایین موتور .4

 12مانور گردش با زاویه شدید .5

 13مانور بازیابی عمودی .6

 14بازیابی شیرجه با سرعت با مانور  .7

 15مانور هشت خسته .8

هریتک از ایتن مانورهتا دارای جزئیتات     که استتوجه قابل

درایتن  هتا  به آنبیشتری هستند که در شناسایی ریسک مربوط

 مقاله از این اطالعات استفاده شده است. 

این نکته توجته داشتت   باید به آموزشی،در ادامه پروازهای 

اساو هر  هریک از مانورها در مناطر عملیاتی مشخ  و برکه 

ای نطقته عملیتاتی منطقته   م شتود. فرودگاه مشخ ، انجام متی 

 های مسکونیی کمترین پستی و بلندی و ساختمانکه دارااست
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راحتتی در ایتن منطقته،    بوده تا هواپیماهای آموزشی بتوانند بته 

هتا  رین کننتد. گتاهی ممکتن استت فرودگتاه     انواع مانورها را تم

دلیل شرایط و موقعیتی که دارنتد چنتدین منطقته عملیتاتی     به

 داشته باشند.

ای از مستتطیل بانتد فرودگتاه    مربتوط بته نمونته    1 شکل

 دهد.را نشان می (TP16) یک الگوی عبور و مرورکه است

از پترواز در ختار     ایتن که طوریبه 17شهریبینپروازهای 

ابتدا همراه استاد خلبان و سپس  کارآموزمحیط آموزشی بوده و 

ی کته  امستئله  شود.های جدید پروازی میوارد محیط تنهاییبه

در ایتن  کته  استاین  کندمیها متمایز این پرواز را از سایر پرواز

باید  کارآموزاند که روی نقشه مشخ  شدهادی نقطه پرواز، تعد

 به این نقاط برسد و از مسیر دیگری برگردد.  

طتو نی هستتند،    شتهری بینکه اغلب پروازهای از آنجایی

. درایتن نتوع   شتود متی بدنی خلبان مطرت  و توان شرایط مسئله

بستته و   خلبان از وضعیت جوی و آب و هتوایی،  پروازها، آگاهی

هتای  ، ازجملته ضترورت  دن مسیرها در ساعات مختلتف یا باز بو

 ، بستته بتودن  هتای شتدید  صلی است. چراکه درصورت بارندگیا

هتا، احتمتال بتروز    یا شرایط جوی نامناسب در فرودگتاه مسیر و 

با استفاده  .افزایش خواهد یافتدر پرواز  حوادث و ایجاد ریسک

ایتن  رهای مهم دجمله ریسکاز گفت،توانمیاز توضیحات فوق 

 ؛توان موارد زیر را نام بردمیپرواز 

زمان، مسافت بین نقاط،  اشتباه در تخمین اطالعاتی نظیر

نداشتن مهارت کتافی در  ، موردنیازوبرگشت و سرعت زمان رفت

و پیتدا نکتردن بانتد     18یتاب جهتانی  موقعیتاستفاده از دستگاه 

از نداشتتن  اطالع، موردنیازخطا در محاسبه مقدار سوخت ، فرود

 و غیره. باز یا بسته بودن مسیر پرواز موردنظر در ساعات مختلف

 خلبتان کته  استت  پترواز  نوعی (IR19ابزارمحور ) روازهایپ

 هواپیما، تجهیزات و ابزارها وسیلهبه و محیط بیرون دیدن بدون

 پترواز  به) دید بدون پرواز به پرواز نوع این. دکنمی پیدا را مسیر

کتارآموزان   .شتود متی  اطتالق نیز ( تاس معروف نیز شب در دید

باید بتوانند با انجام محاستبات دقیتر در هنگتام پترواز، میتزان      

تغییر زوایای هواپیما را درجهت رستیدن بته مقصتد متوردنظر،     

در اینجا به چنتد ریستک اصتلی در ایتن پترواز      بیاورند.  دستبه

وقوع اشتباه در محاسبات دقیر جهتت تغییتر   ره خواهد شد، اشا

از ستطح  پایین بودن ارتفاع هواپیمتا  ، درهنگام تغییرمسیرزاویه 

نداشتتن  ، شتدن از مستیر  منحترف زمین درهنگتام تغییرزاویته،   

 و غیره. 20اسب برای ورود به کمانعمل منسرعت

 

 ای از یک الگوی عبور و مرور یک هواپیمانمونه - 1شکل 

 

منظتور آشتنایی   پس از معرفی انواع پروازهای آموزشی، به

ر با تمام مراحتل پترواز، بته بررستی رونتد اقتدامات پترواز        بیشت

شتروع همته    یاقتدامات بترا   ینتراز مهم یکی، شودمیپرداخته 

-پرواز است. مراحل آمادهاز قبل موردنیاز یطشرا یها، بررسپرواز

ها انجام شتود و  پرواز یتمام شروعاز قبل یدپرواز بااز قبل یساز

امضتا کترده و    راآن کتارآموز در صورت صحت از فرم مکر شده، 

 یتل و تحل یته از تجز ها بعتد آن روند.یم یماسپس به سمت هواپ

یمتا،  گذار بر پرواز و مشخ  شدن نوع پترواز و هواپ یرعوامل تاث

واردشدن از قبل یزبخش ن یندر االبته  .نمایندقدام به پرواز میا

 شود.  یطور کامل بررسبه یماهواپ یدبا ین،داخل کاببه

 یانگتار مورد وجود دارد، ستهل  ینکه درایخطرهایاز یکی

اقدامات مندر  در چک  یتوالبه ننکردکارآموزان در عمل یبرخ

 یتد نبا ،یستت درصورت حفظ بودن چتک ل  یکه حتاست یستل

 یستت اقتدامات چتک ل   یوستته طور پبه بایدکنار گذاشته شود و 

از ایتن مرحلته   توان به چند ریستک موجتود در   می .گرددانجام 

نداشتتن تستلط کامتل روی    آموزش اشاره داشتت، ازجملته آن   

از عدم بررستی و آگتاهی از شترایط جتوی قبتل     ، مباحث تئوری

، نداشتن اطالعات کتافی از نقشته پترواز و مستیرهای راه    ، پرواز

اری در خوانتدن و  انگسهل، 781وجود اطالعات نادرست در فرم 

ما درصورت عدم بررسی عوامل حساو هواپی و 781بررسی فرم 

 نقوص موجود در بدنه هواپیمتا )ملتل  متوجه نشدن برخی ، نیاز

عتدم   ،(هتا های هواپیما و عتدم ستالمت ملتخ   ساییده بودن چرخ

، آندر خوانتدن و عمتل بته    انگاریسهلبررسی چک لیست و یا 

 یره.و غ توالی اقدامات مندر  در چک لیستعدم توجه به

که کتارآموز  یزمانشده، یکی از سه پرواز گفته انجاماز پس

نکتتات ازقبتتل  یبرختت یتتدفتترود را دارد، با یتتاتقصتتد انجتتام عمل

نظر فترود را متد   یبرا موردنیازشده مانند سرعت و ارتفاع یینتع

وارد محوطته   یمتا کته هواپ یتل دل یتن اآمدن بهداشته باشد. فرود

 یلبختش پترواز را تشتک    ین، مهمتتر شتود متی فرودگتاه   یپرواز

 .دهدمی
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شتده لحتا    یفدر ارتفاع و سرعت مجاز تعر هکییریهر تغ

د. باشت  شتته دنبتال دا را به هاییها و خطریسکتواند رینشود، م

، کنتد متی پرواز  تنهاییبهکه کارآموز  ییهادر پرواز هاریسک این

از موارد مکرشتده  داشته باشد که رااین ییتوانا یدو با بوده یشترب

 ینبه کمتر خطرهامال کند تا احت یرویعبور و مرور پ یدر الگو

شده از روند انجتام عملیتات   تمام توضیحات دادهحد خود برسد.

 اختصار نشان داده شده است.به 2فرود، در شکل 

 یتد پترواز با  درحین یاپرواز و  یکشروع از قبلهر کارآموز 

را داشتته باشتد تتا     یو روحت  یاز لحا  جستم  یطشرا سرییک

 .انجام دهد واز خوب و بدون خطر راپر یکبتواند 

 موفتر،  پترواز  یتک شتروع   یبترا  موردنیتاز  یروحت  یطشرا

استت. تجربته ثابتت کترده      و آرامتش فکتری   یداشتن خونسرد

 یتد هتر کتارآموز با   که ییارو هوش یعلم یطشرا برعالوهکه است

نفتتس و ماننتتد اعتمادبتته  یروحتت یط، شتتراداشتتته باشتتد  راآن

باشتند.  یمت  متوثر  اندر بهبود عملکرد کارآموز یاربس یخونسرد

 یو خونسترد  نفتس اعتمادبته اوقتات حفتظ    یگاه دیگرعبارتبه

و  دهتتدرا کتتاهش  هتتاهتتا و خطتتریستتکاز ر یاریوانتتد بستتتیمتت

 د.بازگردان یمرگ به زندگ یاز چندقدم را ناکارآموز

داشتته   یتد با کتارآموز کته   یجمله موارد و نکات جسماناز

 :عبارتند ازباشد 

 داشته باشد. سالمت کامل را گوش میانی فرد، •

گرسنه نباشد و از ز تغذیه مناسبی بهره ببرد، کارآموز ا •

 .کردنی خودداری کندردن غذاهای سرخخو

 اندازه کافی استراحت کند.به •

 مدت را داشته باشد.تحمل نشستن برای طو نی •

، شونداز استفاده داروهایی که باعث ایجاد خطر می •

 .پرهیز کند
 

 

 فرود جهت اقدامات - 2شکل 

زئیات ایتن  با استفاده از تجزیه و تحلیل و بررسی تمامی ج

های موجود درهر پرواز شناسایی شتده  پروازها، خطرها و ریسک

، شتغلی ایمنیآنالیز و با استفاده از روش انتخابی ارزیابی ریسک 

ها کارراهشوند تا با ارائه یابی میطور دقیر ارزها بهتمامی ریسک

ها را کاهش و یتا از بتین   ان این ریسکاقدامات پیشگیرانه بتوو 

 برد.

 

 (JSA) شغلیایمنیروش آنالیز 

هتای آمتوزش   ریستک کته  استت ستعی شتده    این مقالهدر

یی، شناستا  ،دانشگاه شهید ستاریهای پرواز در دانشکدهخلبانی 

  شوند. بندیرتبهمستندسازی و 

روش ارزیابی ریستک موجتود،    36پس از تحلیل و بررسی 

هتای پترواز مترتبط بتوده،     ه بته ارزیتابی ریستک   روش ک 6تنها 

دلیل نبود اطالعات و در دنیای واقعی بهاز سویی انتخاب شدند. 

 دلیتل برختی مستائل   هتا بته  ا عدم دسترسی به اطالعات و دادهی

روش انتختاب   6از میتان ایتن    شغلیایمنیامنیتی، روش آنالیز 

 گردید.  

 شتغلی منتی ایآنتالیز  روش ستازی  مراحتل پیتاده   ه،در ادام

گتردد و مراحتل آن   یارائته مت   یآموزش خلبتان  ندیمنطبر با فرا

برده خواهتد   نام تیفعال نیموجود در ا هایسکیر یابیارز یبرا

   شد.

 کیتتاز اجتترای ایتتن روش، بایتتد تیمتتی متشتتکل  از قبتتل

یتتک سرپرستتت آمتتوزش، یتتک  ،  یصتتنا یکارشتتناو مهندستت

در سازمان،  یمیافراد قد نیتراز باتجربه یکیکارشناو ایمنی و 

 خطرهتا  ارزیتابی  جهت انجتام ایتن تکنیتک بترای شناستایی و     

نفره که دارای تجارب بتا  و   4بطه تیمی را ایندر تشکیل گردد.

 شتده و  های موجود در این زمینه بودند انتختاب واقف به ریسک

، نظیتر مراحتل آمتوزش، انتواع     موردنیتاز سپس تمتام اطالعتات   

جهتت ارزیتابی و تحلیتل     وردنیتاز مپروازها و دیگر پارامترهتای  

 .شدندآوری جم 

روش آنتتالیز از انجتتام متتوارد مکرشتتده فتتاز اجتترای  پتتس

روش آنتتالیز  کیتتتکن یاجتتراشتتود. آغتتاز متتی شتتغلیایمنتتی

 ریت شتامل مراحتل ز  شرایط این پتژوهش،  به باتوجه شغلیایمنی

 :]12[ است

کتارآموزان   میو مراحتل تعلت   نتد یشکستن فرا مرحله اول(

 ازپتس این مرحلته،  : دریدرپیمجرب، به مراحل پ دیتوسط اسات

آنتتالیز  ستته اعضتتای تتتیم اجرایتتی روش ارزیتتابی  تشتتکیل جل



 یهوانورد یمهندس یپژوهش -یمعل یهنشر                                                  ... یآموزش خلبان هاییسکر یابیو ارز یبنددسته یی،شناسا

 97بهار و تابستان ، اول ، شمارهبیستمسال  

/  67 

پی شکسته در، فرایند تعلیم کارآموزان به مراحل پیشغلیایمنی

  های موجود تسهیل شود.شده تا شناسایی ریسک

در : موجود درهتر مرحلته   هایشناسایی خطر مرحله دوم(

که فرایند تعلتیم کتارآموزان بته مراحتل جزئتی      از اینادامه پس

موجود یتا بتالقوه مترتبط بتا      هایو ریسک هاخطرشکسته شد، 

توانتد یتک نتوع پترواز و یتا فراینتد       که می هرمرحله از آموزش،

شناستایی و   بلندشدن از روی باند و فرودآمتدن هواپیمتا باشتد،   

ل تکمی JSAیک فرم  یک از فرایندهابرای هرو شوند یتعیین م

را نشتان   شغلیایمنیروش آنالیز ، نمونه فرم 1 جدول گردد.می

 دهد.می

برابتتر استتت بتتا   ستتکیر ستتطحبتترآورد درایتتن جتتدول  

 .وقوع احتمال برآورد در شدت حادثهبرآورد ضرب حاصل

توانتد باعتث ایجتاد    نوع ریسک کته متی   66، این مرحلهدر

شود، شناسایی شده است. بترای تعیتین ستطح هریتک از      خطر

هتتا، شتتده و جهتتت ارزیتتابی دقیتتر آن هتتای شناستتاییکریستت

ای طراحی و بین کارآموزان و اساتید خلبانی دانشگاه پرسشنامه

 . گردیدهوایی ارائه 

شتدت و  با استفاده از تکنیک پرسشنامه، سعی شده است، 

ترین مقتدار را بته مقتدار واقعتی     احتمال وقوع هر خطر، نزدیک

وردنظر، احتمال وقوع حادثته  خود داشته باشند. در پرسشنامه م

 کم و غیرمحتملگاه، خیلیبه، مکرر، محتمل، گاهبه پنج قسمت

 بار، بحرانی، مرزی و جزئتی فاجعه و شدت وقوع به چهار قسمت،

 بندی شده است.تقسیم

دراین تکنیک، احتمال و شدت وقوع حادثه بتا استتفاده از   

بته   2 با بودن فراوانی هر گزینه محاستبه شتده استت. جتدول    

بته احتمتال وقتوع خطتر را نشتان      مربتوط  بنتدی دستته تعریف 

موجتود در شتدت    بنتدی دسته 3 همچنین، در جدول دهند.می

 شوند.وقوع خطر معرفی می

 ،3منظور از بیماری شغلی در جتدول  که استمکر  زم به

   .شودمیواسطه یک شغل به فرد منتقل بهکه استهر بیماری 

و مترور ادبیتات مقتا ت موجتود در     ها بر استا این تعریف

سایر مقا ت و تطبیتر مفهتوم ریستک در آمتوزش خلبتانی بتا       

دستت آمتده   هتای صتنعتی و ... بته   مفهوم ریسک در سایر رشته

 است.
 

  شغلیایمنیفرم روش روش آنالیز  - 1جدول 

 خطرها ردیف
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

معیار 
 ریسک

ها جهت کارراه
 مقابله

       

 خطرهابندی احتمال وقوع تعریف مفاهیم مربوط به دسته - 2 جدول

 توصیف خطر احتمال

 .افتدیاتفاق م مکرر طورهب مکرر

 .دهندرخ می چندین بار در تمام پروازهای سازمان، محتمل

 .دهندرخ می های آموزش سازمانزمان کل گاهگاهی درطول گاهبهگاه

 .است کمخیلی های آموزش سازمانزمانرطول احتمال وقوع آن د کمخیلی

 غیرمحتمل
 پایین آنقدر های آموزش سازمانزماناحتمال وقوع آن درطول 

 .فرض کرد صفر توان درحدمیکه است

 

 خطرهاشدت وقوع  بندیدستهبه تعریف مفاهیم مربوط  - 3 جدول
 تعریف شدت

 هواپیمارفتن ازبین یا ومیرمرگ بارفاجعه

 بحرانی
خلبان و های وارده به آسیب های شغلی یاجراحات، بیماری

 .شدید است هواپیما

 مرزی
خلبان و های وارده به آسیب های شغلی یابیماری جراحات،

 .کوچک است هواپیما

 جزئی
خلبان و  ی وارده بههاآسیب های شغلی یاجراحات، بیماری

 .کوچک استخیلی هواپیما
 

روش درایتن مرحلته، تتیم     :ارزیتابی ریستک   مرحله سوم(

هتا و  جلسته دیگتری جهتت ارزیتابی ریستک      شغلیایمنیآنالیز 

بنتدی  منظتور اولویتت  بهداده و شده، تشکیلهای ارائهپرسشنامه

شناستایی   ، خطرهتای لی دراین مرحلهکنتر و اقدامات هاریسک

 .  شوندیبندی مشده طبقه

 ،شتغلی ایمنتی آنتالیز   فاکتور مهم جهت ارزیتابی در روش 

 عامتل دو بترای تعیتین آن، ابتتدا    کته  استت  ستک یبرآورد نرخ ر

بتتا استتتفاده از و شتدت پیامتتد آن،  احتمتال وقتتوع یتتک حادثتته  

آینتد و  دست میهها بری و آنالیز پرسشنامههای تحلیل آماروش

تتا   شده احتمال وقوع حادثه درهم ادغام جداول شدت و سپس

نشتان   4 ایتن متاتریس در جتدول   دست آید. هماتریس ریسک ب

 داده شده است.

گیتری بتر استاو    ماتریس معیارهای تصتمیم  5 در جدول

هتایی کته   نشان داده شده است. در واقت  ریستک   سکیر سطح

دت بیشتتتری هستتتند )منتتاطر رنگتتی در تدارای احتمتتال و شتت

هتایی جهتت   کارراههتا  هستتند و بترای آن   اولویت( در 4 جدول

 شود.مقابله ارائه می
 

 رزیابی ریسکماتریس ا - 4 جدول

 شدت خطر
 احتمال وقوع

 (4جزئی) (3مرزی) (2بحرانی) (1بار)فاجعه

 1A 2A 3A 4A (A) مکرر

 1B 2B 3B 4B (B) محتمل

 1C 2C 3C 4C (C) گاهبهگاه

 1D 2D 3D 4D (D) کمخیلی

 1E 2E 3E 4E (E)غیرمحتمل
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 بر اساو شاخ  ریسک گیریتصمیمماتریس معیارهای  -5جدول 

 طبقه بندی ریسک سکمعیار ری
 1A,1B,1C,2A,2B,3A قبولغیرقابل

 1D,2C,2D,3B,3C نامطلوب

 1E,2E,3D,3E,4A,4B قبولقابل
 4C,4D,4E جزئی

 

نتتوع ریستتک  66گرفتتته، هتتای صتتورتارزیتتابیبتته باتوجتته

هتتا در منطقتته نتتوع از ریستتک 21شتتده، بتته تعتتداد شناستتایی

نتوع در منطقته    6نوع در منطقته نتامطلوب،    35قبول، غیرقابل

 اند.  نوع در منطقه جزئی قرار گرفته 4قبول و قابل

براستاو ارزیتابی   : ارائته اقتدامات کنترلتی    مرحله چهارم(

تتر،  هتای جتدی  ، بترای ریستک  هتا آن بنتدی اولویت و هاریسک

 هتا بندی ریستک طبقهبه باتوجهگردد و می ارائه کنترلی اقدامات

 اعمتال  ثرؤمت  صورتبه کنترلی اقدامات که شد مطمئن توانمی

 .شوندمی

، شغلیایمنیآنالیز  های فوق و مراحل روشگفتهبه باتوجه

نشتان   ،3 شتکل  کته در  چارتی از خالصه روش ارائه گردیدهفلو

 داده شده است.

یتک از  کارهای کنترلتی شناستایی شتد هر   راه کهبعد از آن

ن و ها به سازمان ارائه شده، تا بتا ابتالآ آن بته استاتید خلبتا     آن

های مقابلته  کارراهها و ها را از وجود چنین ریسککارآموزان، آن

آنتالیز   هربتار تکترار روش  ها مطل  کنند. آخرین مرحله دربا آن

باشد که ها میکارراهکنترلی و بهبود  انجام اقدامات شغلیایمنی

موجود در زمینه آموزش خلبتانی   هایریسک ،وسیلهاینبتوان به

 را کاهش داد.

از رسم ماتریس ارزیابی ریسک، آخرین جلسه اعضتای  بعد

شود کته درایتن جلسته    تشکیل می شغلیایمنیروش آنالیز تیم 

های های موجود برای مقابله و پیشگیری از ریسککارراهتمامی 

 گردد.ارائه می شناخته شده

 

  شغلیایمنیآنالیز  فلوچارت روش - 3 شکل

معیارهتتا و  و هتتابتتا  بتتودن تعتتداد ایتتن ریستتک دلیتتلبتته

ها، ستعی شتده استت    شده برای تمام این ریسکای ارائههکارراه

بترای نمونته    های مهم برای هتربخش از پترواز،  برخی از ریسک

 نشان داده شوند.  

هتای مهتم موجتود در بختش     ، برختی از ریستک  6 جدول

هتای  کارراهپترواز، معیتار هتر ریستک و     از قبلاقدامات ضروری 

طورکه در تعریتف روش  دهد. هماننشان می را موردنیازکنترلی 

هتا  کارراه ایتن ه استت، هرکتدام از   شتد گفتته  شغلیایمنیآنالیز 

قبتول و  ار غیرقابتل دارای معیت کته  استت هتایی  متعلر به ریسک

ترتیتب برختی   بته  8و  7های . همچنین جدولنامطلوب هستند

پترواز را   درحتین های مهم در زمینه بلندشدن هواپیما و ریسک

دهند که با استفاده از محاسبه معیارهای هتر ریستک،   ان مینش

تتر پرداختته   هتای جتدی  به ارائه اقداماتی برای مقابله با ریستک 

 شده است.

 

 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسکاز پرواز، سطح، های موجود در زمینه اقدامات ضروری قبلریسک - 6 جدول

 

 

 ریسک
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

ح سط
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

نداشتن اطالعات کافی از نقشه پرواز 
 و مسیرهای راه

 قبولغیرقابل 2B بحرانی محتمل
اطالعات کامل کارآموز از نقشه پرواز و مسیرهای پرواز، نظارت 
دقیر استاد خلبان بر روی کارآموز، من  کارآموز از پرواز بعدی 

 درصورت تکرار مجدد اشتباه

 نامطلوب 1D فاجعه بار کمخیلی 781وجود اطالعات نادرست در فرم 
آگاهی کامل کارآموز از وضعیت موجود، با  بردن کیفیت 

 به کارآموزان، پرسش و آزمون کارآموز به دفعات مکرر هاآموزش

توجه به توالی اقدامات مندر  در عدم
 چک لیست

 نامطلوب 2C بحرانی گاهبهگاه
استاد خلبان بر اهمیت موضوع، من  کارآموز از  تاکید و اصرار

پرواز بعدی درصورت تکرار مجدد اشتباه، برقراری ارتباط 
 نفرهرادیویی با کارآموز در پروازهای تک
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 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک، ، سطحبلند شدن درحینهای موجود در زمینه اقدامات ضروری ریسک - 7جدول 

 

هتای موجتود   گرفته روی ریسکهای صورتپس از بررسی

تتوان  پترواز متی   درحتین های اقدامات ضروری قبتل و  در زمینه

منطقته   هتای موجتود درایتن مراحتل در    دریافت، اکلتر ریستک  

دهنتده توجته کتم بته     این امتر نشتان   اند ونامطلوب قرار گرفته

های موجود در این مرحلته استت و بایتد در ایتن زمینته      ریسک

هتتای هتتایی بتترای کتتاهش ریستتککارراهو قتتدامات پیشتتگیرانه ا

های مهم در پترواز  ، برخی ریسک9در جدول  .انجام داد موجود،

وجتود چنتدین متانور در    به باتوجهآموزشی، نشان داده شده که 

هتای  کارراههتر متانور   سک متعلر بته این پرواز، با تفکیک هر ری

 مناسبی برای مقابله، ارائه شده است.

 
 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک، سطحپرواز،  درحینهای موجود در زمینه اقدامات ضروری ریسک - 8 جدول

 

 

دهنتده  هتا نشتان  روی انواع مانورگرفته های صورتارزیابی

کارآموزان در زمینه تنظتیم  اغلب اشتباهات که استاین موضوع 

ایتن  بته   ، لتذا باشدین ارتفاع، سرعت و زاویه گردش میدرست ب

 ای باید کرد.موضوع توجه ویژه

های مهم موجتود در پترواز   ، برخی از ریسک10در جدول 

از تعیتین اولویتت ایتن    که پتس شهری نشان داده شده استبین

ائته شتده   ها برخی پیشنهادها جهت مقابله و پیشگیری ارریسک

 است.

کته اغلتب   دهدشتهری نشتان متی   بینپرواز  روی هاارزیابی

اشتباهات کارآموزان در زمینه تخمین نادرست اطالعتاتی نظیتر   

ایتن موضتوع بایتد متورد     که استزمان پرواز، مسافت بین نقاط 

  بررسی قرارگیرد.

حائز  یار، بسابزارمحور پرواز یهایسکر یابیو ارز ییشناسا

و  یمتا هواپ یرونب یدنبدون د یدپرواز با ینکه اچرااست  یتاهم

در این  توان گفت،یم یانجام شود. ازطرف یزاتبا استفاده از تجه

، ها با کمک استاد خلبان رف  خواهد شدیسکاز ر یاریبس پرواز

 کتارآموز  کنار کارآموز حضور دارد و استاد خلبان همواره در زیرا

 .نداردرا  تنهاییبه پروازکردن اجازه

مرحلتته  در شتتدهشناستتایی هتتایریستتک ،11 جتتدول در

آورده شده  پرواز با استفاده از تجهیزات درحین اقدامات ضروری

 است. 

گرفتتته بتتین کتتارآموزان در پتترواز  هتتای صتتورتارزیتتابی

ها تستلط کتاملی بتر روی    دهد که اغلب آن، نشان میابزارمحور

احتمال بروز  یشامر منجربه افزا اینندارند، کهاپیما تجهیزات هو

 شود.ریسک در پرواز می
 

 ریسک
ال احتم
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

ی هاتوجه به سایر فرکانسعدم
 پروازی

 نامطلوب 2D بحرانی کمخیلی
آموزش مناسب به کارآموز، گوشزد کردن نکات  زمه در هنگام 
برقراری ارتباطات رادیویی سایرین، توجیه دانشجو در جلسه 

 ل استاد خلبانپرواز، نظارت کاماز قبلحضوری 

انگاری در عمل به توالی سهل
 اقدامات در هنگام بلندشدن

 نامطلوب 2C بحرانی گاهبهگاه

ساز پرواز، جریمه دانشجو و آموزش کارآمد با استفاده از شبیه
من  کردن او از پرواز درصورت تکرار اشتباه، در  نمره پایین و 

جلسه حضوری  فرستادن او به بورد انظباطی، توجیه دانشجو در
 پرواز، نظارت کامل استاد خلباناز قبل

 ریسک
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

 های مقابلهکارراه معیار ریسک سطح ریسک

روی دفترچه  تسلط کافینداشتن 

 ایی عملیاتی منطقههادستورالعمل
 نامطلوب 2D بحرانی کمخیلی

به کارآموزان در زمینه درک  هابا  بردن کیفیت آموزش

ی مناطر عملیاتی، پرسش و آزمون کارآموز به هادفترچه

دفعات مکرر، درنظر گرفتن نمرات با  برای قبولی در آزمون 

 در این زمینه

اطات رادیویی با بی توجهی به ارتب

 ی پروازیهاسایر ترافیک
 نامطلوب 2D بحرانی کمخیلی

ی ارتباطات گوشزد کردن نکات  زمه در هنگام برقرار

 رادیویی، من  کارآموز از پرواز بعدی درصورت تکرار اشتباه
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 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک، ، سطحآموزشی های موجود در زمینه پروازریسک - 9 جدول

 
 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک، سطح، شهریبین ی موجود در زمینه پروازهاریسک - 10 جدول

 

های موجود در آخرین زمینته  ترین ریسک، مهم12جدول 

اقدامات پروازی، یعنی اقتدامات ضتروری جهتت فترود را نشتان      

دریافت، اشتتباهات  گرفته های انجاماز پژوهشتوان میدهد. می

ن بستتیارکم بتتوده کتته ایتتن   زمینتته فرودآمتتد  کتتارآموزان در

از طرف دهنده توجه با ی سازمان در این زمینه است. اما نشان

توان گفت کارآموزان، در بعضی فرایندهای فرود، ماننتد  دیگر می

در هنگتتام فتترود،   مناستتب یدر زمتتان متتایبستتتن موتتتور هواپ

هتتای ی بانتتد و دیگتتر ریستتکفرودآمتتدن در محتتل مناستتب رو

 کنند.اشتباه می شدهشناسایی

 

 

 احتمال وقوع ریسک مانور
شدت 

 حادثه

سطح 

 ریسک
 های مقابلهکارراه معیار ریسک

 با سرعت پایین

توجه دانشجو به عدم

کاهش تدریجی 

 ماسرعت هواپی

 نامطلوب 2D بحرانی کمخیلی

پرواز، نظارت کامل از قبلتوجیه دانشجو در جلسه حضوری 

استاد خلبان در پرواز، برگذاری جلساتی بعد از پرواز و 

ی بیشتر با استفاده از هاضعف کارآموز، آموزشبررسی نقاط

 ساز پروازیشبیه

تمرین 

 هماهنگی

حد به اززاویه بیش

هواپیما در سرعت 

 نپایی

 قبولغیرقابل 2B بحرانی محتمل
ساز پروازی، نظارت ی بیشتر با استفاده از شبیههاآموزش

 کامل استاد خلبان در پرواز

واماندگی با 

قدرت با  و 

 پایین موتور

نکردن صفحات تنظیم

متحرک هواپیما 

 طور مناسببه

 از و عملیسی بیشتری با استفاده از شبیههاآموزش نامطلوب 3C مرزی گاهبهگاه

مانور گردش با 

 زاویه شدید

نداشتن سرعت و 

 ارتفاع هماهنگ
 نامطلوب 3C مرزی گاهبهگاه

ی تئوری و عملی بیشتر، تمرینات مکرر در کنار هاآموزش

 ساز پروازی، استفاده از شبیهتنهاییبهاستاد خلبان و 

مانور بازیابی 

عمودی و 

بازیابی شیرجه 

 با سرعت با 

ه عدم اعتماد ب

تجهیزات هواپیما و 

شده هشدارهای داده

 21سرگیجهدر زمان 

 قبولغیرقابل 1B فاجعه بار محتمل

پرواز، نظارت کامل از قبلتوجیه دانشجو در جلسه حضوری 

صورت استاد خلبان در پرواز، گوشزد کردن استاد خلبان به

از پرواز لساتی بعد، برگذاری جنفرهتکرادیویی در پروازهای 

ی بیشتر با استفاده از هاضعف کارآموز، آموزشنقاطو بررسی 

 ساز پروازیشبیه

Lazy eight 

تنظیم نکردن زاویه 
گردش با سرعت و 
زاویه استاندارد و 
 انحراف از مسیر

 نامطلوب 3C مرزی گاهبهگاه
ی تئوری و عملی بیشتر، تمرینات مکرر در کنار هاآموزش

 ساز پروازیشبیه، استفاده از تنهاییبهاستاد خلبان و 

 ریسک
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

نداشتن اطالعات کافی از نقاط، 
زوایای پرواز و توالی نقاط و 

 شدن از مسیرمنحرف
 نامطلوب 3C مرزی گاهبهاهگ

پرواز، نظارت کامل از قبلتوجیه دانشجو در جلسه حضوری 
استاد خلبان در پرواز، برگذاری جلساتی بعد از پرواز و بررسی 

ساز شبیهی بیشتر با استفاده از هاکارآموز، آموزش ضعفنقاط
 پروازی، جریمه کردن کارآموز درصورت تکرار اشتباه

فی در استفاده از نداشتن مهارت کا
نکردن باند و پیدا GPSدستگاه 

 فرود
 نامطلوب 2C بحرانی گاهبهگاه

از قبلتکرار مراحل آموزش، توجیه دانشجو در جلسه حضوری 
پرواز در مورد تجهیزات، نظارت و راهنمایی استاد خلبان، 

ضعف کارآموز، برگذاری جلساتی بعد از پرواز و بررسی نقاط
پروازی، جریمه کردن ساز شبیها استفاده از ی بیشتر بهاآموزش

 کارآموز درصورت تکرار اشتباه
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 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک ،، سطحابزارمحور های موجود در زمینه پروازریسک - 11 جدول

 

 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک ،های موجود در زمینه اقدامات ضروری جهت فرود، سطحریسک - 12 جدول

 

مسئله مهم دیگری که در انجام پرواز بستیار مهتم استت،    

کتارآموزان بترای شتتروع یتک پتترواز    شترایط جستمی و روحتتی   

هتتایی کتته از جانتتب  ریستتکتتترین بعضتتی از مهتتمباشتتد. متتی

تواند ایجاد شتود، در  سالمت جسمی و روحی کارآموزان میعدم

 شرت داده خواهد شد. 13 جدول

 

 هاهای مقابله با آنکارراهو  معیار ریسک ،های موجود در زمینه وضعیت جسمی و روحی کارآموزان، سطحریسک - 13 جدول

 

 شدکههای این بخش، مشاهدهپس از بررسی کامل ریسک

هتای موجتود در زمینته شترایط جستمی و روحتی       تمام ریسک

انتد کته   قبول و نامطلوب قرار گرفتته کارآموز در منطقه غیرقابل

 هنده اهمیت با ی این شرایط است.داین امر نشان

ارزیابی سالمت روحتی و روانتی یتک کتارآموز     طورکلی به

هتای  حاضتر شتیوه  باشتد و درحتال  ، کار آسانی نمتی پروازاز قبل

کارکنتان صتنای    گوناگون برای ارزیابی سالمت روحی و روانتی  

 .رودکار میگوناگون به

 تحلیل و بررسی

هتای مترتبط بتا    ستازی ریستک  از شناستایی و مستند پس

روش آنتتالیز هتتربخش از یتتک پتترواز آموزشتتی بتتا استتتفاده از   

بنتدی شتدند.   بنتدی و دستته  لویتوا ها، این ریسکشغلیایمنی

 شتدکه مشتخ   شده،ییشناسا یهایسکهمه رپس از تفکیک 

قبول هستتند  یرقابلها غآن %32نامطلوب و  خطرها یناز ا 53%

 یقبول و جزئت قابل یارمع یها، دارایسکر یناز ا یینیو درصد پا

 یتت دهنده بتا  بتودن اهم  امر نشان ینا کهگفتتوانیمکه است

 ریسک
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

وقوع اشتباه در محاسبات دقیر 
جهت تغییرزاویه درهنگام 

 تغییرمسیر
 بنامطلو 2D بحرانی کمخیلی

نظارت دقیر استاد خلبان برروی عملکرد کارآموز، توجیه کردن 
پرواز، برگذاری جلساتی بعداز از قبلکارآموز در جلسه حضوری 

پروازی، من  از ساز شبیهی بیشتر با استفاده از هاآموزش ،پرواز
 پرواز بعدی درصورت تکرار اشتباه

ورودی و خروجی نقاط  تطابرعدم
که فضا زمانیهواپیما در آسمان و 

 برای فرود وجود ندارد
 - قبولقابل 3D مرزی کمخیلی

 ریسک
احتمال 
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

فرود حدمجاز و گردش بیشتر از
 رسیدن به بانداز قبل

 پروازی، نظارت استاد خلبانساز شبیهاستفاده از  قبولغیرقابل 2B بحرانی محتمل

که عدم کاهش قدرت موتور درزمانی
هواپیما کمترین ارتفاع را از سطح 

 زمین دارد
 قبولغیرقابل 1C بارفاجعه گاهبهگاه

ستاد خلبان، پروازی، کمک و راهنمایی اساز شبیهاستفاده از 
 پروازاز قبلتوجیه دانشجو در جلسه حضوری 

 نامطلوب 3C مرزی گاهبهگاه افت شدید ارتفاع و سرعت
پروازی، نظارت استاد خلبان، برگذاری ساز شبیهاستفاده از 

 کارآموز، ضعفنقاطجلساتی بعد از پرواز و بررسی 

احتمال  ریسک
 وقوع

شدت 
 حادثه

سطح 
 ریسک

 های مقابلهکارراه معیار ریسک

شروع یک از قبلمناسب تغذیهعدم

 پرواز
 قبولغیرقابل 2A بحرانی مکرر

پرواز، نظارت استاد خلبان بر از قبلارزیابی پزشکی کارآموز 

 پروازاز قبلوضعیت تغذیه کارآموز 

 ی پزشکیهامن  از پرواز کارآموز درصورت عدم تایید در تست نامطلوب 2C بحرانی گاهبهگاه سالمت گوش میانیعدم

نکردن خونسردی در تمام حفظ

 لحظات پرواز
 نامطلوب 3B مرزی محتمل

ی تئوری و عملی بیشتر، هاافزایش کیفیت آموزش، آموزش

 تنهاییبهتمرینات مکرر در کنار استاد خلبان و 
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 ،استت  یآموزشت  یپروازهتا  ینته موجتود در زم  خطرهای یبررس

هستتند و منجربته    ییبا  یهایبآس یدارا خطرهاکه اغلب چرا

 شوند.یم یگزاف یهاینههز

کتارآموزان در  گفتت،  توانمی 1 با مشاهده و تحلیل نمودار

د کته  باشنضعف میبیشترین دارای  آموزشیزمینه فرود و پرواز 

ها از بروز هرگونه خطتر و افتزایش   عفسازمان باید با رف  این ض

کته  البتته بایتد درنظتر داشتت     ریسک پروازی جلتوگیری کنتد.  

شده نیتز اشتتباهاتی دارنتد    دادهکارآموزان در سایر مراحل نشان

 ترتیب اولویت، باید نسبت به رف  آن اقدام نماید.که سازمان به
 

 

قبول و نامطلوب موجود درهرمرحله از غیرقابل یهاریسکدرصد  - 1 نمودار

 آموزش خلبانی

 

اولیته  های پرواز ریسکشدن آمار جهت مشخ  2 نمودار

نشتتان داده شتتده  2 راستتت. در نمتتودا گردیتتده ، ارائتتهآموزشتتی

ن پرواز، بیشتترین ستهم را در   کدام یک از مانورها در ایکه است

 های پروازی دارند.ریسک

گفتتت دلیتتل عمتتده  تتتوانمتتی، 2 اربتتا استتتفاده از نمتتود 

 های این پترواز مربتوط بته مانورهتای    بودن اکلر ریسکبنامطلو

بازیتابی   هتای است و متانور  واماندگی با قدرت با  و پایین موتور

دارای بیشتتترین ستتهم از  عمتتودی و شتتیرجه بتتا ستترعت بتتا  

 .این پرواز هستند خطرهایقبول بودن غیرقابل

کته  آمد دستت بته ایتن مهتم    ،هتا از بررسی این نمودارپس

تتری  ای جتدی هت یک از مراحل پرواز دارای ریستک امابتدا کددر

مجتتزا دارای چتته طتتور انتتد و هرکتتدام از ایتتن مراحتتل، بتتهبتتوده

 فرایندهای پرخطری هستند.

هتای ارائته   کارراهاز یتک باید مشخ  شود که کدام اکنون

 هتای موجتود در  ر فصل گذشته بترای مقابلته بتا ریستک    شده د

 آموزش خلبانی، در اولویت هستند. 
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 قبول و نامطلوب با معیارهای غیرقابل هاریسکتعداد  - 2 نمودار

 آموزشی در مانورهای پرواز

 

کته بترای   تتوان دریافتت  متی  هتای فتراوان  پس از بررستی 

از قبلدر زمینه اقدامات ضروری  خطرهاجلوگیری از بسیاری از 

نسبت به اقدامات را های خود کارآموز آگاهیکه است، نیاز زپروا

استتاد خلبتان   افزایش دهد و همچنتین   ، زم جهت شروع پرواز

های کارآموز، اعم از بررسی بدنته هواپیمتا و   باید بر تمام فعالیت

 اجرای چک لیست و... نظارت کامل داشته باشد.

اشد، بایتد  ب نفرهکه کارآموز در پرواز تکصورتیفی درازطر

هتتای اط رادیتویی بتتا استتتاد خلبتان، موقعیتتت  بتا برقتتراری ارتبتت 

درصورت نیاز استتاد خلبتان    را اطالع دهد تا لحظه خودبهلحظه

 .نکات  زم و ضروری را به وی گوشزد کند

در آموزش و بتا    آموزشی اولیه اهمیت با ی پرواز دلیلبه

ر پروازهتا،  آن نستبت بته ستای    خطرهایها و بودن میزان ریسک

ارد ضتروری  ساز پروازی برای کارآموزان یکی از متو نیاز به شبیه

توانتد  پتروازی متی  ستاز  شبیهن مزایایی که یکی از بیشتری .است

از طریتر  کته  استت هتایی  ها و آسیبداشته باشد، کاهش هزینه

 .شودمیآموزش به کارآموزان به سازمان وارد 

ت ستایر  تتوان گفت  متی ستاز  شتبیه پس از ضترورت وجتود   

بته ستازمان    آموزشیاولیه که از طریر آموزش پرواز هاییآسیب

هتای پترواز   تر و تاکید دستتورالعمل ظارت دقیرشود با نوارد می

ازسوی استاد خلبان به کارآموز قابل جلتوگیری استت. لتذا  زم    

است تا اساتید محتترم خلبتان، بتا حفتظ خونستردی و انتقتال       

پترواز   درحتین جدی  خطرهایاز  ها راآرامش به کارآموزان، آن

، اقتدامات  خطرهامطل  کنند و در جهت جلوگیری از وقوع این 

  زمه را انجام دهند.
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هتای موجتود در پروازهتای    کارراهبررسی آمتار   به در ادامه

دهنتده  نشتان  3 شود. نمودارپرداخته می ابزارمحورو  یابیجهت

اشتد کته بتا    بمتی  یتابی جهتت های موجتود در پترواز   کارراهآمار 

در ایتن   مهتم  کتار راهبرد کته دو  پی توانمیمشاهده این نمودار 

پرواز برای جلوگیری از وقوع حوادث جدی، اعمال جریمه بترای  

دقتی و تکرار اشتتباهات گذشتته   بی دلیلبهکه استکارآموزانی 

و دیگتری توجیته کتارآموز در     های بتا یی را درپتی دارد  هزینه

هتای  کته پترواز  یاز آنجتای واز استت.  پتر از قبتل جلسه حضتوری  

دارای نقتاط پترواز مشخصتی استت، آگتاهی کامتل       یتابی  جهت

شده در جلسه کارآموز به نقشه پرواز و توجه ویژه به موارد گفته

 .پرواز از نکات ضروری و بسیار حائز اهمیت استاز قبلتوجیهی 
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 شهریبین ی موجود در پروازهاریسکبله با ها جهت مقاکارراه - 3 نمودار

 

واز بستیار  آمتوزش در ایتن پتر    کهدهد، نشان می3 نمودار

وسیله اشتباهات های موجود اغلب بهمناسب بوده است و ریسک

 وجود آمده است.هی کارآموزان بهاانگاریسهلو 

خطرهتتا و بتترای مقابلتته بتتا  هتتاکارراه، آمتتار 4 در نمتتودار

است  شده نشان داده ابزارمحوردر پروازهای های موجود ریسک

هتای پترواری درایتن    ترین اقدام در جلتوگیری از ریستک  و مهم

کته  ایتن  دلیتل بته  سازهای پروازی است.زمینه استفاده از شبیه

تسلط کامل عدم ابزارمحورشده در پرواز های ایجادبیشتر ریسک

درایتن  کارآموزان بر تجهیزات هواپیمتا استت، افتزایش توانتایی     

توانتتد در کتتاهش ستتاز، بستتیار متتیزمینتته بتتا استتتفاده از شتتبیه

 ها و پیشگیری از حوادث کمک کند.ریسک
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  ابزارمحور ی موجود در پروازهاریسکها جهت مقابله با کارراه - 4 نمودار

 

، تشکیل جلسه بعداز ابزارمحورمهم در پرواز  نکاتیکی از 

بررسی نکات قوت و ضعف کارآموز استت. ایتن جلسته و     پرواز و

د پتترواز توجیتته کتتارآموز و گوشتتزد کتتردن نکتتات  زم در متتور 

های پروازی بسیار متوثر خواهتد   گرفته در کاهش ریسکصورت

نظارت استتاد خلبتان در ایتن پترواز از     که استمکر بود.  زم به

 اهمیت با یی برخوردار است. 

ستزایی  هدر پرواز دارای اهمیت بت  یکی دیگر از مراحلی که

است و در صورت انجام عملی اشتتباه، امکتان آستیب بته بدنته      

 هواپیما و سرنشینان وجود دارد، نحوه و مراحل فرود است. 

روش ی بسیار در این مرحله، اعضای تتیم  هاپس از بررسی

بته ایتن نتیجته رستیدند، کته جلتوگیری از        شتغلی ایمنیآنالیز 

، با افزایش نظارت استاد خلبان و استفاده رهاخطبسیاری از این 

و  خطرهتتاپتتذیر خواهتتد بتتود. برختتی از  امکتتانستتاز شتتبیهاز 

ستاز و  تفاده از شتبیه است  فترود بتا   درحتین های موجتود  ریسک

افتتزایش آگتتاهی در جلستتات  و وری در آمتتوزشافتتزایش بهتتره

 پرواز قابل پیشگیری خواهد بود. از قبلتوجیهی 

 دلیتل بته ی که خطرهایز شناسایی گذشته، پس ا بخشدر 

شتتوند وجتود وضتعیت نامناستب جستمی و روحتی، ایجتاد متی       

 خطرهاین هایی در جهت مقابله با ایجاد حوادث ناشی از اکارراه

 ها با یکدیگر مقایسه گردیدهکارراهاین، 5 ارائه گردید. در نمودار

ه بتا  ای مقابلت ها برکارراهاینیک از شود که کدامو نشان داده می

 شتر مورد توجه قرار بگیرد.حوادث جدی، باید بی
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های موجود در زمینه وضعیت ها جهت مقابله با ریسککارراه - 5 نمودار

 جسمی و روحی کارآموز

 

توان بترای مقابلته بتا    میی که کارراهمهمترین و بیشترین 

و تکرار کتارآموز و   وقوع حوادث جدی انجام داد، افزایش تمرین

بتا افتزایش   که استنظارت استاد خلبان است. دلیل این امر این 

ساز، صورت عملی یا با استفاده از شبیهتمرین و تکرار کارآموز به

مهارت وی در پرواز افزایش یافته و با افزایش تسلط کتارآموز در  

هتای وی رفت    ها و اضتطراب مراحل مختلف پرواز، بیشتر نگرانی

 تمرکز و آرامش فکری او بیشتر خواهد شد.شده 

کته اکلتر    ددهت را ارائه می نتیجهها این بررسی پرسشنامه

خلبتتان بعضتتی مواقتت  بتتا ابتتراز    استتتاد کتتارآموزان معتقدنتتد،

شود، ها میاز حد، سبب افزایش اضطراب در آنهای بیشنگرانی

های پروازی را افتزایش خواهتد داد. بنتابراین    که این امر ریسک

قتی استاد خلبان روی تمامی اقدامات کارآموز نظارت تتوام بتا   و

خونسردی و انتقال آرامش داشتته باشتد، کتارآموز قتوت قلبتی      

 چندین برابر گرفته و روی انجام اعمال پرواز تمرکز خواهد کرد.

ای  زم برای کتاهش هریتک از   هکارراه، تمام 6 در نمودار

ت. از طریتر  است  شتده  نمتایش داده مراحل پروازی، های ریسک

هتا در  کارراهیک از توان دریافت که کداممشاهده این نمودار می

طول یک پرواز، دارای اهمیت بیشتری است. دلیل نمایش ایتن  

 ی ارائه داد تاکارراهاین مقاله بتوان در پایان که استنمودار این 

در پروازهتتای آموزشتتی، کتته دارای  هتتااکلریتتت خطتتا و ریستتک

 .اند کاهش یابدبودهر تمام مراحل پرواز اهمیت با یی د

 

های موجود در های مشترک جهت مقابله با ریسککارراهمقایسه  - 6نمودار 

 یک پرواز آموزشی

کتتته ستتتازمان، دارای درصتتتورتی مکتتتر استتتت، زم بتتته

 ایتن ی زمانی و مادی با یی نباشد، بایتد بته تمتام    هامحدودیت

ی مناستب بته   هتا ها را با اعمال سیاستها توجه کند و آنرکاراه

دلیتل وجتود   ههتا بت  کارراهبنتدی  مرحله عمتل برستاند. اولویتت   

بایتد بته ترتیتب اهمیتت     که استی مادی و زمانی هامحدودیت

تتوان حجتم   می کارراه ترینمهمها را انجام داد. لذا با انتخاب آن

 د.را کاهش و یا برطرف کر خطرهازیادی از 

روش آنتالیز  هتای انجتام شتده توستط تتیم      پس از بررسی

، مشخ  شد کته اکلتر حتوادثی کته در پروازهتای      شغلیایمنی

آموزشی بوجود می آیند، با مهارت و آگاهی بیشتر استاد خلبان 

نسبت به کارآموز قابل پیشگیری خواهد بود. از سوی دیگر بایتد  

تی کته  توجه داشت که چون بحث آموزش وجتود دارد، درصتور  

استتتاد خلبتتان بیشتتتر از حتتد مجتتاز در فرآینتتد آمتتوزش پتترواز 

ن ایتن امکتان وجتود دارد کته کتارآموزا      کارآموزان دخالت کند،

در شرایط بحرانتی پیتدا    گیریتصمیمتسلط کافی را در پرواز و 

نکنند و وابستگی زیادی نسبت به فردی مستلط داشتته باشتند.    

  پیشتنهاد کترد،   ار بتا از نمتود  تتوان متی دیگری کته   کارراهلذا 

تتا   کتار راهایتن رستد  ساز پروازی است. بنظر میاستفاده از شبیه

هتتای کتتارآموز را هتتای دیگتتر، مهتتارتکارراهبیشتتتر از  حتتدودی

-های جبرانخسارتکه است. دلیل این امر این دهدافزایش می

رآموز در یتک محیطتی آرام   ناپذیر بر سازمان تحمیل نشده و کا

ود را افزایش خواهتد داد. در واقت  بتا استتفاده از     های ختوانایی

تتوان همزمتان بتا    سازی بتا ، متی  سازهایی با قدرت شبیهشبیه

تتا حتد    راآنهتای ستازم  ش مهارت کارآموز در پرواز، هزینهافزای

 بسیار زیادی کاهش داد.
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از تکمیتل ستاعات تمترین توستط      تواند پتس کارآموز می

لی و بالفعتل پترواز شتده و بتا     ساز پروازی، وارد مرحله عمشبیه

های استاد خلبان بهتره  ردی و آرامش با تری از راهنماییخونس

 ببرد.  

آمده استت و   دستبهموثر دیگری که از این مقاله   کارراه

هتای ختود عنتوان    نکاتی که کارآموزان در پرسشتنامه به باتوجه

ا هت بعد از پرواز به منظور بررسی ضعفای اند تشکیل جلسهکرده

ز بتروز  و نقات قوت کار کارآموزان است تا بدین طریتر بتتوان ا  

های های آتی جلوگیری کرد و جریمهاشتباهات متوالی در پرواز

 کمتری به کارآموزان اعمال شود.

در صتنای  بتا استتفاده از اکلتر     ارزیابی و مدیریت ریستک  

مستتلزم   شتغلی ایمنتی آنتالیز   های مرتبط از جملته روش روش

بعتد   ر حوزه کاری مربوطه است. در واق این روش د سازیپیاده

تتر، بایتد   هتای جتدی  بترای ریستک   موردنیازهای کارراهه از ارائ

ستازی  سازی کرد و پس از پیتاده ها را در سازمان پیادهکارراهاین

هتای  ت زمتانی نستبتا طتو نی مجتددا ریستک     از متد ها پسآن

  شوند. بندیرتبهسازی و سازمان شناسایی، مستند

 خطرهتا بسیاری از که استاین عمل تا زمانی تکرارشونده 

خطرتری های کمقبول و نامطلوب به وضعیتیرقابلاز وضعیت غ

ها حذف شتوند.  د و حتی تعدادی دیگر از این ریسکتبدیل شون

وجود مسائل امنیتی و محدودیت در دسترسی  دلیلبهاز طرفی 

هتوایی   دانشگاهجام  به  ایدر قالب پروژهها کارراه اینسایرین، 

حل، قدمی در جهتت  گام این مرابهسازی گامارائه شد تا با پیاده

 های جدی برداشته شود.کاهش و حذف ریسک

شناستایی  مقالته  گفت، هدف اصلی این توانمیطورکلی به

هتای  بتود و ضتعف  های موجود در زمینه آموزش خلبانی ریسک

گتذاری در  بتا سترمایه   طور دقیر بررستی شتدند و  کارآموزان به

پرواز  و بعداز های قبله آموزش و بهبود آن و تقویت جلسهزمین

خلبانی و افتزایش  ها و علم کارآموزان در زمینه و افزایش آگاهی

 خطرهتا کاهش حوادث و  هدف توان به، میهاساعات مطالعه آن

کته بته تبت  آن     از بین بردها را دست یافت و بسیاری از ریسک

 ی سازمان به شدت کاهش خواهد یافت.  ی و مالخسارات جان

 

 گیرینتیجه

آنتالیز   یسکر یابی، در روش ارزشدگفته قبالطورکه همان

 ینشود. درایم یلتشک شغلیایمنیآنالیز  یم، ابتدا تشغلیایمنی

شد خواسته یمت یاز اعضا یکاز هر یم،ت ینا یلاز تشکپسمقاله 

روش را  ینتر مراحل اتمامهرچه  یدقت و بردبار ی،تا با همکار

 الکام یها افرادآن یکه همگ یمت ینا یلاجرا کنند. پس از تشک

 یشتد تتا بتا برگتزار     یبتا  بودنتد، ستع    یهاو با تجربه یاحرفه

 .اجرا کنند یخوبروش را به ینا یهاگام یجلسات متعدد، تمام

روش مراحتل آمتوزش بته کتارآموزان جهتت       یتن درا ابتدا

شود. میشکسته  یاخلبان حرفه یکبه  یمبتدرساندن کارآموز 

از قبتل اقدامات  بهپرواز  یکموجود در  یمراحل کل مقاله یندر ا

پرواز، اقدامات  درحینبلندشدن، اقدامات  درحینپرواز، اقدامات 

و  یمتا جهت انجام نوع پرواز موردنظر، اقدامات جهت فترود هواپ 

 شکسته شد. کارآموز یروح یتو وضع یجسم یطشرا

تر شکسته شتد  به مراحل کوچک دوبارهمراحل  ینا تمامی

کته،  شتده استت   یتر، سعیمراحل جزئ ینا یبا بررس یتو درنها

 یو مستندستاز  ییموجتود شناستا   یهتا یستک و ر خطرهاهمه 

طتور واضتح و   شده در جداول فوق، بته ییشناسا خطرهایگردد. 

 .اندشده یو معرف یبندیممنظم، تقس

 یستتکهتتر ر یبتترا یتتدروش با یتتنکتته دراییآنجتتا از

شتود،   یتین شده، احتمال وقوع و شدت وقوع حادثه تعییشناسا

پرسشتنامه،   یکگرفتند که با استفاده از تکن یمتصم یمت یاعضا

و  یطراحت  یا. لذا ابتدا پرسشنامهیایدب دستبهه شدگفته یرمقاد

 از. پتس دیتد گر یت  کتارآموز و استتاد خلبتان توز    ینچنتد  یانم

 یرمقتاد  یشتتر، ب یعات، با استفاده از روش فراواناطال یورآجم 

 آمد.  دستبهاحتمال و شدت وقوع 

 یتتارروش، مع یتتنبتتا استتتفاده از جتتداول موجتتود در ا   

 یلو پس از تشتک  یدشده، محاسبه گردیمستندساز یهایسکر

که با شدت و احتمال  ییهایسکر یبرا یم،ت یبا اعضا یاجلسه

قبتتول و یرقابتل غ یستک ر یتتارعم یعبتارت بته  یتتا بودنتد،  یبتا تر 

 یهتا بترا  کارراه ینشتده استت تتا بهتتر     یداشتند سع ینامطلوب

 د. له با وقوع خطر موردنظر ارائه شومقاب

رایتن  گرفته دهای صورتبا تحلیلگفت، توانمیدر نهایت 

شودکه هرچقدر در مسائل آموزشتی  گونه استنباط میمقاله این

ستازها  ا  استفاده از شتبیه چه از لحا  توجیهات تئوری و از لح

مان گذاری بیشتری انجام شتود، ستاز  در فرایند آموزش، سرمایه

پرداختت خواهتدکرد و دیتد     های جتانی و متالی کمتتری   هزینه

صتتورت ستتازمان نستتبت بتته امتتر تقویتتت آمتتوزش بایتتد بتته    

هتای آمتوزش را صترفا    که تقویت پایهگذاری باشد نه اینسرمایه

 ببیند.ای هزینه
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 ت آتیپیشنهادا

 تتوان متی آینتده،   هتای پتژوهش عنوان پیشنهادات برای به

 را قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آموزشتی 

که ختود ابتزار   صورتیدرنظر گرفت به های ریسکنیز در تحلیل

. هتا متوثر هستتند   آموزش چقدر در افزایش یتا کتاهش ریستک   

ر حیطته  تتری د تتوان بتا بررستی گستترده    متی همین ستبب  به

سازهای آموزشی، این موضوع را با درنظرگترفتن جزئیتات   شبیه

 کرد.   یحبیشتر، تشر
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