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مستندی است كه كليه پيمانکاران موظفند در زمان برگزاری مناقصه   hse-planطرح ایمنی و بهداشت و محيط زیست 

به عنوان بخشیی از پيشینهاد ینی خود به كاریرما ارا ه نمایند ر راهنمای ضا یر به عنوان مدركی در راسیتای تسیهيل تهيه 

hse-plan  پيمانکاران تهيه شده است ر 

Hse plan  مدت اجرای پيمان مورد بازنگری قرار گيرد ر یکی از بخش  مدركی زنده و پویا اسیت كه باید در تمام طول

 جمع تا تجهيز از عملياتی طرح های  جنبه اغلب كه باشید می عمليات كنترل به مربوط 13های اصیلی در ای  طرح بند 

 ضوزه سییه در كنترل ونيازمند خطرناك عمليات و ها یعاليت كليه بند ای  در .گردد می شییامل را كارگاه آوری 

 از بند ای  سیریصیلهای  داشیت بایدتوجه كه اسیت ذكر به الزم .گردد می مشیخ  زیسیت محيط و بهداشیت ایمنی،

 .گيرد قرار موردبازنگری  باید و بوده تغيير به نيازمند پيمان ماهيت و ضجم به توجه با طرح

پيمان ) شیامل الزامات  hseبایسیتی كليه الزامات مندر  در دیترهه شیرایط و شیرح كار  hse- planیاد آوری: در تهيه 

قانونی ، الزامات ایمنی ، الزامات بهداشیتی ، الزامات زیسیت محيطی ، الزامات بهداشیت محيط ، الزامات مصیرا منابع ،  

اطرات عمده پروژه ، الزامات ساختار الزامات تجهيز كارگاه ، الزامات بازسازی محيط و جمع آوری كارگاه ، یهرست مخ

 ، روش های اجرایی كاریرما و ررر( لحاظ گرددر hseنيروی انسانی 

 

 هدف : -1

درای  قسیمت هدا از طراضی    .پردازد می طرح اهداا بيان به و شیده محسیو  مقدمه نوعی به طرح از بخش ای 

hse plan   به كاربران معریی می گرددر 

ناميده می شیود تشیریو و تبيي  كليه  HSEهدا از طرح ایمنی ، بهداشیت و محيط زیسیت كه از ای  پط طرح و برنامه  

یعاليت های تاثير گذار بر ایمنی ، بهداشت و محيط زیست جهت پيشگيری از بروز ضوادث جانی ، خسارات مالی ، بيماری 

های شیغلی جهت همکاران ، كاریرما ، پيمانکاران یرعی و كليه ایراد ذینفع و ایجاد آسیيب های زیسیت محيطی و بهبود  

 در زیسیت محيط و بهداشیت ایمنی، مدیریت سیيسیتم برای مبنایی عنوان به طرح ای   ر پروژه می باشید رد HSEعملکرد 

 جهت كارگاه /سایت محل در آن از نسخه یک و شیده تشیریو پروژه در یعال همکاران كليه برای طرح ای .ميباشید پروژه

 ای  با مرتبط یرعی پيمانکاران و االسیتخدام جدید نيروهای جهت طرح ای  همچني  .موجود می باشید همکاران دسیترسیی

 شیده ذكر  یوابط كليه رعایت به موظف نيز ایشیان و شید خواهد تشیریو شیرو  عمليات از پيش جلسیات در نيز شیركت

 .می باشند طرح ای  در

 

 دامنه کاربرد: -2
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 اماك ، یيزیکی،و اشیخا  مشیمول آن مطرح می شیودر از جمله كليه محل های   hseدرای  بخش دامنه كاربرد طرح 

 كاال نقل و ضمل و كاری  های  ماموریت انجام جهت مقصد و مبداء نقاط و مسيرها ها، سایت دیاتر،

 :مثال طور به

 پيمانکارانهمکاران،  كليه جهت  ……………… پروژه در…………… شركت كاری محيطهای كليه  در طرح ای 

 .ميباشد االجرا الزم یرعی( )اصلی و

 تحت ژه پرو عمليات با مرتبط یعاليتهای آن در كه یيزیکی محل هرگونه كاری ازمحيطهای منظور اسیت ذكر به الزم

یعاليت های شركت در هنگام ضمل و نقل كاال  HSEكنترل شیركت رررررررررررررررررررررررر انجام می شود ر با توجه به ای  تعریف تاثيرات  

 و یا ماموریت های خار  از سایت نيز با توجه به ای  طرح می بایست در نظر گریته شود ر

 

 تعاریف: -3 

 سیایرتعاریف .گردد تسیهيل طرح از اسیتفاده تا گردد می ذكر اسیت، آمده طرح ای  در كه تعاریفی بخش ای  در

 .گردد ا ایه بایستی می بخش ای  در مورد برضسب نياز مورد

 نمونه تعاریف در زیر آمده است :

 پروژه پيمانکار :شرکت

 . دارند اشتغال شركت در پيمانی یا رسمی صورت به كه ميشود اطالق ایرادی  كليه به :کارکنان

 یا و مالی خسیارات یا و بيماری  مصیدوميت، صیورت به آسیيب، پتانسیيل دارای  كه اقدامی یا و و یعيت منبع،   :خطر

 .آنهاباشد از تركيبی

 آن خصوصيات تعریف و خطر یک وجود تشخي  شناسایی یرآیند :خطر شناسایی

 خسیارت یا بيماری  مصیدوميت، وخامت و خطرناك اتفاق یک رخداد اضتمال از تركيبی :بهداشکت و ایمنی ریسک 

 .آید پدید اتفاق آن موجب به كه ميتواند وارده

 خطر از دوری  درجه :ایمنی

 یا و مرگ آن(،  وخامت از نظر )صییرا بيماری  مصییدوميت، یک آن موجب به كه كار با مرتبط اتفاق :رویداد

 .دهد رخ بتواند یا رخداده اموال به خسارت

 .شود اموال به خسارت یا و مرگ بيماری، مصدوميت، به منجر كه است رویدادی  ضادثه یک :حادثه

 عنوان به ندهد، رخ اموال به خسیارت یا مير و مرگ یا بيماری  مصیدوميت، آن موجب به كه رویدادی  :حادثه شکهه

 قرار می گيرد ریا رخداد خطرناك مورد اشاره  "اتفاق ختم به خير "،  "شبه سانحه  "،  "شبه ضادثه  "یک 
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 كار محيط یا و كاری  یعاليت یک از كه )روضی( ذهنی یا جسیمی نامطلو  و تشیخي  قابل شیرایط :شکلیی بیماري

 .ميشود بدتر كار محيط /یعاليت آن اثر بر ویا می شود ناشی

 كه آنها بي  متقابل روابط و انسیانها جانوران، گياهان، طبيعی، منابع خاك، آ ، هوا، شیامل محيطی :زیسکت محیط

 .ميشود شامل را دنيا كل تا سازمان از محيط، ای  .می كند آن یعاليت در سازمان

 تاثيرمتقابل زیسیت محيط با بتواند كه سیازمان یک خدمات یا محصیوالت یا یعاليتها از بخشیی :زیسکیی محیط جنهه

 .باشد داشته

 از ناشیی آن از بخشیی یا تمام كه نامطلو ، یا مطلو  از اعم زیسیت محيط در تغييری  هر :زیسکیی محیط پیامد

 .می باشد سازمان یک محيطزیستی جنبه های 

 پيامد ای  خواه آن ناشیی پيامد وخامت و محيطی زیسیت جنبه یک رخداد اضتمال از تركيبی :زیسکیی محیط ریسک 

 .باشد بار یاجعه یا و دهد رخ بصورت تدریجی

 سازمان مرتبط می شود یا از آن تاثير می پذیردر HSE: یرد یا گروهی كه به عملکرد  طرف ذي نفع

 برآورده نشدن یک الزام ر یک عدم انطباق می تواند هر گونه انحراا از موارد زیر باشد : عدم انطهاق:

 استاندارد های كاری ، دستورالعمل های تخصصی ، روش های اجرایی ، الزامات قانونی •

 HSEالزامات قيد شده در طرح  •

 .می پذیرد انجام بالقوه انطباق عدم یک علت ضذا برای  كه اقدامی :پیشگیرانه اقدام

 .می پذیرد صورت شده كشف انطباق عدم یک ضذا منظور به كه اقدامی :اصالحی اقدام

آنها تعریف می شیود رای  مو یو   "شیرح شیغل ": مسیئوليت نهایی ایراد در دامنه اختيارات ایشیان كه توسیط  پاسکگگییی

 .می شود شامل نيز را دا می یا و موقت صورت به هه پایينتر رده های  به شده تفویضاختيارات  

 .می شوند رها هوا در صورت زا د به كه معلقی ذرات و بخارات گازها، :هیا آلیدگی

 كاری  استانداردهای  با مطابق مشخ  كار یک انجام توانایی :صالحیت

 كه را معمول غير و یعيت یک بروز از ناشیی اثرات كاهش برای  شیده برقرار پيش از طرح یک :اقیضکایی طرح

 .باشد داشته آسيب را ایجاد پتانسيل

 بسیتگی ا یطراری  موقعيت وسیعت .می باشید عمده ضادثه یک از منتج ا یطراری  موقعيت یک :اضکطراري میقعیت

 و می شوند درگير و عيت ای  در كه سازمانهایی تعداد آن، به دنبال .دارد پيوسیته وقو  به ميزان رویداد و نو  به

 .دارد ضادثه شدت به بستگی و عيت ا طراری، با مقابله وسعت

 برداشیته در را ضادثه یک ایجاد پتانسیيل كه می شیود گفته ناایمنی اعمال یا شیرایط به :رسکان آسکی  بالقیه عیامل

 ضادثه دیگر عامل هند یا یک با شیدن جمع صیورت در كه می شیود محسیو  ضادثه یاكتور یک عبارت دیگر به .باشید

 .می آید به وجود
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 خط مشی: -4

پروژه می بایسیت شیامل سیياسیتگذاری ها و  HSEخا  پروژه در  می گرددر خط مشیی  HSEخط مشیی در ای  بخش 

 مشیی خطو برگریته از خط مشیی شیركت )در صیورت وجود(،  HSEتعهدات مدیریت ارشید /مدیر پروژه در قبال  

 ممک  اجرا طی ودر شیده مشیخ  پروژه اجرای  از پيش مشیی خط .باشید موجود های  مشیی خط سیایر و كاریرما

 .شود سازی  روز به و بازنگری  پروژه مقتضيات به توجه با است

آینده   گيریهای   تصیميم راهنمای  بطوریکه شیود می تعریف كاری  یعاليتهای  از جریانی یا روش نقشیه، عنوان به مشیی خط

از طریق بيان اصیول و قواعد مربوطه ، یعاليت ها را هدایت  HSEو یا موثر در ای  نو  تصیميمات می باشیدر خط مشیی 

 می كندر

 به) را بيشیتری  وظایف شیرح و دهد می نشیان زیسیت محيط و ایمنی سیالمت، امر در را پيمانکار الزام و تعهد ميزان

 ایمنی، طرضهای  و اهداا باید مشیی خط.كند می پيشینهاد و ارا ه پيمانکاران برای  (شیده مشیخ  قانونی وظایف نسیبت

 :دهد قرار پوشش تحت را زیر مو وعات و كرده تهيه كار محل نيازهای  اساس بر را زیستی محيط و بهداشتی

 ازوجود اطمينان ضصیول و زیسیت محيط ضفظ و سیالم و ایم  محيطی ایجاد جهت مدیریت التزام و تعهد •

 محيطزیست به آسيب ایجاد عدم و كار محيط در گریته صورت یعاليتهای  تمام در بهداشت و ایمنی

ایمنی و بهداشتی خار  از ضد پذیرش و جنبه های زیست محيطی    به شناسایی و كنترل مخاطرات التزامتعهد و   •

 بارز

ر رعایت ضداقل اسیتانداردهای قانونی ) برای دسیتيابی سیریعتر به اهداا نهایی از  HSEاجرای قواني  مرتبط با   •

 ضداقل استانداردها شرو  كرده و در نهایت سعی در دستيابی به ضداكثر استانداردهای قانونی می نمایيم(

 .زیست محيط ضفظ و ایم  كار محيط نگهداری  و ضفظ در كاركنان كليه پذیری  مسئوليت •

 محول شده HSE وظایفمسئوليت پذیری رده های مختلف مدیریتی جهت اجرای   •

 آن گذاری  تاثير ميزان بر كنترل و نظارت و مشی خط ای  دوره بازنگری  در التزام و تعهد •

 مخار  كننده تامي  مادی  منابع به دستيابی هگونه و مربوطه های  هزینه مخار  تهيه جهت تعهد •

 شركت باشدرHSE پروژه بایستی هم راستا با خط مشی HSEخط مشی 

 در زیر آورده شده است :HSEنمونه خط مشی 

 ...... شركت 



ode:P-31 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا

 
Rev.: 00 
Page 7 of 55 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  HSEاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 خط مشی سيستم مدیریت یکپارهه 

،  با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نيروی انسانی متخص   ررررررررررررررررررررررررررررررررررریعال در زمينه   ررررررررررررررررررررررررررررشركت 

  و ماهر  ، با ایجاد تفکر یرایند گرا ،  گامی بلند در جهت بهبود كيفيت خدمات خود ، ر ایت مندی  مشتریان  ، بهبود 

دام به استقرار عملکرد زیست محيطی، ایمنی ،بهداشت ضریه ایی  و سالمت كاركنان برداشته  است  ، بدی  منظور اق

 درسطو شركت نموده وخود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند: HSEسيستم مدیریت 

 رعایت استاندارد های ملی و بي  المللی ر ❖

 و بسط ارزشهای سازمانیرایمنی ، بهداشتی و زیست محيطی توسعه یرهنگ  ❖

ند ها و یعاليت  های شركت و ارتقاء آموزش هدیمند و كاربردی  كاركنان  در جهت بهبود مستمر تمامی یرای ❖

 كار گروهی ر 

 ارتقاء روضيه و انگيزه كاركنان از طریق جلب مشاركت آنان و بهبود كيفيت كاری ر  ❖

 كاهش و پيشگيری ازآلودگی های زیست محيطی و توليدمحصوالت  دوستدار محيط زیست ❖

 كاهش مداوم ضوادث ، ضفظ و ارتقاء ایمنی و  سالمت كاركنان  و بهبود مستمر سيستم   ❖

 اجرا و ضفظ الزامات قانونی  مرتبط با جنبه های زیست محيطی ، ایمنی  و بهداشت در سطو سازمان  ❖

به طور مداوم را در كليه سطوح  به اجرا در آورده  و    HSEبه منظور دستيابی اصول باال،ای  شركت سيستم مدیریت

خود  را نسبت به  بهبودمستمر و اثر بخشی  ای  سيستم متعهد می داندرهمچني  شركت در ابتدای  هر سال نسبت به 

ایمنی و بهداشت و محيط زیست در  راستای ای  خط مشی اقدام نموده و با  بازنگری از طریق پایش ،اندازه  تعيي  اهداا

 ایمنی ، بهداشتی و محيط زیستی  تعریف شده را بررسی می كند ر گيری   و تحليل ميزان تحقق  اهداا 

اینجانب با اعتقاد كامل و عزمی راسخ از ای  سيستم پشتيبانی نموده  و از یکایک همکاران شركت انتظار دارم  م   درك 

ر جایگاه  تالش نموده و د HSEصحيو آن ، در جهت برآورده ساخت   و ضفظ خواسته های استاندارد سيستم مدیریت 

                                                  سازمانی خویش جهت بهبود  مستمر آن كوشش نمایند ر 

 مدیر عامل                                                                                     

 

 

 هدف گذاري   -5
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پروژه ،   hseپروژه تعيي  و تدوی  می گرددر ای  اهداا می بایسییتی برگریته از خط مشییی   hseدر ای  بخش اهداا 

 با و بوده موثر عواملپروژه و كاریرما ، خطرات و ریسیک های شیناسیایی شیده و سیایر    hseاهداا شیركت ، نيازهای 

 پيش و مقرر زمان در تا شیوند یطراض ای  گونه به باید زمانی نظر از اهداا كه داشیت توجه باید .باشید سیازگار آنها

 طی در و شیده تدوی  كار به شیرو  از پيش اهداا ای  اصیوال .باشید شیده اجرا كامل طور به كارگاه برهيدن از

شیده و  تدوی  اهداا ای  به دسیتيابی جهت بایسیت می نيز هایی برنامه.شیوند می روز به و تکميل و بازنگری  پروژه،

پط از تعيي  مسییئول اجرا ، برنامه ها جهت پيگيری انجام و تحقق به آنها ابالگ گرددر در ای  بخش پيمانکار باید اهدایی 

می باشدر ای  اهداا   hseنمایدر  ای  اهداا بيانگر جهت گيری های پيمانکاران در خصو  مسا ل   تعيي hse در زمينه  

یعنی        ) مشییخ  ، قابل اندازه گيری ، دسییت یایتنی ، واقعی و با    1SMARTشیید، باید تا آنجا كه كاربرد داشییته با

كاریرما سیازگاری داشیته باشیندر در هنگام تعریف اهداا الزامات قانونی و  hseمحدودیت زمانی( بوده و با خط مشیی 

ود ر اهداا پيشیگيرانه نسیبت توانایی های مالی و تکنولوژیکی و نظرات طرا های ذی نفع شیركت باید در نظر گریته شی 

 به اهداا واكنشی در اولویت بيشتری می باشندر 

 :كرد اشاره زیر اهداا به واندت می  كه مواردی  مثال عنوان به

 )پيشگيرانه هدا( ضوادث شبه نرخ در كاهش •

 )یاصالض هدا) (پيمانکار /شركت نيروهای )  ضوادث نرخ در كاهش •

 ( اصالضی اهداا) كار از ناشی بيماریهای  تعداد در كاهش •

  انرژی  مصرا سرانه در كاهش •

  پسماندها تفکيک ميزان ایزایش •

  نشده مهار پسابهای  توليد كاهش •

 آالینده و ای  گلخانه گازهای  توليد ميزان كاهش •

 ) پيشگيرانه (hseایزایش سرانه آموزش های  •

 پروژه به شرح ذیل است : HSEنمونه اهداا 

 دست یابيم : HSEما باید از طریق اهداا ذیل به خط مشی 

 پرسنل به ميزان رررررررررررررررررر نفر ساعت در ماه  HSEبرگزاری آموزش های مرتبط با  •

 جز ی آسيب ميزان كمتری  با و ایتادگی كار از و مرگ ضادثه بدون پروژه یعاليتهای كليه و عمليات اجرای •

 .درصد ............................. ميزان به جنبه ارزیابی عدد و خطرات ریسک عدد كاهش ميانگي  •

 (به رررررررررررررررررررررررر واضد 2FSIكاهش نرخ شاخ  های مربوط به ضوادث ) •

 
1 Specific, Measureable, Attainable, Realistic , Time-Bound 
2 Frequency Severity Indicator   شاخص شدت تکرار حادثه 
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 در پروژه مطابق نياز سنجی انجام شده  HSEتکميل و تدارك تجهيزات مرتبط با  •

 ماشي  آالت و نفتی مواد نگهداری مخازن تعميرگاهها، در یعاليت از ناشی زیست محيطی كاهش آالینده های •

 سایت  عمومی یضای  و آشپزخانه كارگری، كمپ در بهداشتی و عيت ارتقاء

 ورررر  •

 

 مسئیلیت ها -6

 تاثير زیسیت ومحيط بهداشیت ایمنی، مو یوعات بر ایشیان یعاليت كه ایرادی  كليه پاسیخگویی و مسیئوليت بخش ای  در

 شیركت عامل مدیر عهده بر اصیلی پاسیخگویی و مسیئوليت ميان ای  در شیود، تعریف و مشیخ  باید اسیت گذار

كامال مشیخ  گرددر   hse  مسیا ل زمينه در اختيارات تفویض شیغل هر مورد در اسیت الزم همچني  .ميباشید پيمانکار

 در قبال یعاليت های ایشان اشاره كردر hseهمچني  می توان به مسئوليت های پيمانکاران نيز در زمينه مسا ل 

 

 مدیر پروژه  

 پروژه را بر عهده خواهد داشت ر سایر مسئوليت ها شامل موارد زیر است :  HSEوی مسئوليت كلی در مو وعات 

و به روز رسیانی آن متناسیب با نياز ها ، خطرات    hse ضصیول اطمينان از از اسیتقرار ، اجرا ، ضفظ و نگهداری سیيسیتم   •

 راضل مختلف انجام پروژه در م

 پروژه و تامي  منابع و تجهيزات مورد نيازhseنظارت عاليه بر مسا ل  •

 در پروژه hseنظارت بر انتخا  و ارزیابی كاركنان استخدامی ، پيمانکاران یرعی ، تجهيزات و ادوات موثر بر  •

 و ملی( یا محلی الزامات از )اعم قانونی  الزامات پيمانکاران  و  كاركنان كليه تبعيت و  آگاهی از اطمينان  ضصول •

 .پروژه در كاربرد قابل قانونی الزامات  سایر

 

 سرپرست كارگاه : 

پروژه به مدیر پروژه پاسخگو می باشد ر سایر    hse –planصو  پياده سازی و تامي  نياز های  متناسب با وی در خ

 مسئوليت ها شامل موارد زیر می باشد : 

 

 كارگاه( در محيطزیست و بهداشت ایمنی، با رابطه )در پروژه مدیر تصميمات اجرای •

 قابل انجام در پروژه ( hseمطالعه شرایط عمومی و خصوصی پيمان ) در رابطه با شرایط  •

 hseاستفاده مناسب از منابع مالی تخصي  یایته  •

 در آنها صحيو اجرای  كنترل و  محيطی زیست و بهداشتی ایمنی، دستورالعملهای و اجرایی  روشهای  مطالعه •

 سرپرستی  تحت واضدهای
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 مربوطه واضدهای عمليات اجراء در تسریع  و بهبود جهت دستورالعملها و روشها اصالح پيشنهاد •

 hseپيشنهاد و مشاركت در استخدام پرسنل بومی  •

 .نظر تحت كارگاه دارا يهای و اموال كليه ضفظ بر نظارت •

 دولتی دوایر و سیازمانها كليه در نظارت تحت ضوزه در شیركت ضيثيت از دیا  و ضقوقی مبانی كليه از ضفاظت •

 خصوصی و

 موجود و ع  بهبود منظور به )ماهيانه( ادواری جلسات برگزاری و كار بهداشت و ینی ضفاظت كميته تشکيل •

 hseپيگيری نياز ها و ضمایت از واضد  •

 hseنظارت بر عملکرد واضد  •

 زیست محيط و بهداشت ایمنی، های زمينه در خاطی، ایراد با قانونی برخورد و تذكر •

 كارگاه: hseمسئول/مدیر 

 .كارگاهی یعاليتهای دركليه زیست محيط و ایمنی بهداشت، دستورالعملهای اجرای بر نظارت •

 hseارا ه گزارش ماهيانه یرم های مربوطه به سرپرست واضد  •

 كارگاه زیست محيط و بهداشت و ایمنی تجهيزات پيگيری، و نياز اعالم •

 كارگاه درسطو محيطزیست و بهداشت و ایمنی آموزشهای برگزاری بر نظارت •

 دیترمركزی سرپرست هماهنگی با بهداشتيار و ایمنی پزشک،كارشناس استخدام جهت پيگيری، و نياز اعالم •

دیتر hseنظارت بر عملکرد كارشیناسیان ایمنی و بهداشیت و محيط زیسیت و ارا ه گزارش به سیرپرسیت واضد  •

 مركزی 

 مركزی دیتر سرپرست به یعاليتها، تمامی مکتو  گزارش •

 با برخورد نحوه پيگيری و كارگاه  سرپرست به  محيطزیست و بهداشت و ایمنی زمينه در خاطی، ایراد عریی م •

 گونه  ای 

 ایراد •

 یعاليت ضال در بخشهای  و مناطق از تصادیی  بازدید  •

 نهایی نتيجه به ضصول تا ایمنی كميته جلسه مصوبات كليه پيگيری مسئوليت •

 

 

 :hseسرپرستان ، كارشناسان و پرسنل 
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 كارگاهی یعاليتهای دركليه زیست محيط و ایمنی بهداشت، دستورالعملهای اجرای •

 كارگاه درسطو زیست محيط و بهداشت و ایمنی آموزشهای •

  واضد  مدیر  به یعاليتها،  تمامی مکتو  گزارش •

  واضد مدیر به  محيطزیست و بهداشت و ایمنی زمينه در خاطی، ایراد معریی  •

 یعاليت ضال در بخشهای و مناطق از دورهای و روزانه بازدید •

 پيمانکاران جزء و سایر ایراد و ضصول اطمينان از اجرای آن  hseكنترل اجرای دستورالعمل های  •

 پروژه hseارا ه گزارش به مسئول / مدیر واضد  •

 سایر پرسنل

به آنها ابالگ    hseكليه پرسیینل در پروژه دارای شییرح وظایف مدون بوده كه قبل از شییرو  به انجام یعاليت توسییط واضد 

خواهد شید ر كليه پرسینل در پروژه به غير از وظایف مشیخ  شیده دارای شیرح وظایف عمومی ایمنی ، بهداشیتی و زیسیت 

 محيطی بوده كه شامل موارد زیر می باشد:

 جهت ابالگ الزامات و شرح وظایف  hseل از شرو  به كار در پروزه به واضد معریی خود قب •

 آنها یعاليت نو  با متناسب و مناسب یردی ضفاظت تجهيزات از استفاده •

، ایمنی ، بهداشییت و محيط زیسییت و الزامات كاری و قانونی و رعایت  hse-planشیینایی  با نيازمندیهای مرتبط یا آ •

 كامل آنها

 و  بررسی ثبت، در همکاری و تجهيزات( و دارایيها  و اموال خسارات و رویدادها )ضوادث،  رویداد گزارش •

 مربوطه مسئولي  با  آن  مدیریت 

 hseهمکاری در یرایند ارزیابی ریسک با مسئولي   •

 .بياندازد خطر به را ایراد سایر سالمت كه ناایم  عمل هرگونه انجام عدم •

 الکلی نوشيدنيهای و زا توهم مواد مخدر، مواد از استفاده عدم •

 hseارا ه پيشنهاد به منظور بهبود و عيت ایمنی ، بهداشت و محيط زیست به سرپرست واضد و پرسنل  •

 :كميته ضفاظت ینی و بهداشت كار

شیركت ، ریاسیت كارگاه ، مسیئول   hseكميته ایسیت متشیکل از مدیر پروژه یا نماینده وی به عنوان ر يط جلسیه ، مدیر 

hse   كارگاه به عنوان دبير جلسیه ، نماینده یا نمایندگانی از كارگران و پيمانکاران و سیایر ایراد به عنوان مدعو كه شیرح

 وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت :

 بازنگری اهداا پروژه  تنظيم و •
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 پروژه  hseتشکيل جلسات ماهانه به منظور بررسی و عيت  •

 پروژه زیست محيط و پرسنل بهداشت و ایمنی بر موثر مسا ل خصو  در الزم تصميمات اتخاذ •

 پروژه hseثبت و رسيدگی به مشکالت  •

 hseتعيي  اقدامات اجرایی الزم به منظور ضصول اطمينان از دستيابی به اهداا  •

 عامل مدیر به ارا ه منظور به الزم گزارشات تهيه •

 پرسنل برای یردی ضفاظت تجهيزات و آموزشی نيازسنجی •

 اقدامات خصو  در  تصميمگيری و كارگاه در مهم رویدادهای و ضوادث بررسی از اطمينان ضصول و  پيگيری •

 ضوادث اینگونه مجدد  بروز از جلوگيری منظور به الزم

 

 :(hse)چارت سازمانی پروژه  -7

جهت طرح ریزی ، اجرا ،  hseهمچني  ميزان پاسخ گویی نسبت به  hseدر ای  بخش هارت سازمانی پروژه و جایگاه 

 درپروژه مشخ  می شودر hseبررسی و رسيدگی به امور 

 توان به هارت ذیل اشاره داشت:به عنوان مثال می 

 

 

 
 

 

 

 

hseمدیر پروژه 

ر يط كارگاه

hseسرپرست 

hseایسر 

ایسر آتش نشان
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   HSE مدیریت ریس  و جنهه  -8

 خطرات ارزیابی و شناسایی -8-1 

 نحوه باید بخش شیركت ای  در رود و می بشیمار HSEمدیریت   سیيسیتم قلب عنوان به پروژه در ریسیک مدیریت

 ای  در روش كل كه نيسیت البته الزمنماید   مشیخ  پروژه اجرای  مختلف مراضل در را خود  HSEریسیک   مدیریت

 باید رویه ای  .داد ارجا  آن به ای  بخش در و داشیت جداگانه ای ه  رویه آن برای  توان می شیود و اشیاره طرح

 باشد: ذیل قسمتهای  شامل

 ریسک ارزیابی تيم معریی (1

روش شیناسیایی  شیناسیایی مخاطرات شیامل دسیته بندی انوا  مخاطرات )ایمنی، بهداشیتی و زیسیت محيطی ( و  (2

 آنها

 ، تحليیل مقیدمیاتی  (FTA)خطیا درخیت ، تحليیل(JSA)بیه عنوان مثیال اسیییتفیاده از تکنيیک تجزییه تحليیل ایمنی شیییغلی  

 و جنبه /خطر اضتمال وقو  ميزان ریسییک )تركيب ارزیابی ورررر نحوه  (PHL)خطر مقدماتی ، ليسییت  (PHA)خطر

  توانایی و HSEمشیی  خط توجه به شیركت با پذیرش برای  قابل غير ریسیک ميزان تعيي  و آنها( از ناشیی وخامت

 .قانونی الزامات و تکنولوژیکی و مالی های 

نحوه كنترل و جلوگيری از بروز ریسیک و همچني  در نظر گریت  تمهيداتی برای كاهش اثرات ناشیی از بروز  (3

 تصادیی رویدادها

زیسیییت محيطی كیه در طی پروژه و كليیه یعیاليتهیای بخش خطرات ایمنی و بهیداشیییتی و همچني  جنبیه هیای    3در ای   

اجرایی، بوجود می آیند یا اضتمال رخداد آنها وجود دارد، می بایستی شناسایی شده و ليست گردندر ای  خطرات و جنبه 

ها پط از طی یرآیند ارزیابی دسییته بندی شییده و ریسییکهای مهم، بارز و غيرقابل قبول تحت كنترل قرار می گيرندر  

ات كنترلی كه شیركت جهت ضذا، جایگزینی، كاهش، كنترل مهندسیی، كنترل اداری و اسیتفاده از تجهيزات ضفاظت اقدام

 یردی تعيي  می كند، می بایست به اطال  كليه پرسنل مرتبط رسيده و اجرای آنها بطور مستمر ارزیابی گرددر

 را خود  HSEیابی ریسیک های  ارز متدلوژی  همچني  و ها جنبه و خطرات شیناسیایی روش اسیت موظف شیركت

 .دهد تو يو و كرده معریی

ای  یرآیند باید پيش از شییرو  به كار و تجهيز كارگاه انجام شییده تا كليه اقدامات كنترلی الزم شییامل خرید، تدارك ،  

 ساخت و نصب ، آموزش و سایر اقدامات  روری قبل از شرو  به كار جهت ایم  سازی محيط انجام پذیردر
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ون وقفه بوده و پيش از اجرای یک یعاليت و در یرآیند شییناسییایی خطرات و ارزیابی ریسییک، یک یرآیند مسییتمر و بد

 زمان انجام آن بایستی بازنگری و به روز سازی شودر

 :باشد می ذیل شرح به یرآیند نمونه

 اجرای  كارگاه، تجهيز یعنی، پروژه انجام مراضل از اصییلی مرضله  3در پروژه با مرتبط جنبه های  و  خطرات  شییناسییایی

 می گيردر انجام برهيدن كارگاه و پروژه

 و پروژه  HSEواضد پرسینل از  متشیکل  تيمی  توسیط  مربوطه،  جنبه های  و شیده  شیناسیایی  خطرات  با مرتبط  ریسیکهای 

 .گردید خواهد ارزیابی مربوطه اجرایی روش با مطابق و واضد هر تجربه با پرسنل

 شیناسیایی  اجرایی روش از  محيطی زیسیت جنبه های  و  ریسیکها  مدیریت و  ارزیابی و  خطرات ثبت  شیناسیایی،  منظور  به

با كدررررررررررررررررررررررررر و روش اجرایی شیناسیایی و ارزیابی جنبه های زیسیت  شیناسیایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشیتی 

 رميگردد استفادهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  محيطی با كد 

 هیک  از اسیییتفیاده  و  JSAنظير روشیییهیایی  بیا پروژه  در  كیاری   یعیاليتهیای  بیا  مرتبط  پيش بينی  قیابیل  و  مرتبط عمیده  خطرات

  تجربه  با  كاركنان با مصیاضبه و  گذشیته ضوادث سیوابق  مشیاهده نيز و  محلها و  اماك  از  بازدید و  های بازرسیی ليسیت

 :ميباشد ذیل یعاليتهای  با مرتبط خطرات پروژه، ای  ذاتی و عمده ولی خطرات گردد می استخرا 

 برداری  خاك و  گودبرداری  •

 عملياتی  واضدهای  در كمپرسورها با كار •

 عملياتی  واضدهای  در  راكتورها با كار •

 عملياتی واضدهای  در بخار های  دیگ با كار •

 ارتفا  در كار •

 برقی  دستگاههای  و تجهيزات با كار •

 برشکاری  و  جوشکاری  عمليات •

 خطرناك شيميایی مواد نقل و ضمل •

 محصور یضاهای  در كار •

 بالست سند عمليات •

 انبارداری  •
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 بندی  داربست •

 كننده ضمل و باالبر وسایل با كار •

 پرتونگاری  و  اكتيو رادیو مواد با كار •

 آزمایشگاه در كار •

 عملياتی  های  واضد در  كلر گاز تزریق •

 زدایی تنش •

 آميزی  رنگ •

 ریزی  بت  •

 ماشي  آالت و تجهيزات از استفاده •

 ماشییي  و تجهيزات از  ناشییی سییروصییدای   همانند  كار محيط یيزیکی زیان آور  عوامل معرض در  گریت  قرار •

 شدید سرمای  و  ،گرما ارتعاش نور،   ارتعاش، آالت،

 مختلف مواد از ناشی بخارات و  یيومها  غبار، و گرد معرض در  گریت  قرار •

 جرثقيل با تجهيزات جابجایی •

 پروژه از خار  و پروژه در تردد و رانندگی •

 تجهيزات و مواد جابجایی و انبارش •

 :گریت  خواهند قرار نظر مد زیر موارد شده شناسایی  خطرات كليه در

 یعاليت با مرتبط ذینفعان و پرسنل •

 یعاليت در استفاده مورد  تجهيزات •

 (هوا خاك، آ ،)  محيطزیست روی  بر تجهيزات و ایراد تاثير •

  درهر وظيفه یک عنوان به خطرات رسانی به روز و اصالح و شناخت برای  همواره پرسنل تمامی پروژه مدت طول در

 شده است ر  بيان تفصيل بهرررررر  شماره پيوست در خطرات ای  ليسترشد خواهند تشویق زمان ممک 

 محيطی زیست  جنبه های  -8-2

  شیامل  خالصیه صیورت به  پروژه در كاری   یعاليتهای   با مرتبط پيش بينی قابل و مرتبط  عمده  محيطی زیسیت  جنبه های 

 :ميباشد موارد زیر

 :شامل آالینده  جنبه های  •
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o خاك آالینده های  سایر و نفتی مواد روغ ، ریزش از ناشی خاك آلودگی 

o پروژه ماشي  آالت یعاليت از ضاصل دود ناشی هوا آلودگی 

o كارگاه بهداشتی یا ال  از ناشی آ  آلودگی 

o كارگاهی یعاليتهای  از ناشی تصویری  آلودگی 

 : از ناشی تخریبی جنبه •

o راه مسير گياهی پوشش تخریب 

o ماشي  آالت تردد و خاكبرداری  از ناشی خاك یرسایش 

 كارگاهی یعاليت های  انجام علت به منطقه اكوسيستم تخریب •

 :شامل مصریی  جنبه های  •

o (گازو يل)  سوخت زیاد مصرا 

o آ  زیاد مصرا 

 راست شده بيان تفصيل بهررررررر   شماره پيوست در ها جنبه ای  ليست

 

 اسیانداردها و قانینی الزامات   -9

 یعاليتهای  با الزامات مرتبط سیایر و  قانونی الزامات  شیناسیایی  به نسیبت اسیت موظف شیركت پروژه، كار  به شیرو  از پيش

 از  كامل شییناخت  مسییتلزمامر  ای ر بندد كار  به را آنها  پروژه  اجرای  طی در و  نموده اقدام HSEریسییکهای   و شییركت

 قواني   نيرو، وزارت قواني  محيط زیسییت، ضفاظت سییازمان بهداشییت، وزارت  كار، وزارت قواني   نظير  دولتی قواني 

 از  مکتو  اسییتعالم نيز وررر   و ای   منطقه و قواني  محلی ، ایران  نفتی  های   یراورده پخش و  پاالیش  نفت شییركت وزارت

 رباشد می HSEمقررات  و قواني  ویرایش ازآخری  اطال  جهت نياز مورد مراجع سایر و قانونی مراجع ای 

  مختلف  ییروری یعاليت های  در  آنها  اجرای  كه  دسییتورالعمل هایی و قواني  كليه یهرسییت نيز و  قانونی  مراجع ليسییت

 قابل  قانونی باید الزامات  پيمانکارر  گردد  ابالگ  یرعی  پيمانکاران و  كاركنان  به و دهی  آدرس  مشیخ ،  بایسیت می اسیت

 قرار می باشییند، آنها  رعایت  موظف به كه  ذینفع ایراد  اختيار در و  مشییخ   پروژه در را  HSEمسییا ل زمينه در كاربرد

 گيردر قرار ایراد در اختيار آنها ویرایش آخری  همواره و بوده كنترل تحت باید قواني  ای ر  دهد

 :باشد می ذیل صورت به روند ای  از ای  نمونه



ode:P-31 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا

 
Rev.: 00 
Page 17 of 55 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  HSEاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 همچني  نمود؛   خواهد  ضاصیل اطمينان آنها  رعایت از  پروژه در ای  منطقه و  ملی قواني  و الزامات شیناخت با شیركت  ای 

 شییغلی، ایمنی  آناليز بازرسییی ها،  كار،  مجوز سییيسییتم های  آن، رعایت  به ایراد  الزام و  HSE-PLANو تبعيت از  با ایجاد

 ارتباطات  سیيسیتم و بهداشیتی و  ایمنی دسیتورالعمل های  و اجرایی روشیهای  پروژه، در HSEجلسیات منظم   و ها  مميزی 

 كليه به را خود شیركت ای ر كرد خواهد ضاصیل اطمينان الزاماتی هني  از رعایت HSEمرتبط با   برون سیازمانی درون و

 رميداند االجرا الزم  خود برای  را یوق الزامات  كليه و متعهد دانسته كاریرما با قرارداد در  مندر  الزامات

 با  پروژه در انطباق یعاليتها و ییعيت از را گزارشییهایی و داشییته عهده  بر را بند ای  اجرای   مسییئوليت  پروژه HSEواضد  

 صییورت  به گزارشییات  ای  سییوابقر  می نماید  ارا ه پروژه  مدیریت به و  تهيه ماهه شییش صییورت  به و قواني  الزامات

 رگزارش ميگردد كاریرما به ساليانه

  اجرای و  دسیتيابی  منظور  به آن  اجرای  در و  نموده بعيت  HSEبا مرتبط مفاد و الزامات از  موظفند جزء  پيمانکاران  كليه

 رنمایند همکاری  قرارداد به الزامات  كامل

 و  جنبه و ریسیک  با آنها  ارتباطر  گردد ليسیت و شیده شیناسیایی  باید مربوط به زمينه یعاليت كاریرما  مقررات و قواني 

 رذكر شود مرتبط كنترلی دستورالعمل نيز

  ای  در  كنند تبعيت عمومی صییورت به خاصییی قواني  از  سییایت در  ذینفع ایراد كليه اسییت الزم صییورتيکه در همچني 

 مثال: عنوان به ميشود آن اشاره به بخش

 كاریرما توسط شده برگزار  ایمنی عمومی دوره های   اسیت الزم دارند را  سیایت  به ورود قصید كه ایرادی   كليه (1

 بگذرانند را

 است ها ممنو  مکان كليه در آتش نمودن روش  و دخانيات استعمال (2

 كاریرما برسدر HSEواضد تایيد به می بایستی سایت به ورودی  آالت ماشي  و تجهيزات  كليه (3

 رررر ر و داشت نخواهند را ورود و تردد ضق خود سينه به تردد كارت الصاق و دریایت بدون پيمانکار پرسنل (4
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 :ميباشد ذیل جدول شرح به پروژه یعاليت های  با  مرتبط HSEیهرست قواني  و مقررات 

 ردیف 
عنوان 

 یعاليت

عنوان دستورالعمل  

 مربوطه 
 مرجع قانونی 

مسئول  

 پایش 
 تو يحات

1 
  بردن باال

 مصالو 

  ایمنی دستورالعمل

 ضمل

 بار

  مقررات و نامه آیي 

 ضفاظتی ساختمان

 58ماده كارگاهها

 89ویرایش

 مسئول 

HSE 
 

  یا اتاقک جدار بي  یواصل

همچني   و اسانسور قفسه

  وزنه و اتاقک  بي  یاصله

ميليمتر   25از نباید تعادل

 كمتر باشدر

2 
 در كار

 ارتفا  

 دستورالعمل

 از  استفاده

  ضفاظت وسایل

 یردی 

آیي  نامه وسایل ضفاظت  

   49ماده 7انفرادی یصل 

 89ویرایش 

 مسئول 

HSE 
 

 و  اطمينان كمربندهای 

  و شانه روی  كه تسمههایی

 سایر 

 آن به مربوط تسمههای 

  برزنتی  یا محکم هرم از باید

 موارد سایر یا یا كنفی

 ساخته مخصو  ومناسب

 شود

3 

 كردن انبار

 مایعات

 خطرناك

 با كار دستورالعمل

 مواد 

 قابل و شيميایی

 اشتعال

  مواد ضفاظتی نامه آیي 

 قابل و مواد خطرناك

انفجار   قابل مواد و اشتعال

  53ماده 4یصل 

 89ویرایش

 مسئول 

HSE 
 

 مایعات ظروا یا ها بشکه

سکوهای  در باید خطرناك

  یا و سيمانی،بتنی،آجری 

نگهداری   یلزی  جایگاههای 

 رشود

 

 صالحیت آمیزش و آگاهی  -10

 صالحیت  -10-1

  باید باشید  داشیته  HSE پيامدهای   تواند می یا و  اسیت  گذار  تاثير  HSEمرتبط  مسیا ل زمينه در  یعاليتشیان كه ایرادی   كليه

  مشیخ   در زیر موارد باید در گرددرصیالضيت اثبات می گردد  محول  آنان  به كه  اموری  خصیو  در ایشیان صیالضيت

 شود:
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 یردی  توانایيهای  •

 تجربه طریق از آمده بدست  مهارتهای  •

 اكتسابی دانش •

 در بیدو پيمیانی ییا  و رسیییمی  موقیت،  و دا م  از اعم  ایراد  صیییالضيیت تیایيید  برای   را  خود  روش  بخش ای   در بیایید پيمیانکیار

 :از عبارتند صالضيت  تعيي  روشهای ر بگيرد نظر در شغل تغيير هنگام در یا و استخدام

 وظایف با مرتبط الزامات مند نظام  تحليل •

 معي  معيارهای  با مقایسه در ایراد عملکرد ارزیابی •

 ایراد صالضيتهای  شده  مستند  شواهد •

 دوره ای  مجدد ارزیابی برای  برنامه هایی •

 :ميباشد ذیل شرح به پروژه پرسنل HSEصالضيت از ای  نمونه

  به كه  ميگيرد قرار  ارزیابی  مورد و  شییده تعيي   ميرسییانند  انجام  به را  HSEبحرانی  یعاليتهای  كه  پرسیینلی HSEصییالضيت

 :ميباشد شرح ذیل

 HSEرویه های  اجرای  جهت انسانی و مالی منابع تامي  پروژه،  HSEمو وعات اجراء به نسبت  تعهد: پروژه مدیر

  HSEبرنامه های  اجرای  جهت هماهنگی زیست، محيط و ایمنی،بهداشتی مو وعات از ضمایت :کارگاه سرپرست

  HSEارزیابی ریسکهای  و شناسایی انجام  HSEكاری  دستورالعمل های  تدوی  در توانایی: پروژه  HSEمسئیل

 

 آمیزش -10-2

 برای  ایراد توانایی در  ایجاد  منظور  به HSEبه   نسییبت مناسییب و كایی  دانش و نگرش وجود از  اطمينان  ضصییول  جهت

 می  شیركت  لذار  گيرد آنها قرار  اختيار در مناسیبی  آموزشیهای   بایسیت می  ،  ایم   شیيوه  به مسیئوليت ها و وظایف  انجام

  جیدی  را  هیا Toolbox meetingو  (OJT)كیار  ضي   آموزشیییهیای  ویژه  بیه  آموزش یرآینید  خود  هیای  پروژه  در  بیایسیییت

 نيازسیینجی، مراضل كه ای  گونه بهر و دنبال نماید ریزی   برنامه آن را اجرایی روش  یک مطابق  مند،  نظام  بطور و گریته

 رنماید مستمراً اجرا را آموزش بخشی اثر ارزیابی و اجرا ریزی، برنامه
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  ، (تیا كیارگران  میدیران  از)  كیاری   سیییطوح  كليیه  بومی،  غير  و  بومی  اسیییتخیدام،  بیدو  در  نيروهیا  كليیه  برای   دوره هیا  ای 

  به توجه با  ایراد HSEآموزشییی  نيازهای  كليهر  می گردد اجرا و طراضی  ریزی،  برنامه آنان، نياز  به بسییتهررررر   و  پيمانکاران

  با متناسب آموزشی اقدام و تعيي  آنان  ررر و  كاریرما نظر  قانونی، الزامات  مرتبط، ریسکهای   كار، ضساسيت وظایف، شیرح

 رمی گردد اجرا آنها

می  ای  آموزشییهار  نماید  مدون را آموزشییی روشییهای   ایراد اكتسییابی صییالضيت های  سییطو  ایزایش برای  باید  شییركت

 نگهداری شودر و ثبت نيز دوره به مربوط سوابق و پذیرد صورت محوله وظایف اساس بر بایست

 باشد: می ذیل شرح به HSEآموزش روش نمونه

 اجرایی روش از  شركت  ای   ،ررررررررررررررررررررر   پروژه در ایراد،  دانش و آگاهی  سطو  ارتقاء و  آموزش  یرآیند  منظورتحقق  به

 خصیییو  در را  خود امر  تحت پرسییینل  كليه اسیییت موظف شیییركتر  مينماید تبعيتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    با كد  آموزش

 ردهد  آموزش  مربوطه،  دستورالعملهای  و مقررات و همچني  HSEمو وعات  

 مرتبط  وظایف شرح و  تهيه را  پروژه در نياز مورد مشاغل از ليستی  است  موظف شركت  پروژه، شرو  از قبل •

 نياز  مورد صییالضيت  معيارهای   ضداقل و  وظایف شییرح اسییت موظف شییركتر نماید تعيي  آنها برای  را HSEبا  

 یرم در ثبت از  پط و  نموده  تعيي   پروژه شییرو  از  قبل را  پروژه در نياز مورد  اسییتخدام تخصییصییهای  برای 

 برساندر كاریرما تصویب به پروژه مدیر تایيد ورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  یرم كد با شغل شناسنامه

 شیركتر  شید  خواهد  انجام  كاریرما  مصیو   معيارهای   اسیاس بر و شیركت كاركنان توسیط كليه صیالضيت  ارزیابی •

 نگهداری  وی  مميزی های  و بازرسییی ها در كاریرما به ارا ه  منظور به را ارزیابی ها ای   سییوابق  موظف اسییت

 رنماید

  ميزان  و(  دانش و  مهارتها  توانایيها، شییامل)  پرسیینل بازرسییی ها، صییالضيت  و دوره ای   ارزیابی های  در  كاریرما •

 رمی نماید بررسی آنها وظایف شرح با آنها با را انطباق آنها

 صییالضيت  ارتقا  منظور  به را آموزشییهایی شییركت  كاریرما،  نياز  مورد  شییرایط  ضداقل اضراز عدم صییورت در •

  كاركنان  صیالضيت  ارزیابی سیوابق از  اسیتفاده  با  HSEواضد  منظور بدی ر نمود  خواهد اجرا و پرسینل برنامه ریزی 

 رنمود  خواهد آموزشی دوره های  اجرای  به اقدام بدو استخدام، در

 با مطابق می گردد،  انجام شیایسیتگی پرسینل  سیطو ارتقای   منظور  به كه را  آموزش هایی اسیت،  موظف شیركت •

 رنماید اجرا پيوست مطابق آموزشی ماتریط نيازسنجی
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 و  محولیه وظیایف  بیه  توجیه بیا یرد  هر نيیاز  مورد  آموزشیییهیای   دهنیده  نشیییان  آموزشیییی نيیازسییینجی میاتریط •

می  بازنگری   ایمنی كميته جلسیه ی  در  سیاليانه  صیورت  به  ماتریط ای ر می دهد  انجام  وی  اسیت كه یعاليتهایی

برنامه    اجرای   به اقدام مناسیب برنامه ریزی  با  ماتریط  ای   تصیویب از پط  واضدآموزش/   ایمنی واضدر  گردد

 راست آمده مستند ای  پيوست در ماتریط ای ر می نماید مناسب زمان در  آموزشی های 

 شیغل با مرتبط و الزم آموزش های  كار، به شیرو  از قبل یرعی پيمانکار  شیده اسیتخدام  تازه  كاركنان  كليه  به •

 رشد خواهد ارا ه ماتریط با ای  مطابق

 پروژه  مدیریت تایيد از  پط  و  شییده  انجام  نيازسیینجی  ماتریط به توجه  با آموزشییی دوره های  برنامه ریزی  •

  به بایسیت می  آموزشیی    برنامهر شید  خواهد اجرا پروژه  HSEواضد همکاری   با شیركت  واضد آموزش  توسیط

 ررسيده باشد  كاریرما اطال 

  كننده، نتایج  شیركت  ایراد  ليسیت شیامل) بازآموزی ها و آموزشیی  دوره های   كليه برگزاری  به مربوط سیوابق •

 رشد  خواهد نگهداری ( آموزشی  گواهينامه های  و اضتماال ارزیابيها

 از یک هر  مسییتقيم مدیر توسییط  دوره  برگزاری  از پط  ماه  1ضداكثر آموزشییی دوره های   كليه  بخشییی اثر •

 عودت  آموزش/   ایمنی واضد بهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    كد  با  آموزشیی  اثربخشیی یرم در سینجيده و پرسینل

 ميشودر داده

 در نمایند،  ارا ه آنها  به را خود پرسیینل  نياز  مورد  آموزشییهای   باید  جزء  پيمانکاران كليه كه  اسییت ذكر  به الزم •

 رسيدر خواهد انجام به پيمانکار هزینه با و شركت توسط آموزش ها ای  اینصورتغير 

 نمود  خواهنید  شیییركیت  ایمنی  توجيهی  جلسیییات  در  سیییاییت  از  بیازدیید  از  قبیل  كیارگیاه  از  بیازدییدكننیدگیان  كليیه •

 می باشدر كاریرما/ شركت HSEواضد عهده بر  جلسات ای  مسئوليت برگزاری ر

 شیامل  بایسیتی مداركر نماید یراهم را خود  كاركنان  آموزش  زمينه در  الزم  مسیتندات و  مدارك  باید شیركت •

 باشدر مربيان اسامی و دوره  اجرای  زمان دوره،  محتوای  دیده، ایراد آموزش نام

 HSEمرتبط  واضد طرا از  شیده تعيي   زیسیت محيطی و بهداشیتی  ایمنی،  آموزش های  باید  شیركت  كاركنان •

 و  مقررات كار،  محيط  با مرتبط  خطرات شیامل  باید  ضداقل  آموزشیها  ای ر بگذرانند  كامل به صیورت را شیركت

 و آمادگی نحوه و مقررات و قواني  و دسییتورالعمل ها از عدول  نتایج و كاری   آیي  نامه ها،دسییتورالعمل های 

 ا طراری باشدر شرایط با مقابله
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 الیرود  جدید   نیروهاي  آمیزش  -10-2-1

  به  مربوط HSEدوره های  ،  سییایت  به ورود از پيش  می بایسییتی  رسییمی یا و  پيمانی از  اعم الورود  جدید نيروهای   كليه

 از  باید اینصیورت  غير  در نگهداری شیود آن  به مربوط سیوابق و گذرانده را خود  كار  با مرتبط همچني  و  سیایت قواني 

 شودر جلوگيری  سایت در ایشان كار به شرو  و ورود

 باشد: ذیل  موارد شامل می تواند آموزش ها ای 

 یردی  ضفاظت تجهيزات از استفاده قواني  •

 عمليات انجام  مجوزهای  با مرتبط قواني  •

 تردد برای  مجاز محل های  و سایت در تردد با مرتبط قواني  •

 شرایط ای  بروز زمان در ایراد وظایف و سایت در ا طراری  شرایط با مرتبط  موارد •

 سایت در پسماندها مدیریت با مرتبط  موارد •

 ایراد خا  HSEمسا ل با مرتبط اصول •

 آتش انوا  شناسایی و ضریق اطفاء كپسول های  از استفاده اصول •

 HSEبا واضد  هماهنگی   ییم   سییایت محوطه به ورود از  پيش اسییت  الزم نيز  سییایت از  كننده  بازدید ایراد برای : توجه

 محدوده و سیایت به مخاطرات نسیبت و گذرانده را توجيهی آموزش ایم  بازدید  انجام دسیتورالعمل  رعایت و  كاریرما

 رشوند توجيه تردد مجاز

 عمییات  شروع  از  پیش  جیسات  -10-2-2

( وقت  سیر)موقع    به كار شیرو  از قبل صیبو روز  هر كارگاه، سیرپرسیتان  یا  HSEمسیئول توسیط  باید  آموزش نو   ای 

 رشود برگزار

 :باشد ذیل موارد شامل  ميتواند مرضله ای  در بحث مورد مو وعات نمونه

 :مقدمه (1

 كار انجام مراضل سازماندهی و شناسایی كار، انجام از اهداا تو يو •

 كار: انجام روش (2

 مدون كار انجام روش تو يو •

 شود انجام باید هگونه هرگام اینکه تعيي  •
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 الزم  ، تسیییتهیای (Permit)عمليیات  انجیام  پروانیه اخیذ لزوم  الزم، اضتيیاطی  اقیدامیات  كليیه  تشیییریو و  تعيي  •

 رغيره و به كار شرو  از پيش

 ایم  خروجی های  و دسترسيها كليه شناسایی •

 :كار انجام محيط (3

 عمليات انجام محل باز یضای  در جوی  شرایط از پذیری  تاثير •

 نياز مورد شخصی ضفاظت لوازم •

  محيط  آور  زیان  عوامل  با  مواجهه خصیو  در الزم اضتياط های  و بسیته و پوشیيده سیر یضیاهای  در كار •

 عدم  یا و ناق   تهویه و صیدا و سیر یيوم ها، غبار، و گرد  شیدید، رطوبت و  گرما  مواجهه با  قبيل از كار

 تهویه  وجود

 كار محل در كایی روشنایی وجود از  اطمينان •

 :كنترلها و  خطرات (4

 در شیییده  قيد الزامات  تمامی نياز،  مورد  الکتریکی و مکانيکی ضفاظت های   تمام كردن  مطرح •

 عمليات انجام پروانه

 ایم  دسترسی های  برای  نياز مورد جداسازی های  و سازیها محدود انجام از یایت   اطمينان •

 پذیرد صورت عمليات سازی  ایم  از پيش نباید یعاليتی هيچ كه مو و  ای  بر تاكيد •

 پذیرد صورت عمليات انجام از پيش ریسک ارزیابی باشد الزم كه جایی در •

 تجهيزات (5

  ایم  و  اسییتفاده  قابل  تجهيزات  ای  همچني  و  هسییتند دسییترس در  صییحيو  تجهيزات  اینکه از  اطمينان •

 رميباشد نيز نياز مورد ایمنی  تجهيزات مو و  شامل ای ر  هستند

 آنها با مرتبط استانداردهای  و مشخصات و استفاده مورد مواد تمام بازنگری  •

 استفاده مورد شيميایی ماده گونه هر شناسایی •

 شيميایی ماده ایمنی اطالعات برگه تفهيم و وجود از  اطمينان •

 عمليات انجام هنگام در معار ات  وجود (6

 شود انجام عمليات انجام محل در است ممک  كه دیگری  یعاليتهای  شناسایی •

 عمليات انجام هنگام در تعارض بروز اضتمال بررسی •

 شود انجام باید كه پيشگيرانهای  اقدام هرگونه تشریو •

 پيمانکاران سایر با تعامل (7
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 ردارد تداخل شركت های  یعاليت با یعاليتشان كه پيمانکارانی سایر شناسایی •

 تعامل در پيمانکاران دیگر های  یعاليت ماهيت شناسایی •

 ها یعاليت سازی  ایم  جهت كنترلی و پيشگيرانه اقدامات هگونگی تشریو •

 پيمانکاران سایر برای  شركت های  یعاليت تشریو •

 دیگر  مو وعات (8

  مطرح  كار شیرو  از پيش آموزش  هنگام  در  مورد  ضسیب  بر نيز را دیگری   موارد  ميتوان  باال در  شیده  ذكر موارد بجز

 دوره  ای  كه  اسییت ای  شییود توجه آن  به  باید كه نکتهای ر  مشییابه عمليات  انجام ضي  در گریته  ضوادث شییکل  مثالً  نمود

 تکرار  كیاركنیان  آگیاهی  ایزایش  برای   روزمره  طور  بیه  بیایید  و  نکنید  تجیاوز  دقيقیه  15ترجيحیاً از  و  بوده  كوتیاه  بسیییيیار  بیایید

 رشود نگهداری  و ثبت آن سوابق و شوند

 

                                           ارتباطات ومشاركت                                                                                                                   -11

ی ، بهداشت  و محيط زیست شیركت، تعامل طریي  در زمينه های ایمن  HSEراهنما : برای موثر واقع شیدن برنامه های  

 یروری اسیت ر از آنجا كه ممک  اسیت در مراضل قبل از ارا ه پيشینهاد شیرایط خا  ایمنی ، بهداشیت و محيط زیسیت ، 

ر دسیتورالعمل  HSEبه خوبی شیناسیایی و در رابطه با آنها بحث نشیده باشید ر لذا ایجاد ارتباطات موثر در قالب جلسیات 

دون بیه منظور پيشیییرییت كیار  یییروری اسیییت ر بیه ای  منظور بیایید ارتبیاطیات موثری بي  می   HSEر ییا قواني   HSEهیای  

كاریرما ، شییركت و نيروهای تحت امر شییركت برقرار گرددر شییركت باید روشییهای  اجرایی را در زمينه ارتباطات و 

 مشاركت به شرح زیل در نظر بگيرد :  

مشیخ  شیود و یا   HSEخطرات ما بي  ایراد سیایت و واضد  ر   ارتباطات داخلی مثالٌ نحوه گزارش دهی در خصیو  1

هییییای  مییییغییییایییییرت  یییییی  شییییییینییییاسیییییییا  در  ایشیییییییان  دادن  مشیییییییاركییییت 

HSE                                                                                                                                                                                

 ارتباطات خارجی                   -2

 ارتباط با مراجع قانونی مثالٌ نحوه ارتباط با سازمان قانون گذار جهت بروز آوری قواني  مشخ  شود ر                     -

 مرتبط با پيمانکار و هگونگی  پيگری جهت ریع آنها                                 HSEارتباطات با پيما نکاران  مثالٌ نحوه ارا ه  مغایرت های  -

 ط با كاریرما مثالٌ شركت در جلسات كاریرما و گریت  پروانه انجام عمليات و صدور توسط كار یرما     ارتبا -

 ارتباط با طرا های ذینفع مثالٌ نحوه پذیرش بازدید كنندگان در سایت ر     -



ode:P-31 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا

 
Rev.: 00 
Page 25 of 55 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  HSEاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

             نمونه برقراری ارتباط در پروژه به صورت ذیل تشریو می گردد: 

 درپروژه               الف     ارتباطات داخلی

 مو  و  ارتباط ردیف 
مسئول    

 برقراری 
 زمان برقراری ارتباط ارتباط گيرنده

نحوه برقراری 

 ارتباط

1 
شناسایی خطرات و    

 ارزیابی ریسک

    HSEواضد 

 پروژه 
 كليه واضدها 

مطا بق با بند 

)مدیریت ریسک و  8

 ( HSEجنبه 

 جلسات ضضوری

2 
نياز سنجی  

 آموزشی

  HSEواضد  

 پروژه 
 كليه واضدها 

      2  – 10مطابق با بند 

 )آموزش(
 جلسه آموزشی 

3 
بازرسی ها  

 ومميزی ها 

   HSEواضد 

 پروژه 
 ضضوری مطا بق با برنامه  كليه واضدها 

 كليه پرسنل  ارا ه  پيشنهادات 4
   HSEواضد 

 پروژه 
 بر ضسب نياز

از طریق   –ضضوری 

صندوق مکاتبات  

 HSEواضد 

 آژیر/ پيجر  زمان مانور  كليه واضدها  HSEواضد  مانورها 5

 

 

   ارتباطات با خار  از پروژه                       

ردی 

 ا
 مو و  ارتباط نام سا زمان 

مسئول برقراری  

 ارتباط
 زمان برقراری ارتباط

نحوه برقراری 

 ارتباط

1 
مراكز آموزشی 

 اساتيد  /
 پروژه  HSEواضد  آموزش كاركنان 

  10براساس بند 

 )آموزش(
 مکاتبه

2 
سازمان های  

 امدادی

بروز شرایط  

 ا طراری 
 تلفنی  بروز شرایط ا طراری  مشاهده كننده

 پروژه      HSEواضد دریایت الزامات  مراجع قانونی  3

) الزامات   9براساس  بند 

قانونی ، قراردادی و 

قابل  سایر الزامات 

 كاربرد( 

مکاتبه / سایت  

اینترنتی /  

 ضضوری
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 مکا تبه بر ضسب نياز پروژه  HSEواضد  HSEمشاور  مشاوری  4

خرید تجهيزات   تامي  كنندگان  5
HSE 

 ضضوری بر ضسب نياز واضد خرید 

 پيمانکاران جزء  6

ابالگ و اجراء    

كنترل های اداری و  

 عملياتی 

 پروژه  HSEواضد 
كنترل ها    پط از تا یيد 

 توسط كاریرما
 ضضوری/ مکا تبه 

                                                                                                                                                                                                        

  )كميته ضفاظت ینی و بهداشت كار(               HSE   كميته 

در كارگاه و همچني     HSEراهنما :  به منظور تامي  مشاركت  كارگران و كار یرمایان و نظارت بر ضس  اجرای مقررات  

پيشگيری از ضوادث  و بيماریهای ناشی از كار و بروز پيامدهای زیست محيطی نا مطلو  ، ضفظ و ارتقاء سالمتی كارگران 

با رعایت   HSEعایت آیي  نامه كميته ضفاظت ینی و بهداشت كار ، كميته  و سالم سازی محيط های كار  و همچني  جهت ر

 وابط و مقر رات مندر  در ای  آیي  نامه در كارگاه های كشور ا لزامی است ر عالوه بر اعضاء ذكر شده در آ ي  

 نامه یوق ایراد دیگری نيز بر ضسب مورد می توانند در ای  كميته ضضور یا بند ر              

 د    جلسات            

درپروژه جای ميگيرد ر انوا  جلسات  HSEراهنما  :  در ای  قسمت از طرح اعم جلسات برگذار شده درباره مو وعا ت 

 شامل موارد ذ یل می باشد :              HSEبرگذار شده  در پروژه  ضول مو وعا ت 

 جلسات آ غاز كار         -1      

 یسک      جلسات ارزیابی ر -2

 جلسات گزارش دهی  و تجزیه و تحليل ضوادث        -3

 شركت و كاریرما      HSEجلسات روزانه بازرسي   -4

 شركت و كاریرما  HSEجلسات ماهانه  -5

6-  TOOL  BOX  MEETINGS                              
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تجهيز كارگاه ( ، قبل از شرو  عمليات اجرایی  جلسات ارزیابی ریسک باید توسط شركت قبل از آغاز به كار )همزمان با

، قبل از بر هيدن كارگاه  و به صورت سه ماهه  و در هر زمان كه  رورت دارد ، برقرار شود ر ای  جلسات به منظور 

جدید از سوابق  و از شرح   HSEپروژه ، شناسایی ریسک های    HSEبازنگری در سيستم مدیریت و كنترل ریسک های  

 ی سه ماهه آتی و تعيي  راه كارهای كنترلی  ای  خطرات ، تشکيل می شود ر      یعاليت ها

شركت هرروز با استفاده از هک ليست های مدون انجام شود ر نتایج ای      HSEالزم است جلسات روزانه  بازرسي   

كاریرما گزارش شود ر آیتم های ضا ز اهميت كه به صورت   HSEبازرسی ها باید به صورت مکتو  به واضد مرتبط 

 معمول  در ای  جلسات مورد بحث  و بررسی قرار می گيرد  عبارتست از :           

 گزارش ضوادث      – •

 یعاليت های در دست انجام در سایت     – •

 انجام شده در روز قبل و برنامه ریزی شده برای روز جاری     HSEآموزش های   – •

 و نتایج ضاصله    HSEمميزی های   – •

 

 نمونه موارد برنامه ریزی شده ای  جلسا ت در ذ یل آورده شده است :      

ف 
دی
ر

 

 برگزار كننده  زمان برگذاری شركت كنندگان  مو و  جلسه 

1 

جلسات روزانه قبل از  

 TOOIBoxشرو  كار   )

Meeting ) 

 كليه كاركنان 
صبو هر روز و قبل از  

 شرو  به كار 
 پروژه  HSEواضد 

 اعضای كميته  ایمنی جلسات كميته  2
ماهيانه/ زمان وقو   

 ضوادث 
 پروژه HSEواضد 

 جلسات توجيهی  3

ایرادتازه وارد،  

بازدیدكنندگان،  

ناظری ، بازرسي  و  

 مميزان 

به محض ورود به  

 محوطه  كارگاه 

پروژه /  HSEواضد 

كاریرما/ گروه بازدید 

 ایم  

4 
جلسه با پيمانکاران  

 یرعی در كارگاه 
 پروژه HSEواضد  هفتگی و ماهيانه  نمایندگان پيمانکار

 پروژه HSEواضد  ماهيانه سرپرستان واضدها جلسات پيشریت ماهانه 5
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 پروژه HSEواضد  جلسات آموزش  6
روز قبل وبعد از دوره  

 آموزشی
 پروژه HSEواضد 

 مميزی و بازرسی ها 7
مميزان و واضد  

 مميزی شونده
 پروژه HSEواضد  مميزی

 بازرسی های كاریرما 8

نمایندگان كاریرما و 

 واضد 

 HSEپروژه        

ضداقل شش ماهه/ بر 

 ضسب        رورت
 كاریرما 

    

ليستی از شركت كنندگان در جلسات به انضمام صورت جلسه مربوطه تهيه  و توسط واضد برگزار كننده تهيه خواهد  

 خواهد شدر شد و سوابق آن درآن واضد نگهداری  

 

 ارتباط با كاریرما 

اعم از نامه نگاری ها ، پيام ها ، گزارشییات و غيره از طریق مدیر پروژه با كاریرما صییورت   HSEراهنما : كليه ارتباطات 

كاریرما در موارد الزم ارتباط برقرار كرده و موارد   HSEكارگاه ها مسیییتقيماٌ با نمایندگان  HSEمی گيرد ر مسیییئولي   

HSE    را مبادله می نمایند ر مسیئوليHSE نمایندگان  به صیورت ادواری جلسیاتی را باHSE   كاریرما وبا ضضیور نمایندگان

HSE پيمانکار برگزار می نمایندر در صییورتی كه كاریرما یان از عملکرد سییيسییتم ایمنی ، بهداشییت كار و محيط زیسییت

جهت بررسیی و رسیيدگی HSEشیکایتی كتبی و یا شیفاهی داشیته باشیند می توانند به مدیران پروژه و یا مسیتقيماٌ به واضد  

 ایند ر   ارسال نم

 

 و کنیرل آنها   HSEمسیندات   -   12

ر كليه مسیتنداتی كه در طرح به آن ارجا  داده شیده اسیت ویا كليه سیوابق  مرتبط  HSEراهنما :  درای  قسیمت از طرح 

 می بایستی مستند و تحت كنترل قرار گریته و ليست گرددر ای  مستند سازی باید موارد ذیل را پوشش دهد :    

 شركت  -1

 بخش های سازمانی و واضد های كسب و كار      -2

 اضی تاسيسات ر استخرا  ر آماده سازی ر زمي  ر ضفاری (     عمليات و یعاليت های خا  )مانند طر  -3
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 پيمانکاران و شركاء      -4

 ر برای اطمينان از موارد ذیل نگهداری نماید :    HSEشركت  باید رویه هایی را به منظور كنترل مدارك سيستم مدیریت 

      ند رمدارك بتوانند به وسليه  شركت ر بخش ر وظيفه یا یعاليت تشخي  داده شو -1

مدارك در یواصیل زمانی  معي  مورد بازنگری قرار گریته و در صیورت نياز تجدید نظر شیوند وبه وسیيله   -2

 ایراد واجد اختيار به منظور تعيي  كفایت آنها قبل از انتشار مورد تایيد قرار گيرند ر   

 ویرایش های جاری در محل هایی كه به آنها نياز دارند ، در دسترس باشدر  -3

هنگامی كه منسیوخ می شیوند سیریعا از تمام محل های توزیع شیده و محل هایی كه از ای  اطالعات اسیتفاده    -4

 می كنند ، جمع آوری شوندر  

مدارك باید خوانا ، تاریخ دار )با تاریخ های تجدید نظر(ر به راضتی قابل تشیخي  ، شیماره گذاری شیده بوده و طبق یک 

عي  نگهداری شییوندر سییياسییت ها و مسییئوليت ها باید برای اصییالح مدارك و روش مشییخ   ضفظ وبرای یک مدت م

 دسترسی به آنها برای كاركنان ، پيمانکاران ، نهادهای دولتی و عموم مردم ، برقرار شوند ر 

 نمونه جدول در نظر گریته شده در ذیل آورده شده است :
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 کنیرل عمییات      -13

می باشید واغلب جنبه های عملياتی طرح از تجهيز كارگاه تا جمع    HSE  planراهنما   : درای  بخش كه یکی از مهمتری  قسیمتهای  

آوری كارگاه را شییامل می شییود ر كليه یعاليتها و عمليات خطرناك و نيازمند به كنترل ، در سییه ضوزه ایمنی ، بهداشییت و محيط 

د تا كمتری  ميزان مواجهه با زیسیت مشیخ  شیده و دسیتور ا لعملها و  یوابطی كه الزمسیت  در طی اجرای ای  یعاليتها رعایت شیو

 آسيب و آلودگی را در پی داشته باشد ر برنامه ریزی و تدوی  می گرد د ر     

با یسیتی توجه داشیت كه تعداد سیر یصیلهای مربوط به ای  یصیل با توجه به تعداد ، وسیعت  ، ضجم و ما هيت  عمليات نيازمند به 

می توان به دسییتور العملهای   HSE  Planكنترل ، متغير بوده و بدیهی اسییت جهت خالصییه سییازی و جلوگيری از ضجيم نمودن 

 شروط به آنکه ای  دستورالعملها و  وابط به عنوان  ميمه ای  طرح شناخته شوندر     مربوطه در مت  ای  طرح ، ارجا  دادر م

 كنترل عمليات از دیدگاه ایمنی       - 1 -  13

 دستورا لعمل های  مقابله با مخاطرات ایمنی خا  پروژه        -  1  -  1  - 13

سیطو محيط كاری ، توسیط كاركنان شیركتی یا به وسیيله دیگران ،   راهنما :  دسیتورا لعمل های كاری  ، روش انجام وظا یف  را در

را به دنبال دارد ر بنابرای  در مورد ای  وظا hse پتانسیيل ایجاد نتایج سیو   HSEتعریف می كنند ر انجام غير صیحيو  وظایف بحرانی  

كه بر ضسیب پروژه و مخاطرات مرتبط با یف ، دسیتور ا لعمل های كاری باید مسیتند شیده و در اختيار كاركنان مربوطه قرار گيرد  

 آن ای  دستورا لعمل ها می تواند شامل موارد ذیل باشد ولی محدود به ای  ها  نمی شود :  

 ویرایش  نگهداریمدت  كد مدرك  تاریخ تصویب  عنوان مدرك  ردیف 

 اول سال HSE XX/XX/XX XXX/XX 3خط مشی  1

نظام نامه سيستم مدیریت  2
HSE 

XX/XX/XX XXX/XX 5  اول سال 

3 HSE-PLAN XX/XX/XX XXX/XX 3  اول سال 

روش اجرایی شناسایی و   4

ارزیابی ریسک ایمنی و  

 بهداشتی

XX/XX/XX XXX/XX 3  اول سال 

روش اجرایی شناسایی و   5

 ارزیابی جنبه زیست محيطی

XX/XX/XX XXX/XX 3  اول سال 
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 ایمنی كار در ارتفا     (1

 ایمنی گود برداری و خاك برداری     (2

 ایمنی در برق   (3

 ایمنی جوشکاری و برشکاری        (4

 ایمنی رانندگی تدایعی و ترایيک      (5

 ایمنی ضمل و نقل مواد شيميایی خطرناك       (6

 راهنمای  بط و ربط محيط كار        (7

 ایمنی كار در یضاهای بسته  (8

 ایمنی در عمليات سند بالست   (9

 ایمنی انبارداری  (10

 ایمنی داربست بندی  (11

 ایمنی كار با وسایل باالبر و ضمل كننده  (12

 د رادیو اكتيو و پرتونگاری ایمنی كار با موا (13

 ایمنی در تنش زدایی  (14

 ایمنی در رنگ آميزی  (15

 ایمنی در بت  ریزی  (16

 نظارت ، كنترل  و پيشگيری از بيماری ها در محيط كار  (17

 ایمنی كمپرسورها در واضدهای عملياتی  (18

 ایمنی كار با راكتورها در واضدهای عملياتی  (19

 ایمنی دیگ های بخار در واضدهای عملياتی  (20

 تورا لعمل مدیریت پسماند و جمع آوری  ایعات  دس (21

 ایمنی كار در آزمایشگاه   (22

 ایمنی تزریق گاز كلر در واضد های عملياتی  (23

 ایمنی تجهيزات و ماشي  آالت  (24

 

 كنترل عمليات از دیدگاه بهداشتی -13-2

 مسا ل مربوط به بهداشت عمومی در كارگاه  -13-2-1
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 و تنو ،گسیتردگی از كه محيط های  آالینده و دارد كليدی و اسیاسیی نقش انسیان سیالمت ارتقای در محيطی عوامل كنترل

 .سازند مواجه خطر با كار محيط در را انسان سالمت توانند می برخوردارند، خاصی پيچيدگی

 علم گاه آنها توليد روند در كه باشیند می انسیانها ویژه یعاليتهای یا و روزمره یعاليتهای ضاصیل ها آالینده ای  بيشیتر امروزه

 .هستند آن پيامدهای از اطال  و آگاهی عدم از ناشی نيز گاهی و داشته دخالت عمدی بصورت انسان اراده و

 دوم خانه عنوان  به كار محل در همواره بایستی كه است مسیایلی مهمتری  از یکی بيماری و رنج از رهایی و تندرسیتی ضفظ

 كه آنچه از و باشید سیالم و پاكيزه همواره كار محيط كه اسیت الزم هدا ای  به رسیيدن برای ر شیود توجه آن به ایراد

به مسیا ل بهداشیت  hseبخشیی از طرح   كه اسیت الزم هدا ای  به رسیيدن برای .شیود اجتنا  اندازد می خطر به را سیالمت

 عمومی در كارگاه اختصا  داده شودر

 

 :میهاشد ذیل شرح به شید مطرح میییاند بگش این در که میاردي نمینه

 بهداشیتی شیرایط تامي  با ارتباط در كه اسیت كارگاهی تاسیيسیات و سیاختمان شیامل :کارگاه بهداشکیی تاسکیسکات :الف

 .زباله و یا ال  آ ، تهویه، روشنا ی، سيستم كارگاه، ساختمان :قبيل از باشند می مطرح محيط كار

 به وابسته ایراد و شاغلي  سالمت ضفظ برای كه است كارگاه جنبی تسهيالت كليه شامل :كارگاه بهداشتی تسهيالت :ب

 رختک ، ضمام، سردخانه، غذا ی، مواد انبار خوری، غذا محل آشپزخانه، قبيل از ميگردد، دایر یا و موجود كارگاه در آنان

 بهداشیتی خدمات ارا ه به مربوط تسیهيالت و نمازخانه توالت، آبخوری، دسیتشیو ی، كارگران، البسیه شیسیتشیوی تسیهيالت

 .ميباشد كارگران وذها  ایا  به مربوط تسهيالت و درمانی دركارگاه

 

 كنترل عمليات از دیدگاه زیست محيطی -13-3

 مدیریت پسماند -13-3-1

  ضاصل مستقيم غير یا مستقيم بطور كه ميشود گفته (یا ال  از غير) گاز و مایع جامد، مواد به زباله یا پسماند :راهنما

 .ميگردد تلقی زاید كننده توليد نظر از و بوده انسان یعاليت

 :شوند می تقسيم گروه پنج به پسماندها

 توليد انسانها روزمره یعاليتهای  از معمول صورت به كه ميشود گفته پسماندهایی به :عادي پسماندهاي  -1

 . تخریب از ضاصل ساختمانی های  نخاله و خانگی های  زباله قبيل از .ميشود

 درمانی و بهداشتی مراكز بيمارستانها، از ناشی آور زیان و عفونی پسماندهای  كليه به :پزشکی پسماندهاي -2

 .ميشود گفته مشابه مراكز وسایر

 قبيل از شود می گفته آن امثال و معدنی و صنعتی های  یعاليت از ناشی پسماندهای  كليه به :صنعیی پسماندهاي -3

 . ایعات و آالت آه  ها، براده

 :ميباشد ذیل شرح به كه دارد وجود زباله تفکيک نظر از دیگری  بندی  دسته
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از   داده نشیان محاسیبات .هسیتند پذیری  یسیاد خاصیيت دارای  كه ميشیود اطالق پسیماندها از دسیته آن به :تر زباله -1

ليتر شيرابه   600متر مکعب گاز گلخانه ای و   400مواد آلی كه به صورت تلنبار دی  می شوند ،  %80هر ت  پسماند یا  

 % آلودگی های محل دی  را شامل می شود ر99رها می گردد كه 

 ميباشند بازیایت قابل تماماً شود آوری  جمع شده تفکيک صورت به پسماندها از بخش  ای :خش  پسماندهاي -2

 ..اند دسته ای  از پالستيک و یلز ، شيشه ، كاغذ پسماندهای 

  دستمال برقی، جارو های  كيسه مانند ميباشند بازیایت قابل غير پسیماندهایی :دفنی یا غیربازیافیی پسماندهاي  -3

 انرژی  یعنی كرب  دارای  كه مصیرا یکبار مواد یا پالسیتيک كيسیه از بخشیی برای  .ميگردید دی  قبالً كه غيره و كاغذی 

 بيولوژیکی و یيزیکی ضجم كاهش روش به پردازش از پط كه اسیت شیده ابدا  روش یک گذشیته دهه در ، باشید می

 نيروگاههای  در یا ميرسید مصیرا  به سیيمان های  كارخانه مانند خاصیی واضدهای  در سیوختی مواد جایگزی  عنوان به

 .ميشود برق انرژی  به تبدیل خاصی

 صیورتيکه در .اسیت داده اختصیا  خود به را بيماریها از مهمی بخش ها  زباله كنترل عدم از ضاصیل بهداشیتی مضیرات

 رشید توليد، برای  مناسیبی محيط شیوند دیع یا و بازیایت آوری، جمع سیازی، ذخيره بهداشیتی، اصیول از خار  مواد ای 

 و محيط آلودگی موجب مختلف علل به كه آیدمی  وجود به موذی  موجودات دیگر و جوندگان  ضشییرات، نمو و

 موجب وسیيعی بسیيار ضد در ها  زباله كنترل عدم بيماریها، بروز اضتمال بر عالوه .ميگردند  مختلف بيماریهای  انتشیار

 .ميشود منطقه زیست محيط و هوا و خاك آ ، آلودگی

 متدهای  شیناخت لزوم مواد، ای  نامناسیب دیع اثر در زیسیت محيط به آسیيب و بيماریها از پيشیگيری  راسیتای  در اسیالتاً

 .دارد خاصی اهميت پسماندها دیع و آوری  جمع

 

 :شامل نمود مطرح ميتوان بخش ای  در كه مواردی  نمونه

 پسیماندها، دیع و مدیریت توليد، بر نظارت مسیئول پسیماند، مدیریت اصیلی مسیئول شیامل كه مسیئوليتها  -1

 .می باشد پسماند دیع مسئولي  و پسماند توليدكنندگان مسئوليت

 پسماندها تفکيک و شناسایی نحوه  -2

 دیع و انتقال یا و دی  سیوزاندن، ، یروش مجدد، اسیتفاده و )بازیایت صینعتی و عادی  پسیماندهای  مدیریت نحوه -3

 توسط پيمانکار(

 ویژه پسماندهای  دیع و نگهداری  مدیریت، نحوه  -4

 تجهیز کارگاه  -13-4

 انجام عمليات اجرای  ره دو برای  موقت بصورت باید كه تداركاتی و اقدامات از است عبارت : راهنما

 .شود ميسر پيمان مدارك و سند طبق پيمان مو و  عمليات دادن انجام و آغاز تا شود

 :باشد ميتواند زیر موارد شامل كارگاه تجهيز
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 پشییهانی ساخیمان  -1

 آ  منابع •

  انبارها •

 ضفاظتی و ایمنی تجهيزات تامي  •

 سوخت مخازن •

  یعاليت دامنه نقاط كليه به آبرسانی رسانی، برق های  سيستم •

  نيروها جهت بهداشتی سرویسهای  و ضمام •

  تانک سپتيک و یا ال  آوری  جمع سيستم •

  زباله آوری  جمع سيستم •

 عمیمی ساخیمان -2

  (كانکط) متحرك و ثابت اداری  دیاتر •

 مهمانسراها یا و كارمندی  و كارگری  های  خوابگاه •

 غذایی مواد انبار یا و سرپوشيده انبار •

 كارگری  و كارمندی  خوری  غذا سالنهای  و آشپزخانه •

جهت اجرای موارد یوق اندیشیيده  و ذكر شیود ر به طور مثال نحوه ی تامي   HSEدر ای  مراضل الزم اسیت تمهيدات 

 برق مصریی ، نحوه ی جمع آوری یا ال  های انسانی و صنعتی و ررر

 

 عالئم ایمنی ، نشانه هاي خهري ، میانع و هشدار ها -13-4-1

  به خطر اعالم و هشیدار برای  تصیاویری  و عبارات كلمات، از متشیکل اسیتاندارد از  اسیت سیطحی ایمنی عالیم : راهنما

 در  تو یيحاتی ضاوی  یا ميباشیند، كار محيط بالفعل و بالقوه خطرات معرض در نحوی  به كه ایرادی  سیایر یا كارگران

 از یرار هگونگی زمينه در آنان به ایمنی دسیتورالعملهای  بيانگر یا و خطرات آن از ضاصیل پيامدهای  و عواقب مورد

 در و كارگاه  مختلف قسیمتهای  در موقت بصیورت گاهی و دا می بصیورت عالیم ای  كه بوده خطرناك های   موقعيت

 .شوند می نصب كاری  های  پروسه ضي 

 تقسيم زیر گروههای  به رنگها گيری  بکار و پيام نو  براساس ایمنی عالیم تابلوی  :ایمنی عالیم بندي تقسیم

 :شوند می بندی 

 دهنده هشدار و خطر عالیم -1

 بازدارنده عالیم -2

 ایمنی دستورالعملهای  و اطالعات عالیم -3

 آور الزام و دستوری  عالیم -4
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 نشانی آتش به مربوط عال م  -5

 دسیتور ای می توان  یم  اشیاره به دسیتورالعمل عال م ایمنی در كارگاه به طور مختصیر  HSEدر ای  بخش از طرح  

 ميتواند نمود بينی پيش العمل دستور ای  در ميتوان كه نکاتی مثال عنوان به نمود، تشریو را العمل

 یا و اسیت كارگاه در ایمنی عال م نامه آ ي  ایران در كه باشید ایمنی عال م در اسیتفاده مورد مرجع اسیتاندارد شیامل

 عالمتی هه از باید اسییت ممنو  دخانيات اسییتعمال كه محلی در مثالً گردد ذكر ها  نشییانه و عال م از هریک كاربرد

 یا و ا یطراری  خرو  مسیيرها نمایشیگر عال م یا و مسیيرها در ترایيکی های   نشیانه و عال م كاربرد یا و شیود اسیتفاده

  ای  در همچني  .نمود اشیاره ميتوان آنها نصیب محل و عال م و یوح خصیو  در یا و كارگاه سیطو در ایم  تجمع

 اسیت الزم نيز عال م ای  قبال در پيمانکاران و نيروها مسیئوليت و نصیب مسیئوليت قبيل از مسیئوليتها العمل دسیتور

 آنها كاربرد و دهنده هشیدار تجهيزات و موانع از اسیتفاده مورد در اسیت الزم بخش ای  در همچني  .گردد مشیخ 

 .گردد مشخ  نکاتی

 تنها و نميکند ضفاظت مخاطرات برابر در را ایراد ایمنی های   نشیانه و عال م كه داشیت توجه نکته ای  به همواره باید

 در مناسیب  كنترلی اقدامات اسیت الزم آنها كنار در و رود می كار به كننده یادآوری  و دهنده هشیدار یک عنوان به

 .شود گریته نظر

 نمونه عال م ایمنی مورد استفاده به طور مثال شامل موارد زیر می باشد :

 

 عال م هشدار دهنده

 

 
 

 عال م خطر
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 عال م دستوری

 

 
 

 

 تجهیزات حفاظت فردي  -13-4-2

 و انفجار ضریق، خطر هون مواردی  كنار در كار محيط در آور زیان عوامل از ناشیی ضوادث از پيشیگيری  جهت : راهنما

 به خطرات كاهش و ضذا راسیتای  در تالش اینرو از شیود؛  گریته نظر در مناسیبی كنترلی اقدامات اسیت الزم غيره

 می صیورت راسیتا ای  در كه یراوانی تالشیهای  عليرغم اما .اسیت شیده تبدیل امروزی  سیازمانهای  اولویتهای  از یکی

 .دارد وجود همواره ضوادث بروز اضتمال و شوند نمی ضذا كامل طور به خطرات هيچگاه گيرد،

 .گيرد می      صیورت ( دریایت محل و انتقال مسیير ایجاد، محل) مرضله سیه در كلی طور  به خطرات كاهش یا ضذا

 جمله از ... و تجهيزات كردن ایزوله و ضفاظگذاری  كار، انجام نحوه و تجهيزات طراضی در تغيير

 عنوان به یردی  ضفاظت تجهيزات از اسیتفاده ميان ای  در .هسیتند كار محيط در خطرات با مواجهه راسیتای  در یعاليتها

 .دارد خاصییی اهميت ( مختلف ضفاظتی تدابير نمودن لحاظ دنبال به)حادثه اثرات شکدت کاهنده عامل آخرین

 باعث عنوان هيچ به كنترلی اقدام ای  .ميشییوند ایراد عملکرد كاهش باعث و نبوده راضت یردی  ضفاظت تجهيزات

 تجهيزات صیحيو، انتخا  .ميدهد كاهش خطر با مواجهه از ناشیی  پيامدهای  موارد از بسیياری  در و نشیده خطر ضذا

 باید كه هسیتند مواردی  جمله از مناسیب نگهداری  و مراقبت تجهيزات، از درسیت  اسیتفاده كار، نو  با متناسیب ضفاظتی

 .شوند گریته نظر در سازمان هر پيشگيرانه و ضفاظتی های  برنامه در

 یردی اسیتحفاظی لوازم یم  تشیریو خالصیه ای از نحوه شیناسیایی، تامي  ، توزیع و كنترل   HSEدر ای  بخش از طرح 

 و ریسیک ارزیابی ارتباط به ميتوان مثال عنوان به .داد ارجا  اسیت شیده تهيه زمينه ای  در كه دسیتورالعملی به را مطالب

 اشیاره آنها های  بندی دسیته و ایمنی تجهيزات انوا  به یا و  نمود اشیاره نياز مورد یردی ضفاظت تجهيزات نمودن مشیخ 

 ای  در .داشیت اشیاراتی شیغل هر به نياز مورد یردی ضفاظت لوازم اختصیا   نحوه و شیغل ماتریط مورد در نيز و داشیت

 تشیریو را مطالبی سیازمان اسیتاندارد و یردی ضفاظت تجهيزات از اسیتفاده زمان مدت و دوره مورد در توان می بخش

 . نمود

كاریرما تهيه و در  HSEالزم به ذكر اسیت نو  ، جنط و مدت زمان اسیتفاده از وسیایل ضفاظت یردی عموما توسیط واضد 

 كاریرما برسدر HSEاختيار قرار می گيرد كه بعد از تهيه وسایل مورد نظر باید به تایيد واضد  

 

 برچیدن کارگاه  -13-5
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 و آالت ماشي  ، تجهيزات ، مصالو كردن خار  موقت، ساختمانهای  و تاسيسات مصالو، آوری  جمع از عبارت : راهنما

 .تحویلی های  محل و ها زمي  برگرداندن اول شکل به و كردن تميز و تسطيو كارگاه، از تداركات دیگر

 :باشد می ذیل  موارد شامل كه ميگردد انجام  كارگاه آوری  جمع با مرتبط یعاليتهای  پروژه انتهای  در

 موارد ازالزم است كليه الزامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محيطی مرتبط با اجرای هر یک HSEدر ای  بخش از طرح 

 ،  ایعات آوری  جمع خصو  در محيطی زیست و بهداشتی ، ایمنی نکات مثال عنوان به گردد، بينی پيش یوق

 . موجود های  یا ال  و ضاصله پسماندهای 

 در ذیل نمونه ای از هک ليست جمع آوری كارگاه آورده شده است : 

 

 

 

 

 

 

و عيت  مو وعاتی كه باید بررسی شود ردیف 

 مشاهده 

شرح عدم  

انطباق مشاهده  

 شده

  خير  بلی  شده است؟  پاكسازی كار محيط از كامالً  ایعات آیا 1

جمع   پيمانکار به مربوط تجهيزات و ماشي  آالت كليه آیا 2

 شده است؟  آوری

   

    جمع آوری شده اند؟  موقت ساختمانهای و كانکط ها آیا 3

 از جلوگيری جهت بهداشتی سرویسهای جمع آوری آیا 4

به درستی صورت می   بهداشت ضفظ و محيط زیست آلودگی

 گيرد؟ 

   

    شده اند؟  ریع شده انجام ضفاریهای و شده ایجاد موانع آبا 5

    شده اند؟  ریع شده، ایجاد محيطی زیست آلودگی های آیا 6

شده   نصب مانده به جا خطرات خصو  در عالمتگذاری ها آیا 7

 است؟ 

   

 هنگام در زیست محيط تخریب عدم منظور به اقداماتی آیا 8

 است؟ گریته شده صورت تخليه

   

 كاریرماHSEنام و امضای ناظر 
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 اسیفاده و حمل میاد شیمیایی -13-6

 در كاربرد قابل شيميایی مواد مبحث به زیست محيط و بهداشت ایمنی، طرح از بخش ای  در : راهنما

 :است ذیل موارد شامل شود گریته نظر در قسمت ای  در است الزم كه مواردی  .ميشود پرداخته پروژه

 شيميایی مواد قبال در مسئوليتها تعيي   -1

 صورت در آنها از ليستی ارا ه و پروژه در كاربرد قابل خطرناك شيميایی مواد انوا  بندی  دسته  -2

 آنها گذاری  برهسب و امکان

 ( و نحوه آموزش آن به ایراد ذی نفعMSDSنمودن نحوه تهيه برگه اطالعات ایمنی ماده شيميایی)مشخ    -3

 مواد از نگهداری عمومی شرایط نمودن مشخ   -4

 سایت  از /به مواد ای  خرو  و ورود قواني   -5

 مواد  ای  نقل و ضمل تجهيزات مشخصات -6

 (غيره و تهویه ارت، سيستم) استفاده زمان در نياز مورد كنترلی اقدامات و اضتياطها -7

 :ميشود ارا ه شيميایی ماده ایمنی اطالعات برگه از ای  نمونه ذیل در

 

 ( MSDSبرگه اطالعات ایمنی ماده شيميایی )

 بخش اول : مشخصات ماده شيميایی

 نام :

  اسامی مترادا/یرمول شيميایی:

 آدرس سازنده /تهيه كننده:

 

 

 

 تركيبات و اجزای تشکيل دهندهبخش دوم: 

 

 

 

 

 درصد اجزای تشکيل دهنده
كد خطر مرتبط با 

 ماده

   

 شغلی تماس مجاز ضدود و شناسی سم اطالعات :سوم بخش

 غلظت تقریبی:
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 (:TWAساعته) 8ضد مجاز تماس 

 (:STELضد مجاز تماس كوتاه مدت)

 

گییییونییییه  راه ورود مقدار

 آزمایشی

 

   LD50 

   LC50 

 فیزیکی مشگصات :چهارم بگش

 نقطه جوش:                                            نقطه ذو :                                        نقطه انجماد:

 ضالليت در آ  :                                      وزن مخصو :                                   وزن مولکولی:

 بخار:                                             یشار بخار:                                         ميزان تبخير: هگالی

 :PHضالت یيزیکی:                                         بو وشکل ظاهری:                                

 انفجار و سیزي آتش اطالعات :پنجم بگش

 نقطه آتش گيری:                                                                          ضد پایي  انفجار)اشتعال(:

 ای خود اشتعالی:                                                                        ضد باالی انفجار)اشتعال(:دم

 مواد خاموش كننده:                                                                       روش ویژه اطفای ضریق:

 خطرات انفجار یا آتش سوزی:

 ششم : اطالعات مربوط به واكنش مادهبخش 

 ثبات/پليمریزاسيون:                                                                 توليد مواد خطرناك در اثر تجزیه:

 ناسازگاری شيميایی:

 

 روش هاي اجرایی -14

 HSEنجر به تخطی ازخط مشی راهنما: یعاليت هایی كه یقدان روش اجرایی مکتو  برای آنها می تواند م

 برای مدونی  اجرایی روشیهای و اسیتانداردها باید.شیوند شیناسیایی باید گردد، عملکرد معيارهای یا قانونی الزامات نقض یا

 توسیط خواه) را آنها اجرای  هگونگی دانش، اثربخش انتقال و ینی یکپارهگی از اطمينان برای تا شیوند آماده یعاليتهایی هني 

 .كنند تعریف ( دیگران یا شركتی كاركنان

 و اسیتفاده روشیهای  ایراد، مسیئوليتهای و شیوند بيان یهم قابل و صیریو سیاده، طور به باید مکتو ، اجرا ی روشیهای تمامی

 .دهند نشان را شوند برآورده باید كه عملکرد استانداردهای و معيارها مقتضی، جای در

 نياز به شرح ذیل می باشد:برخی روش های اجرایی مورد 

 مورد خطرناك اماك  كاردر از خاصیی خطرناك موقعيتهای  در یعاليتها انجام كردن مجاز برای  كار، مجوزهای  :راهنما

 .شیود صیادر مجوز بایسیتی كار شیرو  از قبل وخطرآیری  اسیتاندارد غير یعاليتهای  تمام در .ميگيرند قرار اسیتفاده

 كه اسیت مطلب ای  بر گواه و ميشیود ارا ه ،مسیئول یردی  توسیط كه اسیت مکتو   گواهی یک كار مجوز خالصیه بطور

 مجوز  یمناًدر .ميباشید ایم  معي ، زمان یک طی در و معي  محل یک در مشیخ  ایرادی  توسیط معي   كاری  انجام

 از .آید عمل  به جلوگيری  ازخطرات ایراد كار هنگام به تا گيرد انجام باید یا و شیده انجام اقداماتی هه كه ميشیود بيان
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 آن در كه بطوری  ميکند، پيدا ارتباط كار محل و زمان،روش با ایمنی تضیمي  برای  كار مجوز سیيسیتم یک رو ای 

 به ورود سیرد، كار گرم، كار نظير یعاليتهایی بایسیتی كار مجوز .ميشیوند كنترل و شیناسیایی كارها و خطرات ایراد،

 شیامل را .... و زیاد ارتفاعات در كار ضفاری، عمليات خطرناك، مواد جابجایی الکتریکی، كار بار، كارمرگ بسیته، محيط

 :شود صادر زیر اصول براساس و

 دباش كایی جداسازی  •

 باشد خطر بی جداسازی  •

 باشند كنترل قابل و معلوم مانده خطرات •

 باشند شده شناسایی درستی به و صریحا كاری  دستگاههای  •

 باشد شده داده كاركنان به كار انجام برای  مناسب دستورالعملهای  •

 نگيرد صورت كار انجام مراضل در تغييری  هيچگونه اجازه كسب بدون •

 .شود نظارت سيستم

 

 :ميباشد ذیل  شرح به  شود پرداخته آنها  به باید كار  انجام  مجوز سيستم های خصو  در كه مواردی عمده 

 مسئوليتها  -1

 كار مجوز یک عمومی  ساختار -2

 كار  مجوزهای  انوا  -3

 گرم كار مجوز -3-1    

 سرد  كار مجوز -2 - 3    

 بسته  یضاهای به ورود مجوز -3-  3    

 برداری  خاك و گودبرداری  مجوز.  -4 -3     

 ارتفا   در كار مجوز -3-5      

 رادیواكتيو مواد با  كار مجوز -3-6

 باال ولتاژ الکتریکی تجهيزات با كار مجوز -3-7

 

 رویدادها و حیادث بررسی و ثهت دهی، گزارش سیسیم -14-2

 . مختلف ميشود اعتباری  و زیست محيطی جانی، مالی، خسارتهای  آمدن وارد باعث ساله همه ضوادث وقو  :راهنما

 به مهم مراجع  یکی از ضوادث تحليل و تجزیه  و  بررسی می پيوندد، وقو  به كه  ضوادثی نو  و وقو  علت از صرا نظر 

 برخورداری  ای  رو  از .سازمان هاست در مشابه ضوادث وقو  از پيشگيری  راستای  در ایمنی برنامه های  تدوی  منظور

 ای  .است انکارناپذیر  ضوادث  رورتی تحليل و تجزیه  و تحقيق بررسی،  گزارش دهی، منظور  به  جامع سيستم یک  از
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جمع  تحليل و تجزیه  تحقيق، بررسی، یعاليتهای گزارش دهی، كليه برای  عملياتی  و اطالعاتی  نيازهای  جوابگوی  باید سيستم

 .باشد ضادثه درس های  و نتایج بندی 

  HSEو    توسط پرسنل  آنها  دهی  گزارش  هرخه   و  شده  معریی  ضوادث  شبه  و  ضوادث  دهی  گزارش  یرمهای   بخش  ای    در

 رگردد می تعيي  كاریرما و مركزی  دیتر  HSEبه  سایت در مستقر

 : شامل ، گریت نظر در توان می  طرح از مرضله ای  در كه دستورالعملی نمونه

 مسئوليتها  1.1

 HSEضوادث انوا  طبقه بندی  1.2

 ضادثه با مواجهه 1.3

 ضادثه  با مواجهه در عمومی اقدامات 1.3.1

 ضادثه  با رویارویی  نحوه 1.3.2

  HSEامور به ضادثه اوليه اطالعرسانی 1.3.3

 آسيبدیدگان به رسيدگی و اوليه كمکهای  نجات، امداد، 1.3.4

 ضادثه  با مواجهه  در اختصاصی اقدامات 1.4

 ضوادث  شبه و ضوادث ثبت و اطال  نحوه 1.5

 ضوادث تحقيق 1.6

 بررسی  و تحقيق انجام از قبل اقدامات 1.7

 ضادثه  هزینههای  1.8

 اطالعات جمعبندی  1.9

 وقو  علل ریشهيابی و ضادثه تحليل  و تجزیه 1.10

 پيشگيرانه اقدامات و كنترلی پيشنهادات ارا ه 1.11

 باشد: می ذیل شرح به ضوادث تحليل  و تجزیه و ثبت سيستم  نمونه

 ضوادث تکرار و پيش بينی قابل ضوادث بروز از جلوگيری  همچني  و پروژه در ضوادث مدیریت منظور به شركت ای 

 رویداد، ثبت اجرایی روش از شركت ای  منظور بدی ر نمود خواهد پروژه در رویدادها ثبت  سعی در پروژه در

  می نماید تبعيت بعد صفحه مطابق یلوهارت ضوادث مدیریت و گزارش دهی
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 آسيبرسان و جدی  رویدادهای /  ضادثه بروز صورت در كار اجرای  روش                         

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 به سریعا مراتب تجهيزات و اموال به آسيب /شبه ضادثه /ضادثه هرگونه وقو  از پط.1

 رميگردد گزارش شركت كارگاه/  واضد سرپرست و  HSEواضد

 اختيار در و تهيه مربوطه واضد سرپرست توسط ساعت 24مدت  ظرا ضادثه گزارش.2

 .ميگيرد قرار( اجتماعی تامي  اداره) مراجع ذیصالح

 واضدHSEشركت 

 ایراد آموزش كمک با ضادثه كنترلر1

 ضراست دیده و

 مداوا اضتمالی جهت مصدومي  راعزام2

 از كمک درخواست /به مراكز درمانی

 نجات و مراكز امداد

 در كارگاه/واضد سرپرست با رهمکاری3

 ضادثه از تهيه گزارش

 سرپرست واضد/كارگاه

 منظور به الزم پيگيریهای رانجام1

 ضادثه كامل مهار از اطمينانضصول 

 صورت در) رویداد از گزارش رتهيه2

 و عکط تهيه و شاهدی  با نيازمصاضبه

 همکاری با ساعت 48درمدت( یيلم

 پرسنل وسایر HSEواضد

 در مسئول ایراد سایر به راطال 3

 پروژه
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 HSEبازرسی -14-3

 عمل  ای   رميباشد  رسمی  ارزیابی  یک  یا  و  شده  سازماندهی  آزمون   یک  صورت  به  معمول  طور  به  بازرسی  یک:    راهنما

 اعمال   یعاليت  یا  یک مو و   از  معينی  ویژگيهای   روی   بر  كه  است  سنجه هایی  از  استفاده  یا   و  تست  گيری،  اندازه  شامل

  مورد  مو وعات  و  اقدامات  از تطابق   تا  ميشود  مقایسه  مشخصی  الزامات  یا  و  استاندارد  با  معموالً  آن  نتایج  و  ميشود 

 رشود ضاصل اطمينان شده تعيي  پيش از اهداا با بررسی

به   ایراد  تعهد  تشخي   منظور  به  نيز  و  پروژه  سطو  در  HSEسيستم    صحيو  عملکرد  از  اطمينان  منظور  به  پروژه 

 تحت   است بخشی  الزم  منظور  همي   بهر  است   روری   زیست  محيط  و  بهداشت  ایمنی،  بازرسيهای   انجام  HSEمسا ل

 شودر گریته نظر در زیست محيط و بهداشت ایمنی، طرح در HSEبازرسی عنوان

 :نيست موارد ای  به محدود البته باشد ذیل موارد بازرسی شامل ميتواند HSEبازرسی  در كه مواردی  نمونه

 كمبته ایمنی شركت

 ضادثه مجدد بروز از جلوگيری منظور به الزم اقدامات تصویب و ضادثه دقيق ربررسی1

 رویداد وقو  علل و هگونگی خصو  در واضدها سایر به ر اطالعرسانی2

 هفته یک مدت ظرا كاریرما به كاری روز 7از بيش LTIبا  ضوادث كامل گزارش ر ارا ه3
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 جنبه های  و زیست محيط الکتریکی، سيستمهای  یشرده، هوای  سيستم خطرناك، شيميایی مواد ارتباطات، سيستم  بازرسی

 سيستم   كارگاهی،   ساماندهی  ا طراری،  خرو   و  تخليه   راههای   و   مسيرها  ضریق،  اطفاء  و  اعالم  تجهيزات  آن،  مرتبط با

 خروجی ها،   و  دسترسی ها  آالت،  ماشي   ،(اوليه  كمکهای )نجات  و  امداد  تجهيزات  بار،  جابجایی   و  تجهيزات ضمل  دقيق،  ابزار

 ر انبار كار، بهداشت كار، اجرای  رویه های  پرسنل، جابجایی ابزارآالت، و یردی، تجهيزات ضفاظت تجهيزات

 به موارد زیر باید توجه داشت:   HSEدر بازرسی 

i. مورد  مو و   خصو   در  بازرسی  تيم  در  ایراد  صالضيت  تایيد  قسمت  ای   در  توجه  قابل  نکته)  بازرسی  تيم 

 بازرسی می باشد(ر 

ii. خصو    ای   در  ذیل  جدول  مثال  عنوان  به(  باشد  ماهانه هفتگی،  روزانه،  صورت  به  ميتواند)  بازرسی  برنامه 

 : ميشود ارا ه

 مورد  تجهيزات /یعاليت

 بازرسی 
 مرجع  رویه /استاندارد بازرسی  تواتر توسط 

جابجایی  و ضمل تجهيزات

 بار

 دارای  اپراتور

 HSEنماینده /صالضيت
 استفاده  از پيش روزانه

 HSEدستورالعمل

جابجایی  و تجيهزات ضمل

 بار

iii. آنها ریع جهت  پيگيری  و انطباقها عدم و انطباق دهی گزارش 

 رگریت نظر در  مقوله ای  انجام برای  را ليست هایی هک ميتوان بازرسی ها انجام سازی   یکسان و سهولت جهت: توجه

 اضطراري  شرایط در  واکنش طرحهاي -14-4

 زیادی   ضوادث  ساله  هر   گيرد،  می  صورت  ضوادث  كاهش  منظور  به  مختلف  صنایع  در  كه  تالش هایی  تمام  عليرغم:    راهنما

 اقدامات  از  غفلت  باشد  داشته  قرار  مطلوبی  سطو  در  پيشگيرانه  كه اقدامات  اندازه  هر  بهركند  می  تهدید   را  صنعتی  جوامع

 درصد ممک  نمی باشد،در 100ایمنی  به  دستيابی  كه  آنجا  ازر    داشت  خواهد  بدنبال  را  خطرناكی  بسيار  عواقب  واكنشی

 سازمان  در  ا طراری   و عيت های   یا  و   نشده  پيش بينی  ضوادث  با  مقابله  برای   طرضی  بایستی  پيشگيرانه  اقدامات  كنار

 نق   آسيب،  و  تجهيزات  محيط زیست،  به  عمده  خسارت  ایجاد  باعث  مختلف  صنایع  در  ضوادث  ای   باشدر  داشته  وجود

 ا طراری   و عيتهای   به  كه  شرایط  در ای  گونه  اثرات  كاهش  منظور  بهر  ميشوند   ایراد  مرگ   و  ایتادگی  كار  از  عضو،

  ردارد ضياتی اهميت آنها با مقابله  جهت ریزی  برنامه و محتمل  ضوادث پيش بينی موسومند،
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 تهدید  را  سازمان  ایراد  عمومی  آسایش  یا  و  سالمت  ایمنی،  كه  است  عادی   غير  وقایعی  برگيرنده  در:  ا طراری   شرایط

 مشی  خط  از  سازمان  كلی  انحراا  باعث  ميتواند   مو و   ای ر خطر بياندازد  به  گسترده  طور  به  را  زیست محيط  یا  و   كند

 ر گردد

 جامعه  و كنند سرایت صنعتی محيط از خار  به است ممک  نشوند كنترل درستی به ا طراری  و عيت های  اگر: بحران

جامع   ریزی برنامه    و  ميگيرد  خود  به  یاجعه  یا  بحران  ضالت  و عيت ا طراری   ضالت،  ای   درر دهند  قرار  تاثير  تحت  نيز  را

 قرار   تاثير نامطلو   تحت  آن  توليد  یرآیند  و  آینده  نامی سازمان،  خوش  ریشهای   صورت  به  ميتواند  و  می طلبد  تری 

 ر دهد

 در  واكنش  طرح  گریت   درنظر  رویدادها  بروز  از  ناشی   پيامدهای   از  پيشگيری   منظور  به  الذكر  یوق  مطالب  به   توجه  با

 باید  Emergency Plan یک  تدوی   در  كه  مواردی ر  است  الزامی  HSE Plan( در  Emergency Planا طراری )  شرایط

 است: ذیل موارد شامل شود، گریته نظر در

 ا طراری های  و عيت انوا  شناسایی  •

 آن وظایف و ساختار  ا طراری، كميته طرضریزی  •

 خارجی منابع  با ارتباط •

 بازیابی  و مقابله پيشگيری، دستورالعمل های  •

 رسان  اطال  و عمومی روابط •

 پرسنل به مربوط اطالعات •

 (پيشگيری  طرح) وقو  از قبل اقدامات یا مقدماتی عمليات •

  HSEهای  برنامه و مقررات تدوی  ریسک، ارزیابی -

 تمری  و آموزش -

 ها گزارش بررسی و ا طراری  مانورهای  اجرای  و ها سناریو تدوی  -

 ررر  و  ها آالرم ها، كننده خاموش نظير مناسب تجهيزات استقرار -

 ا طراری  ارتباط و تلف  خطوط -

 ( مقابله) وقو  ضي  اقدامات •

 ضادثه  از اطال  نحوه -

 تجهيزات ارسال -

 و عيت  اعالم -



ode:P-31 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا

 
Rev.: 00 
Page 46 of 55 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  HSEاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 ا طراری  توقفات -

 درمان و نجات -

 تخليه -

 نياز  مورد  اختصاصی و عمومی اقدامات -

 ( بازیابی ) وقو  از پط عمليات •

 (محل در بررسی ) ضادثه گزارش تهيه -

 ضادثه محل پاكسازی  -

 ا طراری  كميته جلسات تشکيل -

 سناریوها و روش ها بازنگری  -

 

 :  شامل ، شود گریته نظر در نمونه عنوان به ،  ا طراری  واكنش طرح  با ارتباط در باید كه مواردی 

 ا طراری طرضریزی  .1

 ا طراری و عيتهای  انوا  .2

 وظایف  شرح و ساختار ا طراری، كميته .3

 خارجی منابع  با ارتباط .4

 ا طراری  شرایط در واكنش و آمادگی دستورالعملهای  .5

 ا طراری  شرایط در  رسانی اطال  و عمومی روابط .6

 ا طراری واكنش طرح یک در پرسنل به مربوط اطالعات .7

 (پيشگيری  طرح) وقو  از قبل اقدامات یا مقدماتی عمليات .8

 HSEمقررات بهکارگيری  و تدوی  HSEبرنامه های  و طرضها ریسک، ارزیابی .8.1

 (اپراتوری  آموزشهای  قدیم، كاركنان جدید،  كاركنان) آموزش .8.2

 آتش نشانی و ایمنی مانورهای  .8.3

 گاز   آالرم   سيستم  محيطی،  آالینده های   سنجش  دستگاههای )آتشنشانی  و   ایمنی  تجهيزات  استقرار .8.4

 ر ر ر( و خاموش كننده های دستی

 ضریق اطفاء و اعالم تجهيزات استقرار .8.5

 ( بهداری   و اورژانط ایمنی، آتش، خط) ا طراری  تلف  خطوط تعيي  .8.6

 (مقابله طرح) وقو  ضي  اقدامات .9
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 ا طراری  ضادثه از اطال  .9.1

 آتش نشانی  و ایمنی تجهيزات ارسال .9.2

 ا طراری  و عيت اعالم .9.3

 ا طراری  توقف .9.4

 اوليه كمکهای  انجام و مصدومي  درمان و نجات .9.5

 ا طراری  تخليه .9.6

 ا طراری  شرایط در نياز مورد اختصاصی و عمومی اقداماتر  .9.7

 ( بازیابی طرح) وقو  از پط عمليات 3یاز .10

 (محل در  اوليه بررسی) ا طراری  ضادثه رگزارش10.1

 ضادثه  محل رپاكسازی 10.2  

 ا طراری  كميته جلسه رتشکيل10.3                      

 : است ذیل شرح به  Emergency Plan یک  نمونه

 :ا طراری   شرایط  اعالم نحوه

 و   نفتی  مواد  سرریز  ،  انفجار  ،  سوزی  آتش  ،  سمی  مواد  نشت  نظير   ای   ضادثه  مشاهده  محض  به  كاركنان  از  یک  هر

 است،  گردیده  نصب  مختلف  اماك   در  كه  ا طراری  های   تلف   با  تماس  با  را  مو و   هستند  موظف  ازمخازن  شيميایی

 ر دهند اطال 

 :ضادثه محل از پرسنل تخليه

 یا   واضد  آن   مسئول  همکاری   با  مربوطه   واضد  پرسنل  كليه  بلندگوها،  یا  آژیر  توسط  آن  اعالم  یا  و  خبر   دریایت  محض  به

 و   شوند  می  تخليه  ضادثه  محل  از   دهد   می  نشان  را  خرو    های   راه  و  است  شده  نصب  كه  عال می  به وسيله  ها  كارگاه

 می   هم  گرد  ایم   تجمع  محل  در  آمارگيری   و  امداد  و  اطفاء  عمليات  در  تداخل  از  و جلوگيری   خود  از  محایظت  جهت

 رآیند

 : ا طراری  شرایط با مقابله نحوه
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  داده   انجام  را   الزم  اقدامات  HSEواضد   تایيد  مورد  و  صالضيت  واجد   ایراد  ،  ضوادث   وقو   و  ا طراری   شرایط  بروز  هنگام

 نمایندر اقدامی نبایستی  HSEواضد با هماهنگی بدون  ایراد سایر و

 :ای  دوره بازدیدهای  و راهنما تابلوهای 

 شركت   و   ها  كارگاه  مختلف  نقاط  در   مناسب  دهنده  هشدار  عالیم  از  ا طراری   شرایط  وقو   از  پيشگيری  منظور  به

 استر HSEمسئول با  عالیم ای  نصب و تهيه مسئوليت ر گردد می استفاده

 : محيط پاكسازی 

 دستورالعمل  در  ا طراری   شرایط از  یک هر  در  عمل  نحوهر  شود  پاكسازی   كامال  مربوطه محيط  باید ضادثه  مهار  از  پط

 راست شده مربوطه تشریو های 

 :  گزارش تهيه

 كاریرما   HSEنماینده  و  مدیریت  نماینده  به  و  شده  تهيه  مركزی   دیتر  یا  كارگاه  HSEسرپرست  توسط  ضادثه  گزارش

 می شودر ارا ه

 كميته، اعضاء توسط شده تهيه گزارش بررسی   م  و داده جلسه تشکيل ایمنی و ضفاظت كميته ضوادث، وقو  از پط

  ایمنی و كميته ضفاظت توسط جلسه ای  مصوبات و داده قرار تحليل تجزیه و بررسی مورد را شده پيشنهادات ارا ه

  های  آموزش بينی پيش مانند نياز مورد پيشگيرانه و اصالضی اقدامات تواند می خروجی جلساتر گردد می پيگيری 

 رباشد بيشتر ای  دوره تمرینات  انجام و ها صالح دستورالعمل ا نياز، مورد تجهيزات الزم،

 (: مانور)  ای  دوره های  تمری 

  كميته هماهنگی با و یکبار ماه شش هر ادواری  تمرینات ا طراری  شرایط مقابل در بيشتر هه هر آمادگی جهت

 مانورها و ا طراری  شرایط در آمادگی ميزان سنجش یرم تمری  هر انجام از پطر گيرد می ایمنی انجام و ضفاظت

 ر  شود می ایمنی تهيه و ضفاظت كميته توسط

 : آموزش

  با مقابله برای  كایی آمادگی و دیده را الزم های  آموزش  باید ا طراری  شرایط كنترل  و مهار در درگير پرسنل كليه

 ر باشند  داشته ا طراری را شرایط
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 : ا طراری  های  تلف  ليست

 در و ثبت شود  داده اطال  آنها  به  است الزم ا طراری  شرایط در كه هایی سازمان و ایراد ا طراری  های  تلف  ليست

 رگردد می مختلف توزیع اماك 

 :  ا طراری  مواقع در بهداشتی اقدامات

  الزم   ا طراری   شرایط  در(  واگيردار  بيماریهای   شيو   مثل)  مشکالت  با  مقابله  و  شناسایی  برای   خاصی  بهداشتی  اقدامات

 در   عمومی  رسانی  اطال   نظير  ميشود،   راهبری   HSEواضد  توسط  معمول  بهداشتی  اقدامات  بر  عالوه  ای  اقداماتر  است

  تنظيمی  برنامه  اساس  بر  مختلف  قسمتهای   از  بازرسی  و  نظارت  پزشک،  توسط  مشکوك  ایراد   زمان، هکا   كوتاهتری 

 با   كه  امور  از  دیگر  برخی  انجام  و  پذیریته  صورت  شركت  پزشکی  و بخش  HSEتوسط واضد    خا   شرایط  مدیریت

 و عيت   در   واكنش  و  آمادگی  اجرایی   روش های   باشد  الزم  كه  زمان  هر  در   بایدر  می پذیرد  انجام  مدیریت  هدایت

 هني    هم  و  داد  قرار  نظر  تجدید  و  بازنگری   مورد و عيت های ا طراری،  یا  وقو   از  پط  خصو   به  را،  خود  ا طراری 

 رگذارد آزمایش به اجرایی را روشهای  ای  باشد پذیر امکان كه  وقت هر ادواری  طور به  باید

 

 پیشگیرانه  و اصالحی اقدامات  -14-5

پيشگيرانه   و اصالضی اقدامات  است الزم زیست محيط و بهداشت ایمنی، و عيت اثربخش و مستمر بهبود برای : راهنما

  باید شركت رشود تعریف ، كند بروز سيستم در است ممک  كه بالفعلی  و بالقوه انطباق عدم  موارد ریع جهت مناسبی

 با مرتبط الزامات مشخ  با نامنطبق رویدادهای  در مورد اصالضی اقدام و تحقيق شرو  برای  را اختيار و مسئوليت

  های  برنامه به وسيله است ممک  انطباق عدم موقعيتهای ر نماید  تعریف آن  نتایج یا عمليات و HSEمدیریت سيستم

  رویدادها و بررسی تحقيق از یا جامعه یا دولتی نهادهای  مشتریان، پيمانکاران، كاركنان، با ارتباط طریق از پایش،

 شوندر شناسایی 

مدیریت   آن وسيله به كه نماید، نگهداری  اصالضی اقدامات و تحقيقات هني  برای  را اجرایی روش های  باید شركت

 بایدر مدیریت نماینده با مشورت در  مرتبط، یعاليت های  و وظایف

 كنند آگاه را مرتبط طرا های  •
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 نماید تعيي  را محتمل علت ریشه ای  و عوامل سلسله •

 كند بهبودایجاد طرح یک یا اقدام طرح یک •

 نماید آغاز انطباق عدم ماهيت با متناسب پيشگيرانه اقدامات •

 شده اند واقع موثر پيشگيرانه اقدامات همه كه كند ضاصل اطمينان تا گيرد كار به را كنترل هایی •

  تغييرات اطالعات انتقال مجدد، تکرار از پيشگيری  جهت اقدامات یکپارهگی منظور به را اجرایی روشهای  •

 كند بازنگری  آنها اعمال و مربوطه به كاركنان •

 

 راستاندارد یک یا و مشخ   یک الزام از انحراا یا و نشدن برآورده: بالفعل انطباق عدم

 ر آینده در استاندارد  یک یا و مشخ  الزام یک از انحراا  ایجاد یا و نشدن برآورده اضتمال: بالقوه انطباق عدم

 ( سریع اقدام) شده  شناسایی انطباق عدم موردی  اصالح برای  اقدام: اصالح

 از بروز  جلوگيری  و آن ضذا  بمنظور اقدام هرگونه و انطباق عدم ایجاد ریشهای  و اصلی علل شناسایی: اصالضی اقدام

 آن  مجدد

 هرگونه اقدام و داشته وجود  آینده در آن بروز اضتمال كه انطباق عدم ریشهای  و اصلی علل  شناسایی: پيشگيرانه اقدام

  ایمنی، طرح بندهای  از هریک در است ممک  انطباق انطباق عدم عدم ایجاد از جلوگيری  و آن ضذا منظور به

 در مشی، خط نشدن تعریف قانونی، الزام یک نشدن نظرگریته در مثال عنوان به آید بوجود زیست محيط و بهداشت

 عمليات،  انجام(  پروانه) مجوز رویه صحيو  انجام عدم HSEمو وعات  زمينه در ایراد وظایف شرح نشدن گریته نظر

 ر غيره و ارتفا  در كار عمليات صحيو  انجام عدم

عنوان   تحت نيز را بخشی  است الزم HSEطرح در شده  ذكر بندهای  هریک بهبود و بخشی اثر از اطمينان جهت لذا

 ربگيریم نظر در  پيشگيرانه و اصالضی اقدامات

 : ميباشد ذیل شرح به گریت، نظر در توان می نمونه عنوان به  مرضله ای  در كه بخشهایی

 مسئوليتها  .1

 آن  كامل مشخصات نمودن مشخ  و انطباق عدم مو و  تعریف .2

 انطباق عدم  بروز ریشهای  علل تعيي  نحوه و روش نمودن مشخ  .3

 انطباق عدم  رد یا و پذیرش خصو  در گيری  تصميم نحوه .4

  توجه نکته ای  به باید  پيشگيرانه و اصالضی اقدامات مورد در) پيشگيرانه یا  و اصالضی اقدام تعریف نحوه .5

  الزم لذا گردد سيستم  در ریسک ایجاد سبب پيشگيرانه و اصالضی اقدامات تعریف است كه ممک  شود

 ر(شود توجه آن اضتمالی مخاطرات به اقدام  هنگام تعریف در است
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 شده  تعریف اقدامات بخشی اثر از اطمينان نحوه و اجرا پيگيری  .6

 

 عمییات  تیقف و اصالح  -14-6

جنبه   و یا   مخاطرات  ایجاد   كه  نحوی   به  گردد  مشاهده  ناایم    شرایط  و  عمليات  ،  پروژه  اجرای   ضي   در  هنانچه:    راهنما

 اصالح   به  سرعت نسبت  به  است  الزم  باشد  پيمانکاران  سایر  و   شركت  برای   قبول  قابل  غير  پيامدی   دارای   كه  نماید  هایی

 مغایرت ریع از پط  و متوقف شده  خطرناك عمليات ابتدا است الزم منظور بدی   پذیرد صورت مقتضی اقدام موقعيت

  شده   تعریف   رویه  با  مطابق  اقدامات اصالضی  لزوم  صورت  در  مشابه  موارد  تکرار  از  پيشگيری   جهت  موردی   صورت  به

 رشود گریته نظر  در باال در

 ر است شده  ارا ه عمليات توقف یرم از نمونه ای  زیر در

 :عمليات                                                      شماره  توقف ضکم                                                           

 تاریخ صدور:                                                                                                                                       

 كد پروژه: نو  عمليات:  پروژه: عنوان

 نام پيمانکار: مجری عمليات:  واضد پروژه:

 :توقف  شرو  ساعت :توقف  شرو  تاریخ محل اجرای عمليات: 

 : پيمانکار/پروژه محترم مدیریت

  كار   ایمنی،بهداشت  شرایط  رعایت  عدم  بر  دال مواردی  جنابعالی،   امر  تحت  اجرایی  عمليات  از  آمده  عمل  به   بازرسی  پيرو 

 : است گردیده مشاهده ذیل شرح به  محيطی زیست  الزامات یا و 

عمليات یوق    زیست محيطی،  بارز  پيامد   یا   و   شركت  اموال  به   سنگي   خسارت   مرگ،   جرح،  بروز  اضتمال  گریت   نظر   در  با

 ر شود مهيا بایستمی  ذیل شرایط عمليات ای  مجدد شرو  جهتر  ميگردد متوقف الذكر

 :عمليات ادامه برای نياز مورد زیست محيطی  و كار بهداشت ایمنی،  شرایط
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 ميباشدر  توقف عمليات  ضکم ابالگ و  رسانی اطال  منزله  به صریاً قسمت ای  در امضاء : HSEنام و امضا بازرس 

مجری   سرپرست امضاء و  نام

 عمليات:

 سایت: سرپرست/مدیر امضاء و  نام

 : توقف ریع مجوز

 و   خطرات بارز  ریع  مشاهده  با  عمليات،  اجرای  محل  ازرررررررررررر    ساعت رررررررررررررررررررر    مورخ  در  آمده  بعمل  بررسی  به   توجه   با

 ر دهد خودادامه  یعاليت های به  ميشود داده اجازه عمليات مجری به  و  شده توقف ریع  عمليات، از  ایمنی، شرایط رعایت

 تو يحات: 

 : HSEنام و امضا بازرس 

 

 پیمانکاران فرعی HSE مدیریت -14-7

عمده    بخش   م  واگذاری   خودی،  پرسنل  جای   به  پيمانکاری   شركت های   پرسنل  از  استفاده  در  شركتها  تمایل:    راهنما

 پيمانکاری  محيط های   در  كارر    منتقل می نماید  پيمانکاران  به  نيز  را  مرتبط  شغلی  ریسک های   مقابل  در  مسئوليت ها،  از  ای 

 وقو    باالی   پتانسيل  با   كار،  شرایط  و  محيط  با   كامل  عدم آشنایی  نيز  و  كاری   مختلف  گروههای   ضضور  كار،  تنو  لحاظ  به

 اهميتی   پيمانکاری   عمليات  در  HSEمو وعات  به  پرداخت   اینرو  از  است؛   زیست محيطی همراه  و  بهداشتی  ایمنی،  ضوادث

 ر می یابد دوهندان

 خود  مطلوبيت  به هيچگاه  پيمانکاران  محيطی  زیست  و  ایمنی  بهداشتی،  عملکرد  كه  هستند   مو و   ای   بيانگر  نيز  آمارها

 باالتر بسيار پيمانکاری  شركت های  تحت راهبری  پروژه های  در ضوادث شدت و ميزان عمالً و نبوده كاریرما شركتهای 

  بودن   باال  به  ميتوان  امر  ای   دالیل  ازر    ميشود  اجرا  واضدهای صنعتی  خود  پرسنل  از  استفاده  با  كه  است  هایی پروژه  از

  متأسفانه ر  نمود  اشاره  كاریرما  و  پيمانکار  توجهی  كم  و  شركتهای پيمانکاری   زیرنظر  یعاليت های   بالقوه  خطرهای   ميزان

ویژه سيستم    به  و  HSEبرنامه های   به  زیادی   ضساسيت  پيمانکاران  انتخا   زمان  در  صنعتی  مدیران واضدهای   اكثریت

 پروژه  پایان  تا  و  بوده  زودگذر  بسيار  گردد  محقق  ضساسيت  ای   هم  اگر  یا  و  نمی دهند  نشان  پيمانکار  HSEمدیریت  

 رداشت نخواهد استمرار
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است، می    HSEعملکرد  بهبود  همان  كه  اصلی  هدا  به  یابی  دست  الزمه  پيمانکاران  و  شركتها  مداوم  و   یعال  مشاركت

نقش  با  است،  متمایز  كامالً  زمينه  ای    در  پيمانکار  شركتهای   و  كاریرما  باشدر   از   روشنی  تعریف  با  ميتوان  ضال  ای   اما 

 مثال  بعنوانر  برداشت  گام  عملکرد  ارتقاء  راستای   در  پيمانکاران دارند،  از  صنعتی  واضدهای   كه  انتظاراتی  و  مسئوليت ها

 قرار   ارزیابی  و  بازبينی  تحت  را مذكور  شركت های   های   برنامه  پيمانکار،  HSEمدیریت  سيستم  از  استفاده  با  باید  كاریرما

 اطالعات  آماده سازی   برای   استاندارد  قالب  یک  ایجادرنماید  یراهم  ا   ر  موردنياز  اطالعات  باید  مقابل  در  نيز  پيمانکار  و  دهد

 عملکرد   از   اطمينان  جهت  منظور  بدی ر  نماید  ایفا   مهمی  نقش  ارتباطات  یرآیند  تسهيل  و  تسریع  در  ميتواند  مورد نياز

 در  یرعی   پيمانکاران  HSEمدیریت  عنوان  تحت  را  بخشی  است  الزم  شركت  HSEسيستم  در هارهو   پيمانکاران  صحيو

 قراردادر  HSEطرح

 : شامل  نمود توجه آن به ميتوان بخش  ای  در كه مواردی  نمونه

 مسئوليتها  .1

 پيمانکاران  انتخا  و صالضيت معيارهای  تعيي  .2

 پيمان اجرای  و همکاری  شرو  .3

 پيمان  واگذاری  .3.1

 یرعی  پيمانکاران شرایط .3.2

 پيمانکاران یرعی HSEعملکرد  برابر در  پاسخگویی .3.3

 خسارت  برابر در مسئوليت .3.4

 خاطی  كاركنان .3.5

3.6. HSE ( كاركنان تناسب)  در جذ  و بکارگيری ایراد پيمانکار 

 كاركنان پيمانکارHSEشرح وظایف .3.7

 رده های مختلف شغلی HSEآموزش .3.8

 (HSEطرح در شده ذكر  موارد كليه شامل)  پيمانکار توسط شده انجام عمليات كنترل .3.9

 یرعی  پيمانکاران یعاليتهای  كنترل .3.10

 ا طراری و عيتهای  در پيمانکار نقش .3.11

 پيمان پایان و همکاری  قطع .4

 

 بازنگري  –  15
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 اطمينان   به منظور  را،  آن  عملکرد  و  HSEمدیریت  سيستم  مناسب،  زمانی  یواصل  در  باید  شركت  ارشد  مدیریت:    راهنما

 به   منحصر  ولی  بپردازد،  موارد ذیل  به  ویژه  صورت  به  باید  بازنگری ر  كند  بازنگری   آن،  اثربخشی  و  تناسب  پيوستگی  از

 نمی شود: نيز موارد ای 

  بهبود   مسير   در  تالش  برای   تعهد  و  شرایط  تغيير  پرتو  در  اهداا  و  مشی خط  در  اضتمالی  تغيييرات  به  نياز •

 ر مستمر

 HSEمدیریت سيستم نگهداری  و  استقرار برای  منابع تخصي  •

 ا طراری طرضریزی  و شده ارزیابی ریسکهای  و خطرات پایه بر موقعيتها یا/  و محل •

یعاليتهای  HSEمدیریت  سيستم  بر  تمركز  با  خدماتش  و  محصوالت  یعاليتها،  و  شركت  شامل  بازنگری،  دامنه  در 

  جدید،   تاسيسات  یک  برای طراضی  HSEمدیریت  سيستم  عناصر  بازنگری   مثال  عنوان  به  بنابرای ،  می باشدر  HSEبحرانی

 با  رابطه   در  پروژه   منابع  تخصي  آیا  كه  خصو  ای    در  قضاوت  ميباشند،  اصالح  نيازمند  كه   پروژه  HSEاهداا    گستره

  را  است  شده  اعمال  مویقيت  با  مميزی   های   توصيه  اینکه آیا  تعيي   و  خير  یا  است  بوده  بخش   ر ایت  HSEمو وعات

 رنمود خواهد بررسی

 HSEتعهد به اجراي طرح -16

 به   HSEطرح  در  شده  ذكر  موارد  اجرای   به  نسبت  به  را  خود  تعهد  شركت  عامل  مدیر  HSEطرح  انتهای   در:    راهنما

 رمی دارد اعالم مکتو  صورت

 : ميشود ارا ه ذیل  در نامه تعهد ای  از نمونهای 

 

 تاریخ:                                     HSEطرح اجرای  به التزام تعهدنامه                                                                         

 : شماره                                                                                                                                                                         

 : سازمان /شركت نام

 (: تعهدآور اسناد امضاء  ضق دارندگان) متعهدله اسامی/اسم

 : پروژه در همکاری  مو وعات یا یعاليت نو 
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اسناد  ضق  دارندگان رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    اینجانبان  / اینجانب   مؤسسه /  شركت  از   تعهدآور   امضاء 

  محيط  و  بهداشت  ایمنی،   طرح  مفاد  كه  نمایيم  می/  نمایم  می  تعهد  بدینوسيلهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    شخ  ضقيقی/  كارگاه/

  اجرای   ضي   در   را  ایران  در  جاری  محيطی  زیست  و  كار   قواني   سایر  و   ………………………………………پروژه    زیست

 ربپذیریم/ بپذیرم را  مذكور  موارد رعایت  عدم از  ناشی ضوادث هرگونه مسئوليت و  نمایيم/رعایت نمایم  قرارداد

  دهد  رخ  ای ضادثه پروژه  اجرای  محل در پوشش،  تحت پيمانکاران و  نفرات یا و خود عمل واسطه به هرگاه  تعهدنامه،  ای  برمبنای

  بستری   جراضی،   پزشکی،   رسيدگی های  قبيل  از  یوری  خدمات  ارا ه  به  نياز  كه  گردد  وارد  صدمه ای  ثالث  یا اشخا   ایشان  به  و

  كليه  گردیم  می/  گردم  می  متعهد   پذیرد،   انجام  پروژه   محل  بهداشت  و  ایمنی  واضد   توسط  ای  خدمات  و  باشد  داشتهررر    و   شدن

 ر نمایيم/پرداخت نمایم و  شده متقبل را  آن های هزینه

 رنمایيم/نمایم اجرا را آن  آمد بوجود  مذكور HSEطرح در تغييری هرگونه ميشویم/ميشوم متعهد  همچني 

  موارد   رعایت  عدم   صورت  در   و گریته  عهده   به   را  خود  یرعی  پيمانکاران  و   پرسنل   نفرات،  كليه  توجيه  مسئوليت  اینجانبان  / اینجانب

  كه   اضتمالی  جانی  و  مالی  خسارات  و  جرا م  زیان،   رر،   هرگونه  تا  ميگردیم/ميگردم  متعهد  ایشان،   جانب  از  و زیست محيطی  ایمنی

 رنمایيم/جبران نمایم را گردد مطالبه كاریرما از متضرر،  ضقوقی و  ضقيقی اشخا   جانب از  یا و  تعيي  قانونی ذیصالح مراجع توسط

 تأمي  كننده  شركت مهر (:تعهدآور اسناد امضاء ضق دارندگان) متعهدله  تأیيد

 تاریخ: 

 نام) ها(:                                               امضا)ها(:

 

 

 


