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Abstract:
Purpose: Carrying out a feasibility study for setting up an archive in the Office of Air 
Accidents of the Iranian Civil Aviation Organization (ICAO).
Method and Research Design: For data gathering, observations and interviews were 
carried out. For developing a checklist and a questionnaire we consulted ISO/IEC and 
10443 INSO standards as well as library materials. Skills required by staff of the archive, 
extracted from the standards and interviews, formed the content of the checklist. 23 
main categories and 191 sub-categories in 24 separate tables addressed the issues of hu-
man resources, the equipment, and the building needed for the archive. 35 (out of 45) 
experts of the ICAO did the ranking of the items in the checklist. The checklist and the 
questionnaire data were analyzed using SPSS 19th version.
Findings and Conclusion: ICAO is not in a good condition regarding human resourc-
es, facilities and a building to establish an archives for its documents. Findings show 
that even if problems with skills and equipment are solved, the problem with the build-
ing will remain. Therefore, a new building, properly designed for the archive, is needed.
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هدف: امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها به دست آمده از مشاهده ، مصاحبه با متخصصان، منابع کتابخانه ای، و استانداردهای 

ISO/IEC 27002 و INSO 10443، برای تهیه یک سیاهۀ وارسی و یک پرسشنامه استفاده شد. مولفه های 

سیاهه مشاهده و بررسی شد. پرسشنامه نیز میان 45 نفر از متخصصان سوانح هوایی در سازمان هواپیامیی کشوری 

توزیع و پاسخ ها با نرم افزار spss تحلیل شد.

یافته ها و نتیجه گیری: دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری درزمینۀ نیروی انسانی، تجهیزات، و 

ساختامن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. فاصلۀ زیادی میان وضعیت موجود و مؤلفه های الزم وجود دارد. تحلیل 

یافته ها نشان می دهد حتی درصورت رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات، باز هم ساختامن دفرت بررسی سوانح 

و حوادث برای راه اندازی آرشیو مناسب نیست.

ڪلیدواژه ها: 
آرشیو؛ امکان سنجی؛ سوانح هوایی؛ دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری؛ سازمان هواپیامیی 

کشوری؛ ساختامن؛ تجهیزات.
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مقدمه
آرشیو پدیده ای ایستا و مرده نیست؛ بلکه َدرپی به دست آوردن نقشی فعال در جامعه است. 
آرشیوها به عنوان منابع اصیل و منسجم اطالعات، نقشی اساسی در پیشبرد پژوهش های تاریخی، 
دانش افزایی، و تصمیم گیری صحیح براساس سوابق و شواهد تاریخی دارند. باتوجه به همین 
نقش است که آرشیوها با ایجاد بستری مناسب برای دسترسی به اطالعات اسنادی برای آحاد 
جامعه به ویژه پژوهش گران به دولت ها در برنامه ریزی های کالن برای توسعۀ کشور کمک 
می کنند. در سال های اخیر تقریباً بیشتر سازمان های کشور براساس نوع فعالیت خود آرشیو 

سازمانی تشکیل داده اند )رضایی شریف آبادی و نیکومنظری، 1388، ص109(.
آرشیو سازمانی، مجموعه ای از اسناد و مدارک باارزش یک سازمان یا مؤسسه است که 
ارزش نگهداری دائمی داشته باشد.1 با ایجاد آرشیو در بیشتر سازمان های کشور جای آرشیِو 
سوانِح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری خالی است. توجه به آمار سوانح هوایی در 
تاریخ هوانوردی کشور مؤید این نکته است که صنعت هوانوردی ایران با مشکالت متعددی 
مواجه است و باوجودِ سابقه ای طوالنی تر از خطوط هوایی کشورهای همسایه، جایگاهی 
پایین تر از آن ها دارد. سوانح هوایی در کشورمان در طول 29 سال گذشته به طور متوسط سالی 
یک بار خانواده های زیادی را داغدار کرده است.2 ایجاد آرشیو در سازمان هواپیمایی کشوری 
برای حفظ و نگهداری اسناد مربوط به سوانح هوایی نیازی ضروری است تا بتوان از آن اسناد 
در بررسی سوانح استفاده کرد. بررسی سوانح هوایی با کمک اسناد، کاری است که در اکثر 
کشورهای پیشرفتۀ دنیا به صورت حرفه ای انجام می شود. شناخت عوامل مؤثر در بروز سوانح 
و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود؛3 بنابراین راه اندازی 
آرشیو در مرکز اسناد سوانح هوایی برای امکان پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی-پژوهشی 
عالقه مندان صنعت هوانوردی ضروری است؛ مرکزی که بتواند تمام اسناد پراکندۀ سوانح 

هوایی را یک جا گردآوری کند و در دسترس پژوهش گران قرار دهد.
بیش از نود سال از تأسیس سازمان هواپیمایی کشوری می گذرد، ولی این سازمان 
هنوز آرشیو سوانح هوایی ندارد. ایجاد آرشیو سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری 
می تواند گامی مهم درجهت کاهش سوانح هوایی باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر برای 

امکان سنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد.

هدف کلی پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیمایی کشوری است.

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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اهداف فرعی پژوهش
اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارت اند از:

1. بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفتر بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری؛

2. بررسی وضعیت کنونی تجهیزات فنی موجود در دفتر بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری؛

3. بررسی وضعیت کنونی ساختمان درنظرگرفته شده برای دفتر بررسی سوانح و 
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری؛

4. تعیین مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و 
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیمایی کشوری؛
5. تعیین مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و 
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیمایی کشوری؛
6. تعیین مشخصات ساختمانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و 

حوادث سازمان هواپیمایی کشوری.

پرسش های اصلی پژوهش
1. وضعیت کنونی دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری به چه 

صورت است؟
2. آیا امکان ایجاد آرشیو سوانح هوایی در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 

هواپیمایی کشوری وجود دارد؟
پرسش های فرعی پژوهش

1. وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 
هواپیمایی کشوری چگونه است؟

2. وضعیت کنونی تجهیزات فنی موجود در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 
هواپیمایی کشوری چگونه است؟

3. وضعیت کنونی ساختمان درنظرگرفته شده برای دفتر بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری چگونه است؟

4. مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 

هواپیمایی کشوری چیست؟

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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5. مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 

هواپیمایی کشوری چیست؟
6. مشخصات ساختمانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیمایی کشوری چیست؟

روش پژوهش
برای پژوهش حاضر از روش پیمایشی-توصیفی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش 
کتابخانه ای، منابع، گزارش ها و مستندات مرتبط مطالعه شد. این مطالعه برای طراحی سیاهۀ 
وارسی برای امکان سنجی نیروی انسانی، تجهیزات، و ساختمان دفتر بررسی سوانح و 

حوادث سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد.
پژوهش حاضر توصیفی است، ازاین جهت که پژوهشگر درصدد بررسی فراوانی 
ضرورت ایجاد آرشیو سوانح هوایی و پاسخگویی به پرسش های مربوط به وضعیت 
فعلی و شرایط موجود دررابطه با امکان سنجی آرشیو سوانح هوایی است و پیمایشی است، 
ازاین جهت که پژوهشگر درصدد جمع آوری فراوانی داده ها ازطریق پرسش نامه در میان 
مدیران و متخصصان حوزۀ سوانح هوایی دربارۀ امکان سنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی 

در سازمان هواپیمایی کشوری است.
در پژوهش حاضر بسته به نیازِ بخش های مختلف از شیوه ها و ابزارهای مختلفی 
برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. پژوهشگر برای اطالع از وضعیت کنونِی دفتر 
بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از فنون مشاهده و مصاحبه استفاده 
کرده است. پژوهشگر برای درک بیشتر از سوانح هوایی، هواپیما، اصطالحات هواپیمایی، 
و هرآنچه مربوط به دانش هواپیمایی و هوانوردی می شود، به مدت یک سال در آموزشگاه 
خلبانی پارسیس مشغول به کار شد. پژوهشگر ابتدا به دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 
هواپیمایی کشوری مراجعه کرد و به مشاهدۀ وضع موجود پرداخت. سپس به دلیل ناآشنایی 
کارکنان دفتر با مباحث آرشیوی، مصاحبه ای با متخصصان صنعت هوانوردی انجام شد.1 
برای بررسی دقیق وضعیت موجودِ اسناد در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری و تعیین ملزومات و امکانات الزم برای راه اندازی آرشیو سوانح هوایی، یک سیاهۀ 
وارسی و یک پرسش نامه براساس مشاهده ها، مصاحبه ها، مطالعات کتابخانه ای و استانداردها 
تدوین شد. این سیاهۀ وارسی به ترتیب ویژگی های نیروی انسانی شاغل را در قالب 10 مقولۀ 
اصلی و 64 مؤلفۀ فرعی، تجهیزات موردنیاز را در قالب 3 مقولۀ اصلی و 34 مؤلفۀ فرعی، 

فرماندهان  ساها،  دانشگاه  رئیس   .1

عالی رتبۀ نهاجا، خلبان های جنگنده های 

F4 و F5، استادان پرواز دانشکده های 

دانشگاه  استادان  مسافربری،  خلبانی 

شهید ستاری، خلبان های فرودگاه شهید 

دیسپچرهای  و  مشهد،  هاشمی نژاد 

فرودگاه امام خمینی و مهرآباد.

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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ساختمان مناسب برای آرشیو را در قالب 10 مقولۀ اصلی و 77 مؤلفۀ فرعی، و نرم افزار 
مناسب آرشیو را در قالب 1 مقولۀ اصلی و 16 مولفۀ فرعی بررسی کرده است.

چگونگی طراحی سیاهۀ وارسی و پرسش نامه
سیاهۀ وارسی و پرسش نامۀ استفاده شده در این پژوهش با مطالعۀ پژوهش های مرتبط 
دربارۀ آرشیو، امکان سنجی، و سوانح هوایی، و انجام مشاهده و مصاحبه طراحی و تدوین 
شده است. پژوهشگر برای شناسایی و استخراج عناصر به کاربرده شده برای تجهیزات، 
ساختمان و نیروی انسانی با هدف تهیۀ سیاهۀ وارسی، عالوه بر بررسی منابع فارسی و 
التین موجود در کتابخانه ها، و وب سایت های معتبر فعالیت ها و سازوکارهای موجود در 
دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری را با مشاهدات مستقیم حاصل از 

مراجعات مکرر بررسی کرده است.
بعداز مرور پیشینه ها و مطالعۀ منابع اطالعاتی موجود، ملزومات و مؤلفه های الزم 
برای راه اندازی آرشیو گردآوری شد. سپس این عوامل با نیازهای دفتر بررسی سوانح و 
حوادث تطبیق داده شد و سیاهۀ وارسی براساس مقیاس اسمی )بلی و خیر( تنظیم شد. 

در ادامه، برای تکمیل طراحی سیاهۀ وارسی، پرسش نامه ای طبق طیف لیکرت تهیه شد.
در این پژوهش یک سیاهه و یک پرسش نامه تهیه شده است که سیاهه برای کسب 
اطالعات از موقعیت و امکانات دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی با پاسخ 
بلی و خیر تهیه شده و معاونت سوانح هوایی به آن پاسخ داده است. همان سؤاالت قبلی 
این بار در قالب پرسش نامه برطبق طیف لیکرت به گروه بررسی دفتر بررسی سوانح و 

حوادث سازمان هواپیمایی کشوری داده شده و نظرات آن ها هم اولویت بندی شده است.

روایی و پایایی ابزار پژوهش
برای سنجش روایی پرسش نامه، ابتدا پرسش نامۀ اولیه ای طرح شد و برای اعتبارسنجی در 
اختیار 7 نفر از متخصصان حوزۀ علم اطالعات قرار داده شد و سرانجام با مدنظر قراردادن 
نظرات کارشناسان و متخصصان و راهنمایی های استادان راهنما و مشاور، پرسش نامۀ نهایی 

شکل گرفت.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور

درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی یا امکان سنجی ایجاد آن تاکنون پژوهشی در ایران انجام 
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نشده است. ازاین رو، پژوهش حاضر بررسی نوینی درزمینۀ ایجاد آرشیو سوانح هوایی در 
ایران به شمار می آید. درزمینۀ امکان سنجی با محوریت آرشیو و کتابداری و همچنین در 
حوزۀ آرشیو تخصصی در سازمان های دیگر پژوهش هایی انجام شده است؛ ولی درزمینۀ 

امکان سنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی اولین بار است که پژوهش انجام شده است.

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
در منابع خارج از کشور هم، مقاله یا پایان نامه ای تخصصی درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی 
پیدا نشد. درزمینۀ سوانح هوایی، و علل و بررسی آن مقاله و کتاب فراوان است؛ ولی 
درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی منبعی یافت نشد. پژوهشگر برای کسب اطالعاتی در این 
انگلستان،  هواپیمایی  سازمان های  و حوادث  سوانح  بررسی  دفتر  به  ایمیل هایی  زمینه 
کانادا، آمریکا، فرانسه، آفریقای جنوبی، چین، و ایکائو ارسال کرد. در جواب، آقای شلی1 
رئیس مرکز عملیات سازمان هواپیمایی انگلستان در ایمیلی توضیح دادند که »انگلستان 
دیجیتال  فرمت های  به سمِت  بررسی حادثه درحال حرکت  برای  مشابه،  و کشورهای 
هستند؛ به این معنی که برای دریافت داده های تاریخی سوانح هوایی یکی از بهترین منابع، 
 BEA4 ایاالت متحده( و( NTSB3 ،)بریتانیا(AAIB 2 جست وجو در وب سایت ها است؛ مانند
)فرانسه(. همچنین یکی از بهترین وب سایت های شبکۀ ایمنی حمل ونقل هوایی سایت 

https://aviation-safety.net/database است« )شلی، 2016(.

 AAIB در ایمیلی دیگر، برندان اگان مسئول واحد تحقیقات حوادث هوایی انگلستان دربارۀ
چنین توضیح دادند: »AAIB یک پایگاه دادۀ ساده از تمام حوادث هوایی بریتانیا است. همۀ 
حوادث یک فایل مقاله دارند که اسناد مربوط به حادثه در آن قرار داده می شود. به هر حادثه 
شماره پروندۀ منحصربه فرد داده می شود و هنگامی که تحقیقات به پایان رسید، گزارش نهایی آن 
به صورت آنالین بر روی سایت https://www.gov.uk/aaib-reports منتشر می شود« )اگان، 2016(.
دفرت آرشیو سوانح هوایی5، مرکز آرشیوی است در آمریکا که به جمع آوری سوانح 

هوایی و مجموعه های ویژۀ انجمن هوایی دانشگاه ها می پردازد. این آرشیو شامل مجموعۀ 
دانشگاه آرکانزاس6، آبرن7، بوستون8، بویزی9، کتابخانۀ یادبود باتسویل10 و مجموعۀ مایکل 
دربارۀ  تحقیق  پرونده های  آرشیوی،  مرکز  این  در  است.  هواپیما  تاریخ  در  اندرسون11 
تصادفات هواپیماها حاوی گزارش ها، تحلیل های سوانح و حوادث هوایی، عکس ها و 
اسناد مرتبط موجود است. هزاران گزارش و مطالعات دربارۀ طراحی و مهندسی سیستم، 
مطالعات، ایمنی طراحی، پیشگیری از حوادث، عملیات، موضوعات هواشناسی، مدل های 

هواپیماهای خاص و… در این مرکز موجود است.

1. Shelley

2. Air Accidents Investigation 

Branch reports

3. National Transportation Safety 

Board

4. Bureau d’Enquêtes et d’Analyses 

pour la sécurité de l’aviation.

5. http://archives.pr.erau.edu

6. Arkansas

7. Auburn

8.  Boston

9. Boise

10. Batesville

11. Michael Anderson

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی



133
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت چهارم، زمستان 1397، شامرۀ پیاپی 112

پایگاه دادۀ حوادث هوایی1، مرکز آرشیو دیگری است که به جمع آوری اسناد هوایی از 

سال 1920 تاکنون پرداخته است. این پایگاه شامل اسناد تمام حوادث هوایی و غیرنظامِی 
هواپیماهای مسافربری، هواپیماهای بدون سرنشیِن برنامه ریزی شده و غیربرنامه ریزی شده 

از سراسر جهان است. در این پایگاه، تجزیه وتحلیل سوانح هوایی نیز انجام می شود.
ادارۀ حمل ونقل آمریکا )BTS(2: این اداره شامل بانک اطالعات سوانح حمل ونقل هوایی 

و چکیده هایی آرشیوی از پروندۀ حادثه های هواپیمایی کشوری است. این بانک اطالعاتی 
را انجمن ایمنی حمل ونقل ملی )NTSB( جمع آوری کرده است. این آرشیو تمام حوادث و 
سوانِح هوایی ایاالت متحده را پوشش می دهد. هر رکورد سانحۀ هوایی، توصیف هواپیما، 
عملیات، پرسنل، شرایط محیطی، علت احتمالی، عوامل مؤثر، و نتایج را نگهداری می کند.
به علت اهمیت اسناد سوانح هوایی در بررسی و جلوگیری از تکرار سوانح هوایی، 
دفاتر آرشیوی مختلفی در جهان وجود دارند که اسناد، گزارش ها، فیلم، و عکس سوانح 
هوایی را جمع آوری می کنند و در اختیار پژوهش گران قرار می دهند. گزارش هایی از این 
اسناد بر روی وب سایت ها موجود است؛ ولی برای اسناد محرمانه تر شرایطی خاص وجود 

دارد که توضیحات الزم برای آن ها در وب سایت ها آمده است.
صنعت هوایی جهان در دو دهۀ اخیر شاهد تحوالتی چشمگیر در حوزۀ مدیریت ایمنی 
بوده است. یکی از ابزارهای مهم در استقرار ایمنی، نرم افزار ایکرز3 است که نقشی مهم در 
کاهش سوانح هوایی در کشورهای بهره بردار داشته است. بررسی آمار تلفات و خسارات 
ناشی از سوانح هوایی قبل و بعداز پیاده سازی ایکرز مؤید این مطلب است.4 پایگاه ایکرز 
با مشارکت مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا، مؤسسۀ حفاظت و امنیت شهروندان، 
و آژانس ایمنی حمل ونقل هوایی اروپا با هدف دستیابی به یک پایگاه موفق ایمنی درزمینۀ 
حمل ونقل هوایی به گردآوری داده ها و اسناد سوانح هوایی در سطح اروپا و جهان می پردازد. 

از وظایف ایکرز جمع آوری، یکپارچه سازی، و انتشار داده های سوانح هوایی است.
در خارج از ایران ضرورت ایجاد آرشیو سوانح هوایی از همان ابتدا حس شده است؛ 
درنتیجه مراکز آرشیوی سوانح هوایی در داخل سازمان های هواپیمایی یا خارج از آن ها 

به وجود آمده اند و به بررسی اسناد سوانح هوایی برای کاهش حوادث هوایی پرداخته اند.
تاکنون پژوهشی در موضوع  از آن است که  پیشینه های پژوهشی حاکی  بررسی 
امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی کشوری در داخل 

ایران و خارج از ایران انجام نشده است.
مروری بر پژوهش های انجام شده نشان داد که به دلیل نوپابودن موضوع آرشیو سوانح 

هوایی در ایران خأل تحقیقات در این زمینه وجود دارد.

1. http://www.planecrashinfo.com

2. https://www.bts.dot.gov/

3. ECCAIRS.

4. http://ofoughparvaz.ir/evaluation-

of-software-safety-eccairs-reduction-

in-air-disaster.
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یافته های پژوهش
پرسش اصلی اول: وضعیت کنونی دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی 

کشوری به چه صورت است؟
برای پاسخ به این پرسش، سه پرسش فرعی درارتباط با نیروِی انسانی، تجهیزات، و 

ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث در سازمان هواپیمایی کشوری، طرح شد.

پرسش فرعی اول: وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان 

هواپیامیی کشوری چگونه است؟

در این بخش پژوهشگر با مراجعۀ حضوری، مشاهده و مصاحبه به بررسی وضعیت نیروی 
انسانی پرداخت. در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری 
9 کارمند مشغول کارند؛ 6 نفر مرد و 3 نفر زن. دو نفر از زنان مدرک دیپلم دارند و یک نفر 

کارشناس حقوق هوانوردی است. هر 6 نفر آقایان هم مدارک خلبانی دارند.
هیچ یک از کارمندان شاغل در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 
هواپیمایی کشوری با مباحث تخصصی کتابداری و آرشیو )فهرست نویسی توصیفی و 
تحلیلی، توانایی کار با فهرست برگه، دانش سندداری، و نرم افزارهای آرشیوی( آشنایی ندارند.
درزمینۀ دانش تخصصی کارکنان، 7 کارمند از 9 کارمند کاماًل با سوانح هوایی آشنایند 

و با دیگر کشورها و ایکائو هم در ارتباط اند.

پرسش فرعی دوم: وضعیت کنونی تجهیزات موجود در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان 

هواپیامیی کشوری چگونه است؟

برای بررسی دقیق تر، تجهیزات به سه دستۀ کلی تقسیم شدند و داده های مربوط به این 
بخش ازطریق مشاهده و مصاحبه گردآوری شد:

الف( تجهیزات فنی؛
ب( تجهیزات حوزۀ حفاظت و نگهداری؛

ج( تجهیزات موردنیاز کاربران.

تجهیزات فنی )بازبینی و بازشنوایی(
تجهیزات فنی )بازبینی و بازشنوایِی( دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری شامل یازده دستگاه رایانه است که دو دستگاه در قسمت بایگانی قرار دارد و نه 
دستگاه دیگر برای هر کارمند یک دستگاه رایانه موجود است. همچنین دوربین فیلم برداری 
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حرفه ای دیجیتال، ضبط صوت، و دستگاه پخش فیلم هم در این بخش موجود است.

تجهیزات حفاظت و نگهداری
تجهیزات حفاظت و نگهداری این مرکز فقط دوربین های مداربسته است.

تجهیزات موردنیاز کاربران
درحال حاضر این بخش فاقد هرگونه امکاناتی ازجمله رایانه مخصوص برای جست وجو، 

میز مطالعه، و کمدهای شخصی است.

پرسش فرعی سوم: وضعیت فعلی ساختامن درنظرگرفته شده برای دفرت بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیامیی کشوری چگونه است؟

به لحاظ موقعیت مکانی، ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری آفتاب گیر است، در مسیر 
باد قرار ندارد و از تأسیسات نظامی، انبارهای مواد منفجره، تأسیسات هسته ای و شیمیایی 
و کارخانه ها دور است. این ساختمان از مکان های مرطوب به دور است و درمعرض 
آب گرفتگی و در جوار ساختمان های بلند هم قرار ندارد. این ساختمان در غرب شهر 
تهران و در نزدیکی خطوط مترو، اتوبوس تندرو و تاکسی قرار دارد؛ به نحوی که کاربران 
به راحتی می توانند به این مکان دسترسی داشته باشند. همچنین این ساختمان در نزدیکی 

مؤسسات آموزشی ازجمله دانشکدۀ صنعت هواپیمایی کشوری قرار دارد.
ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل استفاده نشدن از مصالح مقاوم دربرابر 
آتش، سرما، خشکی، و رطوبت در ساخت آن و مجهزنبودن به عایق صوتی –باتوجه به 
اساسی  تهدید  با  هواپیمایی-  باندهای  به  نزدیکی  به علت  منطقه  آن  صوتی  آلودگی 

مواجه است.
اسکلت این ساختمان بتنی و سیمانی است.

این ساختمان با مصالح مقاوم دربرابر حریق ساخته نشده است؛ ولی سیستم های 
اطفاِی حریق مکانیزه و پیشرفته دارد.

پیش بینی الزم برای کنترل دما و رطوبت در این ساختمان انجام نشده است.
این ساختمان تاکنون حادثۀ آتش سوزی یا نشت آب نداشته است.

از یافته های مذکور چنین می توان نتیجه گرفت که دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان 
هواپیمایی کشوری ازنظر نیروی انسانی آشنا به مباحث خلبانی و سوانح هوایی وضع خوبی 
دارد؛ ولی ازلحاظ دانش آرشیوِی نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز آرشیو وضع خوبی ندارد.
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ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی کشوری ازنظر مکانی وضعیت 
خوبی دارد؛ آفتاب گیر است، در مسیر باد قرار ندارد و از تأسیسات نظامی، انبارهای مواد 
منفجره، تأسیسات هسته ای و شیمیایی و کارخانه ها دور است؛ ولی ازنظر استفاده از مصالح 

ضدحریق، حفاظت و نگهداری، و مقابله با آلودگی وضع مطلوبی ندارد.

پرسش اصلی دوم: آیا امکان ایجاد آرشیو سوانح هوایی در دفرت بررسی سوانح و 
حوادث هواپیامیی کشوری وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، سه پرسش فرعی درزمینۀ نیروی انسانی، تجهیزات، و ساختمان 
براساس استانداردها و دیدگاه های کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث در سازمان 

هواپیمایی کشوری، طرح شد.

پرسش فرعی چهارم: مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و 

حوادث سازمان هواپیامیی کشوری از دیدگاه کارشناسان سوانح هوایی سازمان هواپیامیی کشوری 

چیست؟

در این بخش ابتدا تمام مهارت ها و ویژگی های الزم برای کارکنان بخش آرشیو سوانح 
هوایی از متون معتبر موجود، استانداردها و نتیجۀ مصاحبه ها استخراج و در جدولی 
به صورت طیف لیکرت 5تایی تقسیم شد؛ سپس در اختیار کارشناسان دفتر بررسی سوانح 

و حوادث قرار گرفت تا براساس اهمیت رتبه بندی شوند.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد نیروی انسانی
در جدول شمارۀ 1 مقوله های اصلِی بررسی شدۀ بُعد نیروی انسانی ذکر شده است و در 

جدول های دیگر مؤلفه های فرعی هریک از این مقوله ها با رتبه بندی ذکر شده است.

میانگین رتبهمعیارهای اصلی بُعد نیروی انسانی

2/26مهارت فنی الزم برای کارکنان مراکز آرشیوی

3/72مهارت های فنی و تخصصی موردنیاز برای کارکنان

2/41تحصیالت و تخصص کارکنان

3/57دانش مرتبط با حوزۀ سوانح هوایی برای کارکنان آرشیو سوانح هوایی

3/03مهارت های الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و ارتباط با دیگر نهادها

   

جدول 1
 سنجش میانگین رتبۀ معیارهای
 ُبعد نیروی انسانی

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای گردآوری منابع اطالعاتی
اسناد سوانح هوایی با دو روش تولید و انتقال تهیه می شود و اهدا و واسپاری سند در این 

حوزه وجود ندارد. در جدول شمارۀ 2 نحوۀ گردآوری اسناد ذکر و رتبه بندی شده است.

 سنجش معیارها و ابعاد شاخص گردآوری منابع نشان می دهد که بین دو بُعد تولید 
و انتقال اختالف معناداری وجود ندارد و هر دو بُعد اولویت یکسانی دارند.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای آماده سازی اسناد
در جدول شمارۀ 3 آماده سازی اسناد در قالب 2 مؤلفه ذکر شده است.

سنجش معیارها و ابعاد شاخص آماده سازی اسناد نشان می دهد که بین دو بُعد مذکور 
اختالف معناداری وجود ندارد.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای تنظیم و توصیف منابع
در جدول شمارۀ 4 توانایی های نیروی انسانی موجود در سوانح هوایی از بُعد تنظیم و 

توصیف منابع بررسی شده است.

میانگین رتبهشاخص های بُعد گردآوری منابع اطالعاتی

1/44تولید

1/56انتقال

   

جدول 2
سنجش میانگین رتبۀ معیارهای گردآوری منابع 

اطالعاتی

   

جدول 3
سنجش میانگین رتبۀ معیارهای

 آماده سازی اسناد

   

جدول 4
سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد 

تنظیم و توصیف منابع

میانگین رتبهشاخص های بُعد آماده سازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسه

1/53قراردادن مواد آرشیوی در پوشش مناسب

1/47چسباندن اطالعات مرتبط روِی پوشش مخصوص نگهداری

میانگین رتبهشاخص های بُعد تنظیم و توصیف منابع

فهرست نویسی توصیفی (شامل عنوان، نام ماده، اسامی عوامل تولید، نام محل، نام 
رشکت سازنده، تاریخ ساخت، اطالعات فیزیکی دربارۀ آن مادۀ آرشیوی، یادداشت و 

باألخره خالصۀ محتوای مادۀ آرشیوی)
3/67

3/73فهرست نویسی تحلیلی (شامل موضوع و شناسه های افزوده)

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای حفظ و نگهداری منابع
در جدول شمارۀ 5 توانایی نیروی انسانی ازلحاظ توانایی در حفظ و نگهداری منابع 

آرشیوی بررسی شده است.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای دسرتسی به منابع
در جدول شمارۀ 6 معیارهای دسترسی کاربران به منابع آرشیوی در قالب 4 مقوله ذکر 

شده است.

میانگین رتبهشاخص های بُعد تنظیم و توصیف منابع

3/17توانایی کار با فهرست برگۀ چاپی و الکرتونیکی

3/24آشنایی مناسب با نرم افزارهای کتابخانه ای و آرشیوی و شناخت قابلیت های آن ها

3/66دانش گسرتده درزمینۀ روش های فهرست نویسی ازجمله روش رایانه ای

3/53داشنت دانش سندداری

   

   

   

ادامۀ جدول 4

جدول 5

جدول 6

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای
 ُبعد تنظیم و توصیف منابع

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای 
حفظ و نگهداری منابع

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای
 دسرتسی به منابع

میانگین رتبهشاخص های بُعد حفظ و نگهداری منابع

3رفع آلودگی و ضدعفونی منابع

2/87انتقال منابع به فرمت های حفاظتی

2/96ایجاد رشایط مناسب برای نگهداری

3/03تهیۀ کپی از نسخۀ اصل منابع

3/14بررسی دوره ای منابع

میانگین رتبهشاخص های بُعد دسرتسی به منابع

2/56توانایی ایجاد امکان دسرتسی آسان به منابع مطابق با حقوق مراجعه کنندگان

2/53آگاهی دادن به مراجعان دربارۀ رویۀ کار و تغییروتحوالت، مطابق با آیین نامه

2/47توانایی توصیف دقیق و مناسِب منابع به منایش درآمده

2/44توانایی عرضۀ توضیحات برای منابعِ دارای محدودیت دسرتسی

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای گردآوری منابع
باید  حوادث  و  سوانح  بررسی  دفتر  انسانی  نیروی  که  اطالعاتی  شمارۀ 7  در جدول 

جمع آوری و حفظ و نگهداری کند، در قالب 6 مؤلفه ذکر شده است.

سنجش معیارهای ضوابط اخالقی الزم در یک مرکز آرشیوی سوانح هوایی
اخالق حرفه ای، مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخالقی پذیرفته شده ای است که 
سازمان ها یا مجامع حرفه ای مقرر می کنند تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را در 
اجرای وظایف حرفه ای برای اعضای خود فراهم آورند. در جدول شمارۀ 8 ضوابط 

اخالقی الزم برای یک مرکز آرشیوی سوانح هوایی در 7 مؤلفۀ اصلی آورده شده است.

میانگین رتبهشاخص های بُعد گردآوری منابع

2/74منت گزارش های سوانح هوایی

3/66فیلم ثبت شده از سانحه

3/66مصاحبه با افراد دررابطه با سوانح

3/81عکس از سانحه و هواپیام

3/71اشیا

3/41اطالعات پروازی هواپیامی سانحه دیده

   

جدول 7
سنجش میانگین رتبۀ 

معیارهای گردآوری منابع

   

جدول 8
سنجش معیارهای ضوابط اخالقی الزم در یک 

مرکز آرشیوی سوانح هوایی

میانگین رتبهشاخص های بُعد ضوابط اخالقی الزم در یک مرکز آرشیوی

4/43نگهداری و حفظ متامیت مواد مجموعه

3/73درست کاری در دسرتس پذیرکردن، مجموعه سازی و دیگر فعالیت ها

3/67حق دسرتسی

4/23رعایت حاکمیت قانون و تصمیم گیری مبتنی بر خط مشی

3/97راستی، درستی، پاسخگویی و شفافیت

3/83حفظ ارسار محرمانه

4/07تالش برای رسیدن به رشد حرفه ای، رفتار شخصی، روابط حرفه ای و وظیفۀ مراقبت از آن

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین معیارها اختالف معناداری وجود ندارد؛ یعنی 
میانگین رتبۀ به دست آمده بین معیارها تقریباً در یک مقیاس قرار دارد.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای تحصیالت و تخصص کارکنان
در جدول شمارۀ 9 تحصیالت و تخصص نیروی انسانی در سه مقوله ذکر شده است.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای دانش مرتبط با حوزۀ سوانح
در جدول شمارۀ 10 شاخص های بُعد دانش مرتبط با سوانح هوایِی الزامی برای کارکنان، 

در قالب 7 مقوله ذکر شده است.

میانگین رتبهشاخص های بُعد تحصیالت و تخصص کارکنان

2/57سطح تحصیالت کارشناسی ارشد آرشیو به عنوان حداقل تحصیالت

1/46گذراندن دورۀ کارآموزی تخصصی در حوزۀ آرشیو اسناد

1/97گذراندن دورۀ کارآموزی برای کسب مهارت در کتابداری
   

   

جدول  9

جدول  10

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای
 تحصیالت و تخصص کارکنان

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای
 دانش مرتبط با حوزۀ سوانح

میانگین رتبهشاخص های بُعد دانش مرتبط با حوزۀ سوانح

2/71آشنایی با تاریخچۀ سوانح هوایی

4/10آشنایی با پایان نامه ها و پایگاه های داده در حوزۀ سوانح هوایی

3/91آشنایی با وب سایت های تخصصی سوانح هوایی

4/21آشنایی با نرشیات و کتاب های تخصصی هوانوردی و سوانح هوایی

4/40آشنایی با فرهنگ نامه ها و دایرةاملعارف ها و اصطالح شناسی سوانح هوایی

4/37داشنت مدرک مرتبط با هوانوردی یا تجربۀ کار در دفرت بررسی سوانح و حوادث

4/29آشنایی با نرم افزارهای سوانح هوایی

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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سنجش معیارهای مهارت های الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل
در جدول شمارۀ 11 مهارت های الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و 

ارتباط با دیگر نهادهای بخش آرشیو سوانح هوایی در قالب 15 مقوله ذکر شده است.

پرسش فرعی پنجم: مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیامیی، از دیدگاه کارشناسان سوانح هوایی سازمان هواپیامیی کشوری چیست؟

برای پاسخ به این پرسش تجهیزات را در سه مؤلفۀ اصلی ذکرشده در جدول شمارۀ 12 
گنجانده ایم. این تجهیزات شامل تجهیزات فنی است که مقوله های فرعی آن در جدول 
شمارۀ 13 ذکر و رتبه بندی شده است؛ همچنین شامل تجهیزات حفاظت و نگهداری 
است که مقوله های فرعی آن در جدول شمارۀ 14 ذکر و رتبه بندی شده است و همچنین 

میانگین رتبهشاخص های بُعد مهارت های الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و دیگر نهادها

8/22آشنایی با مجامع و انجمن های آرشیوی

7/46عضویت در مجامع و انجمن های آرشیوی

5/96ارتباط با مجامع و انجمن های آرشیوی

6/44حضور فعال در مجامع و انجمن های آرشیوی

6/13همکاری با کشورهای دیگر درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی

8/35رشکت در سمینارها و کنفرانس ها

7/57تعامل با رشکت های هواپیامیی داخل کشور

8/84تعامل با آرشیو سوانح هوایی کشورهای دیگر

8/93تعامل با ایکائو

9/76تعامل با خلبانان سوانح هوایی، پژوهش گران، مهندسان پرواز، و برج مراقبت

9/25تعامل با کشورهای سازندۀ هواپیام

8/60تعامل با کشور طراح هواپیام

8/24تعامل با کشور ثبت کنندۀ هواپیام

ECCAIRS1 7/78تعامل با

8/47مبادلۀ اطالعات سوانح و حوادث هواپیامیی با کشورهای دیگر

   

جدول 11
سنجش میانگین رتبۀ معیارهای مهارت های الزم 
برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و 

ارتباط با دیگر نهادها

1. European Co-ordination Centre 
for Accident and Incident Reporting 
Systems

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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تجهیزات موردنیاز کاربران است که مقوله های فرعی آن در جدول شمارۀ 15 ذکر و 
رتبه بندی شده است.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات فنی
در جدول شمارۀ 13 تجهیزات فنی در قالب 14 مقوله ذکر شده است.

میانگین رتبهشاخص های کلی امکان سنجی

2/53تجهیزات فنی

2/37تجهیزات حفاظت و نگهداری

1/10تجهیزات موردنیاز کاربران

   

   

جدول  12

جدول  13

 اولویت بندی میانگین رتبۀ 
معیارهای ُبعد تجهیزات

 سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد 
تجهیزات فنی

میانگین رتبهشاخص های بُعد تجهیزات فنی

8/39رسور

8/79رایانه

8/40نرم افزارهای مرتبط

8/03شبکه

6/60اسکرن

6/44دستگاه زیراکس

7/09پروژکتور

7/21ضبط صوت

8/06دوربین فیلم برداری و میکروفن برای ضبط مصاحبه

7/59دستگاه پخش فیلم

7/86دستگاه بزرگ منایی عکس

5/19ویرتین منایش

8/16تجهیزات بازخوانی ضبط کننده هایی که به شدت آسیب دیده اند

7/21چاپگر

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات حفاظت و نگهداری
در جدول شمارۀ 14 تجهیزات حفاظت و نگهداری در 15 مقوله ذکر شده است.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات موردنیاز کاربران

میانگین رتبهشاخص های بُعد تجهیزات حفاظت و نگهداری

8/77برق اضطراری ساختامن

7/70دفاتر ثبت

8/36وسایل ضدعفونی کنندۀ منابع

9/49دستگاه اطفاِی حریق و دستگاه های هشداردهندۀ حرارتی

7/40وسایل سنجش اسیدیته از آلودگی سطحی

7/63دماسنج و رطوبت سنج

6/66دستگاه سنجش میزان آلودگی محیطی و آالینده

8/80پوشه ها و جعبه های غیرِاسیدی برای نگهداری اسناد متنی

8/11تجهیزات مناسب برای حمل ونقل جعبه های اسناد

8/53آلبوم ها و پوشش های مخصوص نگهداری عکس

7/87قوطی فلزی برای نگهداری اشیا

7/80قفسه بندی فلزی مخزن (ثابت و ریلی)

7/09قفسه های مخصوص نگهداری قوطی های فیلم

CD/DVD 8/16قفسه های مخصوص نگهداری

7/64قفسه های مخصوص جعبۀ اشیاء

   

جدول 14

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات 
حفاظت و نگهداری

   

جدول 15

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات 
موردنیاز کاربران

میانگین رتبهشاخص های بُعد تجهیزات موردنیاز کاربران

3/23رایانه برای جست وجو در نرم افزار

3/23جزوه های راهنامی استفاده از آرشیو، نرم افزار و…

2/96میزهای بزرگ برای بررسی اشیا

2/91میزهای مطالعه

2/67کمدهای شخصی برای استفادۀ مراجعان

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد نرم افزار

میانگین رتبهشاخص های بُعد نرم افزار

6/57پشتیبانی از انواع مختلف مدارک و قالب ها

10/04برخورداری از موتورهای جست وجوی مناسب

10/00پیوندهای فرامتنی میان اسناد

8/83امکان تعیین شناسه های امنیتی

8/70تعیین سطوح دسرتسی

پیش بینی هــای امنیتــی همچــون حفاظــت بــا گــذرواژه بــرای ورود و یــا منایــش بخش هــای خاصــی از 
اطالعــات یــا کارکردهــای خــاص

7/21

7/84امکاِن گرفنت گزارش های مختلف متناسب با نیاز

9/29امکان ردیابی فعالیت یک کاربر مشخص در محدودۀ زمانی

6/14ذخیره و مدیریت محتوا (منابع موجود در آرشیوهای اسناد)

8/63حفظ متامیت اسناد الکرتونیکی

9/29مدیریت برونداد: چاپ، تکثیر، ارسال ازطریق پست الکرتونیکی و دورنگار

8/76جست وجو و بازیابِی اطالعات کتاب شناختی و درون متنی

8/73کنرتل امنیت

8/10امکان ارزیابی فنی-تخصصی

9/76امکان نظارت، بازبینی، و ارزیابی توسط متخصصان

8/11امکان نظارت، بازبینی و ارزیابی توسط کاربران

   

جدول  16
سنجش میانگین رتبۀ
 معیارهای ُبعد نرم افزار

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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پرسش فرعی ششم: مشخصات ساختامنی الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیامیی کشوری چیست؟

در طراحی ساختمان آرشیو، الزم است تا به استانداردها، نظر افراد متخصص، و منابع معتبر 
توجه شود؛ بنابراین از منابع مختلف و استانداردهای مرتبط در این حوزه کمک گرفته 
شد تا این مؤلفه ها به شکلی مناسب دسته بندی و تفکیک شوند. در این بخش مشخصات 
ساختمانی، براساس استانداردهای موجود برای ساختمان آرشیو، و منابع معتبر جمع آوری 
شد. همۀ این مقوله ها در یک سطح اند و وجود همۀ آن ها اهمیت دارد؛ به همین دلیل این 
بخش توسط کارشناسان سوانح هوایی اولویت بندی نشده است و مشخصات ساختمانی 

الزم برای ایجاد آرشیو سوانح هوایی فقط براساس استانداردها قید شده است.

مقولهردیف

آفتاب گیربودن1

قرارنداشنت در مسیر باد2

نبودن درمعرض جوندگان، حرشات، و آفات3

دوربودن از تأسیسات نظامی، انبارهای مواد منفجره یا شیمیایی یا هسته ای، کارخانه ها و مانند آن ها4

دوربودن از مناطق مرطوب )دریا، دریاچه، رودخانه(5

نبودن درمعرض آب گرفتگی، زلزله، و طوفان6

قرارنداشنت در جوار ساختامن های بلند7

نداشنت آلودگی محیطی )گردوغبار، گازهای سمی مانند دی اکسید گوگرد یا سولفید هیدروژن(8

دسرتسی آسان به ساختامن آرشیو برای مراجعان و وسایِل نقلیه9

دوربودن از آتش فشان ها10

لحاظ شدن نیازهای سی سال آرشیوی11

وجود خزانه ای امن در نزدیکی ساختامن برای انتقال اسناد در مواقع بحرانی12

   

جدول 17

مقوله های فرعی مربوط به محل قرارگرفنت 
ساختامن

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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در جدول شمارۀ 18 موضوعات مربوط به استحکام ساختمان در شش مؤلفۀ اصلی 
آمده است.

مقولهردیف

استفاده از مصالح دارای استانداردهای ایمنی1

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رسما2

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر خشکی3

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رطوبت4

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر آتش سوزی5

سازۀ اصلی ساختامن باید از جنس فلز یا بتون باشد تا دربرابر زلزله مقاومت الزم را داشته باشد.6

مقولهردیف

مجهزبودن به عایق صوتی1

وجود پنجره هایی با مساحت کنرتل شده2

3
ــری از  ــرای جلوگی ــرای المپ هــای مصنوعــی غیرخورشــیدی ب ــا روکــش ب اســتفاده از المپ هــای مخصــوص ی

تخریــب مــواد آرشــیوی

وجود پنجره های دارای فیلرت نور فرابنفش4

مقولهردیف

استفاده از صافی ها برای مقابله با حرشات و گردوغبار1

استفاده از فیلرتهای تصفیه کنندۀ هوا2

هواکش استاندارد3

دستگاه هواساز4

مقولهردیف

دیوارهای خارجی دوجداره با فضای خأل (ایجادکردن نوعی عایق)1

فضای خالی بین سقف اتاق ها و طبقۀ باال (ایجادکردن نوعی عایق)2

عایق پشت بام3

   

   

   

   

جدول  18

جدول  19

جدول  20

جدول  21

 مولفه های مربوط به
 استحکام ساختامن

مقوله های فرعی مربوط به 
کنرتل صدا و نور

مقوله های فرعی مربوط 
به کنرتل دما و رطوبت

مقوله های فرعی مقابله ب
ا آلودگی ها

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی



147
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت چهارم، زمستان 1397، شامرۀ پیاپی 112

مقولهردیف

1
محرمانگی: استفاده از رمزنگاری اطالعات برای حفاظت از اطالعات حساس و حیاتی به صورت ذخیره شده یا 

منتقل شده

یکپارچگی متامیت: همواره داده در مقابل تغییرات تصادفی یا تعمدی حفاظت شود.2

دردسرتس بودن: همواره داده برای کاربران مجاز دردسرتس و قابل استفاده خواهد بود.3

عدم انکار: استفاده از روش رمزنگاری برای به دست آوردن شواهد بر وقوع یا عدم وقوع یک رویداد یا فعالیت4

تصدیق: دست یابِی گیرندگان تأیید می شود و عملیاتی که قصد دارند انجام دهند بررسی و مجوز الزم صادر می شود.5

کنرتل دسرتسی: محدودکردن استفاده از رسویس های الکرتونیکی به جز برای افراد مجاز6

7
حراست از خرابی بیشرت اسناد با جلوگیری از ورود و دسرتسی افراد غیرمجاز که باعث دستربد به سند یا زوال سند 

می شوند.

حفاظت از مدارک با عکس برداری یا هر کار دیگری برای مقابله با برچیده شدن، محوشدن، گم شدن، و خراب شدن.8

مقوله ردیف

الف: قفل ها و لوالهایی با امنیت زیاد

متام ورودی های ساختامن 

(درها، پنجره ها، دریچه ها) 

باید حفاظت شده باشند.

امنیت 

بیرون 

ساختامن

1

ب: شیشۀ امنیتی 2

ج: موانع (حصارها، نرده ها) 3

د: سیستم های زنگ خطر 4

ھ: سیستم های روشنایی 5

تجهیز به دوربین مداربسته 6

قرارگرفنت مخزن در یک واحد مستقل خودگردان

امنیت 

داخل 

ساختامن

7

داشنت خروجی اضطراری مناسب که از داخل به آسانی باز شود و از بیرون باز نشود. 8

ایمن بودن مخزن دربرابر رسقت، تخریب، و تروریسم 9

زنگ خطر متصل به میز کنرتل 10

نبودن پنجره در مخزن 11

وجود سیستم های اعالمِ خطر و هشدار در مواقع بحران 12

قراردادن کاالهای منایشی و مجموعه اسناد باارزش در اتاق ها یا جعبه های امن 13

تجهیز محل های کم تردّد به دوربین های مداربسته یا آیینه های محّدب 14

نصب سیستم موج یاب حرکتی برای بعداز ساعت کار 15

وجود سیستم های اطفاِی حریق مکانیزه و پیرشفته 16

زنگ خطر متصل به ایستگاه آتش نشانی یا ایستگاه زنگ خطر مرکزی 17

قفسه بندی مجهز به حائل سقفی برای مقابله با خرابی ناشی از آب و جریان آتش سوزی 18

وجود سیستم آب پاش برای حوادث آتش سوزی 19
   

   

جدول 22

جدول 23

مقوله های مربوط به امنیت

مقوله های مربوط به امنیت اطالعات

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان هواپیمایی کشوری بود.
منظور از امکان سنجی، بررسی وضعیت این دفتر ازلحاظ نیروی انسانی، تجهیزات 

و ساختمان برای جمع آوری، سازمان دهی، نگهداری و خدمت رسانی به مراجعان است.
یافته های پژوهش نشان داد که در بخش نیروی انسانی هیچ یک از کارمندان شاغل 
در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری با مباحث 
تخصصی رشتۀ کتابداری و آرشیو )فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، توانایی کار با 
فهرست برگه، دانش سندداری، و نرم افزارهای آرشیوی( آشنایی ندارند. درزمینۀ دانش 

مقوله ردیف

تخصیص محلی برای مطالعۀ اسناد متنی (گزارش، یادداشت، و بریدۀ جراید)

تاالرهای پژوهش 

شامل:

1

تخصیص محلی برای مشاهدۀ فیلم ها و مصاحبه ها 2

تخصیص محلی برای بازشنوایی اسناد شنیداری 3

تخصیص محلی برای مشاهدۀ عکس 4

تخصیص محلی برای مطالعۀ اسناد الکرتونیکی 5

محل دریافت اسناد

فضای فنی

6

محل آزمایشگاه و ضدعفونی کردن اسناد 7

محل کنرتل و بازبینی، بازشنوایی و تنظیم و پردازش مواد آرشیوی 8

تخصیص محل دیجیتال سازی و تهیۀ نسخۀ کپی از اسناد 9

تخصیص محلی برای آماده سازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسه ها 10

محل ارزشیابی و تفکیک اسناد 11

اسناد متنی

تفکیک مخازن 

برای انواع منابع

12

عکس ها 13

نقشه ها 14

فیلم ها و منابع صوتی 15

اشیاء 16

گاوصندوق برای اسناد بسیار محرمانه 17

فضایی مخصوص بحث و گفت وگو میان پژوهش گران 18

فضای موردنیاز برای برپایی منایشگاه و هامیش 19

وجود کتابخانۀ تخصصی هوانوردی 20

تخصیص فضایی اداری برای پذیرش مراجعان 21

تفکیک فضای مخزن از فضای اداری و محل مراجعان 22

   

جدول  24
تخصیص محلی برای بخش های
 مختلف آرشیو

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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تخصصی کارکنان 7 کارمند از 9 کارمند کاماًل با سوانح هوایی آشنایند و با دیگر کشورها 
و ایکائو هم در ارتباط اند؛ بنابراین سازمان هواپیمایی باید برای استفاده از افراد متخصص 
در حوزۀ کتابداری و آرشیو )باتوجه به اولویت بندی مهارت ها در جدول 1 تا 11( و یا 
افزایش مهارت های کارکنان فعلی خود تصمیم گیری کند که در بخش پیشنهادها هم به این 

موضوع اشاره شده است.
تجهیزات فنی )بازبینی و بازشنوایی( دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی 
کشوری شامل یازده دستگاه رایانه است که دو دستگاه در قسمت بایگانی قرار دارد و 
نه دستگاه دیگر برای هر کارمند یک دستگاه موجود است. دوربین فیلم برداری حرفه ای 
دیجیتال، ضبط صوت، و دستگاه پخش فیلم هم در این دفتر موجود است. تجهیزات 
حفاظت و نگهداری این مرکز فقط شامل دوربین های مداربسته است که این تجهیزات 
پاسخگوی نیازهای ایجاد آرشیو نیست و سازمان هواپیمایی باید برای تهیۀ تجهیزات 
مناسب )طبق جدول 12 تا 16( اقدام کند. سازمان های هواپیمایی معموالً تجهیزاتی پیشرفته 
و روزآمد دارند؛ بنابراین به نظر می رسد که مهیاکردن تجهیزات مناسب برای ایجاد آرشیو 

برای سازمان هواپیمایی کشوری ایران امکان پذیر باشد.
با تهدید اساسی مواجه است:  ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری به دالیل زیر 
استفاده نکردن از مصالح مقاوم دربرابر آتش؛ مجهزنبودن به عایق صوتی باتوجه به آلودگی 
المپ های  از  استفاده نکردن  هواپیمایی؛  باندهای  به  نزدیکی  به علت  منطقه  آن  صوتی 
مخصوص و دستگاه های کنترل دما و رطوبت. در طراحی ساختمان های آرشیو اسناد 
از استانداردهای ویژه ای پیروی می شود؛ بنابراین ساختمان آرشیو دفتر سوانح سازمان 
هواپیمایی هم باید با این استاندارها مطابقت داشته باشد )این استاندارهای در جدول 17 تا 
24 آمده است(. سازمان های هواپیمایی معموالً از ضوابط امنیتی پیشرفته ای پیروی می کنند؛ 
بنابراین به نظر می رسد که برای سازمان هواپیمایی ایران هم امکان تطابق با ضوابط امنیتی 

ساختمان آرشیوها امکان پذیر باشد.

پیشنهادهای پژوهش
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهادهایی در دو بخش مطرح می شود:

1. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش
موارد زیر به عنوان راه کارهای پیشنهادِی برگرفته از یافته های پژوهش عرضه می شود:
• دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری برای راه اندازی آرشیو 

خود به تدوین خط مشی نیاز دارد.

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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• در محتوای خط مشی به جذب حمایت های مالی و تخصیص بودجه از َسمت 
سازمان مادر توجه شود.

• بودجۀ ویژه ای در اختیار این مرکز قرار گیرد تا بتواند تجهیزات موردنیاز را تهیه کند.
• نرم افزاری تهیه شود که توانایی توصیف، سازمان دهی و بازیابی انواع منابع آرشیوی 

و اسناد سوانح هوایی را داشته باشد.
• سازمان هواپیمایی کشوری، مخازن خود را برای نگهداری انواع منابع موجود در 

این مرکز آماده سازی کند.
• دوره های کارآموزی تخصصی کتابداری و آرشیو برای نیروی های شاغل برگزار 
شود یا متخصصان کتابداری و آرشیو در کنار متخصصان سوانح هوایی به کار 

گرفته شوند.
• همکاری های بیشتری بین دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری 
و شرکت های هواپیمایی انجام شود تا هم، اطالعات سوانح هوایی دقیق تر ثبت 
شود و هم، از کارشناسان این شرکت ها در بررسی علل سوانح هوایی استفاده 

شود.
• واحد تکثیر، نسخه برداری، تبدیل و تحول به نمودار، و نقشه خوانی برای بررسی 

اسناد سوانح هوایی ایجاد شود.
• امکان دسترسی به فایل الکترونیک پایگاه های اطالعاتی مراکز ذی ربط با کمترین 

تشریفات فراهم شود.
• پایگاه ثابت ثبت و نگهداری اسناد و مدارک ایجاد شود و امکان دسترسی به شبکۀ 

اطالعات سراسرِی دفتر سازمان هواپیمایی کشوری فراهم شود.
 

2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
• انجام مطالعه ای دقیق و علمی دربارۀ تدوین خط مشی برای ایجاد آرشیو سوانح 

هوایی؛
• انجام مطالعۀ تطبیقی آرشیوهای سوانح هوایی کشورهای مختلف جهان.
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انکس 13

اشیا

مجموعه قوانین ایکائو، 
انکس 13

اطالعات پروازی هواپیامی سانحه دیده

ویرجینیا، 1382
سطح تحصیالت کارشناسی ارشد آرشیو 

به عنوان حداقل تحصیالت استانداردهای آموزشی 
و صالحیت علمی 

موردنیاز برای کارکنان 
آرشیو

مهارت و تخصص 
ویرجینیا، 1382کارکنان

گذراندن دورۀ کارآموزی تخصصی در 
حوزۀ آرشیو اسناد

ویرجینیا، 1382
گذراندن دورۀ کارآموزی برای کسب 

مهارت در کتابداری

قدیمی، 1389 نگه داری و حفظ مواد مجموعه

معیارهای ضوابط 
اخالقی الزم در 

یک مرکز آرشیوی 
سوانح هوایی

قدیمی، 1389 درست کاری در دسرتس پذیرکردن، مجموعه سازی و دیگر فعالیت ها

قدیمی، 1389 رعایت حاکمیت قانون و تصمیم گیری مبتنی بر خط مشی

قدیمی، 1389 حق دسرتسی

قدیمی، 1389 راستی، درستی، پاسخگویی و شفافیت

قدیمی، 1389 حفظ ارسار محرمانه

قدیمی، 1389
تالش برای رسیدن به رشد حرفه ای؛ رفتار شخصی، روابط حرفه ای و 

وظیفۀ مراقبت از آن 1.  http://www.cao.ir/web/accidents/15

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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منابع نیروی انسانی

آرشیو آمریکا4 آشنایی با تاریخچۀ سوانح هوایی

دانش مرتبط با حوزۀ 
سوانح هوایی برای 

کارکنان آرشیو سوانح 
هوایی

صفی پور، 1386 آشنایی با پایان نامه ها و پایگاه های داده در حوزۀ سوانح هوایی

صفی پور، 1386 آشنایی با وب سایت های تخصصی سوانح هوایی

صفی پور، 1386
آشنایی با نرشیات و کتاب های تخصصی هوانوردی و 

سوانح هوایی

طالب حقیقی، 1394
آشنایی با فرهنگ نامه ها و دایرةاملعارف ها و اصطالح شناسی 

سوانح هوایی

آرشیو پان امریکن 103
داشنت مدرکی مرتبط با هوانوردی و یا تجربۀ کار در بخش 

سوانح هوایی

مروی نام، 1390 آشنایی با نرم افزارهای سوانح هوایی

آرشیو آمریکا آشنایی با مجامع و انجمن های آرشیوی

مهارت های الزم 
برای کارکنان درزمینۀ 

تعامل با جوامع 
خلبانی و ارتباط با 

دیگر نهادها

آرشیو آمریکا عضویت در مجامع و انجمن های آرشیوی

آرشیو آمریکا ارتباط با مجامع و انجمن های آرشیوی

آرشیو آمریکا حضور فعال در مجامع و انجمن های آرشیوی

فرشچی طهرانی، 1390 همکاری با کشورهای دیگر درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری رشکت در سمینارها و کنفرانس ها

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری تعامل با رشکت های هواپیامیی داخل کشور

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری تعامل با آرشیو سوانح هوایی کشورهای دیگر

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری تعامل با ایکائو

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری

تعامل با خلبانان سوانح هوایی، پژوهش گران، مهندسان پرواز، 
و برج مراقبت

مجموعه قوانین ایکائو، 
انکس 13 تعامل با کشورهای سازندۀ هواپیام

مجموعه قوانین ایکائو، 
انکس 13 تعامل با کشور طراح هواپیام

مجموعه قوانین ایکائو، 
انکس 13 تعامل با کشور ثبت کنندۀ هواپیام

ایکرز، 2016 ECCAIRS تعامل با

سایت سازمان هواپیامیی 
کشوری مبادلۀ اطالعات سوانح و حوادث هواپیامیی با کشورهای دیگر

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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منابع تجهیزات

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 رسور

تجهیزات 
فنی

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 رایانه

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 نرم افزارهای مرتبط

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 شبکه

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 اسکرن

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 دستگاه زیراکس

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 پروژکتور

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 ضبط صوت

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 دوربین فیلم برداری و میکروفن برای ضبط مصاحبه

یارمحمدی، 1388 دستگاه پخش فیلم

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 دستگاه بزرگ منایی عکس

تعاونی، 1377 ویرتین منایش

آیین نامۀ سوانح و حوادث هوایی 
(غیرنظامی)

تجهیزات بازخوانی ضبط کننده هایی که به شدت آسیب 
دیده اند

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 چاپگر

یارمحمدی، 1388 برق اضطراری ساختامن

تجهیزات 

حفاظت و 

نگهداری

طالب حقیقی، 1394 دفاتر ثبت

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 وسایل ضدعفونی کنندۀ منابع

عازم، 1386 دستگاه اطفاِی حریق و دستگاه های هشداردهندۀ حرارتی

مرکز آرشیو پرواز پان امریکن 103 وسایل سنجش اسیدیته از آلودگی سطحی

عزیزی، 1385 دماسنج و رطوبت سنج

عزیزی، 1385 دستگاه سنجش میزان آلودگی محیطی و آالینده ها

سنوالد، 1389 پوشه ها و جعبه های غیراسیدی برای نگهداری اسناد متنی

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 تجهیزات مناسب برای حمل ونقل جعبه های اسناد

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 آلبوم ها و پوشش های مخصوص نگه داری عکس

انجمن آرشیویست های آمریکا، 2015 قوطی فلزی برای نگهداری اشیا

عازم، 1386 قفسه بندی فلزی مخزن (ثابت و ریلی)

عازم، 1386 قفسه های مخصوص نگهداری قوطی های فیلم

عازم، 1386 CD.DVD قفسه های مخصوص نگهداری

عازم، 1386 قفسه های مخصوص جعبۀ اشیا

سنوالد، 1389 رایانۀ مخصوص جست وجو در نرم افزار

تجهیزات 
موردنیاز 
کاربران

سنوالد، 1389 جزوه های راهنامی استفاده از آرشیو، نرم افزار و...

عازم، 1386 میزهای بزرگ برای بررسی اشیا

عازم، 1386 میزهای مطالعه

عازم، 1386 کمدهای شخصی برای استفادۀ مراجعان

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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منابع نرم افزار

نعمتی انارکی و پورنقی، 1390 پشتیبانی از انواع مختلف مدارک و قالب ها

قابلیت های 

عمومی

صمیعی، 1383 برخورداری از موتورهای جست وجوی مناسب

ملکی، 1392 پیوندهای فرامتنی میان اسناد

ملکی، 1392 امکان تعیین شناسه های امنیتی

هدایتی خوش مهر، 1390 تعیین سطوح دسرتسی

ملکی، 1392
پیش بینی های امنیتی همچون حفاظت با گذرواژه برای ورود و 

یا منایش بخش های خاصی از اطالعات یا کارکردهای خاص

هدایتی خوش مهر، 1390 امکان گرفنت گزارش های مختلف متناسب با نیاز

هدایتی خوش مهر، 1390 امکان ردیابی فعالیت یک کاربر مشخص در محدودۀ زمانی

هدایتی خوش مهر، 1390 ذخیره و مدیریت محتوا (منابع موجود در آرشیوهای اسناد)

هدایتی خوش مهر، 1390 حفظ متامیت اسناد الکرتونیکی

هدایتی خوش مهر، 1390
مدیریت برونداد: چاپ، تکثیر، ارسال ازطریق پست الکرتونیکی 

و دورنگار

هدایتی خوش مهر، 1390 جست وجو و بازیابی اطالعات کتاب شناختی و درون متنی

زرین کلکی، 1388 کنرتل امنیت

ملکی، 1392 داشنت قابلیت ارزیابی فنی-تخصصی

ملکی، 1392 داشنت امکان نظارت، بازبینی و ارزیابی توسط متخصصان

ملکی، 1392 داشنت امکان نظارت، بازبینی و ارزیابی توسط کاربران

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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منابع امنیت اطالعات

استاندارد 27002
محرمانگی: استفاده از رمزنگاری برای حفاظت از اطالعات حساس و حیاتی ذخیره شده یا 

منتقل شده

استاندارد 27002 یکپارچگی متامیت: همواره داده در مقابل تغییرات تصادفی یا تعمدی حفاظت شود.

استاندارد 27002 دسرتس پذیری: داده همواره برای کاربران مجاز دردسرتس و قابل استفاده خواهد بود.

استاندارد 27002
انکارنشدن: استفاده از روش رمزنگاری برای به دست آوردن شواهد وقوع یا عدم وقوع یک 

رویداد یا فعالیت

استاندارد 27002
تصدیق: دست یابی گیرندگان تأیید شود و عملیاتی که قصد دارند انجام دهند بررسی و مجوز 

الزم صادر شود.

استاندارد 27002 کنرتل دسرتسی: محدودکردن استفاده از رسویس های الکرتونیکی به جز برای افراد مجاز

استاندارد 27002
حراست از خرابی بیشرت اسناد با جلوگیری از ورود و دسرتسی افراد غیرمجاز که باعث دستربد به 

سند یا زوال سند می شوند.

استاندارد 27002
حفاظت از مدارک شامل عکس برداری یا هر کار دیگر است تا از مدارکی که ممکن است 

برچیده شوند محو شوند گم شوند یا خراب شود محافظت شود.

استاندارد ساختامن

استاندارد 10443 آفتاب گیربودن

محل قرارگرفنت 
ساختامن

استاندارد 10443 قرارنداشنت در مسیر باد

استاندارد 10443 قرارنداشنت درمعرض جوندگان، حرشات، و آفات

استاندارد 10443
دوربودن از تأسیسات نظامی، انبارهای مواد منفجره، تأسیسات شیمیایی و 

هسته ای، کارخانه ها و مانند آن

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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استاندارد 10443 نبودن درمعرض آب گرفتگی، زلزله و طوفان

امن
خت

 سا
نت

گرف
رار

ل ق
مح

استاندارد 10443
نداشنت آلودگی محیط (گردوغبار و گازهای سمی مانند دی اکسید گوگرد یا 

سولفید هیدروژن)

عازم، 1386 نبودن در جوار ساختامن های بلند

استاندارد 10443 در امان بودن از حرشات و جوندگان

سنوالد، 1389 دسرتسی آسان به ساختامن آرشیو برای مراجعان

عزیزی، 1385 دوربودن از آتش فشان

پورنقی، انارکی، 1393 دسِت کم نیازهای سی سال آیندۀ آرشیو لحاظ شده باشد.

سنوالد، 1389 وجود خزانه ای امن در نزدیکی ساختامن برای انتقال اسناد در مواقع بحرانی

استاندارد 10443 استفاده از مصالح دارای استاندارد ایمنی

امن
خت

 سا
کام

تح
اس

استاندارد 10443 استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رسما

استاندارد 10443 استفاده از مصالح مقاوم دربرابر خشکی

استاندارد 10443 استفاده از مصالح مقام دربرابر رطوبت

استاندارد 10443 استفاده از مصالح مقاوم دربرابر آتش سوزی

پورنقی، انارکی، 1393
سازۀ اصلی ساختامن باید از جنس فلز یا بتون باشد تا دربرابر زلزله مقاومت 

الزم را داشته باشد.

سنوالد، 1389 مجهزبودن به عایق صوتی (نصب آکوستیک)

ور
و ن

دا 
 ص

رتل
طالب حقیقی، 1394کن وجود پنجره های دارای فیلرت نور فرابنفش

استاندارد 10443 وجود پنجره هایی با مساحت کنرتل شده

عازم، 1386
استفاده از المپ های مخصوص یا دارای روکش برای نورهای مصنوعی برای 

جلوگیری از تخریب منابع آرشیوی

استاندارد ساختامن

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...
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استاندارد 10443 استفاده از صافی و توری برای مقابله با حرشات و گردوغبار

امن
خت

سا
در 

ی 
دگ

آلو
 با 

له
قاب

م

استاندارد 10443 استفاده از فیلرتهای تصفیه کنندۀ هوا

استاندارد 10443 هواکش استاندارد

استاندارد 10443 دستگاه هواساز

استاندارد ساختامن

منابع امنیت

سنوالد، 1389 الف: قفل ها و لوالهایی با امنیت زیاد
متام نقاط ورودی 
به ساختامن )درها 
پنجره ها، دریچه ها( 
باید حفاظت شده 

باشند

امنیت 
بیرون 
ساختامن

سنوالد، 1389 ب: شیشۀ امنیتی

سنوالد، 1389 ج: موانع )حصارها، نرده ها(

استاندارد 10443 د: سیستم های زنگ خطر

استاندارد 10443 ه: سیستم های روشنایی

سنوالد، 1389 تجهیز به دوربین مداربسته

استاندارد 10443 قرارگرفنت مخزن در یک واحد مستقل خودگردان

امنیت 
داخل 

ساختامن

استاندارد 10443 مخزن خروجی اضطراری مناسب داشته باشد که از داخل به آسانی باز شود و از بیرون باز نشود

استاندارد 10443 ایمن بودن مخزن دربرابر رسقت، تخریب و تروریسم

استاندارد 10443 زنگ خطر متصل به میز کنرتل

استاندارد 10443 نبودن پنجره در مخزن

استاندارد 10443 وجود سیستم های اعالم خطر و هشدار در مواقع بحران

استاندارد 10443 قراردادن کاالهای منایشی و مجموعه اسناد باارزش در اتاق ها یا جعبه های امن

سنوالد، 1389 تجهیز محل های کم تردد به دوربین های مداربسته یا آیینه های محدب

سنوالد، 1389 نصب سیستم موج یاب حرکتی بعداز ساعات کار

استاندارد 10443 وجود سیستم های اطفاِی حریق مکانیزه و پیرشفته

استاندارد 10443 زنگ خطر متصل به ایستگاه آتش نشانی یا ایستگاه زنگ خطر مرکزی

عازم، 1394 وجود دوربین های مداربسته

استاندارد 10443 وجود سیستم آبپاش برای حوادث آتش سوزی

سنوالد، 1389 قفسه بندی برای مقابله با خرابی ناشی از آب و جریان آتش سوزی به حائل سقفی مجهز باشد.

مریم زارعی
 معصومه کربال آقائی کامران
  سعید رضائی شریف آبادی
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منابع تخصیص محلی برای بخش های مختلف آرشیو

سنوالد، 1389 تخصیص محل مطالعۀ اسناد متنی (گزارش، یادداشت و بریدۀ جراید)

تاالرهای 
پژوهش 

شامل:

سنوالد، 1389 تخصیص محل مشاهدۀ فیلم ها و مصاحبه ها

سنوالد، 1389 تخصیص محل بازشنوایی اسناد شنیداری

سنوالد، 1389 تخصیص محل مشاهدۀ عکس

یارمحمدی، 13888 تخصیص محل مطالعۀ اسناد الکرتونیکی

سنوالد، 1389 محل دریافت اسناد

فضای فنی

رسولی، 1393 محل آزمایشگاه و ضدعفونی کردن اسناد

انجمن آرشیویست های آمریکا محل کنرتل و بازبینی، بازشنوایی و تنظیم و پردازش مواد آرشیوی

یارمحمدی، 1388 تخصیص محل دیجیتال سازی و تهیۀ نسخۀ کپی از اسناد

سنوالد، 1389 تخصیص محلی برای آماده سازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسه ها

عازم، 1386 محل ارزشیابی و تفکیک اسناد

سنوالد، 1389 اسناد متنی

تفکیک 
مخازن برای 
انواع منابع

سنوالد، 1389 عکس ها

سنوالد، 1389 نقشه ها

سنوالد، 1389 فیلم و منابع صوتی

سنوالد، 1389 اشیاء

سنوالد، 1389 گاوصندوق برای اسناد بسیار محرمانه

سایت مجموعه راه حل های 
ایمنی هوایی5

فضایی مخصوص بحث و گفت وگو میان پژوهش گران

عازم، 1386 فضای موردنیاز برای برپایی منایشگاه و هامیش

آرشیو پرواز پان امریکن 103 وجود کتابخانۀ تخصصی هوانوردی

انجمن آرشیویست های آمریکا تخصیص فضایی اداری برای پذیرش مراجعان

امکان سنجی ایجاد آرشیو در 
دفرت بررسی سوانح و ...


