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( تشرری  برنامه ریزی اررای سريسرتم مدیریت ایمنی ه بهداشرت و مزيس زیست در پرواه حا ر HSEPLAN)  HSEهدف از تدوین طرح  

می باشرردل اذا تمامی     سرراحل كنار كاروندر شررركت  به صررورت حجمی 6و   5و   4تهيه و طبخ غذای كاركنان مراكز انتقال نفت یعنی  
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ه نتایج آن كه همانا پيشرگيری از بروز حواد  رانی ه  و دسرتيابی ب  HSEPLANو عمل به    HSEتالش شرركت در اررای سريسرتم مدیریت

 ماای ه خسارات ماای و بيماریهای شغلی رهت كاركنان ه كارفرما ه پيمانکاران فرعی و كليه افراد ذینفع استه می باشد ل  

 

 

به  6و   5و  4غذای كاركنان مراكز انتقال نفت  تهيه و طبخ در پرواه سرراحل كنار كارون     شررركت كاری مزيطهای كليه در طرح این

 .ميباشد االررا الزم فرعی( )اصلی و همکارانه پيمانکاران كليه رهت صورت حجمی

كنترل شرركت    تزت اهوپر عمليات با مرتبس فعاايتهای آن در كه فيزیکی مزل هرگونه كاری ازمزيطهای منظور اسرت ذكر به الزم

فعاايت های شرركت در هنگام حمل و نقل كاال و یا ماموریت های خار  از سرایت   HSEانجام می شرود ل با توره به این تعری  تایيرات 

 نيز با توره به این طرح می بایست در نظر گرفته شود ل

 

 ساحل كنار كارون :شرکت

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

 .آنهاباشد از تركيبی یا و ماای خسارات یا و بيماری مصدوميته صورت به آسيبه پتانسيل دارای كه اقدامی یا و و عيت منبعه   :خطر

 آن خصوصيات تعری  و خطر یک ورود تشخيص شناسایی فرآیند :خطر شناسایی

 كه ميتواند وارده خسرارت یا بيماری مصردوميته وخامت و خطرناك اتفاق  یک رخداد احتمال از تركيبی :بهداشکت و ایمنی ریسکک

 .آید پدید اتفاق  آن مورب به

 خطر از دوری درره :ایمنی

 رخداده اموال به خسرارت یا و مرگ آن(ه   وخامت از نظر )صررف بيماری مصردوميته یک آن مورب به كه كار با مرتبس اتفاق  :رویداد

 .دهد رخ بتواند یا

 .شود اموال به خسارت یا و مرگ بيماریه مصدوميته به منجر كه است رویدادی حادیه یک :حادثه

 "شربه حادیه  "یک  عنوان به ندهده رخ اموال به خسرارت یا مير و مرگ یا بيماری مصردوميته آن مورب به كه رویدادی :حادثه شکبه

 یا رخداد خطرناك مورد اشاره قرار می گيرد ل "ختم به خيراتفاق   "ه   "شبه سانزه   "ه  

 ویا می شرود ناشری كار مزيس یا و كاری فعاايت یک از كه )روحی( ذهنی یا رسرمی نامطلوب و تشرخيص قابل شررایس :شکللی بیماری

 .ميشود بدتر كار مزيس /فعاايت آن ایر بر

آن   در سرازمان كه آنها بين متقابل روابس و انسرانها رانورانه گياهانه طبيعیه منابع خاكه آبه هواه شرامل مزيطی :زیسکت محیط

 .ميشود شامل را دنيا كل تا سازمان از مزيسه این .می كند فعاايت

 .باشد داشته تایيرمتقابل زیست مزيس با بتواند كه سازمان یک خدمات یا مزصوالت یا فعاايتها از بخشی :زیستی محیط جنبه

 مزيس رنبه های از ناشری آن از بخشری یا تمام كه نامطلوبه یا مطلوب از اعم زیسرت مزيس در تغييری هر :زیسکتی محیط پیامد

 .می باشد سازمان یک زیستی

بصررورت   پيامد این خواه آن ناشرری پيامد وخامت و مزيطی زیسررت رنبه یک رخداد احتمال از تركيبی :زیسکتی محیط ریسکک

 .باشد بار فارعه یا و دهد رخ تدریجی
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 سازمان مرتبس می شود یا از آن تایير می پذیردل HSE: فرد یا گروهی كه به عملکرد   طرف ذی نفع

 برآورده نشدن یک اازام ل یک عدم انطباق می تواند هر گونه انزراف از موارد زیر باشد : عدم انطباق:

 اررایی ه اازامات قانونیاستاندارد های كاری ه دستورااعمل های تخصصی ه روش های   •

 HSEاازامات قيد شده در طرح  •

 .می پذیرد انجام بااقوه انطباق  عدم یک علت حذف برای كه اقدامی :پیشگیرانه اقدام

 .می پذیرد صورت شده كش  انطباق  عدم یک حذف منظور به كه اقدامی :اصالحی اقدام

آنها تعری  می شرود لاین مو روا اختيارات   "شررح شرغل ": مسرئوايت نهایی افراد در دامنه اختيارات ایشران كه توسرس پاسکخگویی

 .می شود شامل نيز را دائمی یا و موقت صورت به چه پایينتر رده های به شده تفویض

 .می شوند رها هوا در صورت زائد به كه معلقی ذرات و بخارات گازهاه :هوا آلودگی

 كاری استانداردهای با مطابق مشخص كار یک انجام توانایی :صالحیت

 آسريب را ایجاد پتانسريل كه را معمول غير و رعيت یک بروز از ناشری ایرات كاهش برای شرده برقرار پيش از طرح یک :اقتضکایی طرح

 .باشد داشته

ميزان   و نوا به بسرتگی ا رطراری موقعيت وسرعت .می باشرد عمده حادیه یک از منتج ا رطراری موقعيت یک :اضکطراری موقعیت

 و رعيت ا رطراریه با مقابله وسرعت و می شروند درگير و رعيت این در كه سرازمانهایی تعداد آنه به دنبال .دارد پيوسرته وقوا به رویداد

 .دارد حادیه شدت به بستگی

عبارت  به .باشرد برداشرته در را حادیه یک ایجاد پتانسريل كه می شرود گفته ناایمنی اعمال یا شررایس به :رسکان آسکی  بالقوه عوامل

 .می آید به ورود حادیه دیگر عامل چند یا یک با شدن رمع صورت در كه می شود مزسوب حادیه فاكتور یک دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات شرکت 
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 hseفعالیت های ویژه کاری نیازمند در نظر گرفتن مالحظات  -4-2
 

 ل  ميباشند   hseبوده و نيازمند مالحظات ویژه   high risk( ه فعاايت های ذیل  7-9)با توره به ردول ارزیابی ریسک 

 حمل و نقل  

 كار  دستگه سبزی خردكن

 كار با  چرخ گوشت

 كار با  دستگاه پوست كن

 مجاری تخليه فا الب

 سرویس بهداشتی و حمام

 

 نواحی تحت پوشش مدیریت پروژه  -4-3
گندمکار واقع در  6شرماره   مركز وواقع در اسرتان خوزسرتان    دهد  5و ایذه    4مراكز انتقال نفت شرماره در    هكاركنان  یو طبخ غذا هيته

 اررا ميشود ی اريچهارمزال و بخت

 

 22/09/1384تاریخ یبت : 5573شماره یبت :   ساحل كنار كاروننام : شركت  

 ساختمان آبشار طبقه سوم  یراه دامپزشک چهار  یعتیشر ابان يشهركرد خ: نشانی  

 و للل  یموتور  هيسبز, نقل یغذا, رستوران, فضا عیطبخ و توزمو وا شركت :

 مشخصات پروژه 

 ی اريچهارمزال و بخت 6خوزستان و شماره  5و  4مراكز انتقال نفت شماره  مزل ارراء: 

غذا  هيته مو وا قرارداد:  طبخ  نفت    یو  انتقال  مراكز  صورت    6و    5و    4كاركنان  به 

 01/04/1396 تاریخ شروا قرارداد: تهران منطقه اصفهان  رانیخطوط اواه و مخابرات نفت اي حجم

 31/03/1398 تاریخ پایان قرارداد:

ساحل كنار  شركت   HSEمسئول :تهيه كننده

 كارون

 

 ساحل كنار كارون رئيس هيئت مدیرهتأیيد كننده:

 

 تنه یليشهرام خلنام:

 امضاء: 

 تنه یليشهرام خلنام:

 امضاء
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 تعهد نامه مدیریت  -5-1
 و شماره : تاریخ                                     HSEطرح اررای   به ااتزام  تعهدنامه                                                      

 ساحل كنار كارون  :سازمان /شركت نام

 شهرام خليلی تنه   (:تعهدآور اسناد امضاء حق دارندگان) متعهداه اسامی/ اسم

 6و  5و  4كاركنان مراكز انتقال نفت  یو طبخ غذا هيته  :پرواه  در همکاری مو وعات یا فعاايت نوا

  مزيس   و   بهداشت   ایمنیه   طرح  مفاد  كه   نمایم   می   تعهد  بدینوسيله   ساحل كنار كارون  از  تعهدآور   امضاء اسناد   حق  دارنده تنه    ی ليشهرام خل    اینجانب

  اررای   حين  در  را   ایران   در  راری   مزيطی  زیست   و  كار   قوانين  سایر   و  6و    5و    4كاركنان مراكز انتقال نفت    یو طبخ غذا  هيته     پرواه    زیست 

ل در  من متعهد می گردم تمامی اازامات كارفرما را رعایت نموده و  بپذیرم را  مذكور  موارد رعایت عدم  از ناشی  حواد   هرگونه مسئوايت و رعایت نمایم  قرارداد

 تمامی خواسته ها و انتظارات كارفرما را در طی پرواه مزقق سازم ل  

ر  را د  HSEرا برآورده سازم و  و فرهنگ    HSEو همجچنين اهداف    HSEاینجانب بر طبق این طرح متعهد می گردم تمامی منابع مورد نياز سيستم مدیریت  

منتشر و در اختيار تمامی كاركنان و پيمانکاران قراردهم ل در  من    HSEميان كاركنان و پيمانکاران نشر داده و خس مشی خود را در مورد سيستم مدیریت  

 متعهد می گردم در تمامی دوره های آموزشی ابالغی از سوی كارفرما ه خود یا نماینده ای از شركت ه حضور پيدا خواهيم كردل 

  یااث   یا اشخاص   ایشان  به   و  دهد   رخ  ای حادیه  پرواه   اررای   مزل  در  پوششه   تزت  پيمانکاران   و  نفرات   یا   و  خود   عمل  واسطه   به   هرگاه  تعهدنامهه   این   مبنایبر

  و   ایمنی  واحد  توسس   خدماتاین    و  باشد  داشتهللل    و   شدن  بستری   رراحیه   پزشکیه  رسيدگی های  قبيل  از  فوری  خدمات  ارائه  به   نياز  كه   گردد  وارد  صدمه ای 

 لپرداخت نمایم و شده متقبل را  آن  های هزینه كليه گردم می  متعهد پذیرده انجام   پرواه مزل  بهداشت

 لنمایم اررا را  آن  آمد بورود مذكور  HSEطرح در  تغييری هرگونه ميشوم متعهد همچنين

  ایشانه   رانب از   و زیست مزيطی ایمنی موارد  رعایت  عدم  صورت   در  و گرفته   عهده  به  را   خود فرعی پيمانکاران  و پرسنل نفراته كليه   توريه مسئوايت اینجانب

  حقوقی  و  حقيقی   اشخاص  رانب  از  یا   و  تعيين  قانونی ذیصالح   مرارع  توسس  كه  احتماای  رانی  و   ماای  خسارات  و  ررائم  زیانه   رره   هرگونه  تا  ميگردم   متعهد

 لنمایمربران   را  گردد مطاابه كارفرما  از متضرره

   شركت  مهر شهرام خليلی تنه   (:تعهدآور  اسناد  امضاء   حق  دارندگان)  متعهداه  تأیيد

  تاریخ

                                       شهرام خليلی تنهنام:  

  مضا:ا

 

 

 در پرواه   HSEهزینه های  -5-2
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قیمت واحد  تجهیزات ردیف 

 )تومان( 

 قیمت کل تعداد

 30000 گالن ا   30000 دست  ندهیمواد شو 1

 420000 21 20000 روپوش 2

 30000 گالن ا   30000 مواد شوینده کف و محیط  3

 42000 21 20000 آشپزی   کاله 4

 42000 21 2000 ماسک  5

 105000 21 5000 دستکش پالستیکی 6

 105000 21 5000 دستکش نسوز 7

 105000 21 3000 دسکش التکس 8

 105000 21 5000 پیش بند 9

 210000 21 10000 چکمه پالستیکی 10

 28000 1 28000 شارژ کپسول آتش نشانی  11

 50000 1 50000 جعبه کمک های اولیه 12

 25000 5 5000 دماسنج 13

 25000 5 5000 رطوبت سنج  14

 1000000 2 500000 و سیستم خنک کننده  هیتهو 15

 HSE 1000000 1 1000000حقوق نیروی  16

 3322000 جمع کل هزینه های تجهیزات ایمنی 
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 خط مشی -6-1
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 HSEتژیک ا اهداف کالن و استر -6-2
 اررای اازامات قانونی مرتبس با ایمنی ه بهداشت و مزيس زیست  •

 افزایش  ریب ایمنی كار و كاهش حواد  و روز های از دست رفته   •

 در بين پرسنل  ایمنی و بهداشت و مزيس زیستو توسعه فرهنگ افزایش آگاهی  •

 افزایش كيفيت كار با انجام كار ایمن و بهداشتی و دوستدار مزيس زیست  •

 ان نهاد دوستدار ایمنی ه بهداشت ومزيس زیست ایجاد رلوه عمومی بهتر نزد مردم و كارفرما و معرفی شدن شركت به عنو •

 كاهش مصرف انرای   •

 حذف پساب ها و  ایعات حاصل از خدمات پرواه    •

  
 HSEاهداف خرد   -6-3

 در ماه   پرسنل به مدت هر نفر یک ساعت HSEآموزش توريهی  •

 در ماه    پرسنل به مدت هر نفر یک ساعتدوره بهداشت عمومی  •

 در ماه   پرسنل به مدت هر نفر یک ساعتدوره بهداشت فردی   •

 ساعت   8استخدام ( به مدت هر نفر برای پرسنل ردیدااورود ) در صورت   HSEآموزش توريهی   •

 ساعت  8دوره بهداشت عمومی برای پرسنل ردیدااورود ) در صورت استخدام ( به مدت هر نفر  •

 ساعت  8) در صورت استخدام ( به مدت هر نفر دوره بهداشت فردی برای پرسنل ردیدااورود  •

 در ماه  به ميزان هر نفر دو ساعت    tool box meetingبرگزاری رلسات  •

 آموزش اطفا حریق به مدت هر نفر یک ساعت   •

و بعد از آن آموزش به پرسررنل توسررس مسررئول    HSEبرای مسررئول    مهر ماهشررركت در كاله های كمک های اوايه تا پایان   •
HSE 
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 HSEبرنامه عملیاتی و زمان بندی شده اهداف   - 4- 6

 برنامه ها  اهداف 

 مقياه

و عی

ت 

 مورود 

) نفر  هدف كمی

 * ساعت ( 
 فرمول مزاسباتی 

مسئول  

 اررا 

تاریخ  

شرو

 ا

تاریخ  

 پایان

 شفزایا

و   ی آگاه

توسعه 

فرهنگ 

و   یمنیا

بهداشت و  

سیزطيمز

  نيدر ب ت

 پرسنل

آموزش  

توريهی 
HSE 

نفر 

*ساا

 ت
0 21*12=252  

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

تعداد افراد برنامه ریزی  

 شده 

 

مسئول  
HSE 
 كارگاه 

شرو

ا 

 پرواه

28/12/9

6 

افزایش 

 ریب 

ایمنی كارو  

كاهش  

حواد  و 

روز های از  

 دست رفته

افزایش 

رلسات 
tool box 
meeting 

نفر 

*ساا

 ت

0 
21*2*12=50

4 

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

تعداد افراد برنامه ریزی  

 شده 

 

مسئول  

HSE كارگا

 ه

شرو

ا 

 پرواه

هر ماه  

بایست  

 اررا شود 

آموزش  

اطفا 

 حریق 

نفر 

*ساا

 ت

0 21 

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

 تعداد افراد برنامه ریزی شده 

 

مسئول  

HSE كارگا

 ه

شرو

ا 

پرواه  

 

28/12/9

6 

آموزش  

كمک 

 های اوايه

نفر 

*ساا

 ت

0 35 

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

 تعداد افراد برنامه ریزی شده 

 

سازمان  

هالل  

احمر و 

مسئول  
hse 

شرو

ا 

 پرواه

30/8/96  

اررای 

اازامات 

قانونی   

مرتبس با  

بروز 

رسانی  

قوانين و  

ابالغ و  

اازام  

تعداد  

قانون  

بروز 

رسانی  

 شده  

13  31 

 تعداد انجام شده  

 تعداد برنامه ریزی شده 

مسئول  

HSE كارگا

 ه

شرو

ا 

 پرواه

30/6/96  
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ایمنی و  

 بهداشت 

 

پرسنل به 

رعایت  

قوانين 

 مربوطه 

 

 

 شفزایا

و   ی آگاه

توسعه 

فرهنگ 

و   یمنیا

بهداشت و  

سیزطيمز

  نيدر ب ت

 پرسنل

دوره  

بهداشت 

 عمومی

نفر 

*ساا

 ت
0 21*12=252  

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

تعداد افراد برنامه ریزی  

 شده 

 

مسئول  
HSE 
 كارگاه 

شرو

ا 

 پرواه

28/12/9

6 

كاهش  

بيماری 

های شغلی  

ناشی از  

دفع غير  

بهداشتی  

  ایعات  

مدیریت  

پسماند  ه  

دفع  

بهداشتی  

موارد 

ناشی از  

فعاايت و  

دفع  

بهداشتی  

پسماندها 

 ی غذایی  

تعداد/  

 دفعه
2 3 

 

 تعداد دفعه  نظافت انجام شده  

تعداد دفعه نظافت  برنامه ریزی  

 شده 

 كارگران 
هر 

 روز 
 هر روز 
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 چارت سازمانی  -7-1

 

 ساناز چراغ زاده -تهیه کننده : نماینده مدیریت

 ساناز چراغ زاده -تایید کننده: نماینده مدیریت

 تنه یلیشهرام خل-کننده: رییس هیئت مدیره تصوی  
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 ايست بيمه پرسنل -7-2
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 مسئوايت ها  -7-3
 مدیر عامل 

 كارگاه  HSEمسئول   عنوان به شركت پرسنل از یکی معرفی •

  HSEمسئول  گزارشات  به توره با  HSEاب مرتبس های گيری تصميم در مشاركت •

 HSE آموزشی های دوره در شركت •

 پرسنل كار نوا با متناسب فردی حفاظت منابع تهيه تجهيزاتتامين  •

 سازگار با مزيس زیست و ایمن تجهيزات و تامين منابع تهيه كاال •

 

 سرپرست کارگاه : 

پرواه به مدیر پرواه پاسخگو می باشد ل سایر مسئوايت ها   HSE –PLANصوص پياده سازی و تامين نياز های  متناسب با وی در خ

 موارد زیر می باشد : شامل 

 

 كارگاه( در مزيس زیست و بهداشت ایمنیه با رابطه )در پرواه مدیر تصميمات اررای •

 قابل انجام در پرواه ( HSEمطااعه شرایس عمومی و خصوصی پيمان ) در رابطه با شرایس  •

 HSEاستفاده مناسب از منابع ماای تخصيص یافته   •

 تزت واحدهای در آنها صزي  اررای كنترل و مزيطی زیست و بهداشتی ایمنیه دستورااعملهای و اررایی روشهای مطااعه •

 سرپرستی 

 مربوطه واحدهای عمليات ارراء در تسریع و بهبود رهت دستورااعملها و روشها اصالح پيشنهاد •

 HSEپيشنهاد و مشاركت در استخدام پرسنل بومی  •

 .نظر تزت كارگاه دارائيهای و اموال كليه حفظ بر نظارت •

 خصوصی و دواتی دوایر و سازمانها كليه در نظارت تزت حوزه در شركت حيثيت از دفاا و حقوقی مبانی كليه از حفاظت •

 مورود و ع بهبود منظور به  )ماهيانه( ادواری رلسات برگزاری و كار بهداشت و فنی حفاظت كميته تشکيل •

 HSEپيگيری نياز ها و حمایت از واحد  •

 HSEنظارت بر عملکرد واحد  •

 مزيس زیست و بهداشت ایمنیه های زمينه در خاطیه افراد با قانونی برخورد و تذكر •

 

 نماینده مدیریت

 HSEتهيه خس مشی  •

 با نظارت مدیریت HSEتهيه اهداف   •
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 .كارگاهی فعاايتهای دركليه زیست مزيس و ایمنی بهداشتهتهيه و تدوین روش های اررایی و دستورااعملهای  •

 .كارگاهی فعاايتهای دركليه زیست مزيس و ایمنی بهداشته دستورااعملهای اررای بر نظارت •

 كارگاه درسط  مزيس زیست و بهداشت و ایمنی آموزشهای برگزاری بر نظارت •

 در پرواه   HSEپيگيری دعاوی قانونی مرتبس با   •

 پيگيری امورات مربوط گزارشات حادیه

 

 کارگاه: HSEمسئول 

 نماینده مدیریت  ارائه گزارش ماهيانه فرم های مربوطه به  •

 كارگاه زیست مزيس و بهداشت و ایمنی تجهيزات پيگيریه و نياز اعالم •

 نظارت بر استفاده صزي  از وسایل حفاظت فردی توسس پرسنل  •

 اوم برا دستيابی به آخرین ویرایشات ارتباط با حيطه فعاايت و پایش مدشناسایی اازامات قانونی و كاربردی در  •

 نماینده مدیریت به فعاايتهاه تمامی مکتوب گزارشارائه  •

 تهيه گزارش حادیه در صورت وقوا رویداد و ارسال به نماینده مدیریت    •

 گونه افراد  این با برخورد نزوه پيگيری و كارگاه سرپرست به زیست مزيس و بهداشت و ایمنی زمينه در خاطیه افراد عرفیم •

 فعاايت حال رد بخشهای و مناطق ازروزانه  بازدید •

  tool box meeting)  كررارگرراه درسررررطر  زیسررررت مرزريرس و برهررداشررررت و ایرمرنری آمروزشررررهررایبررگرزاری    •

) 

 نهایی نتيجه به حصول تا ایمنی كميته رلسه مصوبات كليه پيگيری مسئوايت •

 كارگاهی فعاايتهای دركليه زیست مزيس و ایمنی بهداشته دستورااعملهای اررای •

 صدور پروانه های مجوز كار  •

 پيگيری برای  انجام معاینات دوره ای كاركنان  •

 آموزش كمک های اوايه به كاركنان    •

 طرح گزارشات و نواقص كارگاه در رلسه كميته حفاظت فنی و بهداشت كار   •

 

 معرفی می شوند.  HSEبه عنوان مسئول    شهرام خلیلی تنهآقای  
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 سایر پرسنل

به آنها ابالغ خواهد شرد ل كليه  hseكليه پرسرنل در پرواه دارای شررح وظای  مدون بوده كه قبل از شرروا به انجام فعاايت توسرس واحد  

پرسرنل در پرواه به غير از وظای  مشرخص شرده دارای شررح وظای  عمومی ایمنی ه بهداشرتی و زیسرت مزيطی بوده كه شرامل موارد زیر 

 می باشد:

 رهت ابالغ اازامات و شرح وظای   HSEمعرفی خود قبل از شروا به كار در پروزه به واحد   •

 آنها فعاايت نوا با متناسب و مناسب فردی حفاظت تجهيزات از استفاده •

ه ایمنی ه بهداشررت و مزيس زیسررت و اازامات كاری و قانونی و رعایت كامل    HSE-PLANشررنایی  با نيازمندیهای مرتبس یا  آ •

 آنها

 با آن مدیریت و بررسی یبته در همکاری و تجهيزات( و دارایيها و اموال خسارات و رویدادها )حواد ه رویداد گزارش •

 مربوطه  مسئواين

 HSEهمکاری در فرایند ارزیابی ریسک با مسئواين  •

 .بياندازد خطر به را افراد سایر سالمت كه ناایمن عمل هرگونه انجام عدم •

 ااکلی نوشيدنيهای و زا توهم مواد مخدره مواد از استفاده عدم •

 HSEارائه پيشنهاد به منظور بهبود و عيت ایمنی ه بهداشت و مزيس زیست به سرپرست واحد و پرسنل  •

 

 آشپزسرشرح وظایف 

 برخوردار باشدل  یقو  یائ یو بو یدركار خود ماهر و مجرب باشد و از حس چشائ •

 مخصوص برخوردار باشدل  نيپليسید کی عالوه بر مهارت در شغل خوده از  •

 كاركنان آشپزخانه باشدل  یبرا یخوب یو راهنما ریمد •

 آموزش كاركنان آشپزخانه را دارا باشدل  یتوانائ •

 كاركنان آشپزخانه در او باشدل  تیریو مد یقدرت رهبر •

 غذا در او ورود داشته باشدل  نیيآشپزخانه و تز یو كارها یابتکار فراوان در طباخ یروين •

 ل د یاداره نما یوره نیبه طور كامل بتواند كارها و كاركنان آشپزخانه را به بهتر •

 برسدل  یبخش تیكار آشپزخانه به حد ر ا جهيبکوشد تا نت •

كاركنان آشرپزخانه    ریسرا یداشرته باشرد و در صرورت ازومه از راهنمائ  یاطالعات كاف  هیو كل  یآشرپزخانه از رزئ  یدر تمام كارها •

 لدینکند و در حل مشکالت آنان كمک و مساعدت نما  قهیآنها مضا ميو تعل
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 :کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

كارگاه به عنوان دبير رلسره ه   HSEمسرئول  سررپرسرت كارگاههه  كميته ایسرت متشرکل از مدیر پرواه یا نماینده وی به عنوان رئيس رلسره  

 نماینده یا نمایندگانی از كارگران و سایر افراد به عنوان مدعو كه شرح وظای  زیر را بر عهده خواهد داشت :

 تنظيم و بازنگری اهداف پرواه  •

 پرواه  HSEسات ماهانه به منظور بررسی و عيت تشکيل رل •

 پرواه زیست مزيس و پرسنل بهداشت و ایمنی بر مویر مسائل خصوص در الزم تصميمات اتخاذ •

 پرواه HSEیبت و رسيدگی به مشکالت  •

 HSEتعيين اقدامات اررایی الزم به منظور حصول اطمينان از دستيابی به اهداف  •

 عامل مدیر به ارائه منظور به الزم گزارشات تهيه •

 پرسنل برای فردی حفاظت تجهيزات و آموزشی نيازسنجی •

 منظور به الزم اقدامات خصوص در تصميمگيری و كارگاه در مهم رویدادهای و حواد  بررسی از اطمينان حصول و پيگيری •

 حواد   اینگونه مجدد بروز از رلوگيری

 

 

 

 

اررایی شرناسرایی اازامات قانونی و كارفرمایی با كد  روش    مطابق با    پرواه و  HSEشرناسرایی اازامات قانونی و اسرتانداردها توسرس مسرئول  

P-25   انجام می گرددل 

 به و قوانين  ازامات  با  انطباق فعاايتهادرپرواه و رعيت  از را گزارشرهایی  و  داشرته  رعهده راب  بند این  اررای مسرئوايت پرواه  HSEواحد 

 لگزارش ميگردد  كارفرما به ساايانه صورت به گزارشات این سوابقل  می نماید ارائهاررایی  مدیریت به و تهيه ششماهه صورت

)   ربسیذ  سرازمانهای و  یشرده توسرس مرارع قانون  نیتدو  یو بهداشرت شرغل یمنیا  یطيمز  سرتیو مقررات و اسرتانداردهای ز نيقوان  هيكل-

اازامات  ریباشرند و سرا  یسرازمان م  یوللل ( رزو اازاماتقانون عیه وزارت صرنا روي,وزارت بهداشرته وزارت ن  سرتیز سيسرازمان حفاظت مز

نظر آنها مشغول  ریكه شركت ز  ییموسسه ها  ایشده توسس سازمان نیباشندتدو ینم  یكه ازوماَ قانون یو بهداشت یمنیو ا یطيمز ستیز

 باشد ل  یم  )كارفرمایان (  به كار

 و مقررات : نيقوان  ییشناسا-8-1

,    تهايفعاا یمنیاسررکهاییو خطرات و ر  یطيمز  سررتی, مقررات ,  رروابس و اسررتانداردهای مرتبس و قابل اعمال به رنبه های ز نيقوان

 قابل دستيابی می باشدلF-91ومقررات با كد   نيفرم یبت قوانتوسس مزصوالت و خدمات  

 : نيبه قوان  یابيدست  -
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 سرتیز سيمسرئول مز  یو بهداشرتشرغل یمنیو ا یطيمز سرتیو مقررات مرتبس و قابل اعمال در خصروصرمسرائل ز نيبدسرتووردن قوان برای

  ر یو سرا  یاازامات قانون افتیلبرایدرF-25ومقررات با كد   ني, با توره به فرم یبت قوان تیریمد  ندهیبا نظارت نما  یو بهداشرتشرغل یمنیو ا

و مقررات   نيقوان  افتی, فاكس,نامه ( و خواهان دری, با سازمانهای مورد نظر تماسگرفته ) حضوری ,تلفن نيقوان کازیاازامات, در مورد هر  

 گردد ل یكنترل م P-01با كد   كنترل مستنداتاررایی  ومقررات مذكور مطابق روش نيقوان هيگردند ل كل یمذكور به صورت مکتوب م

 و مقررات: نيقوان ريتفس  -

توسرس   یو بهداشرت شرغليمنیه ا یطيمز سرتیباشرد برای مسرائل ز  یكه به صرورت عدد و ارقام مورود م یرراتو مق نيدر مورد قوان  -

آنها را با    جیمورد نظر , نتا یمنیا سررکهاییو ر  یطيمز سررتیرنبه هایز ریي ررمن اندازه گ  تیریمد  ندهیبا نظارت نما  HSEكارشررناه 

 ل  دینما  یم یبررس  یاازامات قانون

 

تر از حد   نیيسرازمان در حد پا  یمنیاسرکهاییوخطرات و ر  یطيمز سرتیرنبه های ز ریيكه اعداد بدسرت آمده از اندازه گ یدر صرورت  -

 خواهد نمود ل نیبرای حفظ آنتدو یكنترا کدستورااعملیشده استاندارد باشد سازمان  نييتع

 نييسرازمان باالتر از حد تع  یمنیاسرکهاییوخطرات و ر یطيمز  سرتیهای رنبه های ز ریيكه اعداد بدسرت آمده از اندازه گ یدر صرورت  -

 ل دیسازمان ارائه خواهد گرد یمنیا سکهاییوخطرات و ريطيمز ستیرنبه ز زانيبرای كاهشم  ییشده استاندارد باشد ه برنامه ها

رفتار   کدستورااعملیايکبرنامهيمطابقو مقررات بصورت عددی مورود نباشد سازمان برای پوشش دادن به آن اازام نيكه قوان  یدر صورت-

 خواهد نمود ل

 :  ربسیبه واحدهای ذ یبررس  جیابالغ نتا  -8-2

باشرد و مطابق    یآنها م  تیو مقررات و مواردی كه پرسرنل واحدهای مختل  ملزم بهرعا نيهای انجام شرده در مورد قوان یبررسر  جینتا  -

 شود ل  یمرتبس انتقال دادهم نفعیبه پرسنل و طرفهای ذ P-26ارتباطات ومشاره با كد   ییروش اررا

  نده یتوسررس نما ریيندازه گوا  شیپا ییكه پرسررنل ملزم به انجام آن هسررتند مطابق روشررهای اررا یو مقررات نيقوان  تیرعا یابیارز  -

 لرديگ یصورت م  تیریمد

اطالا رسانی قوانين و مقررات و همچنين اطالا رسانی قوانين و مقررات به روز شده به پرسنل صورت می گيرد به این صورت كه نسخه  

پرینت شرده قوانين در اختيار كاركررررنان قرار می گيرد و در صرورت به روز شردن قوانين نيز نسرخه ی قبلی قوانين رمع آوری شرده و 

 د رایگزین ميشود ل  نسخه ردید با ویرایش ردی

اطالا رسانی قوانين و مقررات و همچنين اطالا رسانی قوانين و مقررات به روز شده به پرسنل صورت می گيرد به این صورت كه نسخه  

پرینت شرده قوانين در اختيار كاركررررنان قرار می گيرد و در صرورت به روز شردن قوانين نيز نسرخه ی قبلی قوانين رمع آوری شرده و 

 د رایگزین ميشود ل  نسخه ردید با ویرایش ردی
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 و مقررات : نيبروز سازی قوان-8-3

فرم یبت قوانين ومقررات با  به مرارع نام برده در  نينسرخه به روز شرده قوان  نیآخر  افتیرهت در  سراايانهدارد  فهيوظ HSEكارشرناه  

 لدینما  یمکاتباترسم ایمرارعه حضوری و   یاازامات قانون افتیبرای در F-91كد  

كه آنها را شرناسرایی كرده و بدان پایبند می باشرد به شررح    سراحل كنار كارونايسرتی از آیين نامه های مرتبس با زمينه فعاايت شرركت 

 ذیل است: 

 تاریخ ویرایش  مررع  مستنداتنام و مشخصات  ردی 

 1338 وزارت كار  بهداشت عمومی در كارگاه ها آیين نامه  1

 مراكز عمومی طبخ و توزیع غذا و رستورانها ستورااعمل تغذیه در  2
بهداشت و درمان و  وزارت  

 آموزش پزشکی 
١٣٨٨ 

 1392 وزارت كار  حفاظتی حمل و نقل و را به را كردن مواد و اشيا در كارگاه ها آیين نامه  3

 1349 وزارت كار  تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها آیين نامه  4

 1374 وزارت كار  حفاظت فنی و بهداشت كار كميته آیين نامه  5

 1390 وزارت كار  آیين نامه وسایل حفاظت فردی  6

 یشتو بهدا یشیه آرای دنيآشام هیقانون مواد خوردن 7
وزارت درمان وآموزش  

 ی پزشک
1346 

 1340 وزارت كار  حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نيروآیين نامه  8

 1353 وزارت كار  روی خطوط و تجهيزات برق دارایمنی كار آیين نامه  9

 1386 وزارت كار  سيستم اتصال به زمين )ارتينگ( آیين نامه  10

 1391 وزارت كار  و مبارزه با آتش سوزی دركارگاه ها  ریيشگيآیين نامه پ  11

 1342 وزارت كار  حفاظت مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجارآیين نامه  12

 یوبهداشتيشیه آرا  یدنيه آشام یمواد خوردن قانون7 مادهينامه های اررائ نيآئ 13
وزارت بهداشت و درمان و  

 ی آموزش پزشک
1347 

 یمواد خوردن  قانون9 و8مواد  یینامه اررا نیيآ 14
وزارت بهداشت و درمان و  

 ی آموزش پزشک
1347 

 1386 وزارت كار  عالئم ایمنی در كارگاه ها آیين نامه  15
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 1389 وزارت كار  ایمنی كارگران ه كارفرمایان و كارآموزان آیين نامه  16

 1390 وزارت كار  و كارآموزان  انیكارگران ه كارفرما یمنیآیين نامه ادستورااعمل اررایی  17

 1389 وزارت كار  حفاظتی حمل دستی بارآیين نامه  18

 یبهداشتو  یشیآرا ه یدن يآشام هیخوردنقانون مواد 13قانون اصالح ماده 19
وزارت بهداشت و درمان و  

 ی آموزش پزشک
1379 

 1387 وزارت كار  حفاظتی تاسيسات ااکتریکی در كارگاه ها آیين نامه  20

 1389 وزارت كار  ایمنی امور پيمانکاریآیين نامه  21

 1389 وزارت كار  یمانکاري امور پ  یمنیادستورااعمل اررایی  22

 ی و درمان یامور بهداشت یحکومت راتیقانون تعز 23
وزارت بهداشت و درمان و  

 ی آموزش پزشک
1367 

 1394 وزارت كار  بکارگيری مسئول ایمنی در كارگاه ها آیين نامه  24

 1394 وزارت كار  و رستوران  وشپزخانهيبهداشت یابیدستورااعمل ارز 25

 1389 وزارت كار  ها   دارایاختالل شنوایی در كارگا هآیين نامه ایمنی افراد  26

 ایمنی و حفاظت كار در حين اررا –مبزث دوازدهم -مقررات ملی ساختمان ایران 27
 وزارت مسکن و شهرسازی 

1392 

 وزارت صنعته معدن و تجارت  28
 وزارت مسکن و شهرسازی 

1394 

 1373 كار وزارت   آیين نامه تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت 29

 1395 وزارت بهداشت  حدود مجاز موارهه شغلی 30

 عمومی اماكن و غذایی مواد توزیع و تهيه مراكز بهداشتی بازرسی راهنمای 31

 كار  و مزيس سالمت مركز

 زیست مزيس پژوهشکده

 پزشکی علوم دانشگاه

 تهران 

1391 
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 تعاریف  - 9-1

منبع ه و عيت یا اقدامی كه دارای پتانسيل آسيب رسانی به شکل رراحات انسانی یا بيماری یا تركيبی از  (: HAZARDخطر) •

 اینها باشدل

: فرآیند شرناسرائی ورود یک خطر یا عامل زیان آور و تعيين مشرخصرات و (HAZARD IDENTIFICATION)شرناسرائی خطر •

 عوارض آنل

 يامد)های ( ناشی از وقوا یک اتفاق خطرناك مشخص ل) تابعی ( از احتمال و پ  ی: تركيب(RISK)ریسک •

: فرایند ارزشريابی ریسرک ناشری از خطرات ه با توره به كفایت هر گونه كنتراهای (  RISK ASSESSMENTارزیابی ریسرک ) •

 مورود و تصميم گيری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خير ؟

سرکی كه ميزان آن تا سرطزی كاهش پيدا كرده اسرت كه می تواند توسرس (: ریACCEPTABLE RISKریسرک قابل قبول ) •

 سازمانی با توره به تعهدات قانونی و خس مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای خود تزمل گرددل

 : به كليه اقداماتی كه در حال حا ر رهت مهار خطرات انجام ميشود اطالق می گرددكنترای موروداقدامات   •

 مختل  تکنيکهای در  شرررده تعيين  معيارهای به ميتواند كه اسرررت  خسرررارت  وقوا  احتمال  بيانگر احتمال  احتمال:رتبه  رتبه •

 . انتخاب گردد ریسک  ارزیابی

 . است خسارت وقوا  شدت بيانگر شدت رتبه : شدت رتبه •

 . باشد  می  شده شناسایی خطر با موارهه ميزان :تماه رتبه •

 ارزیابی ریسک : تشکیل تیم شناسایی و    - 9-2

تشرکيل كارگاه ه نماینده مدیریت    HSEبه رهت شرناسرایی خطرات و ارزیابی ریسرک و مدیریت اقدامات كنترای تيمی متشرکل از مسرئول  

 می شود ل

 : شناسایی مخاطرات و پیامدها  - 9-3

-Fبا كد  یمخاطرات شرغل ییشرناسرافرم  ودر توفان ذهنی   با روشو  HSEواحد   توسرسيوپيامدها  و بهداشرت  یمنیشرناسرایی مخاطرات ا

 یبت می گرددل93

تسهيلگر یک روند ذهنی را آغاز ميکند و همه در رستجوی ایده هستند و تا حد ممکن مسائل را  شناسایی ميکنندل در این مرحله 

ی خاص چيسته  هيچ بزثی در این مورد صورت نميگيرد كه چه چيزی بایستی در فهرست گنجانده شود یا نشود و منظور از رمله ها

چون این امر مانع تفکر آزاد ميشودل تمام ورودیها پذیرفته ميشوند و هيچ یک مورد انتقاد قرار نميگيرند و گروه به سرعت پيش ميرود  

 تا به ایده ها ارازه دهد تفکر رانبی ایجاد كنند؛ 

مو روا  دور شرده اسرته افراد را در رهت  تسرهيلگر ممکن اسرت در زمانی كه یک رهت تفکر بی فایده شرده یا بزثی بيش از حد از 

 و بدین ترتيب  خطرات هر مرحله از فرایند شناسایی می شود ل  دایت كندردیدی ه
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 در شناسایی خطرات هر مرحله از فرایند موارد زیر مورد توره قرار می گيرد : 

 آمار حواد  و بيماریها -1

 غيبت های ناشی از كار -2

 موارهه با عوامل زیان آورورود نشانه هایی از  -3

 پيامد شدید -4

 مشاغل تغيير یافته  -5

 مشاغل غير روتين -6

 ارزیابی ریسک  - 9-4

معموالًازحاصلضربرتبهاحتمااوقوعدررتبهپيامدیاشدتواقعهبدستميوید كه ل گردد  یانجام م  لیو به شرح ذ HSEتوسس واحد  سکیر یابیارز

ریسرک از حاصرلضررب رتبه احتمال در كه  William fineروش ویليام فاین    درشرركت ازاین بسرتگی به نوا تکنيک انتخاب شرده دارد ل   

 استفاده می شودل  رتبه شدت در رتبه ميزان تماه بدست می آید  

 رتبه   ()شدت پيامد  consequence    - 1ردول شماره  ردی  

 100 ریال ميليون 500 باالی خسارت ه توايد فرآیند عمده توق  ه نفر 5 باالی مير و مرگ فارعه 1
 50 ریال ميليون 500 تا ميليون 250 بين خسارت ه نفر 5 تا 2 مير و مرگ 2
 25 ریال ميليون 250 تا 100 بين خسارت ه نفر 1 مير و مرگ 3
 15 ریال ميليون 100 تا 10 بين خسارت دائمی( ناتوانی ه بدن از عضوی قطع ) ردی بشدت صدمات 4
 5 ریال ميليون 10 تا 1 بين خسارت ه ناتوانی به منجر آسيب 5
 1 ریال ميليون 1 زیر ه خفي  خسارت و آسيب ه صدمات 6

 

 رتبه   ( ميزان تماه   ( exposure -2ردول شماره ردی  

 10 ساعتدرروز 8بيشاز / تایکباردرروز  / بطورپيوسته 1
 6 ساعت  در روز   8-6غاابا / تا یکبار در هفته /   2
 3 ساعت در روز    6-4گهگاه ه بعضی اوقات / تا یکبار در ماه /   3
 2 ساعت در روز    4-2بطور غير معمول و غير عادی / تا یکبار در سال /   4
 1 ساعت در روز   2بندرت / به عنوان موردی كه امکان تماه داشته باشد می شناسيم / كمتر از   5
 0.5 به طور رزیی / به عنوان موردی كه امکان تماه داشته باشد ه نميشناسيم  6

 رتبه   )احتمال وقوا(    probability    - 3ردول شماره ردی 

 10 . درصدداست50شانسوقوعبيشتراز / اغلبمزتمالست 1
 6 است / امکان دارد ل  50/50شانس وقوا   2
 3 درصد است    50می تواند تصادفی اتفاق بيفتد / شانس وقوا كمتر از   3
 0.5 احتماال تا چند سال بعد از تماه اتفاق نمی افتد ه اما امکان وقوا دارد   4
 0.1 عمال وقوعش غير ممکن است / هرگز اتفاق نمی افتد   5
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 :سطحریسک  - 9-5
 باال و شدید طبقه در كه هایی ریسک . روند می بکار خطر( ) نگرانی هر برای ریسرک معادل سرط  تعيين رهت احتمال و تأیير رتبه

 می قرار متوسرس طبقه در كه هایی ریسرک . شروند اصرالح فوراً كاری هر از قبل بایسرتی و هسرتند قبول قابل غير عموماً گيرند قرارمی

 قرار پایين درطبقه كه هایی ریسرک. دارند ه آید نمی بورود خسرارتی اینکه از اطمينان رهت مناسرب كنترای به اقدامات نياز گيرند

 .مطرحند قبول ریسک قابل بعنوان ه دارند

R= P*C*E 
R= RISK =   ریسک 

P= probability =  احتمال وقوا 

C= consequence = شدت پيامد     

E= exposure =  ميزان تماه  
 

صررورت می گيرد ل در فرم    F-94تعيين ریسررک فعاايت ها از طریق فرم ارزیابی ریسررک مخاطرات ایمنی و بهداشررتی با كد  

 برای سطوح ریسک خيلی زیاد هزیاد و متوسس بعد از اررای اقدامات پيشنهادی تکميل می شود  2مذكور قسمت ارزیابی 

 

 رتبه   سط  بندی ریسک   –  4ردول شماره   

 )زیاد(   H یابد  كاهش  خطر  تا  شود  متوق  بایستی فعاايت  ه  است  نياز  فوری  اصالحات   1500-200

 )متوسس(  M گيرد  صورت بایستی وقت اسرا در الزم  تورهات 199-90

 )كم(  L باشد  كنترل و نظارت تزت  خطر   89-0

 

 سکیمرحله سوم : کنترل ر  - 9-6

 ALARP                                                 ((Asكنترل ریسک بر اساه ردول معيار های تصميم گيری و براساه اصل  

Low As Reasonably Practicable   صورت می گيردل 

يطی مطابق  و شرناسرایی و ارزیابی رنبه های زیسرت مز P-27روش شرناسرایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشرت مطابق كد  

 انجام ميپذیردل   P-23با روش اررایی شناسایی و ارزیابی رنبه های زیست مزيطی با كد  

 

 

 

 

 جدول ارزیابی ریسک   - 9-7
 

 فعالیت  تجهیزات   خطر  پیامد اقدامات کنترلی  ارزیابی ریسک 
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 سطح ریسک 
شدت  

 پیامد

میزان  

 تماس 

احتمال  

 وقوع 

High 25 3 3   داشتن گواهينامه رانندگی ه برگه

 معاینه فنی ماشين  

پيشنهاد : داشتن كارت سالمت  

 راننده  

آسيب به ماشين و  

 خسارت ماای  

 تصادف وانت  
وانت ه عالئم  

 ترافيکی 
 حمل و نقل

High 25 3 3 
شکستگی ه آسيب  

 های دائمی ه مرگ  

high 25 10 6 
گذراندن دوره    -  بازرسی دوره ای

 hseتوريهی  

از دست رفتن  

سرمایه و انتقال  

 بيماری 

خراب شدن  

 یخچال 

وانت ه عالئم  

 ترافيکی 
 حمل و نقل

High 100 6 0.5 

بازرسی    –بازرسی روزانه تجهيزات  

بستن شير    –دوره ای تجهيزات  

باز كردن درب و پنجره در   –اصلی  

 اواين ساعات 

خفگی و آتش  

 سوزی 
 نشت گاز 

اواه كشی  

 گاز
 پخت و پز 

ALARP 1 10 10 
  –استفاده از دستکش توری فلزی  

 دقت در زاویه برش   –آموزش  
 چاقو  آسيب به دست  رراحت دست 

قطعه قطعه كردن 

 مواد اوايه 

ALARP 5 10 3 
  –استفاده از دستکش توری فلزی  

 دقت در زاویه برش   –آموزش  
 خرد كن  آسيب به دست  رراحت دست 

قطعه قطعه كردن 

 مواد اوايه 

ALARP 5 10 3 
  –استفاده از دستکش توری فلزی  

 دقت در زاویه برش   –آموزش  
 پوست كن  آسيب به دست  رراحت دست 

قطعه قطعه كردن 

 مواد اوايه 

ALARP 5 10 3 
  –استفاده از دستکش توری فلزی  

 دقت در زاویه برش   –آموزش  
 چرخ گوشت  آسيب به دست  رراحت دست 

قطعه قطعه كردن 

 مواد اوايه 

PRALA 1 10 10 
استفاده از دستکش    -دقت در كار  

   نسوز
 سوختگی

تماه با ظروف  

 داغ
 پختن اراق گاز 

high 100 0.5 6 

آموزش اطفا و استفاده از كپسول  

بستن شير    –  ده مناسبنخاموش كن

 اصلی

 پختن اراق گاز  حریق  آتش سوزی 

PRALA 1 10 10  سوختگی استفاده از دستکش نسوز 
تماه با ظروف  

 داغ
 سرخ كردن  اراق گاز 

 ارزیابی ریسک 

 فعالیت  تجهیزات   خطر پیامد   اقدامات کنترلی 
 سطح ریسک 

شدت  

 پیامد

میزان  

 تماس 

احتمال  

 وقوع 

high 100 0.5 6 
آموزش اطفا و استفاده از كپسول  

 خاموش كنده مناسب 
 سرخ كردن  اراق گاز  حریق  آتش سوزی 

ALARP 25 10 6 
و    گذراندن دوره بهداشت عمومی

 كارت سالمت كاركنان 
 آماده سازی غذا  مواد غذایی غذا   آاوده شدن انتقال بيماری 
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ALARP 1 10 10 

زمان استراحت یک ربعه در بازه  

گذراندن    -دقيقه    45های زمانی  

 hseدوره توريهی  

آسيب عضالنی و  

 استخوانی 

پوسچر بدنی  

 نامناسب 
 آماده سازی غذا  اراق گاز 

ALARP 1 10 10 

زمان استراحت یک ربعه در بازه  

گذراندن    -دقيقه    45های زمانی  

 hseدوره توريهی  

آسيب عضالنی و  

 استخوانی 

پوسچر بدنی  

 نامناسب 

ک و  نسي

 ظرف شوی 
 شست ظروف 

ALARP 25 10 6 
گذراندن دوره بهداشت عمومی و  

 كارت سالمت كاركنان 
 سرو كردن غذا  مواد غذایی غذا   آاوده شدن انتقال بيماری 

high 25 10 6 

 - FIFOاستفاده از سيستم انبار داری  

چک شدن روزانه درره حرارت  

گذراندن دوره بهداشت    -سردخانه  

عمومی و گذراندن دوره توريهی  
hse 

از دست رفتن  

سرمایه و انتقال  

 بيماری 

فاسد شدن مواد  

 اوايه 
 سردخانه  مواد اوايه 

high 25 2 6 
ارت    -   قطع برق در حين تعميرات

 شدن برق كارگاه 
 برق گرفتگی خطر مرگ 

تجهيزات  

 برودتی 
 سردخانه تعميرات  

high 25 2 6 
ارت    -   قطع برق در حين تعميرات

 شدن برق كارگاه 
 برق گرفتگی خطر مرگ 

تجهيزات  

 برودتی 
 تهویهتعميرات  

 ارزیابی ریسک 

 فعالیت  تجهیزات  خطر  پیامد اقدامات کنترلی 
 سطح ریسک  

 
شدت  

 پیامد
میزان  

 تماس 
احتمال  

 وقوع 

high 100 10 6 

 FIFOاستفاده از سيستم انبار داری  

گذراندن دوره بهداشت عمومی و   -

استخدام انبار دار باتجربه و گذراندن  

 hseدوره توريهی  

از دست رفتن  

سرمایه و انتقال  

 بيماری 

گذشتن تاریخ  

مصرف در ایر  

چينش  

 نامناسب 

 مواد اوايه 

 داری انبار  

high 100 10 6 
گذراندن دوره بهداشت عمومی و  

 hseگذراندن دوره توريهی  

از دست رفتن  

سرمایه و انتقال  

 بيماری 

خرید مواد  

غذایی نامرغوب  

 و تاریخ گذشته

 مواد اوايه 

 خرید 

    

استفاده از چکمه الستيکی و پاپوش  

نصب تابلوی ورود افراد    –برای ورود  

 متفرغه ممنوا بر درب انبار 

از دست رفتن  

سرمایه و انتقال  

 بيماری 

مواد  آاوده شدن  

 اوايه 

 مواد اوايه 

 انبار داری 
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 سازو کار اثر بخشی اقدامات کنترلی -9-8
  P-03و روش اررایی اقدامات اصرالحی و پيشرگيرانه با كد    P-45طبق روش اررایی مدیریت تغييرات با كد  كارونسراحل كنار  شرركت  

 ل  و زمان بندی مينماید ایر بخشی اقدامات را سنجش

 سيستم مدیریت تغيير -9-8-1
 تعاری :

بسرته ایمنی و بهداشرت: كليه تمهيدات ایمنی و بهداشرت ازقبيل اقدامات كنترای ه نيروی انسرانی مجرب ه تجهيزات حفاظتی ه اطالعات  

 وللل كه برای انجام تغييرات مورد نياز تشخيص داده شده استل MSDSمکتوب ه دستورااعمل های كاری ه  

درخصروص تزول ه رایگزینی ه تبدیل ه اصرالح ه ا رافه كردن و یاتنوا دادن به   (: تغيير نتيجه یک تصرميم آگاهانه Changeتغيير ) 

ارزاء فرآیند مورود ميباشررد كه ميتواند در تجهيزات ه ابزار كنترای ه فرآیندهای توايدی و یا سرريسررتم مدیریت )روش های اررایی ه  

 ت ميتواند اداریه ساختاری و یا فنی باشدلدستورااعمل ها ه قوانين و مقررات ولللل( رخ دهد ازنظر نوا ه این تغييرا

هرگونه رایگزینی ه تعویض ه كم كردن ه ا ررافه كردن ه توسررعه یک واحد صررنعتی ه تجهيزات ه مواد مصرررفی ه روش های اررایی ه  

 دستورااعمل ها ه قوانين و مقررات ه ساختار سازمانی و نيروی كار دریک سازمان راتغيير گویندل

( فرآینردی اسرررت رهرت ارزیرابی و كنترل تغييرات )قبرل از اررای این تغييرات ( درطراحی     MOCریرت تغيير )مردیریرت تغيير: مردی

تاسرريسرراته عمليات و سررازمان دهی فعاايت ها تا اطمينان حاصررل گردد كه در ایر اررای این تغييرات خطرات ردیدی ایجاد نشررده و 

 یست افزایش نمی یابدلریسک خطرات مورود برای كاركنانه عموم رامعه ومزيس ز

 تغييرات ا طراری: تغييراتی است كه بصورت غيرمترقبه برروش هاه نيروی انسانیه كادر بازرسی ولللل رخ می دهدل  

یاتغيير مورد نياز در شررایطی كه پيروی از روش اررایی عادیلللل بتواند منجر به یک خطر غيرقابل قبول در بهداشرت ه ایمنی و یامزيس 

   زیست گرددل

یاتغييراتی كه به فوریت درخصروص آنها تصرميم گيری می شرود بدون آنکه فرصت مطااعه كافی رهت تنظيم یک سيستم مدیریت تغيير 

 مناسب ورود داشته باشد توريه یک تغيير ا طراری مشروط بورود یکی از عوامل زیر است:

 پتانسيل بروز خسارت عمده در تاسيسات و عمليات •

 خطر برای پرسنل •

 دهای شدید زیست مزيطیپيام •

 هماهنگ كننده مدیریت تغيير: شخصی كه مسئول استقرار سيستم مدیریت تغيير درتمامی و یاقسمتی از تاسيسات یاشركت می باشدل  
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درخواسررت تغيير: فرآیند شررناسررایی ه یبت و اطالا رسررانی تغييرات در روش هاه نيروی انسررانیه كادر ولللل ازسرروی واحدها یا بعبارتی  

واسرت رسرمی رهت اعمال تغييراتی در تجهيزاته مواد شريمياییه دسرتورااعمل هاه سراختار سرازمانیه كاركنان ولللل می باشردل درچنين  درخ

 مواردی می توان از فرم درخواست تغييرو یا ادغام این درخواست درمستندات مورود برای كنترل و یادرخواست كار استفاده نمودل 

 انواا تغييرات:

( : اصرالحاتی اسرت كه دردسرتورااعملها و روشرهای كاری ایجاد ميشرود بطور مثال كاهش   Administrative changeداری )تغييرات ا

تناوب بازرسری ها و یاتغيير در زمان انجام تعميرات پيشرگيرانه دریک قسرمت ازفرآیند تغيير اداری مزسروب ميشرود این تغييرات ميتواند 

 د داشته باشدل  ایرات ردی برقسمتهای مختل  فرآین

(: اصرالح سراختار یک سرازمان بدون توره به بزرگی و یا كوچکی آن یک   Organizational changeتغييرات سرازمانی یاسراختاری )

 تغيير اصلی مزسوب ميشود كه احتيا  به تجزیه وتزليل همه رانبه و مناسب دارد نمونه هایی ازاین تغييرات عبارتند از:

 سازمانیحذف یاایجاد سطوح  •

 تغيير در نوبت های كاری كاركنان •

 تغيير موقتی: تغييری است كه در یک دوره زمانی كوتاه مدت و از پيش تعيين شده صورت ميگيردل 

(: تغييرات فنی برفرآینرد عمليراتی ترایيرگرذار اسرررت ا رررافره كردن یراحرذف تجهيزاته مواد و یرا   Technical change تغييرات فنی )

فرآیندهای فنی از اینگونه تغييرات مزسروب ميشروندل معموال این تغييرات فنی به دايل افزایش توايده افزایش سرود و  نوآوری و تغيير در

یاكاهش خطرات به مورد اررا گذاشرته ميشرونده ام دقت كنيد كه این عمليات نيز می توانند به افزایش پتانسريل خطر منجر شروند برخی 

 از این تغييرات عبارتند از:

 عمرانی-در مواد خام شيمياییه یامواد افزودنی مورد نياز در عمليات های فنی تغيير •

 عمرانی خار  از مزدوده طراحی -انجام عمليات فنی •

 آزمودن شرایس ردید •

 نصب و خریدتجهيزات ردید •

 تغيير نرم افزارهای فنی كامپيوتری •

 انجام اصالحات یا تغييرات برروی تجهيزات و دستگاهها •

 يزات موقتاستفاده از تجه •

 لللل

( : اگر تغيير پيشررنهادیه رایگزین نمودن یکی از تجهيزات با تجهيزات دیگری كه Not kind( و غيره ممنوا )In-Kindتغييرهمنوا )

عينا مشرابه آنه یارایگزین نمودن یک روشه دسرتورااعمله فرآیند یالللل باكاربرد كسران هچنين مشرخصرات فنی یکسران باشردل این نوا 

 نوا مزسوب ميشودل سایر تغييرات غيرهمنوا مزسوب ميشوندل تغييره هم
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 منوا دانست كه معيارهای ذیل درمورد آن صادق باشد:  هدرصورتی ميتوان یک تغيير راه 

خدمات پشرتيبانی تجهيزات ردید بدون تغيير باقی مانده و و رعيت عمليات نسربت به قبل تفاوتی نکند  رمن آنکه و رعيت بازرسری و 

 تعمير و نگهداشت تجهيزات نيز بدون تغيير باقی بماندل   آزمون و نيز

 اطالعات كاملی درمورد مشخصات مختل  ازرمله طول عمر دستگاه رایگزین شده ورود داشته باشدل

 تجهيزات رایگزین شده عينا مشابه تجهيزات قبلی بوده و مدل پيشرفته تر نباشد و یا از تامين كننده دیگری تامين نشده باشدل  

گونه تغييری در پاراترهای عملياتی به شرررط آنکه درمزدوده طراحی بوده و تغييرات صررورت گرفته قبلی مورب مزدود نمودن این هر

( مزسروب شرده ونيازی به طی نمودن فرآیند سريسرتم مدیریت تغيير In Kindپارامترها درشررایس كنونی نگردد رزء تغييرات همنوا )

 نخواهد داشتل  

: غاابا تغييرات بزرگ شرامل اصراحات گسرترده درتجهيزاته سريسرتم های ایمنی و ابزار دقيقیه همچنين روشرها و كوچک-تغييرات بزرگ

دسرتورااعمل های ارراییه سراختار سرازمانیه كار اداری می باشرندل تغييرات رزئی و كوچک تغييراتی اسرت كه تایيری برسرایر رنبه ها  

   نداشته و یاتایير آن بسيار مزدود و كم باشدل

دائم : تغيير موقت تغييری اسرت كه رهت رایگزین و یااصرالح یکی از تجهيزات یا دسرتگاهها یاتغيير در روشرها دسرتوااعملهاه -تغييرموقت

ما سراختار سرازمانی و لللل انجام ميشرود تا واحد درشررایس بهره برداری و یااداره/ واحد درشررایس یبات نگه داشرته شرودل این تغييرات باید حت

یک تاریخ انقضرراب بوده و پس از آن سرريسررتم به حاات اوايه بازگرددل دربرخی موارد تغييرات موقت درواقع تغييرات ا ررطراری    دارای

 مزسوب ميشوندل سایر تغييراتی كه به طور مداوم برحای می مانند تغييرات دائم مزسوب ميشوندل 

 پذیرفته و برحسب شرایس و نياز تکرار می شوندل   تغييرات مجدد اتفاقی: تغييراتی است كه قبال حداقل یکبار صورت

 مسئوايت ها:   -4

 مسئوايت اررای این روش اررایی باكليه معاونين و روسای حوزه های مختل  می باشدل

 می باشدل HSEكارشناهمسئوايت كنترل اررای این روش به صورت ادواری باناظرین و 

 می باشدل   با نمایده مدیریت  رایی رمسئوايت نظارت براررای این روش ا

 

 شرح كار:-5

 فرایند اررای سيستم مدیریت تغييرات-5-1
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ه بررسری و تصرميم گيری درخصروص تغييرات می باشردكه  HSEورودی های كميته مدیریت تغيير) یکی از ورودی های رلسرات -5-1-1

 ه است( می تواند یکی از مو وعات ذیل باشد:  بعنوان یکی از موارد دستور رلسه ذكر گردید HSEدر دستورااعمل تشکيل رلسات 

پيشرنهاداتی كه در نتيجه مطااعات ریسرک ارائه می گرددل ) خروری های شرناسرایی و ارزیابی ریسرک ميتواند تغيير در سراختاره  -

 روشهاه دستوااعمل هاه عمليات ولللل باشد(

 ائه می گرددل  پيشنهاداتی كه رهت افزایش راندمان فعاايتهای معاونت ها وادارات ار -

 پيشنهادات رهت تغيير مشخصات مواد شيميایی رهت سم پاشی و كودهای شيميایی -

 پيشنهادات و یااازام به ایجاد تغييرات ساختاری و یا اداری -

)باتوره به تجزیه و تزليل داده های ناشرری از معاینات دوره ایه تجزیه و تزليل رویداده نتایج اندازه   HSE پيشررنهادات واحد -

ه كارشرناسران پيشرنهادات خود رادراین خصروص  HSEگيری آالینده ها و عوامل زیان آور و دیگر پارامترهای مویر برموافه های  

 ارائه می دهند(ل  

وظ  به شرناسرایی تغييرات احتماای در واحد و حوزه عملکرد خود می باشرند و الزم گزارشرات پرسرنل: كليه كاركنان شرركت م -

اعالم نمایند تا نسرربت به اقدامات بعدی هماهگی های الزم صررورت    -2-1-5اسررت این موارد راقبل از انجام مطابق ردول 

   آن را مشخص نمایدل  می بایست به ارزیابی ریسک تغييرات پيشنهاد شده اقدام نموده و سط  HSEپذیرندل واحد 

 گزارشات بازرسی -

باواحدهای اررایی: در این رلسرات به صرورت منظم موارد و تغييرات واحدهای اررایی دریافت وبررسری  HSE رلسرات ادواری -

 ميگرددل  

 دل  نتایج رلسه بازنگری مدیریت: خروری های رلسه بازنگری مدیریت نياز به تغييرات در روش های اررایی وللل مشخص ميکن -

اقدامات اصرالحی و پيگيرانه و پرواه های بهبود: اقدامات اصرالحی و پيشرگيرانه صرادره ناشری از انجام روش های ارراییه می   -

 بایست رهت كنترله فرآیند مدیریت ریسک و تغيير راطی نمایدل  

ربرخی موارد پس از ارزیابی ریسرک درهركدام از موارد فوق ااذكر ممکن اسرت تغييرات پيشرنهادی قبل از ارزیابی ریسرک رد شرود و د

باانجام آن مخاافت شروده اختيارات در این زمينه بسرتگی به تغيير دارد درصرورت بارز بودن ریسرک و یا رنبه فعاايتو یاتغييرات ارزیابی 

دامات صرورت  ه اقP-27با كد    شرده یا ميزان پيامدهای بهداشرته ایمنی و مزيس زیسرت مطابق روش اررایی شرناسرایی و ارزیابی ریسرک

 می پذیردل  

شرركت پيشرنهادات ارائه شرده ازسروی كليه كاركنان درواحدهای سرتادی/ عملياتی/ كارگاهی درهرموقعيت سرازمانیه مسرئواين  -1یادآوری

و همچنين كليه گروههای ذینفعه درسريسرتم مدیریت تغيير قابل بررسری  و ارزیابی   خطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه اصرفهان

  استل

این پيشررنهادات درقااب فرم مدیریت تغيير یبت و به ادارات مرتبس رهت بررسرری واعالم نظر ارسررال گشررته و درنهایت رهت تصررميم 

 تعيين تکلي  می گرددل   HSEواحدگيری رهت اررا دررلسات ماهيانه 

 مدنظر قرار گيرندلونه ای ازتغييراتی كه باید دردامنه طراحی برنامه مدیریت تغيير م: ن1-1-5ردول



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا

 
 

37 

 

 مثال   نوا  تغيير 

 مواد بکار رفته در ساخت تجهيزات ه پارامتر های طراحی ه پيکر بندی تجهيزات   تغييرات در تجهيزات فرایندی 

 سيستم های كامپيوتری ) شامل نرم افزار ها ( ه ابزار دقيقه كنترل ها ه اینترالك ها   تغييرات در كنترل فرایند 

شرایس یا مزدودیت های فرایندی ه مسير رریان فرایند ه ویژگی مواد خام   تغييرات در فناوری و عمليات  

 ومزصوالت ه استفاده از مواد شيميایی ردید در مزيس كار و تغيير در بسته بندی

رو ش های اررایی عمليات استاندارد ه دستورااعمل های ایمنی كار ه روش های   تغييرات در روش های اررایی

اررایی شرایس ا طراری ه روش های اررایی اداری ه روش های اررایی مربوط به  

 تعميرات ه بازرسی و تست  

های ایمنی مشخصی خار  از سرویس مجاز بودن انجام فرایند در زمانی كه سيستم  تغييرات در سيستم ایمنی 

 می باشند ل  
تغييرات در اازامات بازرسی ه تست ه  

 تعميرات پيشگيرانه 

افزایش فواصل زمانی بازرسی یا تغيير در نوا روغنی كه برای روغنکاری تجهيزات 

 استفاده می شود ل 

تغييرات در ساختار های زیر بنایی 

 سازمان  

 سيستم های حفاظت از حریق ه راهها و سيستم های خدماتی  

كاهش تعداد اپراتور ها در یک شيفت ه تغيير پيمانکار تعميرات ه تغيير زمان انجام  تغييرات سازمانی و پرسنلی  

 ای عملياتی  روز ه چرخش و رابه رایی مدیر / رئيس  واحد ه  7روز به  5كار از 

 تغيير در تعداد ساعات مجاز ا افه كاری   تغيير در خس مشی  

تغييرات  در سایر عناصر سيستم  

 hseمدیریت 

 اصالح روش اررایی مدیریت تغيير به منظور قابل است

مواردی كه به عنوان یک تغيير به نظر می رسند اما در هيچ یک از طبقات فوق قرار   سایر تغييرات 

 نمی گيرند ل  

 ورودی های مدیریت تغيير-5-1-2

واحد ) منبع ( ایجاد كننده   ورودیهای فرایند  ردی  

 ورودی 

 مدارك مرتبس در ایجاد ورودیها  

 روش اررایی كنترل مستندات   كليه واحد ها   تغييرات در مدارك  1

كليه روش های اررایی مرتبس با   كليه واحد ها   تغيير در نزوه انجام فعاايت   2

 فرایند  
اقدامات اصالحی و پيشگيرانه تعری   3

 شده  

روش اررایی اقدامات اصالحی و   HSEواحد 

 پيشگيرانه  
 فرم اهداف   نماینده مدیریت   اهداف تعری  شده   4

اقدامات تعری  شده در رلسه بازنگری  5

 مدیریت  

 روش اررایی بازنگری مدیریت   نمایند مدیریت  
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دستورااعمل سيستم موا مخاطره  مسئول واحد تداركات   خرید تجهيزات و مواد شيميایی 6

 آميز 
نتایج مميزی های داخلی / شخص  7

 یااث  

 روش اررایی مميزی   HSEواحد 

دستورااعمل بازرسی از تاسيسات  HSEواحد  نتایج بازرسی های تاسيسات و اماكن   8

 و اماكن  
روش اررای شناسایی اازامات   HSEواحد  اازامات قانونی   9

 قانونی و كارفرمایی 

 

 اطالعات خروری ها )ماحصل انجام فرآیند(:  -5-1-3

مسئول یبت و  نزوه یبت  نوا تغيير 

 شناسایی 

 نزوه ارزیابی  

تغييرات در تجهيزات  

تغيير در روشهای  /

اررایی یا كنترای  

 فرایند ها و فعاايت ها  

فرم یبت و كنترل 

تغييرات / گزارش 

بازرسی / درخواست یا 

 گزارش پيمانکاران 

كارشناه یا مسئول 

مرتبس با فرایند /  

/كليه   hseواحد 

 واحد ها  

پس از دریافت ه اقدام به بررسی نياز به    HSEواحد 

رای و یا ارزیابی مجدد فعاايت  تعری  اقدام كنت

ا در فرم یبت و  یمرتبس با آن نموده و نتيجه رها

  می نماید ل در صورت تایيد كنترل تغييرات در

ارزیابی ریسک و رنبه فعاايت مربوطه به روز می 

 گرددل  

تغيير در مصرف مواد  

واد  ه استفاده از م

ردید ) شيميایی و  

 سمی (  

فرم یبت و كنترل 

تغيرات / گزارشات  

بازرسی / درخواست یا 

 گزارش پيمانکاران 

كارشناه یا مسئول 

مرتبس با فرایند /  

/ مسئول   HSEواحد 

مزيس زیست / 

 مسئول انبار 

پس از دریافت اقدام به بررسی نياز به    HSEواحد 

یسک و رنبه  تعری  اقدام كکنترای و یا ارزیابی ر

 فعاايت مربوطه به روز می گرددل  

تغيير پرسنل مویر بر 

HSE   یا ورود پرسنل

 ردید  

صورتجلسه كميته 

 منابه انسانی  

مدیر امور اداری تغييرات در پرسنل سازمان را به   مدیر امور اداری 

و اداره تشکيالت بر اساه صورت رلسه   HSEواحد 

كميته منابع انسانی پس از ابالغ حکم اعالم نموده و  

تغييرات ارزیابی  ریسک و  رنبه های مربوط توسس  

بررسی گرددل همچنين اداره تشکيالت  hseواحد 

اقدامهای الزم را رهت انطباق با شرایس احراز ردید  

 به عمل آورد

تغيير در پيمانکاران و  

مين كنندگان در  تا

 حين اررای پرواه 

فرم یبت و كنترل 

 تغييرات  

  –امور قراردادها 

ناظر پرواه / واحد  
HSE 

قرارداد های ردید مطابق روال معمول ارزیابی  

 ریسک می گرددل  

تغييرات در ساختار 

 های زیر بنایی 

فرم یبت و كنترل 

تغييرات / گزارش 

كارشناه مرتبس با  

 HSEفرایند / واحد 

پس از دریافت درخواست ه اقدام به    HSEواحد 

بررسی تعری  اقدام كنترای و یا ارزیابی مجدد  
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فعاايت های مرتبس با آن نموده و نتيجه را در فرم  بازره ادواری 

یبت وكنترل تغييرات در  می نماید ل در صورت 

تایيد ارزیابی ریسک و رنبه ی فعاايت صورت  

 طالعات مربوطه به روز می گرددل  گرفتهه ا

 

 خالصه خروری و ماحصل انجام فرآیند مدیریت تغيير:-5-1-4

واحد دریافت كننده   خروريهای  فرایند  ردی  

 خروری 

 مدارك مرتبس در استفاده از خروريها 

 فرم های شناسایی و ارزیابی ریسک  كليه واحد ها   ریسک های بروز آوری شده   1

فرم های اقدام اصالحی و پيشگيرانه /  كليه واحد ها   اقدامات و دستور ااعمل های كنترای   2

 فرم طرح كنترل ریسک  

 

 مراحل اررای سيستم مدیریت تغييرات -5-2

 ارزیابی اوايه:

ازقسرمت آنها صرادر شرده مورد ارزیابی اوايه قرار گرفته و  دپيشرنهاهریک از موارد پيشرنهاد شرده توسرس سررپرسرتان گروههای ذیربس كه 

( HSEدرصرورت تایيد در قسرمت مربوطهه رهت بررسری همه رانبه و تصرميم گيری نهایی به كميته مدیریت تغيير )رلسرات ماهيانه  

 ارسال ميگرددل  

 انجام ارزیابی اوايه براساه استانداردها یاروش های عملياتی مورود -اا 

 ( Not in kind( و غيرهمنوا)In Kindمشخص نمودن تغيير ازنظر همنوا )-ب

( تشرخيص داده شرد اقدامات الزم بدون نياز به بازنگری و تجزیه و تزليل بيشرتر صرورت ميگيرد و In Kindدرصرورتی كه تغيير همنوا )

 به وارد كردن آن به سيستم مدیریت تغيير نمی باشدل  نياز 

 باتوره به اهميت تشخيص همنوا و یاغير ممنوا بودن تغيير می بایست دقت الزم صورت پذیردل

 بازنگری و مرور:

 ی باشدل  درصورتيکه تغيير پيشنهادی یک تغيير موقت باشد ذكر تاریخ انقضاء تغيير  روری است و فرم بدون یبت آن فاقد اعتبار م

و شرناسرایی خطرات باشردل  رمن یبت شرماره گزارش درفرم مربوطه     HSEدرمواقعی كه پيشرنهاد تغيير حاصرل از مطااعات ارزیابی ریسرک 

 مطااعات مربوطه به پيوست به كميته تغيير ارسال ميگرددل 
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ا حوادیی انسررانی و صررنعتی به وقوا پيوسررت علل و دالیل فنی برای ازوم تغيير ذكر شررده و در صررورتيکه در ایر تقص مورود حادیه  ی

 گزارشات آن  ميمه فرم تغيير می شودل 

 ارائه پيشنهادات تغييرات اداری و ساختاری به كميته مدیریت تغيير

درصرورتيکه تغيير پيشرنهادی مسرتلزم تغيير اداری و سراختاری در كل و یابخشری از شرركت باشرد این پيشرنهادات رهت بررسری دقيق و 

 دردستور رلسات ماهيانه قرار می گيرندل    نماینده مدیریت  يری توسس تصميم گ

ارزیابان تعيين شرده می بایسرت صرالحيت الزم و كافی باتوره به نوا و ماهيت تغيير پيشرنهادی داشرته باشرندل درصرورتيکه  -2یادآوری

ه و كافی قبال در خصروص آن صرورت گرفته تغيير پيشرنهادی مصرداق یک تغيير مجدد اتفاقی باشرد و مطااعات و بررسری های همه رانب

باشررد سرروابق مربوطه  ررميمه شررده و نيازی به ارزیابی مجدد نيسررت اگر كميته مدیریت تغيير مطااعات راناكافی دانسررت این كميته  

عه چارچوب مطااعات دیگر رامشرخص كرده و ارزیابی رهت بررسری بيشرتر تعيين می كندل درصرورتيکه تغيير ا رطراری و فرصرت مطاا

كافی نباشرد درزمان روزكاری باهماهنگی مسرئواين ذی ربس طرح اررا و پس ازبرطرف شردن مشرکل ورفع ا رطرار طرح متوق  و برای  

 بررسی كامل وهمه رانبه و هم چنين ذكر دايل ا طراری بودن درزمان اررای اوايه به كميت تغيير ارسال می شودل 

 نگهداری می شودل  HSEواحد سوابق تغييرات ا طراری به همراه سایرسوابق سيستم مدیریت تغيير در -3یادآوری

 برنامه ریزی و زمانبندی برای انجام كار:

رهت پيگيری واررای تغيير و سررایرمراحل مطرح درفرم مدیریت تغييره می    HSEواحد پس ازمشررخص شرردن كارشررناسرران و ارزیابان 

رهت تمركز   HSEواحدبه تهيه یک ردول زمانبندی شرودل این ردول باید با درنظرگرفتن زمان كافی برای كارشرناسران  بایسرت اقدام

برروی طرح مورد نظر باشدل درصورتی كه اقدامات خاصی نظير ازسرویس خار  كردن واحد/ تجهيز ونيز درسرویس آوردن مجدد و سایر 

رد نياز باشرد می بایسرت هماهنگی كامل باادارات و قسرمتهای دیگر صرورت گرفته به نزوی كه اقداماتی ازاین قبيل برای انجام تغيير مو

 خللی در و عيت مورود ایجاد نکندل  

 ارزیابی تغيير

پس از نهایی شرردن فهرسررت ارزیابان و نيز آماده شرردن ردول زمانبندی هریک ازارزیابان تجربه و تزليل خودرا درزمينه های گوناگون 

تزویل داده  رمن اینکه موافقت یا مخاافت خودرا باطرح از نقطه نظر فنی    HSEواحد و نتایج حاصرله را طی گزارش هایی به انجام داده  

 مشخص و فرم راامضاء می نمایندل  

ارزیابی تغييرات اررایی و ساختاری در كميته صورت گرفته و درصورتی كه نياز به مداركی رهت تصميم گيری باشد این مدارك توسس  

 رمع آوری و به كميته ارائه می شودل  HSE)رروا شود به دستورااعمل تشکيل رلسات  HSEدبير رلسات 

عملياتی باشررد می بایسررت مطااعات خطر اوايه از همه نظر از رمله رانمائی و ایربر روی سررایر -درصررورتی كه اررای یک پرواه فنی

 فعاايتها انجام و سوابق آن ارائه می گرددل  
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 تایيد رسمی 

رسريده باشرد پس از ارائه گزارشرات ارزیابانه اعضراء  HSEقبل از اینکه تغيير قابليت اررایی پيدا كنده طرح باید به تایيد رسرمی سرامانه  

 امضاء می نمایندل   MOCاصلی باتوره موارد مطرح شده نظر را درخصوص طرح اعالم و قسمت مربوطه رادرفرم 

 بروز كردن اطالعات  

مصروب شردن تغيير پيشرنهادیه اطالعات مربوط به موارد حوزه های مختل  بهداشرته ایمنی و مزيس زیسرت عمليات ها ازقبيل  بعداز 

دسرتورااعملهای ایمنیه بهداشرتی و مزيس زیسرتیه اسرناد آموزشریه روشرهای عملياتی و سرایر مواردكه ذكر شرده اسرت می بایسرت اصرالح و 

 بوطه تکميل و امضاء شودل فرم توسس افراد ذیصالح و متخصصين مر

رسريده باشرد    HSEواحد قبل از اعمال تغييرات در دسرتورااعملها و روشرهای اررایی به اسرتثناء مواردی كه ا رطراری بودن آنها به تایيد  

 هيچ تغييری قابل ارراء نمی باشد در خصوص موارد ا طراری نيز در اواين فرصت اقدامات اصالحی می بایست صورت پذیردل 

 صورتيکه تغير باعث بروز تغييراتی در قسمتهای دیگر شود اسناد مرتبس آن قسمتها نيز می بایست اصالح و به روز شودل  در

 آموزش و آگاهی:

زم قبل از اینکه تغييربه مرحله اررا در آید می بایسرت به تمامی افراد و قسرمتهائی كه تغيير در كار آنها ایرگذار خواهد بودل آموزشرهای ال

شرود در صرورتی كه نتایج یک تغيير فراگير بوده و عملکرد تعداد زیادی از پرسرنل و یا دستگاهها را در بر می گيرد می بایست موارد   داده

 به اطالا عموم برسدل  

 نگهداری می شودل   HSEواحدسوابق آموزش ها در 

 دل  می باش HSEواحدمشخص كردن آموزشهای مورد نياز و نيز نزوه ارائه آنها برعهده  

 درصورتيکه تغيير صورت گرفته باعث بروز تغييراتی در قسمتهای دیگر شود آموزش ها می بایست نفرات آن قسمتها را نيز دربرگيردل

 اررای تغيير:

قبل از انجام تغييرات بزرگ رهت پيشررگيری ازبروز خطرات  غيرقابل كنترل در فاصررله زمانی تصررویب رسررمی طرح تا موقع ارراء می  

 یابی درخصوص ایمن  بودن شرایس انجام پذیردل  بایست ارز

درصرورتيکه برای ارراء و عملی كردن تغيير نياز به از سررئيس خار  كردن تجهيز یا ماشرين آالت خاصری می باشرد می بایسرت هماهنگی  

امل شرردن عملياته  بوده و پس از ك  HSEواحدالزم با ادارات مختل  و متایر صررورت پذیردل مشررخص كردن زمان ارراء تغيير برعهده  

 اصالحات الزم درروشها و اسناد انجام شودل 
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صررورت می گيردكافی اسررت وای می بایسررت بررسرری الزم برای   HSEواحددرمورد تغييرات كوچک همان ارزیابی رسررمی كه توسررس  

 رلوگيری از تغيير طرح اوايه درفاصله زمانی بين تصویب و ارراء صورت گيردل 

 پيگيری 

ر به مرحله ارراء رسررريد می بایسرررت پيگيری همراه بانظارت رهت رسررريدن به نتایج قابل انتظار كه ارتقاء و رررعيت بعداز اینکه تغيي

 بهداشته ایمنی و مزيس زیست و پيشگيری ازبروز ریسک های ردید می باشد صورت گيردل 

 مميزی 

شردن بخشرهای اررء نشرده از سريسرتم  و نيز مشرخص   شرركت رهت حصرول اطمينان از اررای روش اررایی مدیریت تغيير درسرط   

انجام شرده و موارد عدم انطباق های مشراهده شرده به انضرمام سرایر  HSEواحدمدیریت تغيير مميز به عمل می آیدل این مميزی توسرس 

 گزارش می شوندل    HSEواحدعدم انطباقها در بخشهای دیگر سيستم مدیریت بهداشته ایمنی و مزيس زیست به رئيس 
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 فرم مدیریت تغييرات 
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 آموزش   - 10-1

شرده    ليتکم  F-20با  كد مربوطه   یاز پرسرنل شراغل در سرط  شرركت توسرس واحد آموزش فرم خالصره سروابق آموزشر  کیهر  یبرا

 گرددل    یم  ینگهدار یو یو در پرونده آموزش F-156پرسنل با كد   ستيمنطبق بر ا

  ی به كليه واحدها  F-21آموزش كاركنان با كد مربوطه   یهای آموزشری نسربت به ارسرال فرم نياز سرنجآموزش در ارتباط با برنامه واحد

ل مسئواين واحدها پس از تکميل فرم مربوطه تا پایان هر سال آنرا به واحد آموزش ارراا  دینما  یدر دو ماهه آخر هر سال اقدام م ربسیذ

 دهندل    یم

 تیرریمرد  نردهیاز نمرا  هیردیيرهرا و اخرذ ترااز واحرد   F-21آموزش كراركنران برا كرد مربوطره    یفرم هرای نيراز سرررنج  افرتیرآموزش بعرد از در  واحرد

ها  ها را تعيين نماید و پرس از دریافت زمان دورهها و سازمان های آموزشی اقدام نموده هتا زمان دورهبایست نسبت به تماه با واحدهمی

منظور تایيد برای  كندل سپس این فرم را بهاقدام می   F-22با كد  انهيآموزشی ساا  میآمررروزشی طررربق فرم تقو ریزیرنامهسررربت به بن

نمایدل بعد از تایيد برنامه هواحد آموزش مسررئوايت  نماید و در صررورت عدم تایيد تغييرات الزم را اعمال میارسررال می  تیریمد  ندهینما

-Fها را بر عهده داردل واحد آموزش طی فرم  اعالم زمان كاله آموزشرری   منظور شررركت افراد در دورهبه  مامور الز هماهنگی و انجام

 دهدلهماهنگی الزم را رهت شركت افراد در دوره را انجام می23

ل واحد طی فرم درخواسرت  ای داشرته باشرند هموارد توسرس مسرئوصرورتی كه هریک از واحدها خار  از برنامه آموزشری نياز به دوره در

هماهنگی الزم را    تیریمد  ندهیرسررد و ایشرران در صررورت تایيد نمابه اطالا واحد آموزش می  F-24دوره/ سررمينار خار  از برنامه باكد  

دهندل در صررورتی كه دوره آموزشرری خار   از  برنامه  به  سررازمان  معرفی شررود ه مسررئول آموزش  با   می  امرهت برگزاری دوره را انج

دارد هتا  نياز ارسررال میها با توره به را برای مسررئواين واحد F-25تکميل فرم اعالم دوره آموزشرری / سررمينار خار  از برنامه آن با كد  

 شود لارسال می  تیریمد  ندهیخود اعالم نمایند و سپس رهت تایيد برای نما دایشان نظر خود را در مورد كاركنان واح

تکميل شرده و   F-26صرورتی كه دوره آموزشری در داخل سرازمان برگزار شرود هفرم حضرور و غياب افراد شرركت كننده در دوره با كد   در

 گرددلتوسس مدره دوره تایيد می

)متناسرب  با شرغل مربوطه( را قبل از  HSEیتخصرصر  یآموزش ها  نيو  همچن  یمقدمات  یباید آموزش ها تیپرسرنل شراغل در سرا  تمامی

 شركت ببينندل   یشروا كار در پرواه ها
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 سرفصل های آموزشی به كاركنان ردید ااورود موارد ذیل می باشد:

 در قبال خود فرد و همکارانلHSEهای  مسئوايت

 استفاده از ااکل و مواد مخدرل ممنوعيت

 صزي  از تجهيزات حفاظت شخصیل استفاده

 رفاهی ) دستشویی همزلهای استراحت و غذاخوری(ل تسهيالت

 پزشکی )كمکهای اوايه سایت هكلينيک و للل(ل تسهيالت

 مزدود شده و عالئم منزصر كننده و ممنوعهل  مناطق

 (لTool Box Meetingرلسات سرپایی و سخنرانی )

 از گرمازدگی و صدمات ایجاد شده بر ایر گرمال رلوگيری

 از آتش سوزی و استفاده از وسایل و تجهيزات آتش نشانیل رلوگيری

 تجمع ا طراری ه هشدارها و للل مزل

 حواد  ه اتفاقات و عملکردهای نامطمئنل گزارش

 hseآگاه سازی و اطالا رسانی كاركنان از قوانين و مقررات مربوط به 

باید حداقل هفته ای یک بار انجام شرود تا در مورد نکات ایمنی و بهداشرتی صرزبت شرود و   Tool Box Meetingآموزشری  رلسرات

با    Tool Box Meetingرلسررات در فرم    نیآگاهی كاركنان در مورد این مسررائل و حواد  مرتبس افزایش یابدلاطالعات مربوط به ا

 گرددل ییبت م F-129كد مربوطه 

ر انجام ميشرود و درمورد نزوه انجام كار و خطرات مورود و دقيقه قبل از شرروا كا 15به مدت   هر روز   tool box meetingرلسرات 

 لریسک های فعاايت تو ي  داده ميشود 

  یآموزشر  یازهايبه منظور رفع ن  ایبراسراه تغيير موقعيت پرواه و  HSEكاركنان پس از طی مدت مشرخصری كه توسرس مسرئول    تمام

 كاله های باز آموزی را در باالترین سط  ممکن می گذرانندل  HSEو حفظ اطالعات  یرهت به روز رسان زيآمده و ن  شيپ   دیرد

نمایدل در پایان نظرسررنجی  می F-27دوره آموزشرری با كد   یابیآموزش پس از پایان دوره اقدام به نظرسررنجی از افراد طی فرم ارز واحد

باشرد ه علل باید مورد بررسری قرار گرفته  6كه این ميانگين كمتر از ها را تعيين نموده و در صرورتیواحد آموزش ميانگين كل نظرسرنجی

  زانيسررنجش مواحد آموزش  با  ارسررال  فرم   یآموزشرر  یمجدداً برگزار شررودل دو  ماه پس  از برگزاری  دوره ها دورهو در صررورت نياز  
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نماید و در صرورت غير ایربخش بودن اقدام به تعيين ایربخشری از مسرئواين واحدها می F-28با كد مربوطه   یآموزشر  یدوره ها یایربخشر

 دوره علل باید مورد بررسی قرار گيردل  

و زیسرت مزيطی سرنجيده  آمار حواد  و ميزان رعایت موارد ایمنی یاز طریق بررسرHSEایربخشری دوره های تئوری و عملی   نيهمچن

از واحدها ه بررسی   HSEبررسری آمار حواد  در منطقه ه بررسری گزارشرات بازدیدهای ایمنی باHSEمی شرودل برای این منظوره سررپرسرت 

بررسری ميزان رعایت قوانين و مقررات ایمنی هبهداشرتی و زیسرت مزيطی  دهيتوا  ایكارگاه   سياز مز یگزارشرات بازدیدهای زیسرت مزيط

رت سراايانه ه نسربت به ایربخشری آموزش ها در سرایت اقدام می نمایدل چنانچه و رعيت آمار و گزارشرات مذكور نسبت به سال گذشته بصرو

 يريدوره ها هدوره تکرار آن ه تغ  ريروند بهبود داشرته باشرده دوره های آموزشری ایربخش واقع شرده اسرتل در غير اینصرورت هنسربت به تغي

-Fشرود گواهينامه با كد مربوطه  هایی كه در داخل سرازمان برگزار میمورد دوره  درشردل مدره اقدام خواهد رييسررفصرل دوره ها و یا تغ

بایسررت پيگيری الزم رهت دریافت  شررود همسررئول آموزش میكه خار  از سررازمان برگزار میهاییشررود و در مورد دوره  یصررادر م 29

 ها را انجام دهدلگواهينامه افراد شركت كننده در دوره

شودل  اری میهای گذرانده شده توسس وی در واحرد آموزش نگهدصفزه از كپی مدارك آموزشی هر فرد هگواهی صالحيت ها و دوره یک

 لشودم خالصه سوابق آموزشی یبت میخالصه این مدارك برای هر فرد در فر

 مشاغل بحرانی و آموزش های مورد نیازماتریس  -10-2

 

 

شرركت خطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه  تا كنون در تمامی كاله های آموزشری برگزار شرده از سروی  سراحل كنار كارونشرركت 

شرركت خطوط اواه و مخابرات نفت شرركت نموده اسرت و زین پس نيز متعهد می گردد كه در تمامی كاله هایی كه از سروی    اصرفهان

 در آینده  برگزار خواهد شد نيز شركت نماید ل ایران منطقه اصفهان
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 مسئوايت تعيين آموزش های مورد نياز كاركنان بر عهده مدیران واحد ها ست ل

 ( می باشد  ل شهرام خليلی تنهنامه ریزی آموزش برعهده نماینده مدیریت ) آقای مسئوايت مدیریت و بر

 ( می باشدلشهرام خليلی تنه) آقای   رئيس هيئت مدیرهمسئوايت تصویب آموزش های مورد نياز كاركنان بر عهده  

بر عهده   hseمسرئوايت اررای برنامه های آموزشری با توره به تقویم آموزشری هر سرال معين ميگردد لكه در مورد آموزش های داخلی  

( در مورد مباحث اطفا حریق ه سرازمان آتش نشرانی و در مورد مباحث كمک های اوايه ه سرازمان   شرهرام خليلی تنهآقای  )  hseمسرئول 

 هالل احمر می باشد ل  

 

Form Code F-22 

Rev.: 00 

 …….. از ……صفحه : 

 تقویم  آموزشی سالیانه

 13 96  در سال 

 

ف 
دی

ر
 

 نام دوره آموزشی 
مرجع 

 آموزشی 

  تعداد

 کل

نفرات 

ر برنامه 

يزي  

 شده 

 تاریخ )روز( / تعداد برنامه ریزی شده در ماه 

ن  
دي

ور
فر

ت  
ش

به
دي

ار
 

اد 
رد

خ
 

یر 
ت

اد  
رد

م
ر   

يو
هر

ش
 

ر  
مه

ن   
آبا

 

ذر 
آ

ي   
د

ن  
هم

ب
د  

فن
اس

 

 اطفا حريق   1

 

سازمان 

آتش  

 نشانی

21        1/8     

       21  
 نفر 

    

سازمان  کمک هاي اولیه  2

 هالل احمر 

1       15/7      

      1      

استفاده از لوازم حفاظت  3

 فردي 

مسئول 

hse 

21       15/7      

      نفر  21      

مسئول  hseتوجیهی  4

hse 

21       15/7      

      نفر 21      

                

            

 ساناز چراغ زاده : نماینده مدیریتتصویب 

 تاریخ : 
 تایید واحد آموزش در پایان سال : 

 تاریخ : 



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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Form Code : F-28 
Rev.: 00 

 تاريخ:

سنجش میزان اثر بخشی دوره های  

 آموزشی 
 

 واحد آموزش از: 

 به :

برگزار گرديده است ، امتیازات   …………………. که در تاريخ …………………….………………………لطفاً در خصوص اثربخشی دوره آموزشی 

 هر فرد را تعیین نمايید.

 نام افراد  رديف 
جمع  (  0 – 20اهداف و امتیازات)محدوده امتیازات بین 

 امتیازات 
 = میانگین   جمع امتیازات 

         5 A B C D E 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  اثربخش  14جمع کل بیشتر از 

  غیر اثربخش  14جمع کل کمتر از 

 = جمع کل   میانگین     

 تعداد افراد            

 

 

 توضیحات مسئول واحد :   

 

 

 امضاء:

 ارزيابی دوره آموزشی :     

 

 

 

 مسئول آموزش :                                            

 اهداف دوره آموزشی :

A: ايمن فرد هنگام کار تاثیر مستقیم در عملكردB:  براي پیشنهادات بهبود          ايجاد انگیزهC: افزايش کیفیت کارd :  کار بدون   افزايش کمیت کار(

 حادثه(

E:  و همكاري مشارکت افزايش حس 

 

 



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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Form Code : F-129 

TOOL BOX MEETING  
Rev.: 00 

 

 :  HSEنام مسئول 

 مدت : سرپرست واحد : 

 موارد مطرح شده : 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 افراد حاضر در جلسه : اسامی 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 نام سرپرست واحد : 

 امضاء

 HSEنام مسئول 

 امضاء

 



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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 سوابق آموزشی   -10-2
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HSE 
مراكز انتقال نفت عمليات اررایی در از    HSEهدف از تدوین این دسرتورااعمل تشرری  چگونگی بازدیدها و بازرسری های روتين و اتفاقی  

و بمنظور حصرول اطمينان ازرعایت شردن   سراحل كنار كارونتوسرس شرركت ی  اريچهارمزال و بخت 6خوزسرتان و شرماره   5و   4شرماره  

زیسرت در اماكن و تاسريسرات مربوطه و باهدف چارچوبی برای بازرسری مزيس كار و تجهيزات حسراه  اازامات بهداشرته ایمنی ومزيس 

 تدوین شده استل 

 دامنه كاربرد:  -2

 حا ر  قابل اررا ست   مناطق تزت مدیریت پرواهدامنه كاربرد این دستورااعمل در كليه 

 تعاری :    -3

ر سررایر واحدهای سررازمان كه به منظور بازرسرری به مزل مورد نظر مسررتقر د  HSEیا نمایندگان    HSEبازره: كارشررناه متخصررص  

 عزیمت می نمایندل  

 روشهای اررایی و دستورااعمهال HSEبازرسی: فرآیندی است روتين یااتفاقی برای صزه گذاری فعاايتها در انطباق بااصول و  وابس 

مدارك مربوطه مصراحبه و مشراهده همراه اسرت و بمنظور حصرول  ه كه با بررسری سروابق و  مناطق تزت مدیریت پرواه كليه بازدید از  

اطمينان از رعایت اصرول بهداشرته ایمنی و مزيس زیسرت تزت كنترل مجریان انجام ميشرود هدف از این بازرسری از پيش تعيين شرده و 

 لمناطق تزت مدیریت پرواهکليه برنامه ریزی شدهه از فعاايتهای اررایي

 ت كه به صورت منظم براساه اواویتهای تعيين شده در دوره های مشخص انجام می گيردل  بازرسی روتين: فرآیندی اس

 بازرسی غير روتين: فرآیندی است كه به صورت اتفاقی پس از حادیه از تاسيسات و اماكن صورت ميگيردل 

 

 مسئولیتها: - 1- 11

 می باشدل  و نماینده مدیریت   HSEمسئول مسئوايت تهيه برنامه بازدید با  

 می باشد ل  نماینده مدیریتو   HSEبا مسئول مه بازدید امسئوايت اررای برن

 ميباشدل    سرپرست كارگاهبا   مسئوايت رفع عدم انطباق های مشاهده در زمان مقرر 

 ميباشدل   مدیر عاملمسئوايت نظارت برحسن اررای این دستورااعمل با 

 

 مراحل بازرسی و بازدید از تاسيسات و اماكن:  

 لانتخاب مو وا بازرسی1

 لبرنامه ریزی و آماده سازی2

 لانجام بازرسی 3

 لیبته گزارش دهی و پيگيری 4

 

 انتخاب موضوع بازرسی - 2- 11

یی و ازیابی ریسرک انجام ميگيردل هر  فعاايتی كه دارای ریسرک باال یا متوسرس باشرد به عنوان  مو روا بازرسری براسراه نتایج شرناسرا

مسئوايت  HSEمسئولمو وا بازرسی روتين مشخص ميشودل در بازرسی های اتفاقی حادیه شرایس پدیدآمده مو وا را تعيين می كردل

 رمع بندی و نهایی كردن مو وعات رابرعهده داردل  

 

 



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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 گذار برانتخاب مو وا بازرسی )ورودیها(:  عوامل تایير  

 مدارك مرتبس در ایجاد ورودیها  )واحد(منبع ایجادكننده ورودی ورودیهای فرآیند  ردی  

نتایج سنجش عوامل زیان آور ایمنی و   1

 بهداشتی مزيس زیست

 روش اررایی پایش و اندازه گيری پيمانکاران اندازه گيری

تغيير یا اصالح فرآیندهاو عمليات   2

 وتغييردرنوا خدمات 

مسئواين  –پرواه  hseمسئول 

hse شركت خطوط اواه و مخابرات

-نفت ایران منطقه اصفهان

 كاركنان-مسئواين واحدمربوطه

 -- 

روش اررایی تعيين اازامات قانونی و   قانون گذار  تغيير درقوانين و مقررات  3

 اازاماتمقرراتی و كنترل رعایت این 

آمار و گزارشات حواد  وشبه حواد   4

 واعمال وشرایس ناایمن  

گزارش و بررسی روش اررایی  -- 

 حواد  و اتفاقات خطر ناك  

 روش اررایی ارتباطات  --  شکایات طرفهای ذینفع 5

 فرم اقدام اصالحی پيشگيرانه  قسمت ها  كليه  اقدامات اصالحی پيشگيرانه  7

 فرم شناسایی و ارزیابی ریسک قسمت ها  كليه  ارزیابی ریسک یی و سا نتایج شنا 8

 

 اولویت بندی موضوعات بازرسی  - 3- 11

پس از شناسایی مو وعات بازرسی در واحدهای مختل ه اواویت بندی آنها براساه امتياز دهی به ریسک های شناسایی شده مطابق  

ردول دوره های بازرسی تعيين شده و پس از تایيد   هبراسا انجام ميشودل و اواویت های HSEمسئول ردول تعيين سط  توسس 

 ابالغ می گرددل   مدیر عامل 

 ردول تعيين سط  فعاايتها

 امتياز سط  ریسک فعاايتها ردی  

 3 ( HIGH RISKفعاايتهای باریسک باال ) 1

 2 ( MEDIUM RISKفعاايتهای باریسک متوسس ) 2

 1 ( LOW RISKفعاايتهای باریسک پایين)   3

 

 دوره بازرسی  امتياز فعاايتها  ردی 

 هردوهفته یکبار یافعاايتهای باریسک باال  200فعاايتهای باامتياز باالتر از  1

 ماهی یکبار  80تا 200فعاايتهای باامتياز  2

 دوماهی یکبار 80فعاايتهای باامتياز كمتر از  3
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 تجهیزات و تاسیساتبرنامه بازرسی  -11-4

 

 

 تعیین ابزار بازرسی - 5- 11

 HSEمسئولپس از تعيين اواویتهای بازرسیه ابزار بازرسی متناسب بافعاايت مورد بازرسی و رنبه ها/ مخاطرات شناسایی شده توسس 

 تعيين شده و در اختيار بازرسان قرار می گيردل  

 انجام بازرسی - 6- 11

برمبنای برنامه بازرسی ابالغ شده پس از رخداد حادیهه تغيرات در روشهای ارراییه تجهيزات و مواده بازرسی از واحدهای مختل   

 انجام شده و موارد مورد اشاره كنترل شده و نتایج گزارش ميشود  HSEتوسس بازرسان باهماهنگی اداره  

 شد .   مشاهده و ثبت شواهد میباروش انجام بازرسی به صورت 
 (  P-47روش اررایی بازرسی از اماكن و تجهيزات با كد ) براساه  

 دل استفاده می گرد F-12رهت بازرسی از فرم های چک ايست مميزی    با كد     

 برنامه بازرسی تجهیزات

 ماهی یک بار  اراق گاز

 ماهی یک بار  دستگاه پوست كن

 ماهی یک بار  سبزی خرد كن 

 ماهی یک بار  چرخ گوشت 

 ماهی یک بار  یخ ساز

 ماهی یک بار  تهویه 

 ماهی یک بار  خنک كننده سردخانه

 ماهی یک بار  هود

 ماهی یک بار  یخچال وانت



 
 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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Form Code: F-12 بازرسی  لیست چك 
  Rev:00 

 واحد:                 مسئول واحد: تاريخ ممیزي :

ف 
ردي

 

 عنوان 
بند مرتبط با   نتیجه 

 مشاهدات  Ok / Not Ok استاندارد 
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 باشند؟ می  سالمت  كارت دارای آشپزخانه  در  شاغل  كاركنان  آیا

 اند؟  گذارنده را  عمومی بهداشت  دوره آشپزخانه  در  شاغل  كاركنان  آیا

 نمایند؟  می رعایت را  فردی بهداشت آشپزخانه  در  شاغل  كاركنان  آیا

 )...و دخانيات  استعمال  عدم  ناخنه  سره  موی اباهه نظافت (

 باشد؟  می پرسنل  تعداد  با  متناسب بهداشتی  حمام  به مجهز آشپزخانه آیا

 كار  پایان از  پس و كار  به شروا از قبل  آشپزخانه  در  شاغل  كاركنان  آیا

 نمایند؟  می استزمام روزانه

  رنگ  به كار  اباه از  كاری شرایس  به توره با آشپزخانه  در  شاغل  كاركنان  آیا

 و مناسب  دستکشهكفش ه  پيشبند ه كاله ( سفيد  ترريزا مناسب و روشن

 نمایند؟  می استفاده...

  بتادینه چسبه نظير ( نياز مورد ملزومات  با همراه اوايه های كمک رعبه آیا

 باشد؟  می مورود  آشپزخانه در ) ...و قيچی  پنبهه  نواریه باند ه  استریل گاز 

  مکان  از دور به و  خوری غذا  ساان  مجاورت  در  آشپزخانه استقرار  مزل آیا

 است؟  شده واقع آاوده های

 نصب آشپزخانه ورود  مزل در  "ممنوا اكيداً متفرقه افراد  ورود " تابلوی آیا

 شود؟  می اررا و شده

  رعایت و شده نصب آشپزخانه در  "ممنوا اكيدا كشيدن سيگار "تابلوی آیا

 شود؟  می

   

 نام وامضاي ممیز :  



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
 شرکت ساحل کنار کارون 
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 گزارش دهی ثبت و پیگیری -11-7
دسرتورااعمل ها وروشرهای اررایی و اقدامات  ه  HSEصرول و قوانين ابازرسران پس از انجام بازرسریه گزارش موارد انطباق و عدم انطباق با

اره و شرررركرت خطوط اوبره اطالا نمراینرده مردیریرت ه مردیر عرامرل و      F-13را طی فرم گزارش نترایج مميزی برا كردكنترای تعيين شرررده  

رهت اطالا رسررانی به بخش ها اسررتفاده می    F-14می رسرراند   و از فرم گزارش عدم انطباق با كد  مخابرات نفت ایران منطقه اصررفهان

مکتوب و برای رفع آن پيگيری   F-08كند ل اقدامات اصرالحی برای رفع عدم انطباق ها نيز مطابق فرم اقدام اصرالحی / پيشرگيرانه با كد  

 می شود ل  

 بر عهده نماینده مدیریت می باشد . ی حاصل از بازرسی ها  لیت پیگیری رفع عدم انطباق هامسئو

 

 

 
Form Code:F-14 

  Rev: 00 

 

                                      واحد بروز عدم انطباق :                                                                 نام مسئول واحد:                       

 بط:         تاريخ :فرايند مرتبط:                                                               بند استاندارد مرت

 شرع کامل عدم انطباق :  

 

 

 

 

 يابی عدم انطباق :ريشه

 

 

 

 

 شماره فرم اقدام اصالحی : ................................... 

 : نام ممیزي شونده :                               امضاء:                    نام ممیز:                               امضاء 

 

 

 

 

 

 



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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Form Code:F-13 

Rev.: 00 
 

 صفحه :           از 

 بازرسی  نتايج گزارش 
 

 

 

 دفتر مرکزي              کارگاه                   نام کارگاه :                        

 شونده :  بازرسی مسئول واحد شونده :  بازرسی واحد 

 :  بازرسیگروه  :  بازرسی تاريخ  

 تعداد مغايرت :  :  بازرسیفرآيند مورد 

 به شرح زير است : بازرسیجمع بندي و ارزيابی حاصل از انجام 

 

 

 

 : بازرسنام و امضاء تاريخ :            

 تاریخ عدم انطباق ها  
ارجاع به فرم اقدام  

 اصالحی شماره

 شرح عدم انطباق 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 شرح عدم انطباق 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 عدم انطباق شرح 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 :  شونده بازرسینام و امضاء  تاريخ :            
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Form Code:F-08 

 Rev:00  پیشگیرانه /اقدام اصالحی 

 شماره اقدام:

 واحد سازمانی :                                        مسئول :

 تاريخ :                        منشا تعريف اقدام :             

 شرح عدم انطباق : 

 

 

 يابی عدم انطباق: ريشه

 

 

                      اقدام اصالحی  اقدام پیشگیرانه 

 

 انجام :  مسئول               مهلت انجام اقدام :

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :

 اقدام : نتیجه بررسی در مهلت انجام 

 

 تايید کننده اثربخشی اقدام:                                 

 مهلت مجدد ) در صورت نیاز ( :  

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :   

 نتیجه بررسی در مهلت مجدد : 

 

 يید کننده اثربخشی اقدام:أت  

 

 



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
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 خروريها)ماحصل ارم فرآیند(:  

 مدارك مرتبس دراستفاده از خروريها  واحد دریافت كننده خروری   خروريهای فرآیند  ردی 

 --  HSEواحد  گزارشات بازرسی 1

 روش اررایی مدیریت تغييرات  HSEواحد  تغييرات در روش اررایی تجهيزات  2

 روش اررایی اقدام اصالحی و پيشگيرانه  HSEواحد  اقدامات اصالحی و پيشگيرانه  3

 --  HSEواحد  ریسکهای شناسایی شده  4

 

HSE 

برای اطمينان از موارد ذیل تدوین نموده   P-01روش اررایی كنترل مسرتندات    HSEبه منظور كنترل مدارك سريسرتم مدیریت  شرركت 

 است 

 مدارك بتوانند به وسليه  شركت ل بخش ل وظيفه یا فعاايت تشخيص داده شوند ل -1

مدارك در فواصرل زمانی  معين مورد بازنگری قرار گرفته و در صرورت نياز تجدید نظر شروند وبه وسريله افراد وارد اختيار به   -1

 ز انتشار مورد تایيد قرار گيرند ل    منظور تعيين كفایت آنها قبل ا

 ویرایش های راری در مزل هایی كه به آنها نياز دارند ه در دستره باشدل   -2

هنگامی كه منسروخ می شروند سرریعا از تمام مزل های توزیع شرده و مزل هایی كه از این اطالعات اسرتفاده می كنند ه رمع    -3

 آوری شوندل   

ا تاریخ های تجدید نظر(ل به راحتی قابل تشرخيص ه شرماره گذاری شرده بوده و طبق یک روش مشرخص   مدارك باید خوانا ه تاریخ دار )ب

حفظ وبرای یک مدت معين نگهداری شروندل سرياسرت ها و مسرئوايت ها باید برای اصرالح مدارك و دسرترسری به آنها برای كاركنان ه  

 نهادهای دواتی و عموم مردم ه برقرار شوند ل 

 ركت در زیر آورده شده استل فهرست مستندات ش

 ویرایش   مدت زمان نگهداری   كد مدرك   عنوان مدرك  ردی 

 اول سال HSE HSE -01 2خس مشی   1

 اول سال HSE -02 1 چارت سازمانی 3

 اول سال P-01 1 كنترل مستندات   4

 اول سال P-02 1 كنترل سوابق كيفی 5

 اول سال P-03 1 اقدامات اصالحی و پيشگيرانه  6

 اول سال P-04 1 مميزی داخلی  7

 اول سال P-05 1 بازنگری مدیریت   8

 اول سال P-06 1 كنترل خدمات )مزصوالت( نامنطبق  9
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 اول سال P-07 1 آموزش  1

 اول سال P-08 1 پایش فرایندها  11

 اول سال P-09 1 بهبود مستمر  12

 اول سال P-10 1 تجزیه و تزليل داده ها 13

 اول سال P-11 1 انبارش  14

 اول سال P-12 1 تامين كاال )خرید(  15

 اول سال P-13 1 رسيدگی به شکایات مشتریان  16

 اول سال P-14 1 سنجش ر ایت مشتریان  17

 اول سال P-15 1 برنامه ریزی و كنترل پرواه  18

شناسایی ه ارزیابی و بکار گيری پيمانکاران   19

 فرعی

P-16 1 اول سال 

 اول سال P-17 1 امور اداری  20

 اول سال P-18 1 تزقيق بازار  21

 اول سال P-19 1 فروش و مناقصات  22

 اول سال P-20 1 تبليغات  23

 اول سال P-23 1 شناسایی و ارزیابی رنبه های زیست مزيطی 24

 اول سال P-24 1 آمادگی و واكنش در شرایس ا طراری  25

 اول سال P-25 1 قانونی و مشتریان شناسایی اازامات   26

 اول سال P-26 1 ارتباطات و مشاوره  27

شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و   28

 بهداشت 

P-27 1 اول سال 

 اول سال P-28 1 كنترل عمليات  29

 اول سال P-30 1 طرح كيفيت )عمومی(  30

 اول سال P-31 1 طرح بهداشت ه ایمنی و مزيس زیست 31

 اول سال HSE P-32 1پایش و اندازه گيری عملکرد 32

 اول سال P-33 1 تسهيالت پزشکی   33

 اول سال P-35 1 سرویس و نگهداری ماشين آالت  34

پایش و اندازه گيری ابزار و تجهيزات پایش و   35

 اندازه گيری )كاايبراسيون( 

P-36 1 اول سال 

 اول سال P-37 1 خطرناك گزارش و بررسی حواد  و اتفاقات   36

37 

 

 اول سال P-38 1 كارگاه   زيدر تجه  HSEتیرعا

 اول سال P-41 1 نگهداری از اموال  38

 اول سال P-43 1 پيمانکارن فرعی ارتباط با   39

 اول سال P-44 1 مدیریت ریسک  40

 اول سال P-45 1 انجام پرواه  41
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HSE 

ل یا قوانين   HSEل دسررتورااعمل های    HSEرلسررات  از طریق  HSEدر رابطه با مسررائل     سرراحل كنار كاروندر شررركت ارتباطات مویر

HSEنزوه ارتبراطرات گيری هرای داخلی و خرارری در رابطره برا مسرررائرل    ل   صرررورت می گيردHSE  همره مطرابق روش اررایی ارتبراطرات و

 تزت كنترل می باشد ل  P-26مشاوره با كد  

 : ارتباطات داخلی    -13-1
 

 ارتباطات خارجی :   -13-2
 

 مو وا ارتباط  نام سا زمان  ردی 
مسئول برقراری 

 ارتباط
 نزوه برقراری ارتباط  زمان برقراری ارتباط 

1 
مراكز آموزشی / 

 اساتيد
 مکاتبه )آموزش( 10براساه بند  پرواه  HSEواحد  آموزش كاركنان

2 
سازمان های  

 امدادی
 تلفنی بروز شرایس ا طراری  مشاهده كننده  بروز شرایس ا طراری 

 پرواه   HSEواحد دریافت اازامات  مرارع قانونی  3

) اازامات   8براساه  بند 

قانونی ه قراردادی و سایر  

 اازامات قابل كاربرد( 

مکاتبه / سایت  

 اینترنتی / حضوری 

 نزوه برقراری ارتباط  زمان برقراری ارتباط  ارتباط گيرنده  مسئول   برقراری  مو  وا ارتباط  ردی 

1 
شناسایی خطرات و     

 ریسکارزیابی 
 كليه واحدها  پرواه    HSEواحد 

)مدیریت  9مطا بق با بند 

 ( HSEریسک و رنبه 
 رلسات حضوری 

 كليه واحدها  پرواه  HSEواحد   نياز سنجی آموزشی 2
     10مطابق با بند 

 )آموزش( 
 رلسه آموزشی

 حضوری  مطا بق با برنامه  كليه واحدها  پرواه   HSEواحد  بازرسی ها ومميزی ها  3

 بر حسب نياز پرواه   HSEواحد  كليه پرسنل ارائه  پيشنهادات  4
از طریق   –حضوری 

صندوق مکاتبات واحد  

HSE 

 آایر/ پيجر  زمان مانور كليه واحدها  HSEواحد  مانورها  5
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 تبهمکا بر حسب نياز پرواه   HSEواحد  HSEمشاور  مشاورین 4

 حضوری  بر حسب نياز واحد خرید HSEخرید تجهيزات  تامين كنندگان  5

 پيمانکاران رزء 6
كنترل  ابالغ و ارراء   

 های اداری و عملياتی 
 پرواه   HSEواحد 

پس از تا یيد كنترل ها    

 توسس كارفرما 
 تبهحضوری/ مکا

 

 )کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(  HSEکمیته    -13-3
 كارگاه استل   HSEو  مسئول  نمایده مدیریت مدیر عامل ه شامل  ساحل كنار كارونشركت  HSEكميته 

 جلسات    -13-4
 را برگزار خواهد كرد ل  HSEبرای موارد زیر رلسات ساحل كنار كارونشركت 

 
دی
ر

 برگزار كننده اری زمان برگز شركت كنندگان  مو وا رلسه  

1 

رلسات روزانه قبل از 

 TOOIBoxشروا كار   )

Meeting) 

 پرواه   HSEواحد  ماهيانه   كليه كاركنان 

 پرواه  HSEواحد  زمان وقوا حواد ماهيانه/  اعضای كميته رلسات كميته ایمنی  2

 رلسات توريهی  3

افرادتازه وارده  

بازدیدكنندگانه  

ناظرینه بازرسين و 

 مميزان 

به مزض ورود به مزوطه   

 كارگاه 

پرواه / كارفرما/   HSEواحد 

 گروه بازدید ایمن 

4 
رلسه با پيمانکاران فرعی  

 در كارگاه 
 پرواه  HSEواحد  هفتگی و ماهيانه  نمایندگان پيمانکار

 پرواه  HSEواحد  ماهيانه سرپرستان واحدها رلسات پيشرفت ماهانه  5

 پرواه  HSEواحد  روز قبل وبعد از دوره آموزشی پرواه  HSEواحد  رلسات آموزش  6

 مميزی و بازرسی ها  7
مميزان و واحد مميزی 

 شونده
 پرواه  HSEواحد  مميزی 

 بازرسی های كارفرما  8

نمایندگان كارفرما و  

 واحد

 HSEپرواه         

حداقل شش ماهه/ بر حسب        

  رورت 
 كارفرما 
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 HSEرلسات هفتگی  9
و نماینده   HSEمسئول 

 مدیریت  
 پرواه  hseواحد  هفتگی  

 

 ارتباط با کارفرما -13-5
 HSEمسرئواين    با كارفرما صرورت می گيرد ل  مدیر عاملاعم از نامه نگاری ها ه پيام ها ه گزارشرات و غيره از طریق    HSEكليه ارتباطات 

به HSEرا مباداه می نمایند ل مسررئواين   HSEكارفرما در موارد الزم ارتباط برقرار كرده و موارد  HSEكارگاه ها مسررتقيماب با نمایندگان  

نمایندل در صرورتی كه كارفرمایان از    پيمانکار برگزار میHSEكارفرما وبا حضرور نمایندگان   HSEمایندگان  صرورت ادواری رلسراتی را با ن

ه بهداشرت كار و مزيس زیسرت شرکایتی كتبی و یا شرفاهی داشرته باشرند می توانند به مدیران پرواه و یا مسرتقيماب عملکرد سريسرتم ایمنی

 د ل   رهت بررسی و رسيدگی ارسال نماینHSEبه واحد  

ککارونشککرککت   کنکار  .    سکککاحکل  نمکایکد  رعکایکت  را  ککارفرمکا  از سککوی  ابالغی  الزامکات  تمکامی  گردد  می   متعهکد 
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 پیگیری مصوبات جلسات  -13-6
تمامی موارد مطروحه در رلسرات طبق فرم صرورتجلسره مکتوب خواهد شرد و مطابق روش اررایی اقدامات اصرالحی و پيشرگيرانه با كد  

P-03   و و فرم اقدام اصالحی با كدP-08      وفرم پيگيری اقدامات اصالحی با كدP-09  پيگيری خواهد شد ل 

Form Code: F-15 

Rev:00 
 شرکت 

 صورتجلسه 
 

 

 موضوع جلسه :                                                                                               شماره جلسه: 

 دستور جلسه:

 

 تاريخ برگزاري:                                        ساعت:                                                 محل تشكیل:

 جلسه:                                          دبیر جلسه:                                            تعدادصفحات: رئیس 

 غايبین: 

 توضیحات: حاضرين )نام و امضاء (: 
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ف
دي

ر
 

 نتیجه اقدام  مسئول پیگیري  زمان انجام  مسئول انجام  موارد مطروحه ومصوبات 
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Form Code:F-08 

  پیشگیرانه  /اقدام اصالحی 
Rev:00 

 شماره اقدام: 

 واحد سازمانی :                                        مسئول :

 منشا تعريف اقدام :                                    تاريخ :

 شرح عدم انطباق : 

 

 

 يابی عدم انطباق: ريشه 

 

 

                      اقدام اصالحی  اقدام پیشگیرانه 

 

 

 

 مسئول     انجام :                                 مهلت انجام اقدام :

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول : 

 نتیجه بررسی در مهلت انجام اقدام : 

 

 

 تايید کننده اثربخشی اقدام:                                 

 مهلت مجدد ) در صورت نیاز ( :  

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :    

 نتیجه بررسی در مهلت مجدد :

 

 

 يید کننده اثربخشی اقدام: أت  

 

 

 



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
 شرکت ساحل کنار کارون 

 
 

67 

 

Form Code : F-09 

 پیشگیرانه  /پیگیری اقدامات اصالحی 

 
 

Rev.: 00 

 صفحه: 

ف 
دی

ر
 

  فرم  شماره 

 اقدام 

 و اصالحی 

 پیشگیرانه

 سازمانی واحد  اقدام  خالصه
 مسئول

 انجام 
 اقدام انجام  تاریخ 

 نتیجه

 بررسی 

 اقدام 

  مهلت 

 مجدد 

 بررسی  نتیجه

 مجدد اقدام 
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 ثبت ، گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادها سیستم -14
 

رهت یبت ه گزارش و تجزیه و تزليلی رویداد ها  تدوین شده   P-37روش اررایی گزارش و بررسی  حواد  و اتفاقات خطرناك با كد 

 است ل 

 مکانیسم اطالع رسانی ، ثبت و گزارش حوادث -14-1
در   ستیبا یه م اصفهانشركت خطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه HSEشركت و واحد   HSEمسئول شماره تلفن و آدره 

 ل  رديواحد ها قرار گ هيدر اختيار كل F-23با كد  ی رور یشماره تلفن ها ستيا

 

 شماره تماه   سمت  نام و نام خانوادگی  

 09131830565 پرواه   HSEمسئول  شهرام خليلی تنه 

 03133960128 شركت خطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان  hseبخش 

 125 آتش نشانی  

 115 اوراانس 

 112 هالل احمر 

  

آشنا می   HSEو واحد  یآتش نشان  هیاز روش های برقراری ارتباط با بهدار HSEیكليه مدیران و سرپرستان و پرسنل در رلسه آموزش

 شوندل

 

 ثبت و گزارش حوادث  -14-1-1

باید گزارش داده شرده و تزليل شرونده چه آنهایی كه باعث صدمات انسانی و   F-33طبق فرم گزارش حواد  با كد    یسرتیتمام اتفاقات با•

 اموال وللل( شده اندل زاتهيآالته تجه  نيستهماشیز سيچه آنهایی  كه باعث خسارات فيزیکی)شامل مز

-Fطبق فرم گزارش شربه حواد  با كد   زين موارد نباشرندل ای  یم یتوره رد  ازمنديهسرتندكه ن  یخطرناك  یها  تيشربه حواد  موقع•

در نقاط مختل  كارگاه ها قرار    ییمناسررب درون برگه دان ها  یدر مکان ها  یسررتیگزارش حواد  با  یشرروند ل فرم ها  یگزارش م  123

   HSEمسررئول  توسررس   یبرگه ها به صررورت هفتگ  نیرخ داده را درون آنها یبت كنند لا  یحادیه ها  هداده شرروند تا كاركنان بتوانند شررب

و یا روش های كار بوده   سرکیشروند زیرا این خطرات ناشری از كافی نبودن كنترل ر  یم یبررسر  HSEشرده  در رلسرات واحد   یرمع آور

 گزارش شوندل  ستیبا  یم زيو آنها ن

 :  دیمی نما هيكسی گزارش حواد  را ته چه

سررپرسرت ل  دیمدیر قسرمت باید یک گزارش حادیه از مسرئوای كه مسرتقيما با حادیه در ارتباط بوده بالفاصرله پس از   حادیه دریافت نما•

 لدیاظهار نظر نما دادیو علت وقوا حادیه یا رو  لیتواند در مورد دال  ینزدیکترین كسی است كه م

حادیهه شرهوده مدیر قسرمته سررپرسرتانه پرسرنل    انيگزارش حادیه با همکاری قربان هيته  فهيوظ  مانکاريپ  یمنیمسرئول ا  ایHSEمسرئول  •

 رابر عهده داردل  F-30و فرم گزارش حادیه با كد   ییروش اررا نیمطابق ا  مانکاريشركت و پ  HSEونفرات  یبهدار

 

 

 گزارش حوادث :    هیته  یچگونگ

راه های زیادی برای اینکار ورود دارده از یک مصاحبه معموای با افراد تا یک بررسی كامل توسس تيم  تخصصی كه تمامی حقایق را  •
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  ی را بدست م  يصز ینسبت ها ستيكند و ا ی م ليرا تزل عیوقا  شرفت ياز علت ها كه پ  ییک نمودار درخت ميدرنظر می گيرد و ترس

 ل دیآ

 ادیه باید به یک روش صزي ه مدون و مصوب گزارش شودل ح هر•

توسس پزشک معتمد صادر شود و به مسئول  ستیبا ییک گزارش كتبی برای حوادیی كه مورب دادن مرخصی استعالری می شود م •

 ارائه گرددل HSEمسئول واحد مربوطه و رونوشت آن به 

  یاز وقوا مجدد حادیه اازام یريشگيرهت پ  ازياصالحی و اقدامات مورد ن شنهاداتيعلل حادیهه ارائه راه حل های و پ  نييپس از تع•

 در گزارش حادیه ذكر شودل ستیبا  یبوده و م

 یک گزارش حادیه :  مفاد•

 قربانيان 

 شماره شناساییل  ه ینام و نام خانوادگ-

 تاریخ تواده سنل -

 شغل مربوطهل-

 ل مانکاريپ  ا ی پرسنل شركت-

 تاریخ ورود به سایتل -

 سابقه كارل -

 

 حادیه : شرح

 نوا حادیه -

 تاریخ و زمان وقوال -

 شيفت كاری / سایت كاریل -

 كه حادیه در آن رخ داده استل   تيمزل فعاا-

 نوا كاری كه انجام شده استل-

 گزارش حقایق )با نقشه(ل-

 حادیهل  تيماه-

 مراقبت های پزشکی(  ايهياوا یاقدامات انجام شده )كمک ها-

 حادیه :  علل

 ميعلل مستق-

 (منیناا سیشرا  - منی)اعمل نااميمستق ريعلل غ -

 یا شهیعلل ر-

  

 حادیه :  یو بررس قيتزق

 نام شاهدانل-

 اظهارات شهودل -

 ل یليتکم قاتيتزق-

 و دستورااعمل ها ییاررا یروش ها یبررس-
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 :  افتد ي اتفاق ن گرینوا حواد  د نیانجام شود تا ا دی كه با رانهيشگيها و اقدامات پ  هيتوص

 در آینده نزدیکل -

 (ل  یشنهاديهفته )طرح پ   یدر ط-

 در زمان های بعدی )طرح پيشنهادی(ل -

 : تو يزات

 سرپرست شخص مصدومل -

 تو يزاتل-

 نام و امضاءل -

 لیمسئول واحد بهدار-

 تو يزاتل-

 تو يزاتل-

 نام و امضاءل -

 ل HSEمسئول -

 ضاءل نام و ام-

 سرپرستل-

 نام و امضاءل -

 شود.  میتنظ  HSEمسئول  توسط      F-33مطابق  فرم  گزارش  حادثه  با  کد      ستیبا  یگزارش  حوادث  م 
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) بايد توسط مسئول HSE در طي 48 ساعت تنظيم شود(

ناحيه : واحد:

تاریخ گزارش : تاریخ حادیه   :
مزل حادیه :

 زمان كاری از دست رفته  كشنده

 مزدودیت كار  معااجات پزشکی   پيمانکار فرعی )                         (

سن : نام مصدوم :

نوا شغل : شماره پرسنلی :

آدره مصدوم :

كد خودرو : نوا خودرو : خودرو شماره 1 :

رهت خودرو : پالك  : مدل :

نوا گواهينامه : سن : نام خانوادگی : نام :

تاریخ صدور : شماره گواهينامه :

قسمتهای آسيب دیده :

كد خودرو : نوا خودرو : خودرو شماره 2 :

رهت خودرو : پالك  : مدل :

نوا گواهينامه : سن : نام خانوادگی : نام :

تاریخ صدور : شماره گواهينامه :

قسمتهای آسيب دیده :

كروكی مزل تصادف

اظهارات بيان شده در صورت نياز را  ميمه كنيد

ردی 

1

2

3

1( فقدان عالئم و حصارهای هشداردهنده

2( خطرات انفجار و آتش سوزی

3( بی نظمی در عمليات اررایی

5( آاودگيهای صوتی 5( عدم رعایت موارد ایمنی در زمان رابجایی بار

6( سرما و گرما بيش از حد هوا 6( استفاده از ماشين آالت و تجهيزات نا ایمن هنگام فعاايت

7( روشنایی نامناسب 7( عدم رعایت نکات ایمنی

8( تهویه نامناسب

9( تصادف وسایل نقليه

10( در معرض تششع قرار گرفتن

موارد دیگر )در زیر بيان كنيد(

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

  شركت رسوبگيری

1( توره نکردن به عالئم و هشدارهای ایمنی

2( عدم استفاده از وسایل ایمنی و تجهيزات حفاظت فردی

3( انجام كارهای خطرناك مانند شوخی كردن در مزيس كار

4( استفاده نا به را یا غير اصوای از تجهيزات

شرح اقدامات انجام شده در رهت رفع دايل بروز حادیه :

جزئیات جراحت و بیماري

)اگر صدمات براي کارکنان پیش آید، قسمت زیر تكمیل گردد(

كارفرما

جزئیات تصادف

)اگر صدمات براي ماشین آالت پیش آید، قسمت زیر تكمیل گردد(

دات
تأیی

HSE مسئول

سرپرست اجرایی

ریاست کارخانه

پلیس منطقه

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

حات
وضی

ت

چگونه حادثه / رویداد رخ داد ؟

)جزئیات مربوطه را ذکر کرده، در صورت نیاز برگه اي پیوست کنید(

4( موقعيت های مزيطی خطرناك :

 گازهاه گرد و غباره دود

دها
ویدا

 و ر
ادث

 حو
حلیل

ه و ت
جزی

ت
دالیل حادثه / رویداد

 Form Code: F-33

 Rev.: 00

گزارش حوادث

شرایط غیر استاندارداقدامات غیر استاندارد
دان

شاه

شماره پرسنلیشركت نام و نام خانوادگی
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Form Code: F-123                

Rev:00گزارش شبه حوادث            

تاریخ:واحد / قسمت

ساعت گزارش

ابزار و وسایل ناایمن

استفاده ناایمن از وسایل و ابزار

زمان :

تحقيق در مورد شبه حوادث

تاریخ تکمیل فرم

اقدام اصالحی قابل قبول )بر طرف کردن خطر، عوض کردن، تعمیر کردن، ایجاد مجدد روش های صحیح کار (:

این قسمت توسط گزارش دهنده تکمیل گردد

سرپرست HSE و امضاء  :                                                                                  نماینده مدیریت و امضاء:

کامل نشدن به دالیل ذیل :

شرایط ناایمن

توضيحات در مورد رويداد يا خطرات بالقوه:

شرح و توصیف شرایط شبه حوادث :

علت های)اولیه وساختارهای سهیم(:

این قسمت توسط واحد HSE تکمیل گردد

 امضاء گزارش دهنده

یک شبه حادثه رویداد یا خطر بالقوه ای است که نتیجه آن هیچ صدمه ای برای اشخاص یا پرسنل ندارد. شرایط کار غیر ایمن ، کار 

کردن به صورت غیر ایمن و نامناس  با ابزار کار یا استفاده از ابزاری که خوب کار نمی کنند. همه علت ویژ ه ای هستند برای ارتباط 

هر شخصی مسئولیت دارد که هر رویداد یا حادثه بالقوه را بالفاصله گزارش یاتصحیح کند. لطفا فرم زیر را به معنی گزارش  کار و صدمه. 

وضعیت شبه حوادث تکمیل کنید.

لطفا تمام شرايط مقتضي را چك كنيد:

عمل ناایمن
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 :  بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث -14-2
 :  هياقدامات اوا

 انجام شودل  یتوسس واحد بهدار ستیبا  ی م ی و اقدامات پزشک هياوا یرهت ارائه كمک ها  یو  رور ازياقدامات مورد ن هيكل

 استل  یاازام قيو تزق یوقوا حادیه قبل از آغاز بررس تياز موقع زيمخاطره آم سیشرا  هيرهت رفع كل ازي اقدامات مورد ن

 فيلم و عکس تهيه نمودل  دادهاهیبایست از صزنه حواد  و رو ی بررسی باید بالفاصله پس از وقوا حادیه آغاز شود و م

 

 تشکیل تیم بررسی حادثه : -14-2-1

 تيم بررسی حواد  باید متناسب با موارد ذیل باشد :  بيو ترك  یگستردگ  

 رراحت و خسارتل  وسعت•

 تکرار حادیهل یبرا لپتانسي•

 خسارتل ا یحادیه  جادیا لپتانسي•

 كه در كار سهيم هستندل  افرادی•

 های قانونیل  نيازمندی•

 باشندل قيمربوطه باید رزء تيم بررسی و تزق  HSEو افسر  HSEسرپرستان واحد مربوطهه سرپرست 

 یک پيمانکار فرعی درگير حواد  شوده سرپرست كارگاه پيمانکاره مسئول ایمنی و افسر ایمنی باید رزء تيم بررسی باشندل  اگر

 

 :  قیگی تحقآماد -14-2-2

 زیر باید در شروا تزقيقات و بررسی ها در دستره باشند : مدارك

 استاندارد در مورد نوا كاری كه انجام می شودل اازامات•

 فعاايت مشخصل  یكار برا من یا ییو روش اررا دستورااعمل•

 در خصوص فرد مصدومل  یواحد بهدار هنظری•

 

 

 :  یابیقتیحق  -14-2-3

 : اصول

 گرددل  یرمع آور ستیبا  یم  دینما ی موردنظر كمک م داد یكه به درك حادیه و رو  یمو وعاتتمامی  •

 های یافتن حقایق بشرح ذیل است : روش

 عينی حادیه در زمان وقوال مشاهده•

 با شهودل  مصاحبه•

 نوشته شدهل ییاررا یدستورااعمل ها و روش ها بررسی•

 سوابق مورودل بررسی•

 تزقيقاتل یگزارشات تخصص بررسی•

 باید دقيقا مورد بررسی سيستماتيک تيم بررسی و تزقيق قرار گيردل اطالعات

 :  رديمورد توره قرار گ ستیبا یمورود در مزل وقوا حادیه م شواهد

 یبت گرددل  ستیبا  یمبتنی بر مشاهدات عينی شاهدان م شواهد•

 افتاده استل  ی آورند چه اتفاق اد يان حادیه بو شاهد انيشواهد فيزیکی كمک خواهند كرد تا قربان•
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 با شهود :  مصاحبه -14-2-4

 انجام مصاحبهل چگونگی•

بطور كلی افراد با تجربه بایستی مصاحبه را انجام دهندل تمامی مصاحبه ها بایستی در مزيس آرام و خصوصی انجام گيردلالزم است كه  

 ل ندینما انيدر اسرا وقت كليه شاهدان اظهارات اوايه خود را ب

 راروشن نمایندلآنها نباید سؤاالتی رامطرح نمایند  كه راهنمای پاسخ سؤال باشندل   یتزقيق كنندگان نبایستی برای شاهدان حقيقت

 بر اساه اصول زیر انجام شود : ستیبا یمصاحبه منتيجه گيری بهتره  برای•

شده و ارازه داده شود آنها در   ان يبرای شاهدان ب ستیبا یاشد م هدف از تزقيق كه همان پيشگيری ازوقوا مجددحادیه می ب   يتو 

 و عيتی آرام اظهارات خود را بازگو كنندل  

 با آنها برخورد شودل    دیارازه داده شود هریک از شاهدان آزادانه صزبت كنند با مالحظه ومؤدبانه وحرفه ای با  ستیبا یم

 توان استفاده نمودل  یبگونه ای یادداشت برداشته شودكه حواه شهود پرت نشودلدرصورت ر ایت شهود از  بس صوت م ستیبا یم

 وقوا حادیه بکار گرفته شودل  تيكمک به شاهد از كروكی و طرح موقع برای

 به شایعات مورود توره نمودل  دی بر مشاهدات عينی باشدل نبا ستیبا  ی تأكيد مصاحبه كننده م

 با شاهد مشارره كندل    دیكننده نبا  بهمصاح

)در توصي  مشاهداته دقيقا كلماتی را  یبت گرددل   ستیبا یشده م  انيهای شاهد برای تشری  مشاهداته به همان صورت كه ب گفته

 كه شاهد بر زبان می آورد یبت شود(ل

 مشخصات هریک ازشهود )اعم ازنامه شغله سابقه كار وللل( بطور كامل یبت گرددل  

 

 

 تجزیه و تحلیل بررسی ها و یافته ها :   -14-2-5

از مزله مصاحبه با   د یو تجزیه و تزليل نماید و برای این منظور باید از سوابق بازد ییتيم تزقيق حادیه باید علل حواد  را شناسا

 استفاده نمایدل  ره يشهوده مدارك مربوطه و غ 

 كارخانه ارائه گرددل  استیرلسات تزقيق حادیه باید به مدیر پرواه/ر نتيجه

 باشدل   یم  یانسان -ی نداشته و معلول علل فن یاز كاره علت واحد یناش  دادی رو ی: بطور كل داد یعلل رو

 :  ميمستق علل•

 شوند   یمنجر به بروز حواد  م یاست كه به صورت آن یخاص سیشرا ميمستق علل

 :  ميمستق  ريغ  علل•

 شوند   یم  ميتقس منیناا سیو شرا منیبه دو دسته اعمال نا ا ميمستق  ريغ  علل

 :  منیناا اعمال

 آورده شده است:  ریاز آنها در ز یكه برخ ستیاز دستورات كار یرويدر پ  یفرد و تخط یسهل انگار جهيدر نت منیناا اعمال

 لیمنیا یتوره نکردن به عالئم و هشدارها -

 لیحفاظت فرد زاتيو تجه یمنیا لیاستفاده از وسا عدم -

 كارل سيكردن در مز یخطرناك مانند شوخ یانجام كارها-

 عدم استفاده از امکانات مورودل-

 انجام كار بدون مجوزل-

 از دستگاهل  یمنیا زاتيردا كردن تجه-

 لزاتياز تجه یاصوا ريغ  ا یاستفاده نا به را -



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
 شرکت ساحل کنار کارون 

 
 

75 

 

 شدهل  نييتع یدستورااعمل ها ت یعدم رعا-

 بار در آنهال  ش یافزا ای و  منیا ريغ   یآالت در سرعت ها نيبه كار انداختن ماش-

 و للل ل -

 : منیناا سیشرا

 شوند  یم  یناش یكار ستميس ا یو  تياز نامناسب بودن و ع منیناا سیشرا

 للللل نا مناسب بودن مزل كار  از ازاظ نور ه صداه گرد و غبار ه ارتعاش و -

 كارل  سيدر مز ینظم  یب-

 دستگاه  ی نقص فن-

 نامناسب بودن حفاظل  ا یفقدان -

 اغزنده بودن ك  كارگاهل -

 حمل و نقل  ل یوسا ی نقص فن-

  ديتوا ندی استفاده از مواد خطر ناك در فرا-

 :یا شهیر علل•

ها و   ی مش یبه علت انزراف از خط نکهیا ایو   شده  جادیا التيبه سبب نا مناسب بودن اقدامات ه روش ها ه تداركات و تشک یاصل عوامل

 : وندنديپ   یموارد به وقوا م  نیبه سبب نقص در ا یل عوامل اصلوندند يپ  ی مربوطه به وقوا م  یاستانداردها

 و استره ی و ذهن یکیزيف یها   ییمثال توانا  یفرد یفاكتور ها-

 زشيانگ-

 مهارت ای ه آموزش و   یآگاه -

 یسر پرست-

 استانداردها  ا ی و ساتيدستگاهها و تاس یطراح-

 یو نگهدار ريتعم-

 یی اررا یروش ها-

 

 كار :  ی ااملل نيبر اساه مصوبات سازمان ب داد یعلل رو یبند طبقه

 آالتل  نماشي•

 لیو آتش سوز انفجار•

 ) خورندهه سوزاننده و للل ( ییايميش مواد•

 (ل تهيسی)ااکتر برق •

 افرادل  سقوط•

 با مانعل  تصادم•

 ارسامل سقوط•

 ل زشری•

 كردن ارسامل  رابجا•

 لیدست ابزار•
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 :   رانهيشگ يتوصيه ها و اقدامات پ  -14-2-6

درمورد رلوگيری از علل مستقيم حادیه باید ایجاد شود تا از بروز مجدد حادیه و خسارت رلوگيری   رانهيشگيتوصيه ها و اقدامات پ 

 شودل

 ارائه گرددل  HSEباید برای بهبود و پيشرفت سيستم مدیریت  ییها توصيه

 باشدل  یارائه شده باید به شکل كاربرد شنهاداتيتوصيه ها و پ   تمامی

 شودل  یكارگاه ارائه م HSEواحد  قیحد مربوطهه از طرو مشورت وا یبا همکار شنهاداتيپ  نیا

 

 : حوادث و اتفاقات خطرناک  یاطالع رسان - 14-3
و اتفاقات خطرناك شامل اقدامات پيشگيرانهه توصيه هایی كه توسس تيم تزقيق تدوین شده و تجربيات بدست   دادهایتمام حواد  و رو

 به تمام سطوح نيروی كاری انتقال یابدل   دی آمدهه با

 خس ارتباطی بصورت زیر است : 

 یكار یروني←سرپرستانواحدها/   مهندسان←استری←HSEواحد←تزقيق اتفاقات و حادیه  تيم

 مسئول پایش و اطمينان از اررای مؤیر خس ارتباطی استل  HSEواحد 

 رهت اطالا رسانی به  كارفرما نيز ارسال می گرددل    F-33یک رونوشت از فرم گزارش حادیه با كد 
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 درس آموزی از حوادث احتمالی   - 14-4

تمامی مراحل انجام شده برای یک حادیه را درقااب فرم دره آموزی از  شركت رهت اطالا به پرسنل و دره آموزی از حادیه نتجه 

 قرار خواهد دادل  رده و در اختيار پرسنل و شركت خطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهانحادیه مکتوب ك

 

 

  

 فرم دره آموزی از حادیه 

 

 

 مزل حادیه :   نوا حادیه :  

 مقدمه :  

 

 

 

 

 شرح حادیه :  

 

 

 

 

 

 تجزیه و تزليل علل حادیه :  

 

 

 

 

 

 راهکارهای پيشنهادی رهت رلوگيری از تگرار حادیه : 

 

 

 

 

 دره حادیه :  
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جهت پیشگیری و   حوادث و اتفاقات خطرناک    دادها،یرو  انهیو سال  انهیبرنامه تجزیه و تحلیل آماری ماه  -14-5

 :کنترل حوادث 
 ليو تزل هیتجز ییرا گردآوری و یبت كند و آنها را مطابق روش اررا دادها یدفتر مركزی باید كل گزارش های حواد  و رو HSEواحد 

 داده ها   مورد بررسی و تجزیه و تزليل قرار دهدل 

بهبود   ییدر رهت بهبود مستمر مطابق با روش اررا ستیبا  یشركت م  HSEریانجام شدهه مد یبراساه تجزیه و تزليل های آمار

-Pبا كد  رانهيشگيو پ  یاقدامات اصالح ییمطابق با روش اررا رانهيشگيو پ   یاقدامات اصالح  یبا تعر نيمستمر  اقدام نموده و همچن

 اقدامات الزمه را انجام دهدل    03

كليه دستورات صادره حاصل از برنامه تجزیه تزليل حواد   بطور مسئول پایش و اطمينان از این است كه  یدفتر مركز HSEواحد 

 مؤیر اررا می شودل

 

 شاخص های حوادث  -14-5-1

 حواد  یبت شده در قااب شاخص عملکرد ) شاخص های نتجه گرا (  آناايز می شوندل   

 

  ریب تکرار حادیه 

FR= 
 200000تعداد حوادث در مدت معین( ×)

 کار کارگران در آن مدت معینجمع کل ساعات مفید 

 

 

 

 

  ریب شدت حادیه  

 

 

 

IR= 
 1000تعداد حوادث در مدت معین( ×)

 حد متوسط کارگران در معرض خطر درهمان مدت  

 ميزان بروز حادیه 

 

 

 

 

SR= 
 200000( ×تعداد روزهاي تلف شده به علت حادثه در مدت معین )

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین
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 فلوچارت ثبت و گزارش حوادث  -  14-6
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: واقعه ای برنامه ریزی نشده و بعضا صدمه آفرین یا خسارت رسان كه انجام ه پيشرفت یا ادامه طبيعی  accidentحادثه یا  •

فعاايت یا كار را مختل می سازد و همواره در ایر یک عمل یا كار ناایمن یا شرایس ناایمن و یا تركيبی از ان دو به وقوا می  یک  

 پيونددل 

عبارت است از یک رخداد یا اتفاق كه منجر به یک حادیه شده و یا پتانسيل منجر شدن به یک حادیه   :incidentرویداد یا   •

 را داشته باشدل

( استفاده كنيم  golden timeحادیه ایست كه پتانسيل تبدیل شدن به بزران را دارد اما اگر زمان طالیی):    1حادثه سطح   •

 ه  شركت خود قادر به كنترل كردن آن استل 

: حادیه ایست كه در صورت وقوا سازمانها یا شركت های مجاور را نيز درگير می كندل و باید از سازمانهای    2ه سطح  حادث •

 دیگر هم كمک گرفت ل 

: حادیه ایست كه در صورت وقوا منطقه را نيز درگير می كندل و باید از كمک های منطقه ای نيز استفاده    3حادثه سطح   •

 كردل

پ   ی مزل:  ((muster Pointمحل تجمع ایمن • مواد   یشده كه تمام   نييتع  ش ياز  انتشار  كاركنان در هنگام آتش سوزیه 

ا  ی ساختمان ها دارد در آن ارتماا م  هيبه تخل  ازيكه ن  گرییهرگونهاتفاق د  ا یخطرناك و   پرسنل    هيمکان كل  نیكنندل در 

 گردندل  ی م یی رهتاقدامات بعدی راهنما

را قبل از وقوا   3و    2ه  1شركت باید در ابتدای امر با توره به شرایس ه فعاايتها و فرایندهای كاری خود هر یک از حادیه های سط     -

حادیه تعری  كند و اقدامات الزم در صورت وقوا هر یک از حادیه ها را از قبل مشخص كند ل  همچنين مسئوايت افراد را در قبال هریک 

 تعيين كند ل   F-85باكد  (Responsibility Matrixمطابق فرم مسئوايت ها در شرایس ا طراری) 3و  2ه  1ط  از حادیه های س

به رهت برقراری تماه در شرایس ا طراری   F-86( با كد  (Emergency Contact Listهمچنين ايست تماه در شرایس ا طراری    -

 با افراد مسئول شركت وكارگاه و همچنين تمامی نهادها و ارگانهای امداد رسان ه به كار می رود ل   

ل یک نسخه از این نقشه نيز  اررایينگهداری شودودفترمدیر HSE كارشناهآن باید تهيه شود و نزد و راههایخروردرنقاط نقشههایکامل -

 اینده مدیریت نگهداری می شودلنزد نم

 

 نزوه اعالم شرایس ا طراری و تخليه پرسنل :-

كه قبال  مو وا را با تماه با تلفن های ا طراری    و للهریک از پرسنل موظفند به مزض مشاهده حادیه ای نظير آتش سوزی ه انفجار   

 در اختيار افراد قرارگرفته است اطالا دهندل 
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 مسئولیت ها:  - 

ول مسئوايت ها در یک كميته بزران به قرار زیر است كه اابته می تواند با توره به شرایس و سطوح حادیه ه گسترش یا  به طور معم

 كاهش یابد ل 

كميته بزران : كميته ای است كه به منظور مقابله با بزران و و عيت های ا طراری تيم های واكنش سریع را بر اساه طرح واكنش  

اندهی و انسجام می بخشد ل مهمترین وظيفه این كميته به حداقل رساندن خسارت رانی و ماای در شرایس در شرایس ا طراری هسازم

عمليات ه سخنگو ه تيم اطفاء حریق ه تيم امداد ه تيم تخليه انسانی ه تيم   معاونه    رئيس بزران  ا طراری است ل این كميته متشکل از  

 تخليه تجهيزاتی فنی ه تيم تخليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های اطالعاتی و تيم پاكسازی می باشد ل 

 رئيس بزران: 

 بزران را بر عهده داردل  ی مقابله با بزران و فرمانده اتيبر انجام عمل هيعاا ریيمگياا ( كنترل و نظارت و تصم

 سطوح بزران  نيي( تعب

 لی اتيمزدودة عمل ی وانتظام یهارتماع  یاسي( ارتباط با مسئوالن س 

 : اتيمعاون عمل

 بخشهای مختل  بزرانل  ی هماهنگ جادیا تي( مسئوااا 

 بزرانل  تهيارتباط مناطق با كم جادیا تي( مسئواب

 بزرانل   اتيبه عنوان معاون عمل اتيبر عمل ميو نظارت مستق ی( فرمانده  

 بزرانل   سيبه رئ یاتي( ارائه گزارش عملد

 ل ی بانيپشت تیریمنابع از مد صيتخص یبررس ی ( هماهنگه

 : کياجست ييابانيمعاون پشت

 مربوط به فراهم نمودن امکانات مقابله با بزران تهایيفعاا هي( كلاا 

 ل یطبقروش اررائ ازيمنابع مورد ن  نيتام ریيگي( پ ب

 بزران:  یمسئول ارتباطات واطالا رسان

 بزرانل ۀتيكم یی( سخنگواا 
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 مسئولل  یانتظام هی وارتماع  یاس يارگانها وسازمانهای س هيبه كل  ی( اطالا رسانب

 لربسیبزران از مبادی ذ تیریاطالعات الزم در مد  افتی( در 

 بزران:  تهيكم ريبزران مقابله ودب زییمجری برنامه ر 

 در زمان بزران  تهياطالعات از منابع مورود و ارائه به اعضاء كم  ازهایين شيپ  هي( تهاا 

 بخشهای مویر در بزران هياز كل یليو تزل یليگزارش تکم هي( تهب

 بزران  تهيمستندات بزران وارائه در كم هي( رمع آوری وته 

 یی روش اررا نیشده درا نييتع  ی( انجام شرح وظا د

 حریق: مسئول تيم اطفاء

 مسئول تيم اطفاء حریقتعيين و شناسائی اعضاء تيم  اا (

 تجهيز تيم به خودرو سبک و سایر وسائل ا طراری حسب نياز ب( 

 حفظ آمادگی تيم تزت سرپرستی  (

 اررای دستورات فرمانده عمليات  د(

 تعيين مزدوده خطر ه (

 رلوگيری از گسترش آتش و  قطع برق  و(

 تهيه گزارش ميزان خسارات احتماای و ارائه به كميته بزران  ی (

 

 مسئول تيم امداد: 

 حفظ آمادگی تيم تزت سرپرستیاا  

 عمليات    فرمانده دستورات اررای ب (

 بزران  ازمزل مصدوم افراد   (خرو 

   مانی در مراكز به  مصدومان د (انتقال
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 ميته بزران  ك به ارائه و  مصدومين  تعداد گزارش ه ( تهيه

 تهيه گزارش : -

تهيه شده و به نماینده    كارگاه  HSEمسئول     P-37  روش اررایی گزارش و بررسی حواد  و انتفاقات خطر ناك با كد  گزارش حادیه طبق  

 مدیریت ارائه می شودل 

با همکاری مسئواين واحدها و واحد حادیه دیده تشکيل رلسه داده و  من بررسی و تهيه گزارش ه     HSEپس از وقوا حواد ه  واحد  

پيگيری می گرددل خروری    HSEمسئول پيشنهادات ارائه شده را  مورد بررسی و تجزیه تزليل قرار داده و مصوبات این رلسه توسس  

د پيش بينی آموزش های الزمه تجهيزات مورد نيازه اصالح دستورااعمل ها رلسات می تواند اقدامات اصالحی و پيشگيرانه مورد نياز مانن

 عمل می شودل  P-03و انجام تمرینات دوره ای بيشتر باشد كه مطابق روش اررایی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه با كد 

 

 تمرین های دوره ای ) مانور ( :  -

انجام می گيردل    HSEرهت آمادگی هر چه بيشتر در مقابل شرایس ا طراری تمرینات ادواری هر شش ماه یکبار و با هماهنگی واحد  

بایستی سناریویی از قبل نوشته شود و تمامی فعاايتها و اقدامات به كار گرفته    3و    2ه  1برای انجام مانور هر یک از حادیه های سط   

  HSEتوسس سرپرست       F-87سئوايت ها نيز مشخص شود ل پس از انجام هر تمرین فرم ارزیابی مانورها با كد  شده زمانبندی شود و م

 تکميل می شود ل در صورت ورود نقاط  ع  در عملکرد بایستی پيشنهاداتی به منظور بهبود داده شودل

 خارری ذیل منابع با  مویری ارتباط دارنده بيشتری وسعت كه ا طراری شرایس در ویژه به ا طراری مدیریت طرح ایربخشی منظور به

 .است گردیده برقرار

 با حریق احتماای انواا كارشناسی پرواهه انجام مزل به ایمنی خدمات و نشانیآتش هایایستگاه نزدیکترین شناسایی(نشانی   آتش -

 كارشناسان از شدهه استفاده شناسایی مراكز هایتماه  شماره به نسبت كاركنان سازی آگاه مصرفیه مواد و عمليات ماهيت به  توره

 )... و ا طراری شرایس وقوا زمان در مناسب واكنش نزوه آموزش برای مربوطه مراكز

 حواد  خطرات و تشری  پرواهه انجام  مزل به بيمارستان / اوراانس پایگاه /درمانی مراكز نزدیکترین شناسایی( بيمارستان   /اوراانس -

 مراكز كارشناسان استفاده از نيازه مورد تجهيزات كردن مهيا و بيشتر هرچه آمادگی  برای نجات  و  امداد  تيم  سرپرست برای احتماای

 )... و ا طراری شرایس وقوا زمان در مناسب واكنش نزوه آموزش برای مربوطه

 انزرافای( های مسير تعيين و مرور و عبور كنترل رهت رانندگی)هماهنگی و راهنمایی پليس ویژه انتظامی به نيروی -

 مدیریت و سازمان پيشگيری امکانات كليه  از استفاده رهت هماهنگی(شده شناسایی ا طراری شرایس به مربوطه منطقه شهرداری -

 وقوا زمان  در مناسب واكنش  آموزش نزوه برای مربوطه مراكز كارشناسان از استفاده  ه  وسيع سط  در حواد  بروز صورت در بزران

 )... و ا طراری شرایس

 كنترل در  یا مشاركت  و  انشاعابات  قطع مزله  در  تأسيسات از مزافظات برای گاز شركت امداد  تيم حضور رهت  هماهنگی( گاز شركت -

 )مربوطه سازمان به بودن وابسته  صورت در ا طراری شرایس

 در  یامشاركت و انشعابات قطع مزله در تأسيسات از مزافظت برای برق  شركت امداد تيم حضور رهت هماهنگی ( ای منطقه برق  -

 )مربوطه سازمان به بودن وابسته صورت  در ا طراری شرایس كنترل
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 با شرایس مقابله و كنترل برای ایربخش  ریزی برنامه انجام منظور به هوایی و آب و عيت از آگاهی رهت هماهنگی( هواشناسی -

 )ا طراری

 و  و نجات امداد های  گروه  عملياتی های رفع مزدودیت رهت اختصاصی تجهيزات و امکانات استفاده رهت هماهنگی( احمر هالل -

 )ازوم صورت در مزل از آنها تخليه / منطقه ساكنين به كمک رسيدگی همچنين

 

 ايست و عيت های ا طراری -١-١5
 

 

 :  3سطح   وضعیت اضطراری

 تصادف راننده و مرگ   •

 برق گرفتگی و مرگ در اتصاای دستگاه   •

 قطع  عضو در كار با دستگاه های چرخ گوشت و چاقو و خرد كن و پوست كن •

 

 :  2ح  طس وضعیت اضطراری

 برقی  لوسایسوختگی در ایر اتصاای سيم های داخلی   •

  اراق گازآتش سوزی  •

   ظروف و آتش  اراق سوختگی با   •
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Form Code:F-85  مسئولیتها در شرایط اضطراري 
 

Rev:00 

 

 ردی 

 

 
 نام و نام خانوادگی 

 پست سازمانی 

 3حادثه سطح   2حادثه سطح   1حادثه سطح  

مدیر )شهرام خلیلی تنه 
 (عامل

09131830565 

 عضو تیم رهبری کمیته بحران  معاون عملیات  رئیس بحران  

مسئول   ) شهرام خلیلی تنه 
HSE) 

09125371230 

 عضو تیم اطفا و امداد  عضو تیم اطفا و امداد  مسئول اطفا و امداد

 رئیس بحران    رئیس بحران   - رییس ناحیه 

شرکت خطوط  HSEواحد  
لوله و مخابرات نفت ایران  

 منطقه اصفهان
03133960128 

 مسئول روابط عمومی  مسئول اطفا و امداد معاون عملیات 

شرکت معاون پشتیبانی  
خطوط لوله و مخابرات  
 نفت ایران منطقه اصفهان

معاون لجستیک و مسئول روابط   -
 عمومی

 آتش نشانی   
125 

 مسئول اطفا  مسئول اطفا  اطفا  

 115اورزانس 
 112و هالل احمر  

 

 مسئول امداد  مسئول امداد  

 
 

 

 

 

 

 اضطراری واکنش در شرایط سناریوی مانور -15-2

 اطفا حریق نوا عمليات:

 مسئولیت ها  



 

 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا
 شرکت ساحل کنار کارون 

 
 

86 

 

 19/04/96تاریخ رلسه هماهنگی واحدهای اررایی مانور:   

 20/04/96تاریخ انجام مانور اصلی: 

 

 اهداف اررای مانور

 پایش هماهنگی بين واحدها در شرایس ا طراری -1

یت ایمنیه اقدامات تامينی و مزيس ارزیابی چگونگی اطالا رسررانی به واحد های امداد رسرران )آتش نشررانی ه بهداری ه مدیر -2

 زیست وللل( از طریق پرسنل مشغول بکار و كسانی كه در مزل در حال تردد هستندل

 بررسی مسيرها  و راههای مورود و نزوه نجات مصدوم یا مصدومين ) ارائه نقشه كليه مسيرهای كارگاه توسس افسرگشت( -3

)چگونگی اسرتفاده از سريسرتم های اطفاء حریق مثل كپسرول ه آب ه سرطل آموزش پرسرنل رهت انجام عمليات اطفاء حریق  -4

 شن وللل(  

 شناسایی پتانسيل های بزران و ایجاد كننده شرایس ا طراری )اصلی و رانبی ( -6

 بررسی ميزان آگاهی و مهارت افراد در واكنش به شرایس ا طراری -7

 ياراطمينان از كيفيته كفایت و سالمت دستگاههای در اخت -8

 معرفی شده از رانب كارگاه HSEآموزش همياران  -9

 كميته بزرانارزیابی عملکرد        -10

 

 برنامه ریزی:

و دستورات مرارع مرتبس مانند دفتر   HSE PLANه صرورتجلسرات ه    OHSAS 18001با توره به اازامی بودن اررای مانور مطابق برنامه  

اقردام بره برنرامره ریزی رهرت این مرانور نموده اسرررت ترا در صرررورت بروز حواد  واقعی بتوان اقردام بموقع و الزم برا   كرارگراهمركزیه این  

گيری از ناهماهنگی  و رلو نورهایی می توان نسبت به پيشگيریبيشترین كارآیی را داشته باشدل همچنين در برنامه ریزی انجام چنين ما

ها و بروز ارتباطات غير صرزي  و بی مورد اقدام نمود و نيز می توان نقاط  رع  و قوت تيم را قبل از بروز اتفاقات مشرابه شرناسایی كرد و  

 در خصوص اصالح نقاط  ع  و بهبود نقاط قوت عملکرد تيم اقدام نمودل

 

 تركيب تيم امداد 

 ( شهرام خليلی تنهرئيس گروه امداد ) 

 شرح وظای :

 نگ كننده عمليات اصلیل ههما -

 پيگيریهتهيه و نگهداری اوازم مورد نيازل -

 تهيه گزارش كامل از نوا حادیه واقدامات انجام شدهل -

 وسایل مورد نياز تعداد  واحدهای ارراكننده

 (ایمنی  )كارشناه ایمنی
 

 كپسول خاموش كننده پودر و گاز  نفر 1

 كپسول خاموش كننده پودر و گاز   نفر 1 آتش نشانی  

 خودرو  نفر  1 ی و ماشين آالت  نپشتيبا
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 مسئول نگهبانی  

 شرح وظای :      

 انجام ارتباط با سازمانهای امدادی و تقا ای كمکل  -

 های  روری و حفظ آنهالتلفنتهيه شماره   -

 های برقه ایستگاه گازه تاسيسات حرارتی و برودتیه انبارها و وسایل تاسيسات آتش نشانیل  آشنایی با پست  -

 آشنایی با مسير تردد سریع نيروهال -

 در شرایس ا طراریلدیزل انراتورقطع برق  -

 متفرقه به مزل گزارشل از ورود افراد برقراری و كنترل نظم در مزل وقوا حادیه و رلوگيری -

 () )امدادگر( امدادگر

 شرح وظای :

 كمک به افراد حادیه دیده و برنامه ریزی انتقال آنها به مراكز درمانیل -

 تخليه افراد از مزل حادیهل -

 همکاری با مسئول نگهبانی و رئيس گروهل -

 گزارش به مسئواينل -

 آتش نشانی    ماًمور

 شرح وظای :

 یق احتماای در اسرا وقت با امکانات مورودلاطفاء حر -

 مهار حریق احتماای و رلوگيری از گسترش آتش با استفاده از روشهای رداسازی تا رسيدن نيروهای امدادیل -

 آشنایی با نقشه مزل نصب اطفائيه هال -

 گزارش به مافوقل -

 انجام عمليات مطابق با شرح زیر:

 دیگران و خودداری از شتابزدگیلحفظ آرامش و خونسردی و آرامش دادن به  .1

 سرعت عمل در تصميم گيری و اقدام مناسبل .2

 تعيين اواویت در انجام كارها به منظور : .3

 اعالم خبر به مراكز امدادیل -

  در اواویت قراردادن نجات افراد حادیه دیده در مزل مناسبل -

 مهار آتشهقطع برقهگازه آب وللل به نزو مناسب و بدون خطرل -

 اد و اقالمی كه ممکن است مورب گستردگی حریق و یا احتماالب انفجار گردندلدور كردن مو -
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 SF-4460(0)كد فرم : 

 

 

فرم ثبت اجراي رزمايش جهت آمادگي پرسنل       

 

 

 

 

 ضوع رزمايشمو

 ..............  برق گرفتگي          انتشار مواد شيميايي        افتادن از ارتفاع   زلزله   آتش سوزي      

 محل انجام رزمايش :  كارگاه مركزي   

 نحوه اطالع يابي 

 بیسیم روش هاي ديگر . اعالم حضوري توسط پرسنل  .............    125تلفن شماره       

 اقدامات ضروري  

 

 طریق امن ازاطالا رسانی به كليه همکاران نسبت به مو وا خطر و مزل وقوا آن و دعوت از همکاران رهت تجمع در مزل .1

 تلفن گویا توسس واحد انتظامات به مزض دریافت اطالال 

 ل دقیقه3حضور در مزل حادیه توسس تيم مبارزه با خطرات به مزض اطالا حداكثر ظرف مدت للللل .2

 (لللللللدقيقهل نداشتیممدت لل)یه توسس مسئول برق تيم ه حداكثر ظرف قطع برق مزل حاد .3

 مبارزه با آتش توسس افراد مسئول با استفاده از وسایل اطفاء حریق ) آب و كپسول های آتش نشانی ( و خاموش كردن آن ل  .4

 لدقیقه5مدت للللللللنجات مصدومين حادیه توسس تيم امداد با استفاده از وسایل كمکهای اوايه حداكثر ظرف  .5

 حراست هدایت افراد مزل حادیه به مزل تجمع امن رهت رلوگيری از خسارت بيشتر توسس للل .6

 .دقیقه . 1للللحداكثر ظرف مدت للللایمنیتخليه تجهيزات قابل حمل از مزل حادیه و بردن آنها به مزل امن توسس لللل  .7

 ل تیم امداد و نجاتق آمبوالنس و یا وسایل مجاز دیگر توسس انتقال مصدومين به مراكز درمانی نزدیک به شركت از طری .8

 به مزل اطالا از وقوا حادیه )آتش سوزیهزازاه(ل رئیس تیم توسس  بیسیم  اطالا به آتش نشانی با استفاده از شماره تلفن  .9

 ل  رئیس تیماطالا به همکاران به منظور برگشت به سر كار به مزض پایان یافتن خطرات حادیه توسس  .10

 رمع آوری زبااه و  ایعات حاصل از آتش سوزی ه زازاه و لل توسس واحد خدمات پس از رفع خطرل .11

 لی تنهی   شهرام خلیگيری عملکرد تيم بر اساه معيارهای مشخص شده و یبت نتایج توسس پایش و اندازه .12

شهرام های الزمه توسس رهت تزليل و بررسی HSEمقایسه نتایج عملکرد با معيارها و تهيه گزارش نتایج مانور و ارائه به تيم  .13

 خلیلی تنهی  

 شهرام خلیلی تنهی  های استفاده شده توسس اقدام رهت شارا كپسول  .14
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 لوازم مورد نياز تيم امداد 

 تعداد مورد نياز  نام وسيله

 كپسول اطفاء حریق 

 

 عدد  2

 دستگاه  1 ماشين كنترل ترافيک

 نشانی ماشين آتش 

 

 دستگاه  2
 كاميون بنز(  –)پيکاب واتر ميست 

 آمبوالنس

 

 دستگاه  1

 برانکارد

 

 عدد  2

 نوار خطر 

 

 رول 1

 

 

 

 اقدامات حين وقوا )برگزاری مانور اطفای حریق(  -2

 صب   8:30راه ساعت  HSEبه واحد  پرواهنيروی حراست مستقردر توسس  اعالم ورود حریق  .1

 صب  8:30ا طراری به اعضای تيم ایمنی و حراست كارگاه راه ساعت اعالم و  عيت  .2

 صب   8:31به موقعيت راه ساعت   و رسيدنهماهنگی با و احد ماشين آالت   .3

 8:31بررسی مسير دسترسی و انتخاب كوتاهترین مسير به موقعيت توسس رئيس تيم راه ساعت  .4

 

 گزارش ارزیابی مانور برگزار شده : 

 نقاط قوت  

 هوشياری و گزارش به موقع حریق  -

 حضور به موقع نيروهای امدادی   -

 حضور برخی از اعضای كميته بزران در مزل   -

 
 نقاط  ع 

 عدم كارایی تعدادی از كپسول های آتش نشانی   -

 اشکال در دسترسی به موقعيت به دايل كنده كاری بدون مجوز   -

 تجمع بی مورد افراد غير پاسخگو و دشواری در هدایت افراد به خار  از موقعيت  -
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 8:32مسير دسترسی به موقعيتتوسس رئيس تيم راه ساعت انجام هماهنگی با تيم امداد و اعالم نزدیک ترین  .5

 8:33تخليه و هدایت نفرات حا ر در موقعيت توسس پرسنل ایمنی و حراست مستقر در موقعيت راه ساعت  .6

 كنترل ورود و خرو  ها و رلوگيری از رفت و آمد های ا افی توسس نيرو های حراست  .7

 8:33رسيدن ماشين امداد و آمبوالنس راه ساعت  .8

 8:34مستقر كردن تجهيزات اطفا حریق راه ساعت  .9

 8:40اطفا حریق و اطمينان از عدم ورود حریق و رمع آوری تجهيزات  .10

 10برگزاری رلسه ارزیابی توسس كميته بزران ساعت  .11

 

 آموزش های برگزار شده جهت آمادگی واکنش در شرایط اضطراری  - 3- 15

 مدت زمان آموزش انجام شده نام و نام خانوادگی  ردی 

 ساعت  2 اطفا حریق   یشهرام خليلی تنه 1

 ساعت  2 اطفا حریق   ساناز چراغ زاده 2

 

 طرح كلی تخليه مصدومين -15-4
مراكز   ای( و  هياوا  یانجام كمک ها یامن ) برا  یاز مزل حادیه به مزل   يحمل مصرردوم عبارت اسررت از انتقال مصرردوم به روش صررز

 ل   یدرمان

 ل  ديداشته باش  ادیاصل مهم را به  نیا

آوار ه گاز    ختنیه فرو ر  ی) مانند آتش سروز  یفور یمگرآنکه خطر  ديو بدحال اسرت ه حركت ده  دهید  یدیشرد  بيكه آسر  یمصردوم  دینبا

 كندل    یم  دیوللل ( ران او را تهد یسم

 :    ميكن  یم ميتقس  یها را به سه نوا كل حمل

 نفره   کیيحمل ها  -1

 دونفره   یحمل ها  -2

 یگروه  یحمل ها  -3

 

 حمل های یک نفره -1

 ل    ميده یم  يرا بطور خالصه تو  جیچند روش را نجایورود دارد كه در ا  یگوناگون  ینفره مصدوم ه روش ها کیحمل  یبرا

شرود كه مصردوم به هوش اسرت و اگر به او كمک   یاسرتفاده م  یروش در هنگام نیگاه ( : ا هي) امدادگر به عنوان تک  ییحمل عصرا  -1

با دسرت    دویريدسرت خود را دور كمر مصردوم بگ کیه   ديسرتیمصردوم با  دهید  بيروش ه در سرمت آسر نیتواند راه برودل در ا  یشرود م

 ل ديخود حلقه كن نه دست مصدوم را دور گرد  گرتانید
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 ر یدسرت خود را ز کیروش ه   نیشرود در ا  یدر افراد سربک وزن و كودكان اسرتفاده م  شرتريحمل ب نی( : ا ی) گهواره ا یحمل آغوشر -2

 لديو او را بلند كن  دیباالتر از كمر( بگذار یرا دور تنه مصدوم ) كم  گرتانیمصدوم و دست د یران ها

 

 
 

او را به پشرت  ديتوان  یتواند خود را نگه دارد ه م  ی) به پشرت ( : اگر مصردوم ه سربک ه كوچک و به هوش اسرت و م یحمل كوا -3

 نیل از ادیخود را ببند  یمچ دسرت ها ديتوان  یهوش باشرده م  یكه مصردوم ب یل در صرورتدي( و حمل كندي) او را كول كن  دیخود بگذار

 باشدل   یطوالن  دياو را حمل كن  دیكه با  ینداشته باشد و مسافت یاسکلت بيمصدوم ه آس هك  دياستفاده كن  ینوا حمل وقت

 
روش  نیدسرت شرما آزاد باشردل در ا کیديكه بخواه  دياسرتفاده كن  یروش هنگام نیپا : از ا کیدسرت و   کیحمل به روش  -4
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 دیزانو خم شو یرو دهینگه دار  دهيو مچ دست راست مصدوم را با دست چپ خود گرفته و به حاات كش  ديستیمقابل مصدوم با

  ی دو پا نيخود را از ب  گریل دسررت درديشررکم او قرار گ ریشررانه شررما در ز  کهیبه طور  ديبغل مصرردوم بگذران  ریو سررر خود را ز

ه    دیريه بگ  دیحلقه زده ا  شیكه به دور پا یوم را با دسرتل بعد دسرت راسرت مصردديبلند كن  نيو او را از زم  ديمصردوم عبور ده

روش ه    نیشرما آزاد اسرت به ا  پشرما قرار دارد و دسرت چ اريموافق در اخت  یو دسرت و پا  ریحاات سرر مصردوم سرراز نیدر ا

 ل    ندیگو  یروش آتش نشان هم م

 
 

  ی كه الزم است مصدوم  دياستفاده كن  یروش فقس هنگام  نی( از ا  ی) حمل كشش  نيزم  یمصدوم بر رو  دنيحمل به روش كش -5

در امتداد بدن  او صرورت    دیمصردوم با دنيروش كشر نیا  ددرياز صرزنه خطر دور كن عریهرچه سرر  سرتدهیتواند با  یرا كه نم

 دهدل  یرو رييتغ نیستون فقراتش كمتر تيتا در و ع رديگ

 
 حمل دو نفره    -2

 ل   ميده یم  يچند روش آن را تو  نجایورود دارد كه در ا  یمصدوم روش گوناگون هحمل دونفر یبرا

اسررت ه    دهیند  یدیشررد بيهوش اسررت و آسرر  یكه ب  یحمل مصرردوم  یبرا  ديتوان  یروش م نی( : از ا ی) قطار یحمل زنبه ا -1

كه دسرتان   یبغل مصردوم عبور داده و در حاا ریامدادگر در پشرت مصردوم قرار گرفته و دسرتانش را از ز  کیل   دياسرتفاده كن

و   رديگ  یاو را م  یاو را گرفته ران ها  یپاها نيپشرت به مصردوم ب گرید  گركند ه اوداد  یحلقه م نهيمصردوم را گرفته ه دور سر

قرار    رمايرو به ب  دیبا برانکارد باشرد امدادگر دوم با یصرندا یگذاشرتن مصردوم رو یحمل برا نیكندل اگرا  یمصردوم را حمل م

 ل   رديگ
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هر   ايکیباشرد و بتواند با    دهیند یرد بيكه مصردوم به هوش باشرد و آسر  دياسرتفاده كن  یحمل ه هنگام نیمچ : از ا رحمل چها -2

و با    دیريو با دسرت راسرت خود مچ دسرت چپتان را بگ  ديسرتیروش ه پشرت مصردوم با نیدو دسرت خود به شرما كمک كندل در ا

 یكه دسرتها  دیيو به مصردوم بگو  دیل خم شرو  دیريكار را كرده اسرت بگ نيهم  هرا ك  گریدسرت آزادتان ه مچ راسرت امدادگر د

 ل نديشما بنش  یدست ها یخود را دور گردن شما دو نفر حلقه كند و رو

 
 

هم در دو طرف مصردوم زانو   یكه مصردوم نتواند به شرما كمک كندل رو به رو  دياسرتفاده كن  یحمل ه زمان نیحمل دو مچ : از ا -3

ل سرپس ديو اباه مصردوم را بچسرب دياو حلقه كن  یتر از شرانه ها  نیيپا یو كم  ديو دسرت خود را از پشرت مصردوم بگذران  ديبزن

را    گریکدیو مچ دسررت   ديمصرردوم بگذران  یران ها  یانيمخود را از قسررمت   گریو دسررت د  ديبلند كن  یمصرردوم را كم  یپاها

 ل    دیراه برو  یو عاد دیزيل باهم برخ  دیريبگ
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  ی صرندا یشرود ل مصردوم را رو  یاسرتفاده م یرد  عهیو بدون  را اريهوشر  نيحمل مصردوم یروش ه برا نی: از ا  یحمل با صرندا -4

از دو طرف ه مصردوم را    شیكه بازوها رديگ  یم  یرا طور  یصرندا  یل فرد اول پشرت مصردوم قرار گرفته ه دسرته ها  مينشران  یم

  ی را بلند م  یصرندا  گریکدیل سرپس هر دو به كمک رديگ  یرا م  یصرندا  یههایكنند ل فرد دوم پشرت به مصردوم ه پا تیحما

  د یروش با  نیاسررت ل در ا  ديبردن مصرردوم از پله ها مف  نیيباال و پا  ايکیگذرگاه بار کیعبور از   یبرا  یكنندل حمل با صررندا

 ل   ميباش  یصندا یخوردن و افتادن مصدوم از رو زيمراقب ا

 

 
 

 حمل های گروهی  -3

  بي كه آسر  ینياز دو امدادگر در صرزنه حادیه حضرور داشرته باشرندل در انتقال مصردوم  شيشرود كه ب  یاسرتفاده م  یهنگام  یحمل گروه از

 یليحمل هاه خ نیا  یحمل كنندگان مصردوم در اررا  ینوا حمل ها اسرتفاده شرودل هماهنگ نیاند بهتر اسرت از ا  دهید یو رد  دیشرد

حمل ها را   نیدو نوا از ا نجایل در ارديبر عهده بگ گروه را  تینفر به عنوان مسررئول گروه هدا کیه بهتر اسررت  نيهم یمهم اسررتل برا

 ل  ميده  یم  يتو 

  ی فضاها  ریخود را از ز  یل دست هادیريدر دو طرف مصدوم قرار بگ گراگینشسته و به صورت ز  مهي: به حاات ن یگزاگیحمل ز -1

 ل  دیاوريزانو باال ب یو به طور همزمان و با شمارش مسئول گروهه مصدوم را تا رو  ديبدن مصدوم عبور ده  یخاا
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ا  سرررپرس حررااررت  برره  ه  هرمرزمرران  و  هرمرراهرنررگ  صرررورت  كرنر  سرررتررادهیبرره  حرركررت  و  گررفرترره  ل ديررقررار 

 
نشررسررته قرار   مهيبرانکارد در چهارگوشرره برانکارد به حاات ن یحمل برانکارد : پس از انتقال مصرردوم بر رو  -2

بلند كرده و سرپس همه با   نيو دسرته برانکارد را گرفته و به صرورت هماهنگ و با فرمان مشرئول گروه به طور همزمان آن را از زم  دیريبگ

 لديحركت كن کنواختیهم و به طور 

 

 

 

 

 

 

HSE 

 شاخص های پيشرو   پسرو شاخص های 

 " شاخص تکرار حادیه"

 

 
FR= 

 200000تعداد حوادث در مدت معین( ×)

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین

 تعداد نفر ساعت آموزش دیده 

 " شاخص  ریب شدت حادیه "

  

SR= 
 200000( ×تعداد روزهاي تلف شده به علت حادثه در مدت معین )

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین

 تعداد بازرسی های صورت گرفته 

 " ميزان بروز حادیه  "

 

IR= 
 1000تعداد حوادث در مدت معین( ×)

  همان مدت  حد متوسط کارگران در معرض خطر در

 

ارتباطات و رلسات صورت  تعداد 

 گرفته 
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 در لميگيرند  قرار اسرتفاده مورد  خطرناك  اماكن در  كار از خاصری خطرناك  موقعيتهای در  فعاايتها انجام  كردن مجاز برای  كاره مجوزهای

  اسرت مکتوب  گواهی یک  كار مجوز  خالصره بطور .شرود  صرادر  مجوز  بایسرتی  كار شرروا از قبل  آفرین  طرخ  و اسرتاندارد غير  فعاايتهای  تمام

 در  و معين مزل  یک در  مشرخص افرادی  توسرس  معين كاری  انجام كه  اسرت  مطلب این بر گواه  و  ميشرود ارائه  همسرئول فردی توسرس كه

  از افراد  كار  هنگام به  تا گيرد  انجام  باید  یا  و  شرده  انجام  اقداماتی  چه  كه ميشرود بيان مجوز  در ً رمنا .ميباشرد ایمن  معينه زمان یک  طی

  .آید عمل به رلوگيری خطرات

 

پس از دریافت درخواسرته سررپرسرت واحد اررایی در كارگاه شرركت مسرئول صرادر كردن مجوز كار در مزدوده فعاايت و اختيارات   •

 و فرم های مجوز كار می باشندل I-55خود و مطابق دستورااعمل سيستم مجوز كار با كد 

 درخواست كننده مجوز بعنوان گيرنده مجوز تلقی گردیده و مزلی در فرم مجوز كار رهت امضای ایشان در نظر گرفته می شودل •

 گيرنده مجوز كار ملزم به نگهداری مناسب و ایمن آن در كليه زمان های انجام فعاايت نزد خود   می باشدل  •

امضا درخواست كننده مجوز به منزاه مطااعه دقيق و كامل فرم مجوز كار و اطالا از شرایس و حدود كار مطابق مندررات مجوز كار  •

 می باشدل

 واست كننده( اازاماً نمی توانند شخص واحدی باشندلصادر كننده و گيرنده مجوز كار )درخ •

 HSEبمنظور اعمال مقرراته افراد مسرئول صرادر كننده مجوز در هر كارگاه می بایسرت پس از تائيد سررپرسرت كارگاه و مسرئول   •

 كارگاه به اطالا واحدهای مختل  كارگاه برسدل

 ا می باشدلصدور مجوز توسس افراد غير تائيد شده در كارگاه اكيداً ممنو •

كارگاه موظ  اسررت پس از دریافت مجوز و بازدید از موقعيت كاری و ارائه اازامات ایمنی و بهداشررته اقدام به تائيد   HSEمسررئول  •

 مجوز كار می نمایدل

 كارگاه می بایست به تصویب سرپرست كارگاه شركت برسدل HSEمجوز كار پس از تائيد مسئول  •

برای كارهایی نظير روشکاری و مجوز كار در ارتفاا برای كارهای در ارتفاا    F-125واه مجوز كار گرم با كد  با توره به مخاطرات مورود در پر

 الزم و  روری می باشد 

 

 فهرست فعاايت هایی كه نياز به مجوز كار دارند به شرح ذیل است :

 فعاايت  ردی  

 روشکاری 1
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  محل  دقیق  موقعیت

 مورخه....................  ساعت     ..............       الی  مورخه    ....................        ساعت  ............      از  : کار  انجام زمان مدت

 :کار کامل  شرح

 : عملیات جهت استفاده مورد تجهیزات 

 (: ppmمیزان اکسیژن محیط) محیط:LEL شاخص  
 ماده قابل انفجار:  LELدرصد شاخص 10 : (ppm)محیط در موجود سمی گازهاي میزان

 خیر        بلی    است؟ شده پاکسازي اشتعال قابل مواد  وجود از متري 12 شعاع تا حداقل  عملیات انجام محل آيا-1
ت شده  محافظ  حرارت عايق پوششهاي بوسیله متري 12 شعاع در حداقل جابجايی قابل غیر اشتعال قابل آيا مواد-2

 اند؟ 
 خیر        بلی   

 انجام شده آنها منابع از اشتعال قابل گازهاي و مايعات احتمالی خروج از ممانعت جهت ايمنی تمهیدات کلیه آيا-3

 است؟ 
 خیر        بلی   

 خیر        بلی    شده اند؟  دور عملیات انجام محل ديوارهاي پشتی قسمت از اشتعال قابل مواد آيا-4

 خیر        بلی    ؟  هستند ضدانفجار خاصیت داراي عملیات انجام محل  در موجود الكتريكی تجهیزات آيا-5

 خیر        بلی    است؟  پايینتر آن  LELشاخص  %10  از اشتعال قابل بخارات و  گازها تراکم آيا-6

 خیر        بلی    گیرد؟  می صورت مستمر و  مناسب تهويه  محیط در آيا-7

 کامل آگاهی گرم کار  اجراي  به  مربوط ايمنی قوانین و  خطرات از  عملیات مراقبین و  مجريان آيا-8

 دارند؟ 

 خیر        بلی   

 خیر        بلی    دارد؟  وجود محل در احتمالی حريقهاي نوع به  توجه  با حريق  اطفاي  امكانات  آيا-9

 مجوز  صدور جهت ضروري ايمنی  اقدامات
 حضور دايمی تیم آتش نشان  LEL  پايش مستمر شاخص شاخص  اشتعال قابل مواد از  محل پاکسازي

 تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز: 

 از ........................ کارمندي شماره به ..................................اينجانب

 و داشتته آگاهی کار گرم در محیط هاي پرمخاطره ايمنی مقررات

 پس و نموده اجرا کامل بطور را مقررات اين گردم که می متعهد

 .نمايم می اعالم hseواحد به مراتب را کار پايان از

 

 

 hse  کارشتناس ........................ شتماره کارمندي به .............................................. اينجانب

انجام   امكان محل،  از بازرستی و الذکر فوق  شترايط به با توجه ....................... واحد

 .نمايم می تأيید را الذکر فوق  مقررات رعايت به مشروط کار گرم

 سرپرست کارگاه :  نام و امضا  :HSEمسئول نام و امضا 

 

 
 

Form Code:F-125 
  مجوز کار گرم 

Rev:00 
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 HSE 

می كند به همين دايل دسرتورااعمل    تامينپيمانکاران فرعی  حا رر مواد اوايه خود را از تعدادی از  در پرواه سراحل كنار كارون شرركت 

hse    پيمانکاران فرعی را تدوین نموده است ل 

شرركت سراحل كنار كارون طبق روش اررایی تامين خدمات پيمانکاران خود را انتخاب مينماید و طبق فرم ذیل به شرناسرایی و ارزیابی 

 پيمانکاران فرعی می پردازدل
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Form Code :F-45   کنندگان خدماتفرم ارزیابی تأمین 

 )پیمانکاران(
   Rev.: 00 

   آدره و تلفن                      تاریخ ارزیابی :         نام تأمين كننده :   

  

 نوا خدمات :  

            

 

امککتککیککاز  امتیاز تأمین کننده ضری  وزنی عامل ارزیابی ردیف  

 معادل

  

     IMS 10رعایت الزامات   1

     10 کیفیت کاری 2

     9 مدیریت کار 3

     9 توانمندی ماشین آالت 4

     8 توانمندی مالی 5

نکیکروی    6 تکوانکمکنکدی 

 انسانی

  8       

     7 تعهد و صداقت 7

     7 تجربه و توانمندی 8

     6 سابقه کار قبلی با شرکت 9

 (   Fجمع کل )  
  

تکأمکیکن      امکتکیکاز 

 کننده:  
 1ضعیف =  2متوسط =  3خوب=   4خیلی خوب=  

  

  

 نتیجه

210  ≤ F    تأمین کننده مجاز   

  210> F   تأمین کننده غیر مجاز   

  

 تأیید کننده : تهیه کننده :

 نام :   

 امضاء :  

 نام :  

 امضاء :  
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 ايست تامين كنندگاه شركت ساحل كنار كارون به شرح ذیل است

 

 شماره تماه مزل نام تامين كننده

 09113122321 فریدون كنار صاازی برنج

 09131670288 اصفهان استکی گوشت

 09131134255 اصفهان هارونی ماهی

 

 ر ه عملکرد پيمانکار را  در فواصل شش ماهه مورد بازرسی قرار می دهد    مانکايپ   HSEعملکرد  یابیارز ستيچک اشركت مطابق فرم   

  

 پیمانکار  HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 

 

 اطالعات عمومی 

 نام شركت پيمانکاری  منطقه/ناحيه/للل( نام كارفرما) شركت/  

 نوا پيمان:  تاریخ خاتمه پيمان: تاریخ شروا پيمان: 

 مو وا فعاايت: 

 : پيمانکار   HSEنام مسئول   نام نماینده كارفرما: 

 كارفرما:  HSEنام نماینده  
 آدره و شماره تلفن پيمانکار: 

 در ماه :  HSEتعداد بازدید  

 اطالعات آماری 

 تعداد آزمایش مثبت مواد مخدر:  تعداد افراد از كار افتاده:  تعداد افراد فوتی:  :حواد   تعداد

 از سوی مرارع قانونی:   HSE  ميزان اعمال رریمه برای مشکالت تعداد اخطار شفاهی:  :كتبی اخطار نعداد

 داشنه است؟  HSEعدم رعایت مقرراتآیا توق  عمليات اررایی به علت   نفر روز كاری از دست رفته: كاری پيمانکار:   زنفر رو

 پيمان )ریال(:  HSEهزینه   مبلغ پيمان )ریال(: 

 
دی
ر

 

 شرح شاخص های ارزیابی 

رد 
ارب
 ك
ون
بد

 

 عملکرد 

خيلی  

  عي 
 خيلی خوب  خوب   متوسس   عي 

 % 15تا    0
تا   16

35% 

تا   36

65% 

تا   66

85% 

تا   86

100% 

 از يامت  4 امتياز   3 امتياز   2 امتياز   1 امتياز   0

       HSE  چگونگی پيروی از خس مشی 1
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       چگونگی اررای طرح های مدیریت بهداشتیه ایمنی و مزيس زیستی 2

       ) مدیریت ریسک(  HSEچگونگی ارزیابی و بازنگری خطرات 3

4 
)          چگونگی گزارش حواد  و شبه حواد ه تجزیه و تزليل و ارائه نتایج

HSE )و به موقع بودن آن 
      

5 
) شرررركتی و  HSE  چگونگی همکراری برا برازرسرررين و مميزین مرتبس برا

 كشوری(
      

6 
چگونگی تهيه رویه های مستند برای شناساییه ارزیابیه پيشگيری و كنترل 

  HSEخطرات
      

7 
منظور حذف یا  چگونگی انجرام اقدامات كنترای و پيشرررگيرانه منراسرررب به  

 HSE  كاهش ریسک های
      

8 
ارائه نتایج به كارفرما در فواصرررل زمانی   و HSEچگونگی بازنگری عملکرد

 معين
      

9 
ه همچون ترابلو هرا ه    HSE  چگونگی تهيره و نصرررب عالئم هشرررداردهنرده

MSDS    ها 
      

1
0 

       مختل چگونگی استفاده از نفرات با تجربه و مرتبس برای فعاايت های  

1
1 

آموزش موارد مقرراتبره كراركنران همراننرد  HSEچگونگی   HSE  رعرایرت 

 كمک های اوايهه اطفاء وللل
      

1

2 

دوره ایه گزارش    HSEچگونگی برگزاری و حضرررور در رلسرررات مرتبس با

 دهیه آغاز به كار و للل(
      

1

3 
       HSEچگونگی فعاايت های مختل  در رهت ارتقاء فرهنگ

1
4 

       HSE  چگونگی تبعيت از مصوبات مرارع قانونی در ارتباط با

1
5 

و مميزی و بازرسی منظم   HSE  چگونگی گزارش آمار و عملکرد مرتبس با 

HSE  توسس پيمانکار 
      

1
6 

چگونگی تهيه طرح واكنش در شرررایس ا ررطراری و ارائه روش های كاری  

 HSE  بدون خطر در زمينه
      

1

7 
       HSE چگونگی انجام مانورهای عملياتی

1

8 
       چگونگی ارائه برنامه مدون رهت شناسایی عوامل زیان آور مزيس كار

1
9 

       چگونگی پایش عوامل زیان آور مزيس كار و ارائه نتایج

2

0 
       چگونگی انجام معاینات پزشکی اوايهه دوره ای و للل برای كاركنان خود

2
1 

       چگونگی تهيه و تکميل پرونده بهداشتی برای كاركنان

2
2 

چگونگی فراهم نمودن موارد بهداشررتی مطابق شرررایس و  رروابس بهداشررت  

 عمومیه مزيس و فردی
      

2

3 
       چگونگی تامين آب آشاميدنی بهداشتی كاركنان

2

4 

كاركنان آسريب  چگونگی پيش بينی مركزی برای اسرتفاده فوری بيماران و 

 دیده
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2

5 

چگونگی تامين ایمنی ابزارآالت و تجهيزات )اسرتفاده از تاسريسرات و دسرتگاه  

 های ایمن(
      

2
6 

چگونگی فراهم نمودن تجهيزات ایمنی و آتش نشرررانی از رملره تجهيزات  

 حفاظت فردی و
      

2
7 

       نگهداریچگونگی تدوین و اررای برنامه مدون رهت تعمير و  

2

8 

چگونگی تعمير و تعویض به موقع تجهيزات ایمنی و آتش نشررانی در حيطه  

 فعاايت خود
      

2

9 
       چگونگی استفاده كاركنان از وسایل حفاظت فردی تزویلی

3
0 

       چگونگی فعاايت های مربوط به عدم بروز آاودگی و تخریب زیست مزيطی

3
1 

پاكسرازیه بهسرازی و عادی نمودن شررایس مزل كار پس از انجام  چگونگی  

 كار
      

3

2 
       چگونگی مدیریت آالینده های آبه خاك و هوا در مزدوده فعاايت

3

3 
       چگونگی پاكسازی مناطق آاوده در اسرا وقت و اطالا به كارفرما

3
4 

فا رررالب بهداشرررتی و  چگونگی فعاايت های مربوط به عدم تخليه هرگونه  

 صنعتی تصفيه شده به مزيس
      

3
5 

چگونگی كاهش توايد زائدات ناشرری از سرروخت و سرراز فعاايت های بهره  

 برداری
      

3

6 
       چگونگی رداسازی زائدات خطرناك از سایر زائدات

3

7 
       چگونگی بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعاايت پيمانکاری

3
8 

       چگونگی اررای قانون پسماند و دستورااعمل اررایی آن در طول پيمان

3

9 

چگونگی تمهيردات الزم بره منظور موارهره برا حواد  احتمراای در مجراورت  

 اماكن عمومی و مناطق مسکونی
      

4

0 

چگونگی فعراايرت هرای مرتبس برا كنترل ذرات گرد و غبرار نراشررری از فعراايرت  

 پيمانکار
      

4

1 
       چگونگی فعاايت ها برای رمع آوری فا الب بهداشتی و صنعتی

4
2 

       چگونگی فعاايت ها برای رمع آوری فا الب بهداشتی و صنعتی

4

3 

چگونگی رمع آوری مواد زائد و زبااه ها و اررای  روابس مربوط به  ربس و  

 ربس در فعاايت ها
      

4

4 
       شيميایی و هيدروكربن هاچگونگی مدیریت مناسب مواد 

4
5 

چگونگی رمع آوری و سرراماندهی یا دفع مواد شرريميایی مصرررف نشررده  

 پيمانکار
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بابت تمامی نقاط ریسررک و پرخطركه  امکان وقوا خطررا با خود به همراه دارند باید دسررتورااعملی  P-28 طبق روش اررایی كنترل عمليات با كد  

ی كنترل  به عنوان قانون و برای رلوگيری از وقوا خطرات  نگاشته و به تمامی كاركنان در گيری ابالغ شودل این دستورااعمل ها در قااب روش اررای

 به شرح ذیل است ل    HSEمل های  عمليات ارائه می شوند فهرست دستورااع

 ویرایش  مدت زمان نگهداری  كد مدرك   عنوان مدرك ردی 

 اول  سال   I-35 1 مقابله با حریق و پيشگيری از آن  2

 اول  سال   I-36 1 استفاده از تجهيزات حفاظت فردی 3

ایجاد سيستم اطالعات مواد مخاطره آميز در   4

 مزيس كار 

I-37 1   اول  سال 

 اول  سال   I-39 1 برق ایمنی در   5

 اول  سال   I-40 1 ایمنی در روشکاری و برشکاری  6

 اول  سال   I-42 1 ایمنی در نردبان  7

 اول  سال   I-45 1 عمومی  HSEرعایت  8

 اول  سال   I-46 1 مدیریت مواد زائد  9

 اول  سال   I-53 1 ایمنی كارهای تعميراتی  10

11 HSE  پيمانکاران I-54 1   اول  سال 

 اول  سال   I-55 1 مجوز كار سيستم  12

 اول  سال   I-60 1 دوره ای از اصناف و اماكن  HSEبازدید  13

 اول  سال   I-63 1 ایمنی انبار  14

 اول  سال   I-64 1 ایمنی در حمل ونقل   15

 

 عوامل زیان آور فیزیکی   -19-1

 است :  لیمورود در پرواه حا ر به شرح ذ عوامل فيزیکی زیان آور  ستيا

 

 سر و صدا •

 و عيت ارگونوميگی نامناسب   •

 سرما در سردخانه انبار  •

 برنده  ابزار  •

 

 عوامل زیان آور شیمیایی   -19-2

 ايست عوامل زیان آور شيميایی مورود در پرواه حا ر به شرح ذیل است :  

 

 گازوئيل   •

 روغن موتور  و بنزین  •
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  د یخ  •

 متصاعد از اگزوز co2  , coگاز   •

 روغن داغ •

 سموم آفت كش •

•  

 سیستم اطالعات مواد مخاطره آمیز محیط کار  -19-3
 

یبنزین و  ( براmsdsمواد ) یمنیبرگه اطالعات ا   I-37كار با كد  سي در مز زياطالعات مواد مخاطره آم ستميبا دستورااعمل س مطابق

 كار هستند ارائه شده است ل  ندیفرا ییايميش موادكه گازوئيل ه روغن موتور و  د یخ 
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 فردیتجهیزات حفاظت   -19-4
استفاده ميشود كه     I-36 در این شركت رهت مدیریت وسایل حفاظت فردی از دستورااعمل استفاده از تجهيزات حفاظت فردی با كد

 اصول آن به شرح ذیل است ل 
 

باید توره داشت استفاده از تجهيزات حفاظت فردی آخرین خس از خطوط دفاعی در مقابل عوامل زیان آور مزيس كار و شرایس   -

بااقوه خطرناك مزسوب می شودل در اصول مدیریت نوین ایمنیه كنترل های فنی مهندسی و كنترل های مدیریتی در اواویت بوده  

 و توصيه می گرددل  

 باشدل می  كارگاه  HSEتعيين نواه تعداد و سفارش دهی تجهيزات حفاظت فردی بر عهده مسئول  -

قرار گرفته و توسس وی و طبق برنامه زمان بندی  كارگاه  HSEكليه تجهيزات حفاظت فردی تهيه شده می بایست در اختيار مسئول    -

 مشخص در اختيار پرسنل قرار گيردل

یبا  اوازم حفاظت فرد  لیآن توسس فرم تزو  عیشوند  و توز  ديرس  كارگاهدر انبار    ستیبا  ی شده م  هيته  یحفاظت فرد  زاتيتجه  هيكل

شود   یداده م   لیكه به فرد تزو  یاز اوازم  کیهر    یشده و برا  لي از افراد تکم  کیهر    یبرا  ستیفرم با  نیكنترل گرددل اF-153كد  

 ل   رديگ  یمستعمل شده به انباردار ه صورت م ینو تنها با عودت كاال یكاال لیامضا گرفته شود ل تزو یاز و

ی با  اوازم حفاظت فرد سیخود را مطابق ماتر یشده و اوازم حفاظت فرد ی به انبار معرف ست یاز كارگران در بدو استخدام با کیهر  -

 ل   رنديگ لیاز انباردار تزوF-154كد  

فاظت ح  زاتيكليه پرسنل كارگاه باید مجهز به كاله و كفش ایمنی بوده و در صورتيکه شرایس و نوا كار اقتضاء نماید سایرتجه  -

-Fی با كد  اوازم حفاظت فرد  س ی فردی از قبيل: دستکشه عينکه ماسکه كمربند ایمنی و طناب نجاته گوشی و للل مطابق ماتر

 باید در اختيار پرسنل قرار داده شودل 154

 

بوده و یا دارای تائيدیه مركز تزقيقات و تعليمات وزارت   ANSIكليه تجهيزات حفاظت فردی خریداری شده باید دارای استاندارد    -

 كار باشدل 

تجهيزات حفاظت فردی می بایست با توره به خطرات مزيس كار و تعيين آنها ه نوا و درره حفاظت مورد نيازه كاراییه سادگی    -

 انتخاب و تهيه گردندل كارگاه  HSEد تداخل و مزاحمت در فعاايت و با نظرنهایی مسئول كاربرده عدم ایجا

كليه پرسنل كارگاهباید مجهز به كاله و كفش ایمنی بوده و در صورتيکه شرایس و نوا كار اقتضاء نماید سایرتجهيزات حفاظت   -

و للل مطابق  وابس مربوطه باید در اختيار پرسنل قرار فردی از قبيل: دستکشه عينکه ماسکه كمربند ایمنی و طناب نجاته گوشی  

 داده شودل 

 در اختيار آنان قرار  می گيرد استفاده نمایندل كارگاه  HSEكليه پرسنل شركت موظفند تجهيزات حفاظت فردی كه توسس واحد  -

دام به تهيه و تامين تجهيزات حفاظت  و تائيد وی اق  كارگاه  HSEپيمانکاران فعال در كارگاه موظفند پس از هماهنگی با مسئول    -

 فردی پرسنل زیرمجموعه خود نمایندل 

پيمانکاران می بایست در خصوص چگونگی استفاده از تجهيزات حفاظت فردی كه در اختيار پرسنل زیر مجموعه خود قرار داده اند    -

وظيفه پيمانکار مزسوب شده و در صورت وقوا نظارت نمایندل بدیهی است عدم استفاده از این وسایل توسس پرسنل قصور در انجام  

 حادیه كليه عواقب ناشی از آن متوره پيمانکار مربوطه خواهد بودل 
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ل  - د ی ا م ن ی  ر ا د د و خ د  ن ت س ي ن ی  د ر ف ت  ظ ا ف ح ت  ا ز ي ه ج ت ه  ب ز  ه ج م ه  ك ی  ن ا ن ك ر ا ك ه  ب ر  ا ك ا  ا ر ر ا ز  ا ی  ت س ی ا ب ه  ط و ب ر م ی  ا ه د ح ا و ت  س ر پ ر  س

دی خود را مفقود نمایده یا نتواند آن را ارائه دهند و نهایتاً مسئول فقدان آن در صورتيکه هر یک از كاركنانه تجهيزات حفاظت فر  -

 كند باید رریمه بپردازدلشناخته شوند به ميزانی كه شركت تعيين می

 اند پس از انجام كار مسترد نمایندل كاركنان باید تجهيزات حفاظت فردی را كه بطور موقت برای انجام وظيفه دریافت داشته -

 كاركنان حق تغيير در تجهيزات حفاظت فردی را ندارندل -

توانند از تجهيزات حفاظت فردی مورد نياز كار خود استفاده نمایند توسس سرپرستان به كاركنانيکه بعلت  ع  و نقص بدنی نمی   -

د آنان تصميم گرفته در موركارگاه   HSEمعرفی شده تا از طریق آن به پزشک معرفی گردند و طبق نظر وی و مسئول  HSEواحد  

 شودل

تجهيزات حفاظت فردی پرسنله رزء وسایل شخصی وی بوده و می بایست با یک شماره بر روی بدنه اقدام به عالمت گذاری آن   -

 نمود یا اینکه اسامی افراد بر روی وسيله آنها نوشته شود ل 

 استفاده از تجهيزات حفاظت فردی دیگران به هر نزو ممنوا می باشدل  -

در صورتی كه پيمانکاره تجهيزات حفاظت فردی مورد نياز را در اختيار پرسنل زیر مجموعه خود قرار ندهد شركت راساً اقدام به    -

 تزویل تجهيزات نموده و بر اساه مفاد قرارداد فيمابين رفتار خواهد نمودل

در  كارگاه   HSEرا پس از هماهنگی و تائيد مسئول  پيمانکار موظ  است برنامه زمان بندی و چگونگی توزیع تجهيزات حفاظت فردی    -

 اختيار وی قرار دهدل 

 كليه بازدیدكنندگان در زمان تردد در كارگاهمی بایست از تجهيزات حفاظت فردی در اختيار آنان قرار می گيرد استفاده نمایندل  -

ه و پس از پایان مدت حضور در كارگاهونها  كليه بازدیدكنندگان می بایست در نگهداری مناسب تجهيزات حفاظت فردی كوشا بود  -

 كارگاهعودت نمایندل HSEرا به واحد 

به مزض مشاهده عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردی توسس پرسنل شركت و یا پرسنل پيمانکار اقدامات  كارگاه HSEمسئول  -

 ذیل را به عنوان هشدار و رریمه به مرحله اررا در خواهد آورد:

 ر شفاهیل مرحله اول اخطا •

 مرحله دوم اخطار كتبیل  •

 تعيين  می گرددل  كارگاه  HSEمرحله سوم رریمه نقدی كه ميزان آن برای پرسنل شركت و پيمانکار با نظر مسئول  •

 مرحله چهارم در مورد كليه پرسنل پيمانکار و شركت اخرا  از شركت •

 طبقه بندی تجهيزات حفاظت فردی : -
 تجهيزات حفاظت از چشم ها و صورت :   - 
(ه     گا Spectacleدر مزيس كارگاه و در هنگام كار ه استفاده از تجهيزات حفاظت از چشم ها و صورت شامل عينک ایمنی     ) •

 ( با توره به مخاطرات مورود اازامی  استل Face Shieldگل یا   ه شيلد صورت )

الوه بر سرعی در رفع خطر پرتابه اسرتفاده از عينک ایمنو ارسرام خارری ورود دارد ع  در مواقعی كه خطر پرتاب و اصرابت ذرات •

 يشه های سخت و نشکن اازامی استل ی با انزهای پالستيکی مقاومه شفاف و پشت نما و یا انزهایی از رنس ش

حفاظ های رانبی از  ورود  ای حفاظتی ورود داشته باشد  در مواقعی كه خطر اصابت ذرات و ارسام از روانب انزهای عينک ه  •

 نس یکپارچه و بدون منفذه مشبک و توری شکل بر روی عينک ایمنی اازامی استل 

می كنند باید هن نی كه از این عينک ها اسرتفاده  عينک های طبی در مقابل  رربات شردید مقاومتی ندارند به همين دايل كارگرا •
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روی اعينک فنجانی سرتاسری نشکن بر گام كاره عينک حفاظتی شيشه ای كه همان نمره عينک طبی را دارد تعویض كنند و یا از 

 ینک نمره ای خود استفاده كنندل

ط  كار ر درصد نور س  ٨٠انزهایی كه منزصراً رهت حفاظت درمقابل خطر پرتاب ذرات استفاده می شود باید حداقل قدرت عبور •

 ا داشته باشندل 

می شوندل در   مقابل می توان از ه های سخت هستند وای زودتر كدر  اصوالً انزهای پالستيکی در مقابررررل  ربه مقاومتر از شيش •

 این انزها در مقابل ترشزات مواد اسيدیه قليایی و حالل ها استفاده نمودل

قادرند ناحيه صرورت را نيز تهد   ید كننده ناحيه چشرم  همزمانتهددر برخی مزيس های كار نظير روشرکاری و غيره كه خطرات   •

شيلد صورت به تنهایی قادر به حفاظت كامل از چشم ها نبو زم بذكر است یک  ید نمایند استفاده از شيلد صورت توصيه می گرددلال

 ده و الزم است همراه با عينک های ایمنی و یا گاگل ها  بکار رودل

م در برابر خطراتی نظير اشرياء پرانه پاشرش مواد شريمياییه مواد مذابه حرارته  تشرعشرعات مختل  گاگل ها رهت مزافظت چشر •

 و غيره و در انواا ویژه كاربرد داردل

 انتخاب گرددل  كارگاه HSEنوا مناسب حفاظ چشم می بایست پس از بررسی كامل مخاطرات شغل و توسس مسئول  •

 ميليمتر باشدل  38ميليمتر و طول آن  5/44عرض شيشه عينک های ایمنی بایستی  •

 ميليمتر باشدل  5٠قطر دایره شيشه عينک های مدور باید حداقل  •

 تعيين حداقل درره كدورت حفاظتی در عمليات روشکاری مختل  بشرح ردول ذیل طبقه بندی  می شود:  •

 حداقل درجه کدورت حفاظتی  ( Ampجریان قوس )  ( mmسایز الکترود )  عملیات ردیف 
<3 جوشکاری با قوس الکتریکی  1  60> 7 

2 //                //            // 5-3  60-160 8 

3 //                //            // 8-5 160-250 10 

4 //                //            // 8< 250-550 11 

 4 <2/3 1⧵8 سبک  -جوشکاری با  گاز 5

 5 7/12-2/3 1⧵2 -1⧵8 متوسط -جوشکاری با  گاز  6

 6 <7/12 >1⧵2 سنگین -جوشکاری با  گاز  7

 TIG - 50 8جوشکاری به روش  8

 TIG - 150-50 8جوشکاری به روش  9

10 //                //            // - 500-150 10 

 10 500 سبک جوشکاری با قوس کربن  11

 11 500-1000 سنگین  //            //                // 12

 6 20 - جوشکاری باکمان پالسما 13

14 //                //            // - 100-20 10 

15 //                //            // - 400-100 10 

16 //                //            // - 800-400 11 

 8 300 سبک برشکاری باکمان پالسما  17

 9 300-400 متوسط  //             //               // 18

 10 400-800 سنگین  //            //                // 19

 3 - - لحیم  برنجی با مشعل  20

 2 - - لحیم کاری با مشعل  21
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 14 - - جوشکاری با قوس کربن  22

 - - - بر شکاری با اکسیژن  23

 3 25 1 سبک 24

 4 25-150 1-6 متوسط  25

 5 150 6 سنگین  26

 

 مررع مناسبی رهت تهيه اطالعات بيشتر در مورد تجهيزات حفاظت چشم ها و   صورت می باشدل  ANSI Z87.1استاندارد  •

 تجهيزات حفاظت از دستها شامل دستکش ها :   -3- 2- 5 •

برزنتی و پالستيکی د رهت عمليات روشکاری و برشکاری استفاده از دستکش های چرمی اازامی استل استفاده ازدستکش های   •

 ر این گونه مشاغل ممنوا استل

 دستکش های برزنتی در عمليات حمل و نقل مواد و كاال بایستی استفاده شودل  •

برقکاران و پرسنل واحدهای تاسيسات برق باید از دستکش های الستيکی مخصوص رهت مزافظت در برابر     رریان ااکتریس  •

مایندل ميزان عایق بودن این دستکش ها باید حتماً  روی آنها      در  شده باشد دستکش های  یته در واتااهای مورد نظر استفاده ن

 الستيکی بایستی حتماً دارای آستررهت رلوگيری از حساسيت پوستی باشندل 

ستفاده نمایند كارگرانی كه با سيستم های انتقال نيرو و ابزار و ادوات گردان تماه دارند نباید به هيچ وره از دستکش ایمنی   ا •

 ل

كليه پرسرنلی كه با مواد اسريدی مانند اسريد سروافوریکه اسريد نيتریک و للل تماه دارند می بایسرت از   دسرتکش های السرتيکی    •

 بوتيل استفاده نمایندل

دارند تا   دستکش های نيتریلی حفاظت مناسبی را در افرادی كه با مایعات هيدروايکیه بنزینه ااکله اسيدهای آای و بازها  تماه •

 مين می نمایندل 

 مررع مناسبی رهت تهيه اطالعات بيشتردرمورد تجهيزات حفاظت دستها می باشدل  ANSI J6.6استاندارد  •

 

 شامل انواا گوشی حفاظتی :  شنوایی تجهيزات حفاظت از سيستم  -
رهت حفاظت سريسرتم شرنوایی پرسرنل ازسرروصردای باالی حداسرتاندارد دركارگاهاسرتفاده ازتجهيزات حفاظت  شرنوایی شرامل          •

Ear muff   حفاظ روگوشری( و(Ear plug    اازامی اسرتل هر كدام از این وسرایل دارای خصروصرياته مزایا و معایبی )حفاظ توگوشری(

یرپالگ های شکل پذیر )یکبار مصرف( و  ایرپالگ های شکل گرفته ) قابل استفاده مجدد هسرتندل حفاظ های توگوشری به دو دسرته ا

 ( تقسيم می شوندل 

شرامل كوچکی و سربکیه راحتی حمل و نگهداریه كارایی باال در موارد اسرتفاده از سرایر وسرایل  حفاظت فردی  Ear plug مزایای •

يس های گرمه امکان مانور بيشرتر سرر در هنگام  حركت و قيمت پایين تر اسرتل شرامل عينک ه سرربند و للله راحتی و كارایی باال در مز

شرامل حفاظت كمتر سريسرتم شرنوایی نسربت به حفاظ روگوشیه  احتمال آاودگی و عفونت گوشه زمان زیاد رهت    Ear plugمعایب

وعدم تشخيص استفاده در افرادی كه  د  قراردادن در مجرای گوشه عدم امکان استفاده در افرادی كه  مجرای شنوایی ساامی ندارند

رفاصرله دور مشرغول به فعاايت می باشرندل تمامی مزایای حفاظ توگوشری رزو معایب حفاظ روگوشری و معایب حفاظ توگوشری رزو  م
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 زایای حفاظ روگوشی می باشدل

وصيات فيزیکی فرد          اانتخاب تجهيزات حفاظت شنوایی بایستی با توره به ميزان و نوا صدای مزيسه مدت موارهه و خص •

سرتفاده كننده و معيار كاهندگی تجهيزات حفاظت شرنوایی مختل  صرورت گيردل صردای مزيس ممکن  اسرت  رعي ه شردیده منقطعه 

مداوم و للل بوده و از نظر فركانس های تشرکيل دهنده اختالف اسراسری با همدیگر داشرته باشرندلدرانتخاب تجهيزات حفاظت شرنوایی   

 ت به شرایس مزيس كار نظير درره حرارته گردوغباره رطوبت و شرایس فيزیکی و للل توره شودلمی بایس

می باشرد  بدون اسرتفاده از      dBA 85سراعت كار روزانه بيش از    ٨فعاايت كليه پرسرنل در مزل هایی كه تراز فشرار صروت برای   •

 تجهيزات حفاظتی مناسب ممنوا می باشدل

مشغول به   ف  95dBAفاظت شنوایی برای پرسنلی كه در مزيس هایی با تراز فشار صوت بيش از    تهيه نوا مناسب تجهيزات ح •

 صورت خواهد گرفتل كارگاه  HSEعاايت هستند با نظر مسئول 

درهنگام تهيه تجهيزات حفاظت فردی درمزيس هایی كه افراد نيازمند برقراری ارتباط كالمی رهت انجام فعاايت موردنظر      ه •

 ی بایست دقت و توره بيشتری صورت گيردل ستند م

 تجهيزات حفاظت از سقوط شامل كمربند ایمنیه طناب نجات و غيره :  -
 متر مشغول به فعاايت هستند استفاده از تجهيزات حفاظت در برابر سقوط اازامی استل 2دركليه افرادی كه در ارتفاا بيش از  •

سقوط • برابر  در  حفاظت  تجهيزات  كليه  از  ایمنی)  استفاده  كمربندهای  )Safety Beltشامل  ایمنی  های  یراق   Safety(ه 

Harness( ه طناب نجات)Life Line( ه انيارد)Lanyard ( و قسمت های فلزی )Hard Ware  در هنگام فعاايت در ارتفاا و با )

 توره به شرایس مزيس كار برای تمامی پرسنل اازامی استل

 تصاالت مربوطه بایستی مرتباً بازدید ودر صورت نياز تعویض گردندل كليه تجهيزات حفاظت در برابر سقوط و ا •

 مررع مناسبی رهت تهيه اطالعات بيشتر در مورد تجهيزات حفاظت در برابر  سقوط   می باشدل  ANSI A10.14استاندارد  •

 تجهيزات حفاظت فردی تنه :  -
 استفاده از تجهيزات حفاظت از تنه شامل :  •

 (  Coat & Smockكت ها و روپوش ها )

 ( Overallباالپوش های یک تکه )

 (Apronپيش بند ) 

 (Full Suitاباه های كامل ) 

 ( Fire Entry and Proximity Suitاباه حفاظتی آتش نشان )

 ( Rain Wearبارانی ) 

 وا  فعاايت  اازامی استل ( در بخش های مختل  كارگاه و با توره به نHigh Visibility Clothingاباه های با قابليت دید باال ) 

 استفاده از اباه كار مناسب و پيش بند چرمی برای كليه روشکاران اازامی استل •

استفاده از بارانی در كليه افرادی كه در مزوطه روباز و در معرض برف و باران فعاايت می كنند و یا در  مناطقی در معرض سرما   •

 هستند اازامی و  روری استل

 ای با قابليت دید باال رهت استفاده كاركنان حراست و راهداری در هنگام شب اازامی  استلاستفاده از اباه ه •

 افرادی كه در معرض اشعه ایکس قرار دارند می بایست از پيش بند سربی استفاده نمایندل   •
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 استفاده از پيشبند در افرادی كه در ارتباط با ادوات انتقال نيرو و گردان هستند ممنوا می باشدل  •

چنانچه در مقابل و یا در مجاورت قطعات دوار و متزرك ماشرين ها اسرتفاده از پيش بند  رروری باشرده  باید  پيش بند مذكور     •

دو تکه باشرد بطوری كه پایين تنه از قسرمت باالتنه مجزا بوده و طوری بسرته شرود كه  چنانچه  بطور اتفاقی قسرمتی از آن به ماشرين 

  و به سهوات باز شده و خطری متوره كارگر نگرددلدر حال كار گير كنده فوراً

كنند بایستی تمام سينه را بپوشاند و از رنسی پيش بند مخصوص كارگرانی كه در مقابل شعله و یا آتش های بدون حفاظ كار می •

 تهيه شود كه در برابر آتش كامالً مقاومت داشته باشندل  

كنند بایستی از الستيک طبيعی یا مصنوعی  يدها و مواد قليایی سوزاننده كار می پيش بند كارگرانی كه با مایعات خورنده مثل اس •

 و یا از مواد دیگری تهيه شود كه در مقابل این مایعات مقاوم بوده و تمام سينه را بپوشاندل

 اباه كار بایستی متناسب با نوا كار و اندازه پرسنل انتخاب شودل  •

ر می كنند باید اباه كاری داشته باشند كه هيچ قسمت آن باز  یا پاره  نباشدلاستفاده  پرسنلی كه با تجهيزات و ماشين آالت كا •

 از زنجيره ساعته كليد و نظير آن اكيداً ممنوا استل

درصورتی كه ماهيت كار ایجاب می كند كه كاركنان آستين اباه خود رامستمراً باال بزنندبایستی ازاباه آستين كوتاه استفاده  •

 شودل

كه در مزيس آاوده به مواد سمی و قابل انفجار و اشتعال كار می كنند نباید از اباه های ريب دار و   ابه دار استفاده    كاركنانی •

 نمایند چون ممکن است گردوغبار مواد مزبور در ابه اباه باقی بماندل 

وكيدگی و  نيز عدم  توايد           ا رنس پارچه با توره به شرایس كار و ازوم حفظ ظاهر اباه كار از نظر مقاومت در مقابل چر •

گرم به هر متر مربع در نظر گرف ٤٢٠گرم تا  ٣٢٠درصد پلی استر و با وزن  ٣٠درصد پنبه و ٧٠اکتریسيته ساكن از مخلوط حدود 

 ته شودل

 به منظور استزکام بيشتر از پارچه با بافت كج راه یا تراكم باال استفاده شودل  •

 فسی مانند ماسک های تصفيه كننده هوا و ماسک های هوارسان:تجهيزات حفاظت دستگاه تن -
فعاايت تمامی پرسنل در كليه اماكن و مشاغلی كه گازها و بخارات زیان آور مزيس كار و گردوغبار باالتر از حدود استاندارد ورود  •

كننده هوا و ماسک های هوارسان اكيداً ممنوا دارد بدون استفاده از تجهيزات حفاظتی دستگاه تنفسی شامل انواا ماسک های تصفيه  

 استل

استفاده از ماسک های تصفيه كننده با توره به نوا گازها و بخارات مزيس كار و در مزل هایی كه غلظت اكسيژن مزيس در حد   •

 استاندارد می باشد اازامی استل 

 استفاده از تجهيزات هوارسان در عمليات سندبالست اازامی استل •

تجهيزات هوارسان در كليه فعاايت هایی كه در فضاهای مزدود صورت می گيرد و درصد اكسيژن مزيس پایين تر از    استفاده از •

 حد استاندارد می باشد اازامی استل

به علت اهميت فوق ااعاده دستگاه تنفسی در سالمت انسانه بازرسیه نگهداری و تعمير مناسب تجهيزات حفاظت تنفسی نسبت  •

 حفاظت فردی از اواویت برخوردار می باشدل  به سایر تجهيزات

 مررع مناسبی رهت تهيه اطالعات بيشتر در مورد تجهيزات حفاظت دستگاه تنفسی می باشدل ANSI A88.2استاندارد •
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 آموزشه استفاده ه بازرسی و نگهداری : -
 بوده و   می بایست بطور منظم برگزار گرددل كارگاه    HSEآموزش استفاده صزي  از تجهيزات حفاظت فردی رزء برنامه اصلی واحد    -

بوده و  كارگاه  HSEافرادی كه دوره آموزشی استفاده از تجهيزات حفاظت فردی را برگزار می نمایند می بایست مورد تائيد واحد    -

 باشندل صالحيت انجام آن را داشته

 مهمترین رئوه برنامه آموزش استفاده از تجهيزات حفاظت فردی عبارتند از:  -

 چرا حفاظت از اعضای بدن  روری استل •

 تجهيزات حفاظت فردی چگونه حفاظت الزم را تامين می كنندل  •

 مزدودیت های تجهيزات حفاظت فردی كدام استل  •

 استفاده كردل از تجهيزات حفاظت فردی در چه شرایطی بایستی  •

 طرز استفاده صزي  از تجهيزات حفاظت فردی چگونه استل •

 برای راحتی و آسایش در هنگام استفادهه چگونه می بایست اقدام به تنظيم قسمت های مختل  تجهيزات حفاظت فردی نمودل •

 عالئم خرابیه كهنگی و فرسودگی و عدم كارآیی تجهيزات حفاظت فردی چگونه قابل تشخيص می باشدل  •

 نزوه نگهداریه بازرسیه پاكسازیه نظافته انبارداری وعمرمفيد تجهيزات حفاظت فردی چگونه استل  •

 كليه تجهيزات حفاظت فردی می بایست بطور منظم تميزكاری و بازرسی شودل   -

ياز مورد استفاده  كليه تجهيزات حفاظت فردی می بایست در مزل مناسب نگهداری شده و به تعداد كافی مورود باشد تا در صورت ن  -

 قرار گيردل

استفاده از تجهيزات حفاظت فردی ناقص و معيوب اكيداً ممنوا بوده و افراد می بایست پس از ارائه وسيله معيوب نسبت به دریافت    -

 وسيله حفاظتی نو اقدام نمایدل  
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 تسهیالت بهداشتی و درمانی - 19-5

 تسهيالت رفاهی و بهداشتی و اسکان كارگری  - 19-5-1

مدت انجام پرواه مزيس كار و زندگی ساام و  شركت متعهد می گردد كه در رهت تطابق كامل با قوانين و مقررات ایران در طول 

 ایمنی را ایجاد نماید  

 

 دیگر و ااکل غيرقانونیه داروهای از استفاده كه ميدارد اذعان شركت كاریه خاص شرایس دادن قرار مدنظر و اازام ایربخشی رهت در

 نظر از ميبایست پرسنل كليه .باشد داشته  انهمکارانش و افراد ایمنی و سالمت روی بر  را زیان آوری ایرات ميتواند مواد مسکره

 انجام به طور ر ایتبخش را خود وظای  و كرده رفتار مناسب به طور بتوانند تا باشند مناسبی شرایس در وفيزیکی روانی و روحی

 .نمایند مقابله آمده ورود به ا طراری  شرایس با بتوانند ميبایستی آنها فوقه مناسب داشتن شرایس با همچنين .دهند

پزشکی  آزمایشات در تا نمود دعوت  استه نموده استفاده ااکل یا مخدر مواد از ميرود گمان كه شخصی هر از ميتوان كاریه سایت در

 اعتياد عدم گواهی تا خواست  او از ميتوان فرده به نسبت تردید ميزان  بودن كمتر صورت  در . نماید شركت سالمتی بررسی به مربوط

 .دهد تزویل شركت به و نموده دریافت مزلی قانونی مررع را از خود

 

 دخانيات  از استفاده منع خس مشی

 .باشد  مجاز شدهه تعيين مزلهای در ميبایست فقس دخانياته استعمال

 .باشد ممنوا اكيداً دارده ورود انفجار یا حریق ایجاد ریسک كه مناطقی در دخانيات استعمال به طوركلیه

 و حساه مزيطهای در انفجار و حریق خطرات از اما ميشود تدوین غيرسيگاری افراد سالمتی از  حفاظت برای گرچه قانون این

 نشت  احتمال كه مناطقی یا  )پسماند نگهداری مزيطهای شيمياییه مواد نگهداری مزل انباره( اشتعال قابل مواد حاوی مزيطهای

 .ميکند پيشگيری نيز )گاز حمل ظروف گازه نگهداری و حمل شبکه( دارد ورود آنها قابل انفجار در گاز

 .بيانجامد پرواه از پرسنل دائمی و سریع اخرا   به ميبایستی دخانيات از استفاده منع خس مشی نقض

 

 سرویس های بهداشتی  

 اازامات مبنای بر سرویسها این .آورده است  فراهم خود  كاركنان همه برای كافی و مناسب بهداشتی سرویسهای  شركت

 شده اند ل  ساخته مناسب فاصله و مناسب رای در و ملی بهداشت

 .آورده است  فراهم بهداشتی سرویسهای برای را )صابون مثل( كافی  شستشوی  تسهيالت پيمانکار

 و گرفته قرار مناسبی زلم در و بوده كيسه زبااه به مجهز زبااه دان .در كنار دستشویی ها هریک زبااه دان مورود می باشد 

 آن  اطراف

 .ميباشد تميز هميشه

 .باشد بو از عاری و ساام بهداشتی سرویسهای داخل هوای  هميشه كه گيرد صورت نزوی مناسب  به تهویه

 .ميباشد ممنوا مزل در  مستهلک و ا افی وسایل هرگونه نگهداری

 .باشد بهداشتی مقامات تأیيد مورد باید مصرفی آب

 هستند فا الب بهداشتی دفع و رمع آوری سيستم دارای سرویسها كليه

 حمام 

 مثل وسایل شوینده كافی مقدار و فا الب مناسب دفع آبه مناسب رریان با مناسبه تعداد به حمام خود كاركنان برای پيمانکار

 .است  ممنوا حواه از عمومی استفاده .آورده است  فراهم را صابون
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 تركخوردگی بدون و ساام مقاومه رنس از پنجره ها و درها همچنين .باشد مقاوم می مصاا  از سق  تا ك  از حمام دیوار  ساختمان

  .می باشد تميز  هميشه و زنگ زدگی و

 

 آب آشاميدنی  

 .دهد قرار خود كاركنان دستره در كافی و گوارا آشاميدنی آب شركت

 ممنوا  عمومی ايوانهای از استفاده .دهد قرار خود كاركنان اختيار در را مناسب بهداشتی اوازم آبه نوشيدن برای باید شركت

 .است

 كاركنان به بهداشتی بطریهای در را آب باید شركت نباشده اواهکشی بهصورت آشاميدنی آب از استفاده امکان درصورتيکه

 .كند عر ه  خود

 
 

 این شركت دارای مزل اسکان كارگری نبوده اذا مسائل اسکان كارگری و نزوه توزیع بهداشتی غذا مو وعيت نخواهد داشت  -

 

 كه در صورت وقوا حادیه به آنها مرارعه می گردد به شرح ذیل می باشدل     6منطقه  نزدیک ترین مراكز درمانی درفهرست  -

 نام و مشخصات مركز درمانی   ردی  

 )ایذه(   4 انتقال نفت شماره مركز 1

 راده دهدز به ایذه  12 استان خوزستان كيلومتر-كيلومتری اصفهان365
06925623455 

 )دهدز(  5 مركز انتقال نفت شماره 2

 استان خوزستان شهر دهدز-كيلومتری اصفهان 348

06925623480 
 (گندمکار)  6 مركز انتقال نفت شماره 3

 چهارمزال و بختياری روستای گندمکاراستان -كيلومتری اصفهان 248
03133800591 

 توحيد تخصصی مركزی پلی كلينيک 4

 خيابان توحيد رنوبی روبروی هتل مدره نبش كوچه بهار  

 آزادی 

03136208511 
03136208524 

 )وايعصر عج(  مركز درمانی شماره یک  5

 7 خيابان وايعصر رنب كتابخانه وايعصر كوچه ميالد پالك
03132262170 

 )شاهين شهر(مركز درمانی شماره دو  6

 رنب خيابان دهخدا -خ امام خمينی  -شاهين شهر

45229841 
 ی(شهيد منتظر شهرك) 3مركز درمانی شماره  7

 بزرگراه آزادگان روبروی پاالیشگاه اصفهان شهرك شهيد مزمد منتظری 

03133802008 
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 )دروازه تهران( 4مركز درمانی شماره  8

 امام خمينی ميدان رمهوری اول خيابان 

03133369125 
 اصفهان مركز طب صنعتی شركت پاالیش نفت  9

 اصفهان 5 كيلومتر - راده تهران به اصفهان بلوار شركت پاالیش نفت اصفهان
03133964750 
03133963942 

 اصفهان پتروشيمیمركز طب صنعتی  10

 نپتروشيمی اصفهابزرگراه آزادگان بلوار پتروشيمی شركت سهامی  
0313392200 

 داخلی 

2500 
 شهيد منتظری مركز طب صنعتی انبار پخش  11

 انبار پخش شهرك شهيد منتظری پاالیشگاه اصفهاننرسيده به  - بلوار آزادگان - راده تهران به اصفهان

03132676838 
 

 

در ضمن در تقویم آموزشی سالیانه و برنامه آموزشی در نظر گرفته شده برای این پروژه ،  گذارندن دوره آموزشی کمک 

 پروژه در مراکز هالل احمر و  درنظر گرفته شده است.    hseهای اولیه برای مسئول 

 

   

 همچنين كاركنان این مجموعه همگی دارای كارت سالمت هستند:
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 محیط زیست  -19-6
تمام افراد شراغل در پرواه در تمامی مناطقی كه قصرد شرروا كار را دارند ه در حال كار هسرتند یا كار را به اتمام رسرانده اند ه ملزم به 
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رابطه با   حفظ ه نگهداری و مراقبت از مزيس زیسرت هسرتند ل این اازام برای تمامی فعاايت هایی كه به طور مسرتقيم یا غير مسرتقيم در 

 پرواه هستند قابل ارراست ل

فعاايت هایی كه مواد حاصرل از آن گرد و غبار اسرت  رنبه های زیسرت مزيطی حاصرل از فعاايت های پرواه حا رر ه عمدتا در بزث  

 یا كمپرسور مثل كار با هيلتی  

 پرواه می بایست مسئول پایش كميت وكيفيت كليه رنبه های زیست مزيطی باشد    hseمسئول 

 ناايز ریسک های زیست مزيطی كمک شایانی در بزث كنترل رنبه های زیست مزيطی خواهد كرد انجام آ

 

 :  جنبه های زیست محیطی ایجاد شده در پرژوه   

 تهویه هوای آشپزخانهآلودگی هوا در اثر   •

 آلودگی محیط زیست در اثر ورود فاضالب آشپزخانه به محیط •

 اثر عدم دفع صحیح زباله هاامکان رشد و پرورش باکتری در   •
 

و به شرح   P- 23شناسایی و ارزیابی رنبه های زیست مزيطی شركت طبق روش شناسایی و ارزیابی رنبه های زیست مزيطی با كد 

 ذیل انجام می پذیرد ل  

 

 هدف :   - 1

مزصروالت و خدمات سرازمان و هدف از تدوین این روش اررایی شرناسرایی رنبه ها و پيامدهای زیسرت مزيطی فعاايت هاه  

 تعيين رنبه های بارز و انجام اقدامات اصالحی به منظور رفع آنها می باشدل

 

 دامنه کاربرد: - 2

دامنه كاربرد این روش اررایی در ارتباط با كليه فعاايتهای كاركنانه مزصوالت و خدمات كليه واحدها اعم از رسمی و پيمانکار  

 استل

 

 : ا نظارت و اجر مسئولیت- 3

 نظارت : نماینده مدیریتل •

 HSEاررا : واحد  •

 

 شرح: - 4

:بخشری از فعاايت هاه مزصروالت یا خدمات شرركت كه بتواند بر ( Environmental Aspect)رنبه زیسرت مزيطی  -4-1

 مزيس زیست تایير متقابل داشته باشدل

 

 نماید )تزت كنترل یا اختيار سازمان هستند(لرنبه مستقيم : رنبه هایی كه سازمان می تواند آنها را كنترل   -4-1-1

 هایی كه سازمان می تواند بر آنها ایر بگذاردل رنبه غير مستقيم: رنبه  -4-1-2

 رنبه بارز : رنبه ای است كه ریسک غير قابل قبوای دارد یا بر خالف اازام قانونی می باشدل  -4-1-3

 ل قبول می باشد و اازام قانونی نداردلرنبه غير بارز : رنبه ای است كه ریسک آن قاب  -4-1-4
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 ) حاصل از فعاايت نرمال فرایند(ورود داردل نيز عادی شرایس در كه است ای رنبه:  عادی رنبه  -4-1-5

)نظير  لآید  می  بوحود  غيرعادی شررایس در بلکه شرود  نمی  ایجاد  عادی  شررایس  در كه اسرت  ای رنبه:  عادی  غير رنبه  -4-1-6

 نزوه عملکرد نامناسب فرایند(خرابی سيستم یا  

 لآید می بورود ای حادیه شرایس در و ا طراری و عيت در كه است ای رنبه:  ا طراری رنبه  -4-1-7

 

اعمال تغيير در مزيس زیسرت ه اعم از مطلوب یا نامطلوب ه كه :  (  Environmental Impact)پيامد زیسرت مزيطی  -4-2

 های مزيس زیستی است ه پيامد های زیست مزيطی ناميده می شود لتمام یا بخشی از آن ناشی از رنبه 

 

 شناسایی و ارزیابی رنبه ها و پيامدهای زیست مزيطی و كنترل آن:  -4-3

شرناسرایی و ارزیابی رنبه های زیسرت   به منظور شرناسرایی و ارزیابی رنبه ها و پيامدهای زیسرت مزيطی و كنترل آن از فرم

 آنها  ریسرک ارزیابی  پيامدهاه و  ها رنبه  شرناسرایی  مرحله  3  قااب در  فرایند این  مراحل  ذیل درل  شرود  می اسرتفاده   F-83مزيطی با كد

 كنترل ریسک ارائه داده می شودل  نهایتاً  و

 

 : شناسایی رنبه ها و پيامدها1مرحله   -4-3-1

 و به ترتيب ذیل صورت می گيرد: HSEواحد  شناسایی رنبه ها و پيامدهای زیست مزيطی توسس

 لگيرد  می انجام سازمان حيطه  در كه  واحدها مختل   خدمات  و مرتبس  های  فعاايت و  فرایندها نمودن مشخص     ل1

 لسازمانی  واحد  خدمات و مرتبس  های  فعاايت  و  فرایندها یبت     ل2

 :زیر موارد به توره  با مزيطی فعاايتها و فرایندها   زیست رنبه نمودن مشخص     ل3

                                  هوا  به  ها  آالینده انتشار –اا  

 آب به  ها  آالینده تخليه –  ب 

                              خاك به  ها  آالینده تخليه –پ   

 لللل( و زمين آبه انرایه و سوخت انواا) طبيعی  منابع  و  خام مواد مصرف –ت          

             لللل( و سوخت انواا) انرای مصرف  –  

 ارتعاش تشعشعه  گرماه  مثال بطور شدهه آزاد انرای –    

                         رانبی مزصوالت  و  ها  اتالف –چ   

 صدا  بوه  ظاهره رنگه  شکله  اندازهه مثال بطور  فيزیکی های مشخصه –  ح          

 

 كه   هایی  رنبه  و  شدهه  تلقی رنبه مستقيم كند كنترل  را  آنها  توان  می  سازمان كه  هایی  رنبه:    رنبه نوا  نمودن مشخص    ل4

 ستون مربوطه عالمت زده می شودل در ول  شوند  می  ناميده غيرمستقيم باشد  تایيرگذار  آنها بر تواند  می  سازمان

 هواه   آبه  خاكه روی  رنبه از حاصررل مزيطی  زیسررت  پيامدهای و ایرات شررامل:    رنبه مزيطی زیسررت  پيامدهای تعيين    ل5

 :زیر شرح به انسان و حيوان  گياهانه

                  هوا  آاودگی –اا  

                  آب  آاودگی– ب

                 خاك  آاودگی– پ          

 انرای  و  منابع  اتالف –ت           
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  رنبه اینکه تعيين مرتبس اازامات سرایر و  مزيطی  زیسرت  اسرتانداردهای  و   روابس كتاب از اسرتفاده  با:    قانونی  اازام تعيين    ل6

در این زمينره مطابق روش اررایی شرررناسرررایی اازامات قانونی و   لگردد  می مشرررخص  خير  یا  باشرررد  می  قانونی  اازام دارای نظر مورد

رنبه هایی كه در ارتباط با اسررتانداردها یا اازامات قانونی و مقررات زیسررت مزيطی می باشررنده بدون در نظر P-25 كارفرمایان با كد  

 گرفتن امتياز اكتسابی رزو رنبه های بارز خواهند بود

 

 : ارزیابی ریسک2مرحله   -4-3-2

 :و به شرح ذیل انجام می گردد HSEواحد  ارزیابی ریسک توسس

 معیار تواتر

 معيار تواتر

 تعری  امتياز

 به ندرت/ ساای یک بار 1

 گهگاه/هر چند ماه یکبار 2

 مزتمل/هر چند هفته یکبار 3

 دائم /هر روز اتفاق می افتد 4

 

 معيار اازام قانونی

 معيار اازام قانونی

 تعری  امتياز

 اازام قانونی مرتبس ندارد 1

 مطابق با اازام قانونی است   2

 نقض قانون / كمبود هشدار و آگاهی 3

 نقض قانون ورود دارد 4

 

 معيار تأیير زیست مزيطی

 معيار تأیير زیست مزيطی

 تعری  امتياز

 تأیير بسيار رزیی بر مزيس زیست دارد   1

 وحيوانات باعث ناراحتی و خسارت رزیی و بسيار خفي  برای سالمتی انسانتأیير كم / 2

 یانرا ازبينبردنمنابعطبيعت ومصرف/آب,  خاك,  بررویگياهان یا موقتی  مو عی ایر  تأیير متوسس/ 3

زیررراد 4 آنرررهرررا سررررربرررب/ترررأیررريرررر  مررررگ  حرررتررری  و  , آسررررريررربررربرررهرررانسرررررانررروحررريررروانرررات 

 و سرببتغييردرو رعيتوبوهوا,  انتشرارگازهایگلخانهای,  كاهشرضرخامتالیهاوزون)مزيطزیسرتوسررمایههایجهانی خسرارتبهسررمایههایمليو

 ( للل

 

 معيار اهميت 

 معيار اهميت

 تعری  امتياز

 ردیابی ميباشدپيامد مربوطه تنها در مزل وقوا قابل شناسایی و ناچيز/ 1
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 باشديم  ییو شناسا  یاب یمربوطه در مزدودهواحدمرتبس قابل رد  امديپكم/ 2

 پيامد مربوطه در مزدودهسازمانمربوطه قابل ردیابی و شناسایی استمتوسس/ 3

 است  یاب یو رد  ییمربوطه در مزدوده فراتر از منطقهسازمانقابل شناسا  امديپزیاد/ 4

 

 معيار كنترل 

 معيار كنترل

 تعری  امتياز

آن را  امديپ  ایو كنترل رنبه    صيتشخ یبرا  ادیمورود احتمال ز  یبا اسرتفاده از كنترل ها و دسرتورااعملها  / كنترل مورود كامل می باشرد 1

 ورود دارد

آن را  امديپ  ایو كنترل رنبه    صيتشرخ یبرا  یمورود احتمال نسرب  یبا اسرتفاده از كنترل ها و دسرتورااعملها/ متوسرطی ورود داردكنترل  2

 ورود دارد

 امديپ  ایو كنترل رنبه    صيتشرخ یبرا یمورود احتمال كم یبا اسرتفاده از كنترل ها و دسرتورااعملهاكنترل مزدود و كمی ورود دارد/ 3

 آن ورود دارد

 كنترای ورود ندارد 4

 

 معيار بدست می آید   5عدد ریسک از  رب مقادیر بدست آمده از این 

 = معيار تواتر * معيار اازام قانونی* معيار تأیير زیست مزيطی * معيار اهميت * معيار كنترلRPN)عدد ریسک)

 

 سط  اهميت  امتياز كل

 دارای اهميت كم 32-1

 متوسسدارای اهميت  243-33

 دارای اهميت زیاد  1024-244

 

 مرحله سوم : كنترل ریسک   -4-3-3

( قرار ميگيرند نيازی به اقدامات  33-243( و نارنجی)1-32رنبه های زیسررت مزيطی كه عدد ریسررک آنها در ناحيه سرربز) 

از    نانيحصول اطم  یو برا  رنديداشته باشند مورد مالحظه قرار بگ یكمتر نهیكه هز  ییبهبودها  ایممکن است راه حلها و  بيشتر ندارندو  

 ورود داردل  شیبه پا ازيمورود ن یو حفظ كنتراها یبرقرار

( قرار می گير رنبه بارز ناميده می شروند و باید  244-1024در ناحيه قرمز ) آنها  سرکیكه عدد ر یطيمز سرتیز  یرنبه ها

برای آنها اقدام كنترای یا اصرررالحی تعری  شرررود و عدد    F-84مطابق فرم اقدامات كنترای رنبه های بارز زیسرررت مزيطی   با كد  

 ریسک ردید بعد از انجام اقدام اصالحی ذكر شود ل  

 برای احتياط بيشتر ميتوان رنبه هایی كه عدد ریسک آنها در ناحيه نارنجی است را نيز رزء رنبه های بارز به حساب آوردل

 

 مدیریت مواد زائد  -19-7
 به شرح ذیل صورت می پذیرد ل     I-46مدیریت مواد زائد و پسماندها در شركت مطابق با دستور ااعمل مدیریت مواد زائد با كد 

 هدف :  -1

هدف از تدوین این دستورااعمل ایجاد سيستم مدیریت رامع مواد زائد در دفتر مركزی و كارگاه می باشد كه بر اساه آن كليه مراحل 



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

132 

 

تفکيکه ذخيره سازیه حمل و نقل و دفع مواد زائد توايدی بر اساه استانداردهای ملی و بين ااملل تزت كنترل توايده رمع آوریه 

 قرار گيردل 

 دامنه كاربرد :  -2

 دستورااعمل حا ر در دفتر مركزی و كليه كارگاه های شركت كاربرد داردل

 

 مسئوايت ها :  -3

 مسئوايت نظارت :  - 3-1
 می باشدل  HSEمسئوايت نظارت بر تزقق نهایی این دستورااعمل بر عهده مسئول 

 مسئوايت اررا :  - 3-2
 مسئوايت رعایت مفاد این دستورااعمل با كليه پرسنل شركت و پيمانکاران می باشدل 

 

 شرح   -4

 

 كاهش توايد مواد زائد می بایست بعنوان یک اصل اساسی در كارگاه و كمپ مورد توره قرارگرفته و اررا شودل   -5-2

كليه كاركنان شركت و كاركنان پيمانکار كارگاه موظ  به رعایت پاكيزگی سط  كارگاه و كمپ و حفظ مزيس زیست منطقه  -5-3

 می باشندل 

 ب در كارگاه و كمپ اكيداً ممنوا می باشدل دفع مواد زائد به روش غير مصو  -5-4

آموزش كليه كاركنان شركته پيمانکاران و بازدیدكنندگان در خصوص سيستم رمع آوریه ذخيره سازیه حمل و نقل و دفع    -5-5

 شندل كارگاه و مسئول ایمنی پيمانکار بوده و تمامی پرسنل موظ  به رعایت آن می با HSEمواد زائد توايدی بر عهده سرپرست 

كارگاه و مسرئول ایمنی پيمانکار می بایسرت اقدام به شرناسرایی نوا و مقدار مواد زائد توايدی دركارگاه نموده   HSEسررپرسرت   -5-6

 و آنها را در فرم شناسایی مواد زائد یبت نمایندل

ی شوندل كليه ظروف       می  كليه مواد زائد در مزل توايد می بایست به شيوه مقتضی تفکيک شده و در ظروف مناسب نگهدار  - 5-9

بایست با توره به نوا مواد زائد توايدی حاوی بر چسب نوا  ایعات نگهداری شده باشندل در مزوطه كارگاه و كمپ با توره به نياز  

های  می بایست ظروفی رهت رمع آوری مواد زائد قابل استفاده و بازیافت شامل : چوبه پالستيکه نایلونه كاغذ و كارتن و زبااه  

 خانگی تر تعبيه گرددل  

مواد زائد خطرناك توايدیه پس از شناسایی با توره به نوا و ساختار مواد زائد می بایست با روش های  علمی وعملی       م -5-10

 كارگاه پيشنهاد و به مورد اررا گذاشته شودل  HSEناسب رهت رمع آوریه تفکيکه حمل و نقل و دفع توسس مسئول 

مناسب و سازگار با آن نگهداری شودل ظروف نگهداری می بایست در مزل رایگاه    مواد زائد خطرناك می بایست در ظروف  -5-11

موقت به گونه ای قرار گيرد كه به راحتی وااگون نشده و یا آسيب نبيندل این ظروف باید قابليت حمل و نقل و انبارش را داشته و 

 دارای برچسب باشدل 

دارای برچسب نوا ماده زائد به طور وا   و مشخص باشد و زمان شروا    كليه كيسه ها و ظروف حاوی مواد زائد می بایست  -5-12

 نگهداری مواد زائد شيميایی روی ظروف قيد شودل

در هركارگاه می بایست یک رایگاه موقت رهت نگهداری و ذخيره سازی مواد زائد غيرقابل بازیافت ساخته شده و طبق فرم    -5-13

بازیافت مورد بازدید قرار گيردل مواد زائد خطرناك و غيرخطرناك می بایست در این مزل بطور بازرسی از رایگاه مواد زائد غير قابل  



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

133 

 

تفکيک شده و تا دفع نهایی ذخيره سازی و نگهداری شودل این مزل می بایست حتی اامقدور مجهز به آب گرم و سرده تهویه مناسبه 

 ك  و دیوارها قابل شستشو و درب ورودی قفل دار باشدل    

مواد زائد قابل بازیافت نيز تا قبل از تزویل به اداره بازیافت شهرستان مذكور می بایست در یک مزل مزصور و بدور از شرایس   -5-15

 نامناسب روی نگهداری شودل 

شركت خطوط اواه و مخابرات كارگاه می بایست با توره به نوا زبااه توايدی و با هماهنگی و اخذ مجوز از    HSEمسئول    -5-16

 و اداره كل مزيس زیست استان اقدام به دفع مواد زائد نمایدل  فت ایران منطقه اصفهانن

 كليه مواد زائد رنگ و حالل نباید در ظروف سياهه در معرض نور خورشيد و دمای باال قرار گيرندل   -5-17

 رمع آوری و نگهداری توام مواد زائد خطرناك ناسازگار اكيداً ممنوا می باشدل    -5-18

 هرگونه تعویض روغن و شستشوی اتومبيل در مزوطه خار  از تعميرگاه اكيداً ممنوا استل  -5-19

كارگاه و مسئواين ایمنی   HSEرهت رمع آوری و انتقال مواد زائد به رایگاه موقت می بایست یک نفر با هماهنگی مسئول    -5-20

 پيمانکار تعيين گرددل 

توايد شده در كارگاه پيمانکار    HSEآمده ميان مسئول    هر كارگاه با توره به توافق بعمل  -5-21 پيمانکاران مواد زائد  كارگاه و 

 مدیریت خواهد شد و كليه هزینه های سيستم مدیریت مواد زائد با توره توافق بعمل آمده پرداخت خواهد گردیدل 

ازیافت و موا د زائد غير قابل بازیافت ردا سازی  مواد زائد توايد شده در دفتر مركزی نيز بایستی به تفکيک مواد زائد قابل ب   -5-22

 شده و بصورت روزانه رمع آوری می گرددل 

شركت  از قرار دادن مواد زائد و زبااه های دفتر مركزی در رلوی ساختمان و معابر خودداری نموده و بایستی در مزلهایی كه    -5-23

 بيه كرده است قرار گيرندل بدین منظور تعخطوط اواه و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان
 

 

 

 

 

 

 حمل و نقل  -19-8
 مدارك وسایل نقليه پرواه به شرح ذیل است ل



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

134 

 

 



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

135 

 

 

 

 



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

136 

 

 



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

137 

 

 

 

 



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

138 

 

 ایمنی در حمل و نقل  -19-9

 

 هدف :   -1
 تشری  نکات ایمنی كه در حين اررای ارائه خدمات  روریستل

 

 

 دامنه کاربرد:  -2
 كارفرمایان ل كليه مراحل اررایی در ارائه خدمات اصلی به 

 

 

 : نظارت و اجرا  مسئولیت-3
 نظارت : سرپرست بخش ارراییل  •

 اررا : واحد امور ارراییل •

 

 

 شرح: -4
 كليه خودروها بایستی مجهز به كمربند ایمنی باشندل   -4-1

 حاصل نمایندل رانندگان موظفند كه در حين ارائه خدمات رهت استفاده از كمربند ایمنی توسس سرنشينان اطمينان  -4-2

 رانندگان به هيچ وره نبایستی در حين رانندگی از خوراكی و یا آشاميدنی استفاده كنندل  -4-3

 استفاده از تلفن همراه برای رانندگان در حين رانندگی اكيدا ممنوا استل  -4-4

 داشتن گواهينامه راهنمایی و رانندگی برای كليه رانندگان اازاميستل  -4-5

 و یا رزئی از خدمات به سایر رانندگان ممنوا استل واگذاری كل  -4-6

برای خدماتی كه نياز به خودروهای مختص آن خدمت هست ه بایستی رانندگان گواهينامه های مربوط به آن خودرو را   -4-7

 ميباشدل(   1داشته باشندل )مانند اتوبوه كه نياز به داشتن گواهينامه راهنمایی و رانندگی پایه 

 یک عدد كپسول آتش نشانی )حتی كوچک( در خودرو اازاميستل داشتن   -4-8

 رعایت كليه مقررات راهنمایی و رانندگی اازاميستل -4-9

در صورت ورود اماكنی كه فاقد تابلو ها و عالئم راهنمایی و رانندگی است ه بایستی با سرعت مطمئنه رانندگی كرد و از   -4-10

 مایی و رانندگی مغایرت دارد پرهيز كردل انجام كارهایی كه عقال با مقررات راهن

 استعمال دخانيات چه در مواقع رانندگی و چه در حال سکون در خودرو ممنوا ميباشدل -4-11

این    -4-12 نمایندلدر  اطمينان حاصل  خود  خودروی  تجهيزات  درست  كاركرد  از صزت  ادواری  بطور  موظفند  رانندگان 

تمامی وسائس نقليه اازاميست و در صورت اتمام دوره اعتبار برگه بایستی از آن خودرو  خصوص داشتن برگ معاینه فنی خودرو برای  

 استفاده نشودل
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در صورت بروز هر گونه حادیه و یا خرابی خودرو ه راننده موظ  است  من حفظ خونسردی خود همه سرنشينان    -4-13

 را پياده و به مزل امنی هدایت كندل 

 داروهای نشاط آور و یا مشروبات ااکلی اكيدا ممنوا استل استفاده از مواد مخدر و  -4-15

نگهداری هر گونه مواد احتراق زا  مانند بنزین  یا مواد منفجره مانند كپسول گاز)پيک نيک گاز( در داخل خودرو و    -4-16

 یا صندوق عقب ممنوا استل

 راهنمایی و رانندگی است ه ممنوا استل استفاده از خودرویی كه دچار نقص فنی تعری  شده از سوی  -4-17

 سال نبایستی در صندای رلوی خودرو سوار شوندل 13كودكان زیر   -4-18

رانندگانی كه دچار بيماری های مسری )مانند سرما خوردگی( می شوند بایستی در روز های بيماری ارائه خدمت   -4-19

 ننمایندل 

 اكيدا ممنوا استلسال  60استفاده از رانندگان باالی  -4-20

اطاعت دستورات و یا انجام خدمات خار  از قوانين راهنمایی و رانندگی كه از سوی كارفرمایان صادر می شود اكيدا   -4-21

 ممنوا استل 

در صورت بروز هرگونه اتفاق خاصی برای سرنشينان )مانند وقوا سکته( ارائه خدمات متوق  و سرنشين بيمار سریعا   -4-22

 درمانی انتقال و سپس با واحد امور اررایی هماهنگيهای الزم صورت پذیردل  به یک مركز

 استفاده از بخاری در فصل سرما و كوار در فصل گرما رهت پيشگيری از وقوا سرماخوردگی یا گرما زدگی اازاميستل  - 4-23

ا استل همچنين شوخی با سرنشينان  از انجام هرگونه شوخی  و یا اجبازی با سایر رانندگان در حال تردد اكيدا ممنو  -4-24

 برای رانندگان ممنوا استل

 حركت زیگزال )اصطالحاً الیی كشی( برای رانندگان ممنوا استل -4-25

 گوش دادن به موسيقی با صدای بلند و غير متعارف ممنوا استل  -4-26

انندگی برای رانندگان در حال حركت اكيداً انجام هر گونه كار مازاد )مانند ارسال پيامک و یا مطااعه و للل در حين ر  -4-27

 ممنوا استل 

 موارد ایمنی كه در این دستورااعمل دیده نشده است مطابق با قوانين و مقررات راهنمایی و رانندگی اقدام می گرددل   -4-28

 

 

 

 ایمنی کارهای تعمیراتی  -19-10
 هدف:  - 1

ناخواسرته توسرس شرخص یااث كه در حين انجام كارهای تعميراتی منجر به بروز حادیه بمنظور رلوگيری از انجام اعمال  این مسرتند به  

 برای سایر پرسنل ميشود طراحی شده است ل

 

 کاربرد:- 2

 این دستور ااعمل در چارچوب روش اررایی كنترل عمليات تهيه گردیده و در كليه كارگاه ها و كارخانه های شركت كاربرد داردل

 
 

 مسئولیت: - 3
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 مسئوايت اررا:  -3-1

كارخانه  HSE   كارگاه و پيمانکار یا سررپرسرت   HSEمسرئوايت اررای مفاد این دسرتورااعمل در كارگاه بر عهده سررپرسرت   -3-1-1

 می باشدل

 مسئولیت نظارت: - 3-2

 می باشد. رخانهكارگاه یا كا HSEمسئوايت نظارت بر حسن اررای مفاد این دستورااعمل در كارگاه بر عهده سرپرست   -3-2-1

 .مسئوايت نظارت بر تزقق نهایی این دستورااعمل در كارگاه بر عهده مدیر پرواه/ سرپرست كارگاه یا كارخانه  می باشد  -3-2-2

 

 تعاری :  -4

ستی هنگاميکه پرسنل تعميرات مبادرت به تعمير قسمتی از دستگاه ميکنند باید قبل از شرواه برروی پانل كنترل ودر مجاورت كليه ش

 های استارت واستپ دستگاه تابلوی هشداردهنده »دردست تعمير« نصب نمایندل)اررای روش برچسب گذاری و قفل كردن(

 (LOCK OUT & TAG OUT روش برچسب گذاری و قفل كردن)  -4-1 

بمنظور رلوگيری از انجام اعمال ناخواسررته توسررس شررخص یااث كه در حين انجام كارهای تعميراتی منجر به بروز حادیه برای سررایر  

پرسررنل ه از روش برچسررب گذاری و قفل زنی اسررتفاده ميگرددل بعبارت دیگر برای اینکه كليد اسررتارت دسررتگاهی كه در حال تعمير 

ذیربس و بصرورت ناخواسرته فشررده نشرود و روشرن شردن ناگهانی دسرتگاه باعث بروز حادیه برای پرسنل  ميباشرده بدون هماهنگی با پرسرنل

 نگردده از این روش استفاده می شودل

بدین منظور پرسرنل تعميرات قبل از شرروا كار بر روی دسرتگاهها و ماشرين آالت و یا خطوط و تاسريسرات مربوط به بخاره گازه            

ه مازوته گازوئيل ه مدارات ااکتریکی وغيره بایسرتی نسربت به انجام مراحل سره گانه ذیل اقدام نمایند تا توسرس فردیه  آبه هوا ی فشررده

 عمل خطا صورت نپذیرد :

هماهنگی : هماهنگی مویر )تعيين دقيق مزل وزمان انجام كار( باسرررایر قسرررمتهای ذیربس به دسرررتگاه یا خطوط انتقال ویا    -4-1-1

 ظر رهت انجام فعاايت تعميراتیلتاسيسات مورد ن

بر روی كليه كليدهای اسرتپ واسرتارت دسرتگاه اعم از  «دسرتگاه تزت تعمير اسرت   »برچسرب گذاری : نصرب تابلو ویا برچسرب   -4-1-2

 كليد های مورود در اتاق كنترل و كليدهای مزلی ل

وط به اسرتارت ماشرين نصرب شرود و در مورد خطوط و الزم بذكر اسرت رهت ماشرين آالته تابلو و یا برچسرب باید در مزل سروئيچ مرب

تاسريسرات سرياالته این عالئم بایسرتی بر روی شريرهای خطوط منتهی به مزل انجام تعميرات كه در حاات بسرته قرار گرفته انده نصرب 

اسرت كه با واحد اسرتفاده نمود و رهت تهيه آن الزم  «در دسرت تعمير»شرودل  رمنا رهت برچسرب گذاری می توان از تابلوی آماده  

سرانتی   5ایمنی فنی مجتمع هماهنگی بعمل آوردل در صرورت عدم در دسرتره بودن این تابلو می توان بوسريله چسرب كاغذی بعرض 

متر و ماایک قرمز رنگ با خس درشرت وخوانا برچسرب گذاری نمودل یا با یک قطعه مقوای سرفيد و ماایک قرمز با خس  رخيم نوشرته  

را باز نکنيده خس در حال تعمير اسرت( و آنرا بوسريله سريمی بر روی رایگاه مورد نظر بنزویکه در دید افراد باشرد   شرود )برای مثال : شرير

 آویزان نمودل  

قفل كردن : كليه مزلهایی كه برچسرب گذاری شرده اسرت باید قفل گرددل مثال چنانچه كليد اسرتارت دسرتگاه در داخل تابلویی    -4-1-3

قرار دارد عالوه بر نصرب برچسرب در حال تعمير روی كليد مربوطه بایسرتی درب تابلو قفل گردد وكليد آن توسرس مسرئول اررای فعاايت 

نانچه كليد اسرتپ مزلی دسرتگاه مجهز به  رامن باشرده باید مسرئول اررای كار تعميراتی  رامن كليد مذكور تعميراتی نگهداری شرودل چ

را قفل كندل در صرورتيکه نمی توان از قفل آویز اسرتفاده نموده باید بوسريله نوار چسرب كليد دسرتگاه را در و رعيت خاموش چسرباند 

یک مکعب باندازه كليد مورد نظر سراخته و روی كليد چسربانيده شرود تا و رعيت   وكامال آنرا فيکس نمودل یا بوسريله ورق آاومينيومی

كليد قبل از برداشرتن مکعب تغيير نکندل در خصروص ماشرين آالته مسرئول اررای كار باید سروئيچ اسرتارت ماشرين را برداشرته و نزد خود  
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( مسرئول گروه اررای كار تعميراتی می توانده اهرم شرير را  نگهداری نمایدل برای خطوط مربوط به سرياالت )گازه آب ه بخاره روغن وغيره

برداشرته وبدین طریق آن را قفل نمایدل او می تواند با بسرتن فلکه شريرها ) سررشرير( بوسريله طناب به رسرم یابت مجاوره از باز شردن 

 ناخواسته آن رلوگيری نماید و یا بعبارتی آنرا قفل كندل       

 م كارهای تعميراتی:موارد ایمنی در انجا  -4-2

انجام كارهای تعميراتی برروی دسررتگاه بصررورت یک نفره ممنوا ميباشرردل داشررتن حداقل یک نيروی كمکی آموزش دیده    -4-2-1

  روریستل

 قبل از انجام كار تعميراتی برروی قسمتی از دستگاه برق آنرا قطع كنيدل    -4-2-2

 هریک از قسمتهای متزرك یک دستگاهه ابتدا آنرا در و عيت خاموش قرار دهيدلقبل از انجام هرگونه كار تعميراتی برروی   -4-2-3

 در هنگام تعمير یک دستگاه باید از سيستم كنترل دستی استفاده شودل  -4-2-4

 از نشستن یا تکيه دادن به كنسول عملکرد دستگاههاه قسمتهای مختل  آنها ونرده های حفاظتی ارتناب كنيدل  -4-2-5

ر دادن اشرياء ا رافی برروی دسرتگاهها ویا اطراف آنها مخصروصرا برروی پانل كنترل دسرتگاه در داخل اتاق كنترل ارتناب  ازقرا  -4-2-6

 لنمائيد

پرسررنل عمليات ویا تعميرات ارازه ندارند از افرادی كه آشررنایی با دسررتگاهها نداشررته وآموزش الزم را نگذرانيده اند كمک   -4-2-7

 بگيرندل

یطی حتی باارازه مافوق هيچ فردی حق نزدیک نمودن اندام یا وسرایل وابزار كار را به قسرمتهای در حال گردش تزت هر شررا  -4-2-8

 دستگاه نداردل) مانند غلطکهاه كوپلينگها وغيره ( 

ه و پوای در حين تعميرات با توره به برداشرتن حفاظ دسرتگاهه همواره مراقب گير نمودن اندام خود مابين چرخ دنده و یا تسرم  -4-2-9

 دستگاه باشيدل

همواره خطر گير نمودن اندام بواسرطه اابسره كار شرما در مزيس كار ورود دارده این شرکل خطردرمزيطی كه مزورهای در   -4-2-10

حال چرخش) مثل كوپلينگهاه ميل گاردانه غلطکها( ویا ابه های بررسررته ورود دارد از قوت بيشررتری برخوردار اسررتل بنابراین رعایت  

 د ذیل اازاميست:موار

 ازپوشيدن اباسکار گشاد ارتناب كنيدل

 آستين اباسکار نباید بلند تر ازاستخوان بررسته روی مچ دستان شما باشدل •

 بستن دگمه های اباسکار منجمله دگمه های آستين به صورتی كه فاصله ای بين آستين ومچ نباشد امری  روریستل •

 ميکنيد هرگز پيراهن را برروی شلوار نيندازیدل اینکار اسباب حادیه دیدن شما را فراهم ميکندلاگر از اباسکاردوتکه استفاده   •

 بلندی شلواركار باید به اندازه ای باشد كه قسمت تزتانی شلوار برابر پایين قوزك پاشنه پا باشدل   •

 بند كفش در مزيس كار اازاميستلنبستن بند كفش خطراتی از قيبل سقوط ویا پيچ خوردگی مچ پا را تشدید ميکندل بستن  •

 استفاده از هرگونه كاله به غير از كاله ایمنی در مزيس كار ممنوا استل •

 استفاده از شال گردن در مزيس كار ممنوا استل •

افراد در هنگام انجام كار دقت كنيد ابزار و وسرایل كار خود را در مزلی كه احتمال سرقوط آنها ورود دارد ویا در مسرير تردد   -4-2-11

 قرار ندهيدل تجربه نشان داده كه سقوط ابزار می تواند باعث بروز حادیه خيلی شدید شودل

 هنگاميکه خطر تماه با ارسام دارای ابه های تيز وبرنده در مزيس كار ورود دارد: - 4-2-12

 از دستکش مناسب استفاده نمائيدل •

 ارسام ا افی را از اطراف مزل كار خود دور كنيدل  •

 رفتن به مزدوده زیر دستگاه در صورتيکه دستگاه روشن است اكيدا ممنوا ميباشدل  -4-2-13
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 از ردا نمودن وحذف تجهيزات ایمنی نصب شده روی دستگاه ارتناب نمائيدل-4-2-14

ار تعميراتی  در زمان شرروا بکار دسرتگاه كليه پوشرش های حفاظتی باید در مزل مربوطه نصرب باشردل وفقس در حين انجام ك -4-2-15

وپرسرنل تعميرات موظفند كليه  ارازه باز شردن آنها ورود داردل وتزت هر شررایطی مونتاا آنها قبل از اسرتارته امری ارتناب ناپذیر اسرتل

 حفاظ های بازشده را قبل از اتمام كار بطور كامل نصب نمایندل

 ز حذف آنها خودداری كنيدلهيچ قطعه ای هرچند فرعی ورزئی برروی دستگاه ا افی نيستل ا -4-2-16

 از راه رفتن برروی ابه های دستگاهه شافتها وامثااهم خودداری كنيدل  -4-2-17

هنگاميکه رهت انجام كارهای تعميراتی بناچار باید بر روی دستگاه ویا ابه های پرتگاهی قرار بگيرید موارد ذیل را رعایت   - 4-2-18

 كنيد: 

 در انتخاب رای پای مناسب دقت كنيدل  •

 مزل انتخاب شده را از مواد اغزنده پاكسازی كنيدل  •

 امکان از وسائل كمکی از قبيل نردبان دو طرفه ه بسکت و غيره استفاده نمائيدل  تاحد •

 با استفاده از كمر بند ایمنی خود را مهار كنيدل   •

 باید صفر شودلقبل از انجام كار برروی خطوط واتصاالت روغن هيدروايک ابتدا فشار داخل آنها   -4-2-19

 در هنگام كار برروی تجهيزات مربوط به روغن هيدروايک دستگاه از عينک و دستکش شيميکال استفاده كنيدل  -4-2-20

روغن هيدروايک تزریک كننده پوست بدن استل درصورت تماه با پوست بدن شما قسمت آاوده را با آب وصابون شستشو    -4-2-21

 دهيدل

 از دستگاه یا مزيس اطراف آن آغشته به روغن هيدروايک گردیده حتما مبادرت به پاكسازی آن كنيدلدرصورتيکه قسمتی   -4-2-22

 قبل از انجام كار بروی خطوط پنوماتيک دستگاه باید فشار داخل آنها صفر شودل  -4-2-23

رهای مربوطه وهمچنين پانل  هنگاميکه خطوط مربوط به سريسرتمهای هيدروايک ویا پنوماتيک باز شرده اسرت باید برروی شري  -4-2-24

كنترل دسررتگاهه تابلوی هشررداردهنده نصررب گرددل) اسررتفاده از روش برچسررب گذاری و قفل زنی( قبل ازحذف این تابلوها هماهنگی با  

 كاركنان ذیربس  روریستل      

زم حفاظت فردی مناسرب نسربت درحين انجام كار تعميراتی بر روی خطوط آب داغه بخار ویا روغن داغ  رمن اسرتفاده از اوا  -4-2-25

 به تخليه خطوط قبل از شروا كار اقدام نمائيدل

بایستی از عينک ایمنی  "هنگام عمليات برشکاری ه سنگ زنی و سمباده كاری كه با پرتاب ذرات داغ و ریز همراه است اازاما  -4-2-26

 لاستفاده نمائيد

ل مخصروصرا این عمل درخصروص قسرمتهایی كه در حال گردش اسرته هرگز به دسرتگاه كه اسرتارت شرده اسرت نزدیک نشروید  -4-2-27

 بمنزاه استقبال مزض از خطر استل 

هرگاه شربکه فلزی ویا پوشرش روی قسرمتی را برميدارید در اطراف آن نوار حریم یا عالئم هشرداردهنده نصرب كنيدل و بعد از   -4-2-28

 لاتمام كار پوشش ها را بجای خود برگردانيد

ز انجام كار در نقاطی از كارگاه یا كارخانه كه افراد به ندرت آنجا رفته انده ابتدا با واحد ایمنی فنی تماه حاصرل نموده قبل ا  -4-2-29

و بعداز حضرور بازره ایمنی و بازرسری از مزل و صردور مجوز )پرميت( از سروی ویه نسربت به شرروا كار اقدام نمائيدل معموال خطرات  

 فراد پنهان مانده و ورود به این نقاط بدون اتخاذ تدابير ایمنیه حادیه ساز ميباشدل  مورود در این نقاط از دید ا

چنانچه تابلوی »دردسرت تعمير« ویا »وصرل نکنيد«و امثااهم در مجاورت دسرتگاهی نصرب شرده باشرده هرگز بواسرطه كليد   -4-2-30

 های كنترل به دستگاه فرمان ندهيد  

 نل عمليات اقدام به حذف تابلوهای هشداردهنده دردست تعميره وصل نکنيد وامثااهم نکنيدلهرگز بدون هماهنگی با پرس  -4-2-31
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 :   ورود ندارددید كافی   مزلهایتاریک كههنگام كار در  

 لوهرگز در مزيطی كه دید كافی ندارید مباردت به انجام كار نکنيد  از روشنائی كمکی استفاده كنيد •

 لوات استفاده نمائيد  24بایستی از برق   "سيار اازاما روشناییدر صورت استفاده از  •

 لروشنائی كمکی را بگونه أی قرار دهيد كه سایه كمتری توايد كند •

 :در هنگام استفاده از پوای كش به نکات زیر توره كنيد  -4-2-32

 قبل از استفاده از پوای كش با دقت آن را بازرسی كنيد و اگر نقص و ایرادی در آن مشاهده نمودید هرگز از آن استفاده نکنيدل   •

بازوهای پوای كش و ابه های نگهدارنده آن بایسرتی كامال سراام و از حاات اوايه خار  نشرده باشردل در غير اینصرورت  در هنگام   •

 رها شدن آن وبرخورد به اندام شما ورود داردلاعمال نيرو احتمال 

 در انتخاب مزلهایی كه بازوهای پوای كش به آن گير ميکند دقت كنيد تا هنگام اعمال نيرو بازوها رها نشودل •

دل در كليره ابزارآالت مورد اسرررتفراده را قبرل از شرررروا كرار و هنگرام تزویرل از انبرار كنترل كنيرد و ابزار معيوب را عودت دهير  -4-2-33

صرورتيکه با ابزار معيوب كار كنيد عالوه بر احتمال بروز حادیهه روز به روز ابزار مسرتهلک تر شردهه ابزار ردیدی رایگزین نشرده وخطرات  

 ردی تری شما را تهدید ميکندل

 

 

 بازرسی، تعمیرات ، نگهداری تجهیزات  -20

  انجام   HSEمسائل  پرواه به  افراد  تعهد  تشخيص  منظور  به  نيز  و  پرواه  سط    در  HSEسيستم    صزي   عملکرد  از  اطمينان  منظور  به

 ایمنیه   طرح  در  HSEبازرسی  عنوان  تزت  است بخشی  الزم  منظور  همين  بهل  است   روری  زیست  مزيس  و  بهداشت  ایمنیه  بازرسيهای

 شودل گرفته نظر در زیست مزيس و بهداشت

 :نيست موارد این به  مزدود اابته باشد ذیل موارد بازرسی شامل ميتواند HSEبازرسی در كه مواردی نمونه

  رنبه های  و  زیست  سيستم های مکانيکی ه مزيس  ااکتریکیه  سيستمهای  بررسی و عيت ابزارآالت و تجهيزات كار ه  انباره  بازرسی

  كمکهای )نجات  و  امداد  تجهيزات  باره  رابجایی  و  تجهيزات حمل  كارگاهیه  ساماندهی  و  مسيرها  حریقه  اطفاء  تجهيزات  آنه   مرتبس با

 ل كار بهداشت كاره اررای رویه های پرسنله رابجایی  فردیه حفاظت تجهيزات  خروری هاه و  دسترسی ها آالته ه(اوايه

 

به شرح ذیل استفاده  P-35این شركت رهت نگهداری و تعميرات دستگاه ها از روش اررایی سرویس و نگهداری ماشين آالت با كد   

 می كند  

 هدف -1
 باشدلمی كارگاهه تشری  نزوه نگهداری و تعميرات تجهيزات مورود در  رویههدف از نگارش این 

 

 

 دامنه کاربرد -2
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 ميباشدلاست كه تزت كنترل  این شركتاست  آالتماشينكليه تجهيزات وشامل  روش ارراییدامنه كاربرد این 

 

 هامسئولیت -3
 اررا: واحد نگهداری و تعميرات  -3-1

 نظارت معاونت اررایی  -3-2

 

 

 شرح -4
 و تعميرات به دو بخش عمده تقسيم ميگرددل بخش نگهداریهای  فعاايت  

 

 پيشگيرانه تعميرات های ادواری ور  سرویس1 

 ر تعميرات اتفاقی 2 

 

 پيشگيرانه تعميرات های ادواری وسرویس - 4-1

یبت می گرددل    F-107كليه تجهيزات مورود در سرط  شرركت مورد شرناسرایی قرار گرفته و در فرم ايسرت ماشرين آالت با كد  

یک شرناسرنامه ایجاد می گرددل در این شرناسرنامه     F-108هر یک از این تجهيزات مطابق با فرم شرناسرنامه ماشرين آالت با كد   برای 

اطالعات ماشرين یبت شرده و با اسرتفاده از كاتااوگها و بروشرورها و یا سرایر اسرناد كارخانه سرازنده ماشرين نسربت به تعيين سررویسرها و 

 ی اقدام می گرددلتعميرات پيشگيرانه دوره ای

مورود در كارخانه یک برنامه سراايانهجهت انجام بازدیدها و تعميرات پيشرگيرانه تهيه كرده و در   تجهيزاتبر اسراه شرناسرنامه  

فرم برنامه سراايانه بخش نگهداری و تعميراتبراسراه    یبت می گرددلF-109فرم برنامه سراايانه نگهداری و تعميرات ماشرين آالت  با كد  

ریزی ماهانه رهت انجام اقدام به برنامهF-108رم شرناسرنامه ماشرين آالت با كد  ف  و  F-109نگهداری و تعميرات ماشرين آالت  با كد  

نگهداری و واحد ل  نمایدمی F-110با كد  تعميرات پيشرگيرانهدر ماه   نگهداری وریزی  فرمبرنامه  بازدیدها و تعميرات پيشرگيرانه مطابق با

 یبت درميرات پيشرگيرانه موظ  به پيگيری فعاايتهای انجام شرده و  های فنی و تعبه منظور حصرول اطمينان از انجام بازرسری  تعميرات  

 باشدل  میF-110با كد  تعميرات پيشگيرانهدر ماه   نگهداری وریزی برنامهفرم 
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 باشدل یبت نمیبههای روزانه توسس خود اپراتور انجام شده و نيازی تبصره : سرویس

 

مطابق با فرم مسئول آن ماشين  های پيشگيرانهتوسس مسئول نگهداری و تعميراتدر صورت مشاهده اشکال فنی در حين بازرسی 

 شودل انجام    رهت رفع اشکاالت فنی    تعميرات الزم  ه در خواست انجام تعميرات پيشگيرانه مينماید تا  F-111 با كد  درخواست تعميرات  

Form Code: F-108 

Rev.: 00 
 

 شناسنامه تجهیزات 
 

 

 اندازي :  تاريخ نصب و راه  کد ماشین :  نام ماشین : 

 آدرس و تلفن سازنده : نام سازنده : محل نصب :

 وزن : ابعاد : 

 شماره سريال :  ولتاژ :  ظرفیت اسمی : 

 ای های دورهجدول سرویس

ردی

 ف

 توضیحات  غیره  سالیانه  ماهه 6 ماهه 3 ماهانه  هفتگی  روزانه شرح عملیات 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 تايید کننده : مسئول نگهداري و تعمیرات                                                    

 : ء امضا

 

 تصويب کننده : معاونت اجرايی                                                     

 امضا :
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 گرددل گيرنده مشخص میبا امضا در مزل تزویل  هپس از تعمير  آالت  تایيد عملکرد ماشينبعد از انجام تعميرات و 

 

 تعميرات اتفاقی      -4-2

ه در خواسرت  F-111با كد  درخواسرت تعميرات  مطابق با فرم فرم مسرئول تعميرات ه    یابا مشراهده اشرکال فنی توسرس اپراتور  

پس   آالت   تایيد عملکرد ماشرينبعد از انجام تعميرات و  شرودلانجام   رهت رفع اشرکاالت فنی   تعميرات الزم  عميرات می گردد تا  انجام ت

عنوان سرررابقره نزد واحرد و بره  گرددگرددلنترایج تعميرات در همران فرم  یبرت ميگيرنرده مشرررخص میبرا امضرررا در مزرل تزویرل  هاز تعمير

 شودلنی مینگهداری و تعميرات بایگا

 

به منظور آگاهی از تعميرات انجام شده بر روی هر كدام از ماشين آالت در طول مدت زمان كاركرد سوابق تعميرات انجام شده  

 ل ميگرددیبت  F-112 با كد  توسس مسئول نگهداری و تعميرات در فرم كارنامه تعميرات ماشين آالت
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Form Code: F-109 

Rev.: 00 
 

 

 تجهیزات  برنامه سالیانه نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه

 

 

 شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين کد ماشین  نام ماشین 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                          

                          

                          

                          

 ◊سالیانه :         □شش ماهه :        ∆ماهه :   سه ○تعمیرات       هفتگی : تتت       ماهانه : 
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 پیشگیرانه  و اصالحی اقدامات -21
  با كد  ”ه  انتقادات و نظرات داشته باشد آن را طی فرم “پيشنهادات  ه  انتقادات و نظراتی پيشنهادات شركت چنانچه هركدام از افراد در 

F-07 با كد   ”ه  انتقادات و نظرات  درفرم  “پيشنهاداتنيز  رساند ل نظرات و شکایات مشتریان  به اطالا نماینده مدیریت می  F-07  یبت

ه  انتقادات و نظرات تهيه و در اماكن    پيشنهاداتوق   ه  انتقادات و نظرات ه صند  پيشنهاداتل  همچنين رهت سهوات در اخذ  شودمی

ه     “پيشنهادات مختل  نصب گردیده است كه این صندوقها بصورت دوره ای توسس نماینده مدیریت تخليه و موارد مطروحه نيز در فرم  

 لشودیبت می F-07  با كد  ”انتقادات و نظرات

  مو وا نماید ل در صورت رد ه گيری میتصميم درباره موارد مطروحهمربوطه   ی()هانماینده مدیریت پس از بررسی و همفکری با مسئول

اقدام الزم تعری  شده و یک نسخه از فرم به مسئول اررای اقدام عنوان سابقه بایگانی میمختومه شده و به شودل در صورت پذیرش 

 ه  انتقادات و نظرات می رسدل  پيشنهاداتدر هر صورت نتيجه به اطالا ارائه دهنده شودلتعری  شده داده می

 

 نتایج مميزی ها  -

گزارش مميزان به زی داخلی و خارری )اخذ گواهينامه یا مراقبتی( گزارش عدم  انطباقهای مطروحه توسس  پس از انجام هرگونه ممي

تعری  و مسئول اررا  تعيين را  الزم    اصالحیاقدام    نماینده مدیریت با همکاری مسئواين مربوطه  رسد و  اطالا نماینده مدیریت می

 ل  شودمی

 رلسات  بازنگری مدیریت -

رساند تا وی  سات بازنگری مدیریت اقدام اصالحی تعرب  شود ه نماینده مدیریت مراتب را به اطالا مجری آن اقدام میچنانچه در رل 

 مطابق تصميم اتخاذ شده اقدام الزم را اررا نمایدل 

 نتایج عدم انطباق -

 اصالحی   هااقداماترسی علل و ریشهبعد از بر  هنامنطبق  خدماتطی تشکيل رلسه    یا  موارد عدم انطباق و  هر گونه  در صورت مشاهده 

 شودلالزم تعری  و مسئول آن تعيين می

 ها و پایش فرآیندها نتایج تجزیه و تزليل داده -

اقدامات اصالحی  پس از تجزیه و تزليل داده های كسب شده چنانچه نياز به تعری  اقدام اصالحی باشد با همکاری نماینده مدیریت   

 گردد ل  الزم تعری  می

 عری  و پيگيری اقدامات اصالحیت -
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اقدام   ”  در فرمالزم    اصالحی  اقدام  نماینده مدیریت با همکاری مسئواين مربوطه  ها ه در تمامی موارد فوق بعد از بررسی علل و ریشه

نماینده مدیریت با توره به  گردد ل  شودو زمان الزم برای اررای اقدام اصالحی تعيين میتعری  میF-08با كد    ”  اصالحی / پيشگيرانه

بایسرت نسبت به پيگيری انجام اقدام اصالحی اقدام  در زمان مورد نظر میF-09با كد  رانه ”   ری وپيشگيرفررم “ پيگريری اقدامات اصالح

شود  كه در نماید ل در صورت عدم تایيد اقدام صورت گرفته و یا ایربخش نبودن اقدام فوق مهلت مجددی برای انجام اقدام تعری  می

ورت عدم تایيد مراتب رهت پيگيری و اعالم نظر به مدیر دهدل در صزمان فوق مجدد نماینده مدیریت پيگيری و كنترل الزم را انجام می

 شود ل  عامل اعالم  می

 اقدامات پيشگيرانه  -

منظور برطرف كردن و پيشگيری از عدم انطباقهای ناشی از علل بااقوه و بهبود مستمر سيستم كيفيت تعری  و پيگيری این اقدامات به

 شوندل می

اقدامات   اقدامات همانند  و ریشهاصالحی میمررع تعری   بااقوه بررسی  پيشگيرانه علل  اقدامات  تفاوت كه در مورد  این  با  یابی  باشد 

 شوند ل می

شود ل پس از  منظور بهبود سيستم تعری  و پيگيری میها اقدامات پيشگيرانه الزم بهاز رمع بندی پایش فرآیندها و تجزیه و تزليل داده

و توسس نماینده مدیریت به    تعری  و یبت گردیده    F-08با كد    ”  اقدام اصالحی / پيشگيرانه    ”فرمیابی اقدام الزم در  بررسی و ریشه 

بر F-09با كد  ررانه ”   ررررررپيشگي  / ی  ررررررفررم “ پيگريری اقدامات اصالحتوسس  پيگيری انجام این اقدامات  می شودل  مجری ابالغ  

 ليده شودبایست ایر بخشی آن سنجعهده نماینده مدیریت بوده و می

 ممیزی داخلی -22
نسربت به تنظيم     F-10با كد   یداخل یزيمم  انهي(در ابتدای هر سرال مطابق با فرم ردول زمانبندی سرااIMS)کپارچهیواحد مدیریت    -

 ورزدل  یمبادرت م  دیو برنامه ریزی مميزی داخلی در طول سال رد

در هر نوبت اقدام به تهيه برنامه مميزی داخلی مطابق   یداخل یزيمم  انهي(براسراه ردول زمانبندی سرااIMS)کپارچهیواحد مدیریت    -

 می گرددل   F-11با فرم برنامه مميزی داخلی با كد  

شرودل زمان ابالغ حداقل دو  هفته قبل از اررای  به مميز)ان( و مميزی شروندگان مربوطه ابالغ می  یداخل  یزينسرخه از برنامه مم  کی  -

 خواهد بودل یمميزی داخل

بایسرت عالوه بر آشرنائی با مفاهيم اسرتاندارد ه دوره گردند ل این افراد می  یمميز)ان(داخلی برای اررای مميزی مطابق برنامه انتخاب م  -

بایسرت عالوه برآشرنائی كافی با اموری كه قراراسرت مميزی نمایند را داشرته و مسرتقل از  مميزی داخلی را گذرانده باشرندل این افراد می

 نمایندلباشندكه فعاايت آنرا مميزی می  ائیواحده

را در اختيرار مميز)ان( قرار داده و مميز)ان( مطابق برنامه مميزی  كه به واحدها      F-12نمراینرده مدیریت چک ايسرررت مميزی با كد    -

 نمایندلاعالم شده ه اقدام به مميزی نموده و مطابق با چک ايست شواهد را دنبال می
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 ه استل: رهت سهوات كار مميزان و راهنمایی آنان در طرح سؤاالت یک نمونه چک ايست ااگو به پيوست ارائه گردیدتذكر

یبرت می نمراینرد و بره نمراینرده مردیریرت   F-13مميز)ان( نترایج حراصرررل از مميزی خود را در فرم گزارش نترایج مميزی داخلی برا كرد    -

 لدهنديم لیتزو

در صرورتيکه در فرآیند یا واحد تزت مميزیه عدم انطباقی مشراهده گردده مميز)ان( نسربت به تکميل فرم گزارش عدم انطباق با كد     -

F-14    تا   یريگياقدام نموده و نسربت به تعيين اقدام اصرالحی الزم رهت رفع انطباق مورد نظر با مميزی شرونده توافق نموده و رهت پ

 لدینمايیبت مF-08با كد   رانهيشگي/ پ  یاقدام اصالح رمدر ف  جهيحصول نت

در موعد مقرر ) تاریخ مهلت P-03با كد     رانهيشرگيو پ  یاقدامات اصرالح ییشرده در روش اررا  یمطابق با روند تعر  تیریمد  ندهینما  -

( رهت بررسری اقدامات اصرالحی و صرزت و كارا بودن آن به واحدهای ذیربس مرارعه نموده و در صرورت صرزت   یانجام اقدامات اصرالح

ل در صرورتيکه اقدامات  کنديام ماز كارا بودن آن نسربت به یبت نتيجه و تأیيد اقدام اصرالحی انجام شرده اقد  ناناقدامات اصرالحی و اطمي

اصرالحی مؤیر نبوده و یا نياز به تعيين طول زمان بيشرتری باشرد با توافق مسرئول واحد مميزی شرونده نسربت به دادن مهلت مجدد اقدام 

 شودلپيگيری و اعالم نظر به مدیر عامل اعالم  می هتمجدد مراتب ر  دیيلدر صورت عدم تاکنديم

نمایدل این گزارش  ره به كليه گزارشات مرتبس با مميزی داخلیه گزارش نهایی را تهيه و به مدیر عامل تسليم مینماینده مدیریت با تو -

 رلسات بازنگری مدیریت مورد استفاده قرار خواهد گرفتل یبه عنوان بخشی از ورود

  ت یریمد یرلسره بازنگر صيبنا به تشرخ  نيگرددل همچن  یحداقل دو بار در سرال با فواصرل شرش ماهه انجام م یداخل یزيمم ندیفرا  -

 لرنديقرار گ یزياز دو با ر در سال ممکن است مورد مم  شيب
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Form Code: F-10 

 
 

 سالیانه ممیزی داخلی  جدول زمانبندی

 سال .   .   .   . 

 

  Rev: 00 

 صفحه: 

 توضیحات  ماههای سال  بند های مرتبط  ممیزی شونده واحد  ردیف
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 : مدیر عامل نماینده مدیریت :



 ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا 

 

 

152 

 

Form Code: F-11   برنامه ممیزي  
Rev.: 00 

 ممیزين زمان  تاريخ  بندهاي مربوطه واحد ممیزي شونده ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 نماينده مديريت:  
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Form Code: F-12 لیست ممیزی چك 
  

Rev:00 

 واحد:                                                           مسئول واحد:                        تاريخ ممیزي :

ف 
ردي

 

 عنوان 
بند مرتبط با   نتیجه 

 مشاهدات  Ok / Not Ok استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

    

 نام وامضاي ممیز :  
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 :تذکر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  HSEاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر کنترل

 

Form Code: F-13 

Rev.: 00 
 

 صفحه :           از 

 ممیزي نتايج گزارش 
 

 

 

 دفتر مرکزي              کارگاه                   نام کارگاه :                        

 مسئول واحد ممیزي شونده : واحد ممیزي شونده :

 گروه ممیزي :  تاريخ ممیزي :

 تعداد مغايرت :  فرآيند مورد ممیزي :  

 جمع بندي و ارزيابی حاصل از انجام ممیزي به شرح زير است :

 

 

 

 ممیز : نام و امضاء تاريخ :            

 تاریخ عدم انطباق ها  
ارجاع به فرم اقدام  

 اصالحی شماره

 شرح عدم انطباق 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 شرح عدم انطباق 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 شرح عدم انطباق 
   

 ريشه يابی علل عدم انطباق
 

 :  ي شوندهممیزنام و امضاء تاريخ :            
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Form Code: F-14 

 Rev: 00  گزارش عدم انطباق 

 شماره:

                                      واحد بروز عدم انطباق :                                                                 نام مسئول واحد:                       

 استاندارد مرتبط:                                     تاريخ : فرايند مرتبط:                                                                   بند 

 شرع کامل عدم انطباق :  

 

 

 

 

 يابی عدم انطباق :ريشه

 

 

 

 

 شماره فرم اقدام اصالحی : ................................... 

 : میز:                               امضاءنام ممیزي شونده :                               امضاء:                    نام م 

 

 

 

 اقدامات امنیتی  -23
  رنبه هایی   و یا   مخاطرات  ایجاد  كه  نزوی  به  مشاهده كرد  ناایمن  شرایس  و   عمليات  ه  پرواه  اررای  حين در  پرواه  ه چنانچه  HSEمسئول  

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

متوق  شده و آن مزل به طریقه ایر بخش مزصور   خطرناك طی حکم توق  عمليات   عمليات  ابتدا  است  الزم  منظور بدین  پذیرد  صورت

(     (LOCK OUT TAG OUTو با عالئم بصری و قابل رویت ) با نوار خطر و تابلوهای خطرو راه بندهای مخروطی  و برچسب های  

كسی به منطقه عالمت گذاری شود ل در طول كار رفت و آمد به منطقه مورد نظر ممنوا بوده ومی بایست به طور فعال مزافظت نمود تا

  اقدامات اصالحی   ازوم  صورت  در  مشابه  موارد  تکرار  از  پيشگيری  رهت  موردی  صورت  به  مغایرت  رفع  از  پس  خطر ناك وارد نشود ل و

 شودل گرفته نظر در  باال   در شده تعری  رویه با مطابق
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 لاست شده ارائه عمليات توق  فرم از نمونه ای زیر در

Form code: 

 شماره :                           تاریخ صدور:             

  عمليات  توق  حکم

 كد پرواه:  نوا عمليات:  پرواه:  عنوان

 نام پيمانکار:  مجری عمليات:  واحد پرواه: 

 : توق  شروا   ساعت :توق  شروا تاریخ مزل اررای عمليات: 

 : پيمانکار/ پرواه  مزترم  مدیریت

  زیست   اازامات  یا  و  كار  ایمنیهبهداشت  شرایس  رعایت  عدم  بر  دال  مواردی  رنابعاایه  امر  تزت  اررایی  عمليات  از  آمده  عمل  به  بازرسی  پيرو

 : است  گردیده  مشاهده  ذیل  شرح  به  مزيطی

  متوق    عمليات فوق ااذكر  زیست مزيطیه  بارز  پيامد  یا  و  شركت  اموال  به  سنگين  خسارت  مرگه  ررحه   بروز  احتمال  گرفتن  نظر  در  با

 ل شود  مهيا  می بایست  ذیل  شرایس  عمليات  این  مجدد  شروا  رهتل  ميگردد

 : عمليات ادامه برای  نياز  مورد زیست مزيطی و  كار بهداشت  ایمنیه شرایس

 ميباشدل توق  عمليات حکم ابالغ  و  رسانی اطالا  منزاه  به   صرفاً  قسمت این  در امضاء : HSEنام و امضا بازره 

 سایت:  سرپرست/مدیر امضاء  و نام  مجری عمليات: سرپرست  امضاء  و نام 

 : توق   رفع  مجوز

  شرایس   رعایت  و  خطرات بارز  رفع  مشاهده  با  عملياته  اررای  مزل  ازلللللللللللل    ساعتلللللللللللللللللللل    مورخ  در  آمده  بعمل  بررسی  به  توره  با

 ل دهد  خودادامه  فعاايت های  به  ميشود  داده  ارازه  عمليات  مجری  به  و  شده  توق   رفع  عملياته  از  ایمنیه

 تو يزات:

 : HSEنام و امضا بازره  

 

این صورت تامين ميشود تمام مزدوده انجام پرواه با نوار خطر مزدود   ندگان بهناقدامات امنيتی بازدید كساحل كنار كاروندر شركت 

پرواه مستقر شده است كار آگاه سازی نفرات  نيسان با چراغ گردان كه در مزل انجامباطومی و یک  چراغیک پرچم دار با  ميشود

 وماشين های عبوری را انجام ميدهدل  
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 بازنگری –24
و نسبت به تشکيل   برنامه ریزی شده ماهه     ششدر دوره های  ساای دو بار  روش كار بدین صورت می باشد كه رلسات بازنگری مدیریت  

 ل   گردداین رلسات در فواصل طرحریزی شده اقدام می 

 در رلسه را رمع آوری نماید ل   ه اهم موارد و مسایل و مو وعات قابل طرح  مدیر عامل ومعاونتها    نماینده مدیریت موظ  است با هماهنگی

هماهنگی های الزم رهت برگزاری رلسه را به عمل آورده و زمان تشکيل رلسه را به اطالا كليه شركت كنندگان    ستوی سپس می بای

 برساند ل 

وی برای هر یک از رلسات  ل  بر عهده نماینده مدیریت می باشد F-15 اتمطابق با فرم صورتجلسه با كدو تهيه صورتجلس اتدبيری رلس

نماید  بازنگری مدیریت ه صورتجلسه ای را تنظيم نموده و خالصه موارد مورد بزث و بررسی و تصميمات اتخاذ شده در رلسه را یبت می

ی در نزد نماینده مدیریت نگهداری و رهت هرگونه پيگيری و اقدامات بعد  كليه حا رین در رلسه    ل این صورتجلسات پس از امضاء 

 نسخه ای از آن رهت رعایت و اررای اقدامات مورد نظر به افراد ذیربس ارسال می گرددل 

 مواردی كه در این رلسه بررسی می شود شامل موارد زیر می باشد ل 

لسات مربوط به رلسات بازنگری مدیریت نتایج اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ناشی از رلسات بازنگری مدیریت قبل و بررسی صورتج  –  1

 قبل  

 كارفرماو عيت شکایات یا نظرات  – 2

 و عيت اقدامات اصالحی و پيشگيرانه انجام شده و و عيت پيگيری آنها – 3

 نتایج و گزارشات مميزی ها  – 4

 مزصوالتگزارشات عدم انطباق – 5

 گزارشی از ميزان پيشرفت و دستيابی به اهداف ساالنه و موانع مورود  – 6

 و عيت برنامه های بهبود مستمر و كليه برنامه هایی كه در سيستم تغييری ایجاد نماید ل  – 7

 نتایج تجزیه و تزليل داده ها  – 8

 توصيه هایی برای بهبود سيستم– 9

ه تصميم گيری در مورد نياز به منابع   خدماتی سيستم و موارد مطرح شده ه بهبود  تصميماتی برای بهبود ایربخشه  نتایج این رلسات  

 ردید و راهکارها و تصميم گيری در مورد اختصاص منابع الزم برای دستيابی به اهداف ساالنه می باشد ل 

روش  این تصميمات را مطابق    چنانچه اقدامات اصالحی و پيشگيرانه در طی رلسات بازنگری مدیریت تصویب گردد ه نماینده مدیریت

 تعری  و پيگيری می نماید ل P-03 با كد  اقدامات اصالحی و پيشگيرانه اررایی

مدیر همچنين نماینده مدیریت ه مسئول پيگيری سایر مصوبات و موارد تعيين شده در رلسات در طی زمان تعيين شده و گزارش آن به  

 می باشد ل  عامل 

 رورت پيدا كند   تشکيل این رلسه  HSEمدیریت  رهت برگزاری رلسه بازنگری  تبصره : چنانچه در خار  از زمان از قبل تعيين شده  

 دهد زم را رهت تشکيل رلسه  انجام مينماینده مدیریت هماهنگی های ال 


