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 : هدف-1

( تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیر گذار بر ایمنی ، بهداشت و    HSE PLAN)     HSEهدف از تدوین  طرح   

  ، کارفرما   ، همکاران  های شغلی جهت  بیماری   ، مالی  ، خسارات  جانی  حوادث  بروز  از  پیشگیری  زیست جهت  محیط 

 می باشد.  حاضر در پروژه HSEپیمانکاران فرعی و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیب های زیست محیطی و بهبود عملکرد 

 

 دامنه کاربرد: -2

 .میباشد االجرا الزم فرعی( )اصلی و همکاران، پیمانکاران کلیه پروژه جهت کاری محیطهای کلیه در طرح این

 ژهوپر عملیات با مرتبط فعالیتهای آن  در که فیزیکی محل  هرگونه کاری ازمحیطهای منظور  است ذکر به الزم

فعالیت های شرکت در هنگام حمل و نقل کاال    HSEکنترل شرکت  انجام می شود . با توجه به این تعریف تاثیرات   تحت

 و یا ماموریت های خارج از سایت نیز با توجه به این طرح می بایست در نظر گرفته شود . 

 

 تعاریف: -3

 . دارند اشتغال شرکت در پیمانی یا رسمی صورت به که میشود اطالق  افرادی کلیه به :کارکنان

 یا  و  مالی خسارات یا و بیماری مصدومیت، صورت به آسیب، پتانسیل دارای که اقدامی یا و وضعیت منبع،   :خطر

 .آنهاباشد از ترکیبی

 آن  خصوصیات تعریف و خطر یک وجود تشخیص شناسایی  فرآیند :خطر شناسایی

 خسارت  یا بیماری مصدومیت، وخامت و خطرناک اتفاق  یک رخداد احتمال از ترکیبی :بهداشت و ایمنی ریسک

 .آید پدید اتفاق  آن موجب به که میتواند وارده

 خطر  از دوری درجه :ایمنی

 یا و  مرگ آن(،   وخامت از نظر )صرف بیماری مصدومیت، یک آن موجب به که کار با مرتبط اتفاق  :رویداد

 .دهد رخ بتواند یا رخداده اموال به خسارت
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 .شود اموال به خسارت یا و مرگ بیماری، مصدومیت، به منجر که است  رویدادی حادثه یک :حادثه

 عنوان به ندهد، رخ اموال به خسارت یا میر و مرگ  یا بیماری مصدومیت، آن موجب به که رویدادی :حادثه شبه

 یا رخداد خطرناک مورد اشاره قرار می گیرد .  "اتفاق ختم به خیر "،   "شبه سانحه  "،  "شبه حادثه  "یک 

 کار محیط یا و کاری فعالیت یک از که )روحی( ذهنی  یا  جسمی نامطلوب و تشخیص قابل  شرایط :شغلی بیماری

 .میشود بدتر کار محیط /فعالیت آن اثر بر ویا می شود ناشی

 که آنها بین متقابل روابط و انسانها جانوران، گیاهان، طبیعی، منابع خاک، آب،  هوا، شامل محیطی :زیست محیط

 .میشود شامل را دنیا کل تا سازمان از محیط، این .می کند آن فعالیت در سازمان

 زیست محیط با بتواند که سازمان یک خدمات یا محصوالت یا فعالیتها از بخشی :زیستی محیط جنبه

 .باشد داشته تاثیرمتقابل

 از ناشی آن از بخشی  یا تمام که نامطلوب، یا مطلوب از اعم زیست محیط در تغییری هر :زیستی محیط پیامد

 .می باشد سازمان یک زیستی محیط جنبه های

 این خواه آن ناشی  پیامد  وخامت و محیطی زیست جنبه یک رخداد احتمال از ترکیبی  :زیستی محیط ریسک

 .باشد بار فاجعه یا و دهد رخ بصورت تدریجی پیامد

 سازمان مرتبط می شود یا از آن تاثیر می پذیرد.  HSE: فرد یا گروهی که به عملکرد  طرف ذی نفع

 برآورده نشدن یک الزام . یک عدم انطباق می تواند هر گونه انحراف از موارد زیر باشد :  عدم انطباق:

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

 HSEالزامات قید شده در طرح  •

 .می پذیرد انجام بالقوه انطباق  عدم یک علت حذف برای که اقدامی :پیشگیرانه اقدام

 .می پذیرد صورت شده کشف انطباق  عدم یک حذف منظور به که اقدامی :اصالحی اقدام

ایشان که توسط  پاسخگویی اختیارات  افراد در دامنه  نهایی  .این    "شرح شغل  ": مسئولیت  تعریف می شود  آنها 

 .می شود شامل نیز را دائمی یا و موقت صورت به چه پایینتر رده های به شده تفویضموضوع اختیارات 

 .می شوند رها هوا در صورت زائد به که معلقی ذرات و بخارات گازها، :هوا آلودگی

 کاری  استانداردهای با مطابق مشخص کار یک انجام توانایی :صالحیت

 که را معمول غیر  وضعیت یک بروز از ناشی اثرات کاهش برای شده برقرار پیش از طرح یک :اقتضایی  طرح

 .باشد داشته آسیب را ایجاد پتانسیل

 بستگی اضطراری موقعیت وسعت .می باشد عمده حادثه یک از منتج اضطراری موقعیت یک  :اضطراری  موقعیت

 وسعت و می شوند درگیر وضعیت این در که سازمانهایی تعداد آن، به دنبال .دارد پیوسته وقوع به میزان رویداد و نوع به

 .دارد حادثه شدت به بستگی وضعیت اضطراری، با مقابله
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شود گفته  ناایمنی اعمال یا شرایط به :رسان آسیب بالقوه عوامل  در را حادثه یک  ایجاد پتانسیل که می 

 دیگر عامل چند یا یک با شدن جمع صورت در که می شود محسوب حادثه فاکتور یک عبارت دیگر به .باشد برداشته

 .می آید به وجود حادثه

 

 ارائه قابل خدمات ها و فعالیت شرح-4 

 برق  گیری اندازه لوازم اصالح و ضعیف،تست فشار و متوسط فشار  برق  های شبکه احداثموضوع شرکت: 

 برق  اداره جنب– پیروزی خیابان-خنج شهر-خنج شهرستان-فارسنشانی محل شرکت: 

 خیرگو  گاز فشار تقویت تاسیسات  کیلوولت 20 برق  انتقال خطوط نگهداری و تعمیراتموضوع پروژه: 

 کیلومتر  35طول به  عالمرودشت  برق  پست  تا خیرگو گاز  فشار تقویت تاسیسات-المرد شهرستان محل اجراء پروژه:

 

 تشریح فرایند کار   4-1

 تامین نیروی انسانی ماهر و ابزارآالت مورد نیاز •

 برنامه ریزی برای انجام کار در زمان مقرر  •

 دریافت مجوز برای شروع به کار  •

 استفاده از نقشه برای مکان یابی درست  •

 :، شامل چک کردن خط انتقال برق  •

 پایه ها بر اثر شکستگیتعمیرو یا تعویض  •

 اصالح سیم های دررفته   •

 ، شامل: و بارش های شدید   بازرسی از خط بعد از طوفان •

 جمع آوری اشیائی که روی خط افتاده اند   •

 برداشتن پرندگان خشک شده روی خط •

 تعمیر و یا تعویض پایه در اثرشکستگی که با باال آمدن آب ایجاده شده است •

 ، تغییرات شامل موارد زیر می باشد: و با حضور نماینده کارفرما  براساس درخواست کارفرما ایجاد تغییرات  •

 تعویض مقره ها  •

 تعویض یراق آالت پایه •

 تعویض پایه  •

 جا به جایی شبکه  •
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 H S Eفعالیت های ویژه کاری نیازمند در نظر گرفتن مالحظات   -4-2

( ریسک  ارزیابی  جدول  به  توجه  ذیل  7-9با  های  فعالیت   ،  )high risk    ویژه مالحظات  نیازمند  و    HSEبوده 

 میباشند

 تعویض پایه ها  •

 انجام عملیات در ارتفاع  •

 رانندگی   •

 

 

 نواحی تحت پوشش مدیریت پروژه  -4-3

پوشش   تحت  نواحی  در   به  عالمرودشت  برق   پست  تا  خیرگو  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات-المرد  شهرستانپروژه 

 انجام میشود . کیلومتر 35طول

  H S Eتشریح سیستم مدیریت  -5

 خط مشی  -5-1

از خداوند متعال و پشت  خنج  برق   سامانشرکت   استعانت  انسانیوبا  نیروی  تفکر   انه  ایجاد  با   ، متخصص و ماهر 

بلنیآفر ، گامی  بهبندگرا  بهبند ، رضایت مود کیفیت خدمات خود در جهت   ، د عملکرد زیست محیطی، ودی مشتریان 

، کارک  ایمنی  و سالمت  ایی  حرفه  بدی  هبرداشتان  ن بهدا شت   ، استقرارومنظن  است  به  اقدام    HSEمدیرت    ستمسی  ر 

 : ل زیر می داند ود را ملزم و متعهد به اصووخ هدوشر کت نم حدرسط

 . رعایت استاندارد های ملی و بین المللی 

 .فرهنگ ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی و بسط ارزشهای سازمانی هسعوت 

د ها و فعالیت های شرکت و ارتقاء  ند مستمر تمامی فرایوان در جهت بهبند و کاربردی کار ک نزش هدفموآم 

 . کار گروهی

 . د کیفیت کاریوان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبنی کارکزهگینو ا هارتقاء روحی 

 الت دوستد ار محیط زیستولیدمحصودگی های زیست محیطی و توازآل و پیشگیری شکاه  

 د مستمر سیستموان و بهبنادث ، حفظ و ارتقاء ایمنی و سالمت کار کومدا وم ح شکاه  

 سازمان  سطح در بهداشت و ایمنی ،  محیطی زیست های جنبه با  مرتبط  قانونی الزامات حفظ و اجرا 

ر وو به ط  هح به اجر ا در آوردوسط  هر ا در کلیین شرکت سیستم مدیریت ایمنی   ل باال،اور دستیابی اصوبه منظ

شرکت در ابتدای هر سال نسبت    نهمچنی  سیستم متعهد می داند.  ندمستمر و اثر بخشی ایود را نسبت به بهبومدا وم خ

ای  نبه تعیی راستای  ایمنی و بهداشت و محیط زیست در  نم  ناهداف  اقدام  با  هدوخط مشی  با  پاینزو  از طریق    ش گری 

 ر ا بررسی می   ه ان تحقق اهداف ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شدزمیل گیری و تحلیه،انداز

Code: HSE01 

REV: 01 
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 . دنک

ای از  راسخ  عزمی  اعتقاد کامل و  با  نم   ناینجانب  انتظار دارم   هدوسیستم پشتیبانی  از یکایک همکاران شرکت  و 

و    هدوتالش نمHSE های سیستم مدیریت  های استاندارد  هاستوو حفظ خ  نآن ، در برآوردی ساخت  حدرک صحین  ضم

 . دننمای ششود مستمر آن کوجهت بهب شیوسازمانی خ هدر جایگا 

  

 ماندی  بهرام

 مدیر عامل 

19/03/1397 
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کالن اهداف  بند خط مشی  اهداف خرد  

و   ملی  های  استاندارد  رعایت 

 . بین المللی

و   بهداشت   ، ایمنی  با  مرتبط  قانونی  الزامات  اجرای 

 محیط زیست
 بازبینی و به روز رسانی قوانین 

ح   شکاه وم  ،  ومدا  ادث 

و  ایمنی  ارتقاء  و  حفظ 

ک کار  بهب نسالمت  و  د  وان 

 مستمر سیستم 

حوادث و روز های از  افزایش ضریب ایمنی کار و کاهش  

 دست رفته

 آموزش اطفا حریق به مدت هر نفر یک ساعت 

 برگزاری برنامه معاینات شغلی

،  هسعوت ایمنی   فرهنگ 

محیطی و  بهداشتی و زیست

 .بسط ارزشهای سازمانی

و   بهداشت  و  ایمنی  فرهنگ  توسعه  و  آگاهی  افزایش 

 محیط زیست در بین پرسنل

توجیهی   یک    HSEآموزش  نفر  هر  مدت  به  پرسنل 

 ساعت در  ماه 

شرکت در کالس های کمک های اولیه تا پایان دی ماه  

مسئول   پرسنل    HSEبرای  به  آموزش  آن  از  بعد  و 

 HSEتوسط مسئول  

هدفموآم کاربردی  نزش  و  د 

ک بهب نکار  جهت  در  د  وان 

و   بهداشتی  و  ایمن  کار  انجام  با  کار  کیفیت  افزایش 

 دوستدار محیط زیست

میزان     tool box meetingبرگزاری جلسات   به 

 هر نفر دو ساعت در ماه 
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فرای تمامی  و نمستمر  ها  د 

فعالیت های شرکت و ارتقاء  

 کار گروهی

برای پرسنل جدیدالورود ) در     HSEآموزش توجیهی  

 صورت استخدام ( 

 آموزش ارزیابی ریسک 

حوادث   دهی  گزارش  نحوه   Anumallyآموزش 

report 

  قانونی   الزامات  حفظ  و  اجرا

  زیست   های  جنبه  با  مرتبط

  بهداشت   و  ایمنی  ،  محیطی

 سازمان   سطح  در

معرفی   و  کارفرما  و  مردم  نزد  بهتر  عمومی  جلوه  ایجاد 

بهداشت    ، ایمنی  دوستدار  نهاد  عنوان  به  شدن شرکت 

 ومحیط زیست

حفا وسایل  کارگیری  اجرای  به  هنگام  در  فردی  ظت 

 پروژه و به کارگیری سیستم های ایمن کار

مشارکت فعاالنه و هدفمند با سازمان ها و ارگان های  

 مرتبط مانند تامین اجتماعی، آتش نشانی ، شهرداری 

روحی ا  هارتقاء  ی  زه گینو 

جلب  نکارک طریق  از  ان 

بهب  و  آنان  د  ومشارکت 

 کیفیت کاری

 تنبیهاستقرار نظام تشویق و  
پرداخت پاداش در ازای پیشنهادات یا اقدامات کنترلی  

 اثر بخش 

پیشگیری    شکاه و 

زیست  وازآل  های  دگی 

ت و  الت  ومحص   لیدومحیطی 

 دوستد ار محیط زیست 

 کاهش آلودگی های هوا ، آب و خاک 

 کاهش مصرف انرژی 

 اجرای سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه 

 انجام معاینات فنی 

به  آموزش مصرف   اداری  انرژی در سیستم های  بهینه 

 پرسنل 
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 مسئولیت ها  6-2

 

 مدیر عامل 

 

 کارگاه  HSEمعرفی یکی از پرسنل شرکت به عنوان  مسئول  •

  HSEبا توجه به گزارشات مسئول   HSEمشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با •

 HSEشرکت در دوره های آموزشی  •

 تامین منابع تهیه تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار پرسنل •

 زگار با محیط زیست تامین منابع تهیه کاال و تجهیزات ایمن و سا •

 مدیر پروژه 

 

 

پروژه را بر عهده خواهد داشت . سایر مسئولیت ها شامل موارد زیر    HSEوی مسئولیت کلی در موضوعات  

 است :

و به روز رسانی آن متناسب با نیاز ها ،    HSEحصول اطمینان از  استقرار ، اجرا ، حفظ و نگهداری سیستم    •

 خطرات در مراحل مختلف انجام پروژه 

 پروژه و تامین منابع و تجهیزات مورد نیازHSEنظارت عالیه بر مسائل  •

بر   • موثر  ادوات  و  تجهیزات   ، فرعی  پیمانکاران   ، استخدامی  ارزیابی کارکنان  و  انتخاب  بر  در    HSEنظارت 

 پروژه  

از آگاهی و تبعیت کلیه کارکنان و پیمانکاران الزامات قانونی )اعم از الزامات محلی یا ملی(    حصول اطمینان •

 و سایر الزامات قانونی قابل کاربرد در پروژه. 

پروژه به مدیر پروژه پاسخگو می     HSE –PLANوی در خصوص پیاده سازی و تامین نیاز های  متناسب با   سرپرست کارگاه 

 باشد . سایر مسئولیت ها شامل موارد زیر می باشد : 

 

 اجرای تصمیمات مدیر پروژه )در رابطه با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارگاه(  •

 قابل انجام در پروژه (   HSEمطالعه شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) در رابطه با شرایط  •

 HSEز منابع مالی تخصیص یافته استفاده مناسب ا •

مطالعه روشهای اجرایی و دستورالعملهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و کنترل اجرای صحیح آنها در   •

 واحدهای تحت سرپرستی

 پیشنهاد اصالح روشها و دستورالعملها جهت بهبود و تسریع در اجراء عملیات واحدهای مربوطه •

 HSEام پرسنل بومی پیشنهاد و مشارکت در استخد •

 نظارت بر حفظ کلیه اموال و دارائیهای کارگاه تحت نظر. •

دوایر  • و  کلیه سازمانها  نظارت در  از حیثیت شرکت در حوزه تحت  دفاع  و  مبانی حقوقی  کلیه  از  حفاظت 

 دولتی و خصوصی

وضع  • بهبود  منظور  به  (ماهیانه)   ادواری  جلسات  برگزاری  و  کار  بهداشت  و  فنی  حفاظت  کمیته  تشکیل 
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 موجود 

 HSEپیگیری نیاز ها و حمایت از واحد   •

 HSEنظارت بر عملکرد واحد   •

 تذکر و برخورد قانونی با افراد خاطی، در زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست •

 

 HSEتهیه خط مشی  • نماینده مدیریت 

 با نظارت مدیریت HSEتهیه اهداف  •

فعالیتهای  • درکلیه  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  دستورالعملهای  و  اجرایی  های  روش  تدوین  و  تهیه 

 کارگاهی. 

 نظارت بر اجرای دستورالعملهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست درکلیه فعالیتهای کارگاهی.  •

 ی ایمنی و بهداشت و محیط زیست درسطح کارگاه نظارت بر برگزاری آموزشها •

 در پروژه   HSEپیگیری دعاوی قانونی مرتبط با   •

 پیگیری امورات مربوط گزارشات حادثه •

 HSEمسئول  

 

 ارائه گزارش ماهیانه فرم های مربوطه به نماینده مدیریت   •

 کارگاه اعالم نیاز و پیگیری، تجهیزات ایمنی و بهداشت و محیط زیست  •

 نظارت بر استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط پرسنل   •

آخرین  • به  دستیابی  برا  مداوم  پایش  و  فعالیت  حیطه  با  ارتباط  در  کاربردی  و  قانونی  الزامات  شناسایی 

 ویرایشات 

 ارائه گزارش مکتوب تمامی فعالیتها، به نماینده مدیریت  •

 تهیه گزارش حادثه در صورت وقوع رویداد و ارسال به نماینده مدیریت   •

ی و بهداشت و محیط زیست به سرپرست کارگاه و پیگیری نحوه برخورد معرفی افراد خاطی، در زمینه ایمن  •

 با این گونه افراد

 بازدید روزانه از مناطق و بخشهای در حال فعالیت  •

 ( tool box meetingبرگزاری آموزشهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست درسطح کارگاه)   •

 حصول به نتیجه نهاییمسئولیت پیگیری کلیه مصوبات جلسه کمیته ایمنی تا  •

 اجرای دستورالعملهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست درکلیه فعالیتهای کارگاهی  •

 صدور پروانه های مجوز کار   •

 پیگیری برای  انجام معاینات دوره ای کارکنان   •

 آموزش کمک های اولیه به کارکنان   •

 فنی و بهداشت کارطرح گزارشات و نواقص کارگاه در جلسه کمیته حفاظت  •
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 سایر پرسنل

 

به آنها   hseکلیه پرسنل در پروژه دارای شرح وظایف مدون بوده که قبل از شروع به انجام فعالیت توسط واحد 

ابالغ خواهد شد . کلیه پرسنل در پروژه به غیر از وظایف مشخص شده دارای شرح وظایف عمومی ایمنی ،  

 وارد زیر می باشد: بهداشتی و زیست محیطی بوده که شامل م

 جهت ابالغ الزامات و شرح وظایف   HSEمعرفی خود قبل از شروع به کار در پروزه به واحد  •

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع فعالیت آنها •

، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و الزامات کاری و قانونی    HSE-PLANآشنایی  با نیازمندیهای مرتبط یا   •

 و رعایت کامل آنها 

و  • بررسی  ثبت،  در  همکاری  و  تجهیزات(  و  داراییها  و  اموال  خسارات  و  رویدادها  )حوادث،  رویداد  گزارش 

 مدیریت آن با مسئولین مربوطه 

 HSEهمکاری در فرایند ارزیابی ریسک با مسئولین  •

 ونه عمل ناایمن که سالمت سایر افراد را به خطر بیاندازد.عدم انجام هرگ •

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

 HSEارائه پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به سرپرست واحد و پرسنل  •

فنی  حفاظت  کمیته 

 :و بهداشت کار

 

  HSEکمیته ایست متشکل از مدیر پروژه یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه ، سرپرست کارگاه ، مسئول  

ندگانی از کارگران و پیمانکاران و سایر افراد به عنوان مدعو که  کارگاه به عنوان دبیر جلسه ، نماینده یا نمای

 شرح وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت : 

 تنظیم و بازنگری اهداف پروژه   •

 پروژه   HSEتشکیل جلسات ماهانه به منظور بررسی وضعیت  •

 محیط زیست پروژهاتخاذ تصمیمات الزم در خصوص مسائل موثر بر ایمنی و بهداشت پرسنل و  •

 پروژه  HSEثبت و رسیدگی به مشکالت  •

 HSEتعیین اقدامات اجرایی الزم به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف  •

 تهیه گزارشات الزم به منظور ارائه به مدیر عامل  •

 نیازسنجی آموزشی و تجهیزات حفاظت فردی برای پرسنل •

بررسی   • از  اطمینان  حصول  و  خصوص پیگیری  در  تصمیمگیری  و  کارگاه  در  مهم  رویدادهای  و  حوادث 

 اقدامات الزم به منظور جلوگیری از بروز مجدد اینگونه حوادث
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 برنامه ها  اهداف 
 مقیاس 

وضعیت  

 موجود 
 فرمول محاسباتی هدف کمی

مسئول  

 اجرا 

تاریخ 

 شروع 

تاریخ 

 پایان 

  شفزایا

و    یآگاه

توسعه  

فرهنگ  

و   یمنیا

و   بهداشت 

  طیمح

در   ستیز

 پرسنل   نیب

آموزش  

توجیهی  

HSE 

نفر  

 *ساعت 
0 15 *12 =081  

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

ریزی   برنامه  افراد  تعداد 

مسئول   شده 

HSE  
 کارگاه 

شروع  

 پروژه 
 

افزایش  

ضریب ایمنی 

کاهش   کارو 

حوادث و روز  

های از دست  

 رفته 

افزایش  

جلسات  

tool box 

meeting 

نفر  

 *ساعت 
0 10 *2 *12=360  

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

ریزی   برنامه  افراد  تعداد 

 شده 

مسئول  

HSE  

 کارگاه 

شروع  

 پروژه 

ماه   هر 

بایست  

اجرا  

 شود  

آموزش اطفا  

 حریق 

نفر  

 *ساعت 
0 15 

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

 تعداد افراد برنامه ریزی شده 

 

مسئول  

HSE  

 کارگاه 

شروع  

 پروژه  
 

آموزش  

های   کمک 

 اولیه 

نفر  

 *ساعت 
0 15 

 

 تعداد افراد آموزش دیده 

 تعداد افراد برنامه ریزی شده 

 

سازمان  

هالل  

و   احمر 

مسئول  

hse 

شروع  

 پروژه 
 

اجرای  

الزامات  

قانونی   

با   مرتبط 

و  ایمنی 

 بهداشت  

رسانی   بروز 

و   قوانین 

الزام   و  ابالغ 

به   پرسنل 

رعایت  

قوانین  

تعداد  

بروز   قانون 

رسانی  

 شده  

18 30 

 

 تعداد انجام شده  

 تعداد برنامه ریزی شده 

 

مسئول  

HSE  

 کارگاه 

شروع  

 پروژه 
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 مربوطه   

کاهش  

انرژی   مصرف 

 و سوخت   

و   سرویس 

نگهداری  

و   پیشگیرانه 

انجام  

 تنظیمات  

تعداد  

سرویس  

 پیشگیرانه  

بار    3 0  

 

 تعداد سرویس انجام شده   

 تعداد برنامه ریزی شده 

 

پرسنل  

با  فنی 

نظارت  

مسئول  

HSE  

ابتدای  

 پروژه  

پایان  

 پروژه  

 

 استانداردها و قانونی الزامات   -8

مسئول   توسط  استانداردها  و  قانونی  الزامات  روش    HSEشناسایی  با   مطابق  و  الزامات  پروژه  شناسایی  اجرایی 

 انجام می گردد.   P-25قانونی و کارفرمایی با کد 

 پروژه   در  انطباق فعالیتها  وضعیت  از  را  گزارشهایی  و  داشته  عهده  بر  را  بند  این  اجرای  مسئولیت  پروژه  HSEواحد  

قوانین  الزامات  با نماید   ارائه  اجرایی  مدیریت   به  و  تهیه  ماهه  شش  صورت  به  و   صورت  به  گزارشات  این  سوابق.  می 

  . گزارش میگردد  کارفرما به سالیانه

  ی شده توسط مراجع قانون  نیتدو  یو بهداشت شغل  یمنیا  یطیمح  ستیو مقررات و استانداردهای ز  نیقوان  هیکل-

ن  ستیز  طی) سازمان حفاظت مح  ربطیذ   سازمانهای  و وزارت  بهداشت،  وزارت صنا  روی,وزارت  الزامات  عی،  ( جزو    و... 

م  ی قانون ز  ریباشند و سا   یسازمان  ا  یطیمح  ستیالزامات  بهداشت  یمنیو  قانون  یو  لزوماَ  شده    نیباشندتدو   ی نم  یکه 

 باشد .  ی م )کارفرمایان (  نظر آنها مشغول به کار ریکه شرکت ز یی موسسه ها  ایتوسط سازمان 

  و مقررات : نیقوان ییشناسا -8-1

ز  نیقوان های  جنبه  به  اعمال  قابل  و  مرتبط  استانداردهای  و  ضوابط   , مقررات  و    ی طیمح  ستی,  خطرات  و 

 قابل دستیابی می باشد.  F-91ومقررات با کد  نیفرم ثبت قوانتوسط , محصوالت و خدمات   تهایفعال یمنیا سکهاییر

 : نیبه قوان ی ابیدست -

 و بهداشت   یمنیو ا  یطیمح  ستیمسائل ز  و مقررات مرتبط و قابل اعمال در خصوص  نیآوردن قوان  بدست  برای

ومقررات   نی, با توجه به فرم ثبت قوان  تیریمد   ندهیبا نظارت نما  یشغل  و بهداشت  یمنیو ا  ستیز  طیمسئول مح  یشغل

کد   قانون  افتیدر  .برایF-25با  سا  یالزامات  هر    ریو  مورد  در  تماس   نیقوان  از  کیالزامات,  نظر  مورد  سازمانهای  با   , 

  ه یگردند . کل  یو مقررات مذکور به صورت مکتوب م  نیقوان  افت ی, فاکس,نامه ( و خواهان دریتلفن  گرفته ) حضوری ,

 گردد .  یکنترل م P-01با کد  کنترل مستنداتاجرایی  مقررات مذکور مطابق روش و نیقوان

 و مقررات: نیقوان ریتفس -
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ارقام موجود م  یو مقررات  نیدر مورد قوان  - ا  یطیمح  ستیباشد برای مسائل ز  ی که به صورت عدد و  و    یمنی، 

شغل کارشناس    یبهداشت  نما  HSEتوسط  نظارت  گ  تی ریمد  ندهیبا  اندازه  های  رییضمن  و   یطی مح  ستیز  جنبه 

 .  د ینما ی م  یبررس یآنها را با الزامات قانون  جیمورد نظر , نتا یمنیا سکهاییر

سازمان    یمنیا  سکهاییوخطرات و ر  یطیمح  ستیجنبه های ز  رییکه اعداد بدست آمده از اندازه گ  یدر صورت  -

 خواهد نمود .  نیتدو برای حفظ آن یکنترل دستورالعمل کیشده استاندارد باشد سازمان  نییتر از حد تع نییدر حد پا

  یمنیا  سکهاییوخطرات و ر  ی طیمح  ستیهای جنبه های ز  رییکه اعداد بدست آمده از اندازه گ  یدر صورت  -

تع از حد  باالتر  ها  نییسازمان  برنامه   ، باشد  استاندارد  کاهش   یی شده  ز  زانیم  برای  و    یطیمح  ستیجنبه  وخطرات 

 .   دیسازمان ارائه خواهد گرد یمنیا سکهاییر

  ک ی   مطابق  و مقررات بصورت عددی موجود نباشد سازمان برای پوشش دادن به آن الزام  نیکه قوان  یدر صورت  -

 رفتار خواهد نمود .  دستورالعمل کی ا ی برنامه

 : ربطیبه واحدهای ذ قوانین و مقرراتابالغ  -8-2

  ت یرعا  و مقررات و مواردی که پرسنل واحدهای مختلف ملزم به  نیهای انجام شده در مورد قوان  یبررس  جینتا  -

اجرا   یآنها م  با کد    ییباشد و مطابق روش  پ   P-26ارتباطات ومشاره  و  مرتبط   نفعیو طرفهای ذ  مانکارانیبه پرسنل 

 شود .  یم  انتقال داده

مقررات  نیقوان  ت یرعا  ی ابیارز  - اجرا  یو  روشهای  آن هستند مطابق  انجام  به  ملزم  پرسنل  اندازه    و   شیپا   ییکه 

 .ردیگ  یصورت م تیریمد ندهیتوسط نما رییگ

اطالع رسانی قوانین و مقررات و همچنین اطالع رسانی قوانین و مقررات به روز شده به پرسنل صورت  

نان قرار می گیرد و در صورت به روز  می گیرد به این صورت که نسخه پرینت شده قوانین در اختیار کارکـ

 شدن قوانین نیز نسخه ی قبلی قوانین جمع آوری شده و نسخه جدید با ویرایش جدید جایگزین میشود .  

اطالع رسانی قوانین و مقررات و همچنین اطالع رسانی قوانین و مقررات به روز شده به پرسنل صورت  

می گیرد به این صورت که نسخه پرینت شده قوانین در اختیار کارکـنان قرار می گیرد و در صورت به روز  

 د جایگزین میشود .  شدن قوانین نیز نسخه ی قبلی قوانین جمع آوری شده و نسخه جدید با ویرایش جدی

 و مقررات : نیبروز سازی قوان -8-3

به روز شده قوان  نیآخر  افتیجهت در  سالیانهدارد    فهیوظ  HSEکارشناس   برده در    نینسخه  نام  فرم  به مراجع 

 . دینما یرسم مکاتبات   ایمراجعه حضوری و   یالزامات قانون افتیبرای در F-91ثبت قوانین ومقررات با کد 
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لیستی از آیین نامه های مرتبط با زمینه فعالیت فعلی و احتمالی شرکت که آنها را شناسایی کرده و بدان پایبند  

 می باشد به شرح ذیل است:  

 محل کاربرد در پروژه تاریخ ویرایش  مرجع  مستنداتنام و مشخصات  ردیف

 HSEواحد  1338 وزارت کار  آیین نامه بهداشت عمومی در کارگاه ها  1

2 
  در   اشیا  و   مواد  کردن  جا   به  جا  و   نقل  و   حمل  حفاظتی  نامه  آیین

 ها  کارگاه 

 HSEواحد  1392 وزارت کار 

 HSEواحد  1349 وزارت کار  آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها  3

 HSEواحد  1374 وزارت کار  آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  4

 HSEواحد  1390 وزارت کار  وسایل حفاظت فردی آیین نامه  5

 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور  6
کار     –وزارت 

تامین   و  بهداشت 

 اجتماعی 

 HSEواحد  1386

7 
دستورالعمل اجرایی کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی آیین  

 نامه مشاغل سخت و زیان آور

کار     –وزارت 

تامین   و  بهداشت 

 اجتماعی 

 

 HSEواحد  1386

 1340 وزارت کار  آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو 1-7
 HSEواحد 

 HSEواحد  1353 وزارت کار  آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار 8

 HSEواحد  1386 وزارت کار  آیین نامه سیستم اتصال به زمین )ارتینگ(  9

 HSEواحد  1391 وزارت کار  آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه ها  10

11 
آیین نامه حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل  

 انفجار 

 HSEواحد  1342 وزارت کار 

 HSEواحد  1389 وزارت کار  آیین نامه ایمنی کارگران ، کارفرمایان و کارآموزان  12

13 
و   کارفرمایان   ، کارگران  ایمنی  نامه  آیین  اجرایی  دستورالعمل 

 کارآموزان 

 HSEواحد  1390 وزارت کار 

 HSEواحد  1387 وزارت کار  آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها  14

 HSEواحد  1389 وزارت کار  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 15

 HSEواحد  1389 وزارت کار  دستورالعمل اجرایی ایمنی امور پیمانکاری 16
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 HSEواحد  1394 وزارت کار  آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها  17

 HSEواحد  1390 وزارت کار  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع  18

 HSEواحد  1389 وزارت کار  آیین نامه ایمنی افراد دارای اختالل شنوایی در کارگا ه ها  19

 HSEواحد  1373 وزارت کار  آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت 20

 HSEواحد  1395 وزارت بهداشت  حدود مجاز مواجهه شغلی 21

 

 ارزیابی و مدیریت ریسک  -9

 تعاریف  -9-1

شکل جراحات انسانی یا  (: منبع ، وضعیت یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب رسانی به  HAZARDخطر) •

 بیماری یا ترکیبی از اینها باشد. 

: فرآیند شناسائی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و  (  HAZARD IDENTIFICATION)شناسائی خطر •

 تعیین مشخصات و عوارض آن.

 ) تابعی ( از احتمال و پیامد)های ( ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص . ی: ترکیب(RISK)ریسک •

: فرایند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به کفایت هر  (  RISK ASSESSMENTی ریسک )ارزیاب •

 گونه کنترلهای موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول می باشد یا خیر ؟ 

(: ریسکی که میزان آن تا سطحی کاهش پیدا کرده است که  ACCEPTABLE RISKریسک قابل قبول ) •

 د توسط سازمانی با توجه به تعهدات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای خود تحمل گردد. می توان

انجام میشود اطالق می  کنترلی موجوداقدامات   • اقداماتی که در حال حاضر جهت مهار خطرات  به کلیه   :

 گردد

 در شده تعیین معیارهای به تواند می که است  خسارت وقوع احتمال بیانگر احتمال رتبه  احتمال: رتبه •

 . انتخاب گردد ریسک ارزیابی مختلف های تکنیک

زیست محیطی • یا خدمات شرکت (  Environmental Aspect)جنبه  فعالیت ها، محصوالت  از  :بخشی 

 که بتواند بر محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد. 

 . است خسارت وقوع شدت بیانگر شدت رتبه : شدت رتبه •

 . باشد می شده شناسایی خطر با مواجهه میزان :تماس رتبه •
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 :شناسایی مخاطرات و پیامدها -9-1

مخاطرات روش    شناسایی  مدیر    what ifبا  از  متشکل  ای  کمیته  و    hseدر  پروژه  مدیر  و  فنی  مدیران  و 

 ها شناسایی میشود . "چه می شود اگر"سرپرست کارگاه صورت میگیردو تمامی ریسک ها با پاسخ به  

به اعضای تیم داده   hseقبل از انجام ارزیابی ریسک آموزش روش های شناسایی و ارزیابی ریسک توسط مسئول 

 میشود .  

 در شناسایی خطرات هر مرحله از فرایند موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد :  

 آمار حوادث و بیماریها  -1

 غیبت های ناشی از کار -2

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور  -3

 پیامد شدید  -4

 مشاغل تغییر یافته  -5

 مشاغل غیر روتین -6

 ارزیابی ریسک  -9-2

ارزیابی   کار   . آید  می  بدست  آنها  ریسک  سطح  و  ارزیابی  شده  شناسایی  مخاطرات   ، ریسک  ارزیابی  مرحله  در 

 ریسک نیز توسط همان تیم شناسایی مخاطرات انجام می پذیرد .  

امکان    آنها  در  که  مکانیکال  مخاطرات  ارزیابی  جهت  شرکت  روش    failure modeدر  از  دارد  و    FMEAوجود 

(    William fineدر آنها وجود دارد از روش ویلیام فاین )   exposureجهت ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی که امکان  

ویلیام استفاده میشود . از انجا که اکثر ریسک های حاصل از این پروژه بهداشتی و زیست محیطی می باشد از روش  

 به عنوان روش اصلی استفاده شده است .   فاین

بدست می آید استفاده می    روش ریسک از حاصلضرب رتبه احتمال در رتبه شدت در رتبه میزان تماس  در این

 شود. جداول ارزیبای ریسک به سه دسته ایمنی بهداشتی و زیست محیطی تقسیم شده اند . 

 رتبه  ( )شدت پیامد  consequence    -1جدول شماره   ردیف  

 100 ریال  میلیون 500 باالی خسارت ، تولید فرآیند عمده توقف ، نفر 5 باالی میر و مرگ فاجعه 1

 50 ریال  میلیون 500 تا میلیون 250 بین  خسارت ، نفر 5 تا 2 میر و مرگ 2

 25 ریال  میلیون 250 تا 100 بین  خسارت ، نفر 1 میر و مرگ 3

 15 ریال  میلیون 100 تا 10 بین خسارت دائمی( ناتوانی ، بدن از عضوی قطع ) جدی بشدت صدمات 4

 5 ریال  میلیون 10 تا 1 بین  خسارت ،  ناتوانی به منجر آسیب 5

 1 ریال  میلیون 1 زیر ، خفیف خسارت و آسیب ، صدمات 6
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 رتبه  میزان تماس(   (   exposure  -2جدول شماره  ردیف  

 10 روز  در ساعت 8 از بیش  / روز در یکبار تا / پیوسته بطور 1

 6 ساعت  در روز   8-6یکبار در هفته /  غالبا / تا   2

 3 ساعت در روز    6-4گهگاه ، بعضی اوقات / تا یکبار در ماه /   3

 2 ساعت در روز    4-2بطور غیر معمول و غیر عادی / تا یکبار در سال /   4

 1 ساعت در روز   2بندرت / به عنوان موردی که امکان تماس داشته باشد می شناسیم / کمتر از   5

 0.5 به طور جزیی / به عنوان موردی که امکان تماس داشته باشد ، نمیشناسیم  6

 

 

  

 

 :ریسک سطح -9-3

 که هایی ریسک . روند می بکار خطر( ) نگرانی هر  برای ریسک معادل سطح تعیین جهت احتمال و شدت   رتبه

 ریسک . شوند اصالح فوراً کاری هر از قبل بایستی و هستند قبول قابل غیر عموماً گیرند قرارمی باال و شدید طبقه در

 نمی بوجود خسارتی اینکه از اطمینان جهت مناسب کنترلی به اقدامات نیاز گیرند  می قرار متوسط طبقه در که هایی 

 .مطرحند قبول ریسک قابل بعنوان ، دارند قرار پایین درطبقه که هایی ریسک. دارند ، آید

R= P*C*E 
R= RISK =   ریسک 

P= probability =  احتمال وقوع 

C= consequence = شدت پیامد     

E= exposure =  میزان تماس  

 

 رتبه  )احتمال وقوع(     probability    -3جدول شماره ردیف

 10 . است درصدد 50 از بیشتر وقوع شانس / است محتمل اغلب 1

 6 است / امکان دارد .  50/50شانس وقوع   2

 3 درصد است    50می تواند تصادفی اتفاق بیفتد / شانس وقوع کمتر از   3

 0.5 احتماال تا چند سال بعد از تماس اتفاق نمی افتد ، اما امکان وقوع دارد   4

 0.1 عمال وقوعش غیر ممکن است / هرگز اتفاق نمی افتد   5



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

صورت می گیرد .    F-94تعیین ریسک فعالیت ها از طریق فرم ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی با کد  

برای سطوح ریسک خیلی زیاد ،زیاد و متوسط بعد از اجرای اقدامات پیشنهادی تکمیل   2در فرم مذکور قسمت ارزیابی  

 می شود 

 

 

 رتبه  سطح بندی ریسک   –  4جدول شماره  

 )زیاد(   H یابد  کاهش  خطر تا شود متوقف بایستی فعالیت ، است نیاز فوری اصالحات   1500-200

 )متوسط(    M گیرد  صورت بایستی وقت اسرع در الزم توجهات 199-90

 )کم(  L باشد  کنترل و نظارت تحت خطر   89-0

 

 سکیمرحله سوم : کنترل ر  -9-4

اصل   براساس  و  گیری  تصمیم  های  معیار  جدول  اساس  بر  ریسک   ALARP  ((As Low Asکنترل 

Reasonably Practicable   .صورت می گیرد 

ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت مطابق کد   ارزیابی جنبه های زیست   P-27روش شناسایی و  و شناسایی و 

 انجام میپذیرد.   P-23های زیست محیطی با کد محیطی مطابق با روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه 

 جدول ارزیابی ریسک -9-5

 ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی

 فعالیت  تجهیزات   خطر  پیامد اقدامات کنترلی  ارزیابی ریسک

 احتمال وقوع  میزان تماس  شدت پیامد سطح ریسک 

HIGH 50 6 6 

  –  مطمئنه  سرعت  با  رانندگی

  همراه  بدون  رانندگی  ممنوعیت

 بیمه   داشتن–  نامه  گواهی  داشتن

  نامه  بیمه  داشتن  –  ماشین  نامه

  معاینه  برگه  داشتن  –  ثالث  شخص

ایمنی  کمربند  بستن  به  الزام  –  فنی  

  –  شکستگی  –  مرگ

مغزی   ضربه  
 تصادف 

خودرو  

   سواری

 جرثقیل 

 رانندگی 

HIGH 50 6 6 

  –رانندددگی بددا سددرعت مطمئندده  

ممنوعیددت رانندددگی بدددون همددراه  

داشددتن  بیمدده  –داشتن گواهی نامه  

آسیب به وسایل  

 نقیله و سرمایه  
 تصادف  

خودرو  

   سواری
 رانندگی 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

داشددتن بیمدده نامدده    –نامه ماشددین  

داشتن برگه معایندده    –شخص ثالث  

 الزام به بستن کمربند ایمنی    –فنی 

 جرثقیل 

HIGH 50 6 6 

  –رانندددگی بددا سددرعت مطمئندده  

ممنوعیددت رانندددگی بدددون همددراه  

داشددتن  بیمدده  –داشتن گواهی نامه  

داشددتن بیمدده نامدده    –نامه ماشددین  

استراحت کافی قبددل   –شخص ثالث 

پرهیددز از مصددرف دارو    0از رانندگی  

  -های خواب آور قبددل از رانندددگی   

توقددف و اسددتراحت در زمددان ایجدداد  

 شدن حالت خواب آلودگی  

 

ادف و مرگ یک  تص

  –یا چند نفر   

ضربه    –شکستگی  

تصادف با    –مغزی  

 خودرو های سواری  

خواب آلودگی  

 راننده  

خودرو  

   سواری

 جرثقیل 

 رانندگی 

HIGH 50 6 6 

  –رانندددگی بددا سددرعت مطمئندده  

ممنوعیددت رانندددگی بدددون همددراه  

داشددتن  بیمدده  –داشتن گواهی نامه  

داشددتن بیمدده نامدده    –نامه ماشددین  

استراحت کافی قبددل   –شخص ثالث 

پرهیددز از مصددرف دارو    0از رانندگی  

  -های خواب آور قبددل از رانندددگی   

توقددف و اسددتراحت در زمددان ایجدداد  

 شدن حالت خواب آلودگی  

 

 آسیب به سرمایه 
آلودگی   خواب 

 راننده 

خودرو  

   سواری

 جرثقیل 

 رانندگی 

HIGH 50 3 3 

شما باید به سددرعت تمرکددز کنیددد و  

عمل نمایید . این لغات را با  سلسله  

مراتب به خاطر بیاورید . پمپ کردن  

کددم کددردن    –ترمددز دسددتی   –پدال 

   –دنده ) تغییددر بدده دنددده سددنگین( 

 پیدا کردن مکان امن  

پمپ کردن پدال )زمانی که سیستم  

است از روش پمپ پدال     ABSشما  

مرگ یک    –تصادف  

 یا چند نفر 
 ترمز نقص فنی 

خودرو  

 سواری 

   جرثقیل

 رانندگی 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

ین روش گاهی  استفاده ننمایید( در ا

اوقات فشار ترمز برخواهددد گشددت و  

 ترمز عمل خواهد کرد  

به آرامی سددعی کنیددد از ترمددز    –  2

دسددتی بددرای کددم کددردن سددرعت  

استفاده نمایید ) اما بدون مانع شدن  

 شدید(  

تغییر وضددعیت دنددده بدده دنددده   – 3

سنگین ) در دنده های اتوماتیک بدده  

حالت دنده سنگین( که به کم شدن  

 می کند    سرعت کمک

. در کنار جاده بدنبال نقطدده امنددی  4

 برای متوقف کردن خودرو باشید  

این اعمال همراه بددا دقددت در تغییددر  

مسیر و کنترل اتومبیل باید به طددور  

سریع و پیوسددته انجددام گیددرد . هددر  

چقدر سرعت عمل شما بیشتر باشددد  

 شما ایمن تر خواهید بود

HIGH 25 2 3 

، تابلو در    تعمیر و نگهداری  حین  در

دست تعمیر را روی غربیلک فرمان  

 .نصب کنید

آسیب به اموال و  

 افراد 

راه اندازی  

دستگاه هنگامی  

که در دست 

 تعمیر است 

 

 خودرو 

 سواری 

 جرثقیل 

تعمیر و  

 نگهداری 

HIGH 25 3 3 

مسیرهای برق با  درهنگام عبور از  

ولتاژ باال نکات ایمنی را رعایت  

کنید. در این مواقع اپراتور باید از  

کفش الستیکی یا چرمی برای  

جلوگیری از شوک های الکتریکی  

 .استفاده کند

 برق گرفتگی آسیب به فرد

خودرو  

 سواری 

 جرثقیل 

عبور از  

مسیرهای  

برق با ولتاژ  

 باال

         



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

         

         

High  25 3 3 

  باطری  و  ضدیخ  ،  روغن  –سوخت  

  از.  باشند  می  خطرناک  مواد  جزء 

  خودداری  آتش  به  آنها  کردن  نزدیک

 .کنید

ابتدا روش استفاده از کپسول های  

را بیاموزید تا درمواقع    آتش نشانی 

ضروری به نحو احسنت از آن  

 .استفاده کنید

کلیه مواد اشتعال زا از جمله کاغذ،  

غیره را از اطراف موتور  پارچه و  

 .بیرون بریزید

 حریق 

نگهداری و  

استفاده  

سوخت  نادرست  

  ،  روغن  –

 باطری   و  ضدیخ

  –سوخت  

  ،  روغن

 و  ضدیخ

 باطری 

تعمیر و  

 نگهداری 

ALARP 15 3 3  توقف کار در شرایط جوی نامناسب 

 آسیب 

 جراحت 

 ضربه مغزی 

 مرگ 

افتادن از ارتفاع  

در شرایط جوی  

 نامناسب 

  انبردست ،

گراند فشار  

  متوسط،

سیم چین  

، فاز متر،  

  مولتی متر

کمربند  

صعود از  

 تیربرق 

انجام  

تعمیرات  

در  خطوط  

 ارتفاع 

ALARP 15 3 3 

،    استفاده از کمربند ایمنیپیشنهاد    

، هارنس  کاله ایمنی چانه بند دار

 لنیارد ،

 آسیب 

 جراحت 

 ضربه مغزی 

 مرگ 

 افتادن از ارتفاع 

 انبردست ، 

گراند فشار  

  متوسط،

سیم چین  

، فاز متر،  

  مولتی متر

کمربند  

صعود از  

انجام  

  تعمیرات

در    خطوط

 ارتفاع 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 تیربرق 

High 25 3 3 
اطمینان در استفاده از چوب استیک  

 های استاندارد و عایق 

 آسیب 

 جراحت 

 مرگ 

 برق گرفتگی

چوب  

استیک یا  

چوب  

 پرش 

قطع و وصل  

کلیدهای  

 شبکه 

High 25 3 3 
اطمینان در استفاده از چوب استیک  

 های استاندارد و عایق 

 آسیب 

 جراحت 

 مرگ 

 برق گرفتگی

چوب  

استیک یا  

چوب  

 پرش 

برداشتن  

اشیا یا  

پرندگان  

خشک شده  

 از روی خط

High 25 3 3 

اطمینان از سالم بودن تجهیزات در  

 هنگام کار 

اطمینان از قطع بودن برق قبل از  

 شروع کار 

 آسیب 

 جراحت 

 مرگ 

 برق گرفتگی

  انبردست ،

گراند فشار  

  متوسط،

سیم چین  

  ، فاز متر

فشار  

،  متوسط

کمربند  

صعود از  

 تیربرق 

انجام  

  تعمیرات

در    خطوط

 ارتفاع 

ALARP 25 2 3 

اطمینان از سالم بودن تجهیزات در  

 هنگام کار 

اطمینان از قطع بودن برق قبل از  

 شروع کار 

 آسیب 

 جراحت 

 مرگ 

 برق گرفتگی

گراند فشار  

  متوسط،

سیم چین  

  ، فاز متر

فشار  

،  متوسط

کمربند  

صعود از  

 تیربرق 

تغییر در 

مسیر  

 خطوط برق 

ALARP 25 2 3   استفاده از کمربند ایمنیپیشنهاد    ، گراند فشار   افتادن از ارتفاع  آسیب  

  متوسط،

تغییر در 

مسیر  



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

، هارنس،  کاله ایمنی چانه بند دار

 لنیارد

 جراحت 

 ضربه مغزی 

 مرگ 

سیم چین  

  ، فاز متر

فشار  

،  متوسط

کمربند  

صعود از  

 تیربرق 

 خطوط برق 

High 50 2 3 

استفاده از راننده مجرب و دقت در  

برداشتن پایه و جایگذاری پایه  

 جدید 

آسیب  

 انسانی،جراحت 
 جرثقیل  افتادن پایه  

تعویض پایه  

های  

 شکسته 

Low 1 3 3 

استفاده از راننده مجرب و دقت در  

جایگذاری پایه  برداشتن پایه و  

  جدید

آسیب  

 انسانی،جراحت 
 جرثقیل    افتادن پایه

اصالح  

پایه های  

 کج شده

 

 ارزیابی ریسک بهداشتی و سالمتی

 فعالیت  تجهیزات  خطر  پیامد اقدامات کنترلی  ارزیابی ریسک 

شدت   سطح ریسک 

 پیامد

میزان  

 تماس 

احتمال  

 وقوع 

ALARP 

استفاده از جرثقیل هایی به جهت تعمیرات تا   6 3 5

 فرد به صورت صحیح بایستد  

استفاده از کمربندهای استاندارد در صورت عدم  

 استفاده از جرثقیل    

درد در ماهیچه  تغییر پوسچر بدن 

ها و عضالت به  

دلیل نحوه قرار  

گرفتن اعضای  

 بدن 

انبردست  

گراند    ،

فشار  

  متوسط،

سیم چین  

  ، فاز متر

فشار  

،  متوسط

کمربند  

صعود از  

تعمیر 

خطوط در  

 ارتفاع 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 

 

 

 

 

 تیربرق 

ALARP 15 3 3 بهداشتی شرایط در  فردی حفاظت تجهیزات  

 .شود نگهداری 

تجهیزات   بیماری شدن کارگر 

فردی   حفاظت

شرایط    در

بهداشتی  

 نمی  نگهداری

 .شود

تجهیزات  

حفاظت  

 فردی 

 فرآیند کار

Low 5 2 3   پایه بایستی کامال  محوطه در هنگام جابه جایی

خالی از افراد باشد و فاصله افراد تا محل انجام  

 کار حفظ شود 

پریدن تکه های  

شکسته در چشم و  

سایر نقاط بدن و  

 ایجاد سوزش و زخم  

افتادن پایه و  

 شکستن آن 

تعویض پایه   جرثقیل 

های  

 شکسته 

Low 5 2 3   محوطه در هنگام تعمیرات باید خالی از افراد

 فاصله گرفتن افراد از پایه در حال تعمیر  –باشد  

برخورد با چشم یا  

سر و صورت و ایجاد  

 زخم و سوزش 

در رفتن سیم 

معلق و افتادن  

 سیم

  انبردست

  گراند  ،

  فشار

  متوسط،

  چین  سیم

  متر  فاز  ،

  فشار

  متوسط،

  کمربند

  از  صعود

 تیربرق 

تعمیر 

 خطوط 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 

 ارزیابی ریسک مخاطرات زیست محیطی

جنبه زیست  پیامد اقدامات کنترلی  ارزیابی ریسک 

 محیطی

 فعالیت  تجهیزات  

شدت   سطح ریسک 

 پیامد

میزان  

 تماس 

احتمال  

 وقوع 

High 50 2 3   انجام بررسی بر روی ماشین آالت که دارای

آلودگی  معاینه فنی باشند و برای محیط زیست  

استفاده از ماشین های مناسب با    -ایجاد نکنند

 محیط زیست مثل ماشین های خورشیدی و..... 

خودرو   ایجاد دود  آلودگی هوا 

سواری و  

 جرثقیل 

 رانندگی  

High 50 2 3   اشیا افتاده روی زمین و پاکسازی  جمع آوری

   زمین

انداختن اشیا   آلودگی خاک 

قرار گرفته بر  

روی سیم ها بر  

 روی زمین 

چوب  

استیک یا  

چوب  

 پرش 

بازدید های  

 دوره ای  

Low 1 3 10   انجام بررسی بر روی ماشین آالت که دارای

معاینه فنی باشند و برای محیط زیست آلودگی  

 ایجاد نکنند 

تعویض    جرثقیل ایجاد دود   آلودگی هوا 

پایه های  

 شکسته  

Low 1 3 10   دارای  انجام بررسی بر روی ماشین آالت که

معاینه فنی باشند و برای محیط زیست آلودگی  

 ایجاد نکنند 

صاف     جرثقیل ایجاد دود   آلودگی هوا 

کردن پایه  

های کج  

   شده
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 زمان بندی اقدامات کنترلی  -9-6

 زمان انجام  شرح اقدام کنترلی  ردیف  

 96اسفند ماه  مراجعه برای معاینه فنی در   انجام معاینه فنی ماشین آالت   1

 قبل از شروع پروژه  خرید هارنس  2

 قبل از شروع پروژه  safety netخرید   3

 قبل از شروع پروژه  و هوشمند  کاله ایمنی چانه بند دار تهیه   4

 قبل از شروع پروژه  گتر و دستکش چرمی تهیه   5

 قبل از شروع پروژه  تهیه کفش ایمنی 6

 پروژه قبل از شروع   تهیه پد عایق  7

 قبل از شروع پروژه  عینک ایمنیتهیه   8

 قبل از شروع پروژه  آتش نشانی پودری تهیه کپسول   9

 قبل از شروع پروژه  تهیه جعبه کمک های اولیه  10

 قبل از شروع پروژه  MSDSنصب   11

 هر روز یکبار  بازرسی از انبارو بازرسی از ظروف و اطمینان از بسته بودن  آنها    12

 قبل از شروع پروژه  تهیه از دستکش الستیکی عایق و پد الستیکی عایق زیر پای کارگر  13

 هر روز قبل از شروع کار  چک کردن وسایل حفاظت فردی  14

 قبل از شروع پروژه  تهیه ماسک فیلتر دار 15
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 سازو کار اثر بخشی اقدامات کنترلی  -9-7

-Pو روش اجرایی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه با کد     P-45شرکت طبق روش اجرایی مدیریت تغییرات با کد   

 اثر بخشی اقدامات را سنجش و زمان بندی مینماید.    03

 

هرگونه تغییر در ساختار سازمانی ، منابع انسانی ، شرایط کاری و محیطی ، محصوالت یا خدمات ، روشهای اجرایی 

 IMSو غیره بایستی توسط مدیر  (    HSE، ایمنی و بهداشت ، محیط زیست )  و دستورالعملها کاری )اطالعات مستند(  

در مجموعه می توانند در حوزه های کاری خود تغییرات  تحت کنترل و مدیریت باشد. کلیه پرسنل و یا افراد ذینفع  

-Fمورد نیاز خود را که بواسطه ورودیهای زیر ممکن است شناسایی گردند را از طریق فرم پیشنهادات و انتقادات با کد  

ورت طبق روش اجرایی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه اقدام نموده و در ص IMSاعالم می نماید. مدیر   IMSبه مدیر  07

اقدام با کد    اصالحی  پذیرش موضوع و تعریف  بایستی آن تغییر در فرم ثبت و کنترل تغییرات  ثبت و   F-237الزمه 

 کنترل گردد.

 بایستی موارد زیر لحاظ گردد.  F-237طبق روند تعریف شده در فرم ثبت و کنترل تغییرات با کد 

 مدت زمان اعمال تغییر بصورت آزمایشی تعریف گردد.  -1

ورد نیاز این تغییر تعریف و تجهیز گردد )شامل منابع سخت افزاری ، نرم افزاری و نیروی انسانی و  منابع م -2

 )... 

منابع آزاد شده حاصل از تغییرات جدید )شامل منابع سخت افزاری ، نرم افزاری و نیروی انسانی و ...( و   -3

 تعیین تکلیف و مدیریت این منابع

 ت اعمال شده مطابق با روش اجرایی مدیریت ریسکاعمال نتایج مدیریت ریسک بر تغییرا -4

 اقدامات کنترلی و پیشگیرانه احتمالی  -5

 درج و ثبت نتیجه نهایی تغییرات اعمال شده  -6

 

 ورودیهای تعریف تغییرات از طرق زیر می باشد:

 F-07فرم پیشنهادات و انتقادات با کد  -

 جلسات بازنگری مدیریت  -

 HSEمدیریت ریسک و ارزیابی ریسک در  -

 مدیریت دانش  -

 پایش فرایندها  -
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 نتایج حاصل از تحلیل شکایات مشتریان  -

 ممیزی های داخلی ، خارجی و مشتری  -

 تجزیه و تحلیل داده ها  -

 نتایج حاصل از بررسی و تحلیل میزان پیشبرد اهداف کیفی ، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی  -

 جلسات تخصصی ، عمومی و شورای هماهنگی و ...  -

 تغییرات در الزامات قانونی و یا کارفرمایی )مشتری( -

 پس از انجام مدیریت تغییر بر تغییرات ممکن است سه حالت برای نتیجه نهایی حاصل گردد: 

 داشت دوام تغییر: در این حالت تغییر اعمال شده بر اساس نتایج حاصله مثبت بوده و دوام خواهد  -1

نیاز به بررسی بیشتر: در این حالت با توجه به دوره آزمایشی تعریف شده رد فرم ثبت و کنترل تغییرات با  -2

لذا مدت    F-237کد   بیشتری هست.  زمان  نیازمند  نتایج مطلوب  به  هنوز جهت دستیابی  اما  تمام شده  فرصت دوره 

ازمایشی بایستی سایر  دوره آزمایشی بیشتر خواهد شد تا نتایج بهتری کسب گردد. بدی هی است با تمدید مدت دوره 

 عوامل موثر همچون مدیریت ریسک مجدد انجام گردد. 

حذف تغییر : در صورت عدم کسب نتایج مطلوب تغییر اعمال شده حذف و به حالت قبل برگردانده خواهد  -3

 شد. 

-Fتغییرات اعمال شده با کد    به جهت کنترل کلیه تغییرات انجام شده در سازمان ، همه تغییرات در فرم لیست

 ثبت و تا حصول نتیجه نهایی کنترل می گردد.  245
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 فرم مدیریت تغییرات 
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 آموزش و آگاهی، صالحیت   -10

 آموزش -10-1

-Fبا  کد مربوطه    یاز پرسنل شاغل در سطح شرکت توسط واحد آموزش فرم خالصه سوابق آموزش  کیهر    یبرا

 گردد.     ی م ینگهدار یو یو در پرونده آموزش F-156پرسنل با کد  ستیشده  منطبق بر ل لیتکم   20

  F-21با کد مربوطه  آموزش کارکنان    یهای آموزشی نسبت به ارسال فرم نیاز سنجآموزش در ارتباط با برنامه  واحد

. مسئولین واحدها پس از تکمیل فرم مربوطه تا پایان  د ینما  یدر دو ماهه آخر هر سال اقدام م  ربطیذ  یبه کلیه واحدها

 دهند.     یهر سال آنرا به واحد آموزش ارجاع م

از   هید ییها و اخذ تااز واحد   F-21آموزش کارکنان با کد مربوطه    یفرم های نیاز سنج  افت یآموزش بعد از در  واحد

با واحد،می  تیریمد   نده ینما ،تا زمان دورهبایست نسبت به تماس  اقدام نموده  ها را تعیین  ها و سازمان های آموزشی 

زمان دوره دریافت  از  پدس  و  بنماید  به  نسدبت  تقو  ریزیرنامهها  فرم     F-22با کد  انهیالآموزشی س  میآمدوزشی طدبق 

نماید و در صورت عدم تایید تغییرات ارسال می   تی ریمد  ندهیمنظور تایید برای نماکند. سپس این فرم را بهاقدام می

منظور شرکت افراد در به  منماید. بعد از تایید برنامه ،واحد آموزش مسئولیت هماهنگی و انجام امور الزالزم را اعمال می

هماهنگی الزم را جهت شرکت افراد F-23ه دارد. واحد آموزش طی فرم  اعالم زمان کالس آموزشی    ها را بر عهد دوره

 دهد. در دوره را انجام می

ای داشته باشند ،موارد توسط مسئول واحد طی  صورتی که هریک از واحدها خارج از برنامه آموزشی نیاز به دوره  در

  نده یرسد و ایشان در صورت تایید نمابه اطالع واحد آموزش می F-24اکد فرم درخواست دوره/ سمینار خارج از برنامه ب 

انج  تیریمد را  برگزاری دوره  را جهت  به   می  امهماهنگی الزم  برنامه   از   آموزشی خارج   در صورتی که دوره  دهند. 

را    F-25سازمان  معرفی شود ، مسئول آموزش  با  تکمیل فرم اعالم دوره آموزشی / سمینار خارج از برنامه آن با کد  

خود اعالم نمایند و    ددارد ،تا ایشان نظر خود را در مورد کارکنان واحنیاز ارسال میها با توجه به  برای مسئولین واحد

 شود . ارسال می  تیریمد نده یسپس جهت تایید برای نما

-Fصورتی که دوره آموزشی در داخل سازمان برگزار شود ،فرم حضور و غیاب افراد شرکت کننده در دوره با کد    در

 گردد. تکمیل شده و توسط مدرس دوره تایید می  26

شود و در مورد   یصادر م  F-29شود گواهینامه با کد مربوطه  ر میهایی که در داخل سازمان برگزامورد دوره  در

میهاییدوره برگزار  سازمان  از  خارج  میکه  آموزش  ،مسئول  افراد شود  گواهینامه  دریافت  جهت  الزم  پیگیری  بایست 

 ها را انجام دهد. شرکت کننده در دوره

دوره  یک و  ها  ،گواهی صالحیت  فرد  هر  آموزشی  مدارک  کپی  از  واحدد  صفحه  در  وی  توسط  شده  گذرانده  های 

 .شودشود. خالصه این مدارک برای هر فرد در فرم خالصه سوابق آموزشی ثبت میآموزش نگهداری می
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 مسئولین فرایند آموزش:   -10-1-1

نیز   پس  زین  و  است  نموده  کارفرما شرکت  از سوی  برگزار شده  آموزشی  های  تمامی کالس  در  کنون  تا  شرکت 

 گردد که در تمامی کالس هایی که از سوی کارفرما در آینده  برگزار خواهد شد نیز شرکت نماید . متعهد می 

 مسئولیت تعیین آموزش های مورد نیاز کارکنان بر عهده مدیران واحد ها ست . 

 مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی آموزش برعهده نماینده مدیریت می باشد  . 

 یاز کارکنان بر عهده مدیر عامل می باشد. مسئولیت تصویب آموزش های مورد ن

مسئولیت اجرای برنامه های آموزشی با توجه به تقویم آموزشی هر سال معین میگردد .که در مورد آموزش های  

در مورد مباحث اطفا حریق ، سازمان آتش نشانی منطقه و در مورد مباحث کمک    hseبر عهده مسئول    hseداخلی  

 های اولیه ، سازمان هالل احمر می باشد 

 

 نحوه سنجش کارایی و اثر بخشی دوره های برگزار شده : -10-1-2

 

نماید. در  می  F-27دوره آموزشی با کد    ی ابیآموزش پس از پایان دوره اقدام به نظرسنجی از افراد طی فرم ارز  واحد

باشد ،    6که این میانگین کمتر از  ها را تعیین نموده و در صورتیپایان نظرسنجی واحد آموزش میانگین کل نظرسنجی

  ی آموزش  یمجدداً برگزار شود. دو  ماه پس  از برگزاری  دوره ها  دورهعلل باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز  

اقدام به تعیین اثربخشی    F-28با کد مربوطه    یآموزش  ی دوره ها  یاثربخش  زانیآموزش  با  ارسال  فرم سنجش م  واحد

 نماید و در صورت غیر اثربخش بودن دوره علل باید مورد بررسی قرار گیرد.  از مسئولین واحدها می

عملی    نیهمچن و  تئوری  های  دوره  بررس   HSEاثربخشی  طریق  و   یاز  ایمنی  موارد  رعایت  میزان  و  حوادث  آمار 

بررسی آمار حوادث در منطقه ، بررسی گزارشات   باHSEزیست محیطی سنجیده می شود. برای این منظور، سرپرست  

بررسی میزان   د،یتول  ا ی کارگاه    طیاز مح  یاز واحدها ، بررسی گزارشات بازدیدهای زیست محیط  HSEبازدیدهای ایمنی  

اثربخشی آموزش ها در سایت  رعایت قوانین و   مقررات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی بصورت سالیانه ، نسبت به 

های   دوره  باشد،  داشته  بهبود  روند  گذشته  سال  به  نسبت  مذکور  گزارشات  و  آمار  وضعیت  چنانچه  نماید.  می  اقدام 

سرفصل دوره ها و یا   یریتکرار آن ، تغدوره ها ،دوره    ریآموزشی اثربخش واقع شده است. در غیر اینصورت ،نسبت به تغی

 مدرس اقدام خواهد شد.  ریتغی
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Form Code : F-2 

Rev.: 00 

 تاريخ:

سنجش میزان اثر بخشی دوره های  

 آموزشی 
 

 از: واحد آموزش 

 به :

اثربخشي دوره آموزشي   تاريخ  …………………….………………………لطفاً در خصوص  امتيازات    …………………. كه در   ، برگزار گرديده است 

 هر فرد را تعيين نماييد.

 نام افراد  رديف 
جمع  (  0 – 20اهداف و امتيازات)محدوده امتيازات بين 

 امتيازات 

 = ميانگين   جمع امتيازات 

         5 A B C D E 
         

         

         

         

         

         

  اثربخش  14جمع كل بيشتر از 

  غير اثربخش  14جمع كل كمتر از 

 = جمع كل   ميانگين     

 تعداد افراد            

 

 

 توضيحات مسئول واحد :   

              

 

 امضاء:                                            

 ارزيابي دوره آموزشي :     

 

            

 

 مسئول آموزش :                                            

 اهداف دوره آموزشي :

A : ايمن فرد هنگام كار تاثير مستقيم در عملكرد        B  :   برای پيشنهادات بهبود          ايجاد انگيزه            C : افزايش كيفيت كار                        

 d    :  كار بدون حادثه( افزايش كميت كار(                    

E :  و همكاریمشاركت افزايش حس 
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 آموزش نیروهای جدیدالورود: -10-1-3

)متناسب  با     HSE  یتخصص   یآموزش ها  نیو  همچن   یمقدمات   یباید آموزش ها  ت یپرسنل شاغل در سا  تمامی 

 این آموزش ها شامل :  شرکت ببینند.  یمربوطه( را قبل از شروع کار در پروژه هاشغل 

 قوانین و نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی   •

 قوانین مرتبط با مجوز های کار   •

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

 موارد مرتبط با شرایط اضطراری در سایت و و ظایف افراد در بروز این شرایط  •

 موارد مرتبط با مدیریت پسماندها   •

 افراد و عملیات خاص   hseاصول مرتبط با   •

 اصول اعالم و اطفا حریق  •

 نحوه گزارش دهی حوادث  •

 نحوه اطالع یابی و دسترسی پرسنل به قوانین   •

 toolbox meetingتوضیح در مورد جلسات  •

 توضیح در مورد تسهیالت رفاهی ، بهداشتی و پزشکی    •

 به  نسبت  شان ای  و  شده  برگزار  توجیهی  آموزش  سایت  محوطه  به  ورود  از  پیش  نیز  سایت  از  کننده  بازدید  افراد  برای 

 .میشوند توجیه  تردد مجاز  و محدوده سایت  مخاطرات 

 

 ( tool box meeting) جلسات پیش از شروع عملیات  -10-1-4

شرکت   تیدر سا  HSEبا مسائل    ییدر دورههای آشنا  دی کارکنان شاغل در کارگاه با  یاز شروع کار، تمام   شیپ 

که    ی سرگروه ها و کارکنان  ی برای تمام  ستیز  طیبهداشت کار و مح  ،یمنیآموزش ا  نهیزمدر  ژهای یهای و  . برنامهندینما

  HSE. مسئول  دیآی  شده و به اجرا در م  یدارند، طراح  بر عهده  را  مانکارانیکارکنان و پ   ریسا  یسرپرست  فهیوظ  یبه نوع 

کارگاه مورد نظر داشته باشد و    تهاییفعال  با نوع  یرا که تناسب  ی خاص  ی های آموز ش  دارد برنامه  تیدر کارگاه، مسئول

 به اجرا در آورد. و  نموده ن یهای اضطراری در آنها مرور شده باشد، تدو  تیبا وضع ییارو یهای رو وهیش ی تمام ژهیبطور و

ناظر  نیا به موقع  (سرپرستهای)  نینوع آموزش توسط  از شروع کار  برگزار    (سر وقت)کارفرما هر روز صبح قبل 

 شود.

 روش انجام کار   (1

 مدون کار انجام روش توضیح •

 شود انجام باید چگونه هرگام اینکه تعیین  •

 به شروع از پیش الزم تستهای عملیات، انجام پروانه اخذ لزوم الزم، احتیاطی اقدامات کلیه تشریح و تعیین  •

 .غیره و کار
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 ایمن خروجیهای و دسترسیها کلیه معرفی و  شناسایی  •

       

 محیط انجام کار   (2

 عملیات انجام محل باز فضای در جوی شرایط از پذیری تاثیر •

 نیاز  مورد شخصی حفاظت لوازم  •

 کار محیط آور زیان عوامل با مواجهه خصوص در الزم های احتیاط و بسته و  شیده پو سر فضاهای  در کار  •

 و  گرما با مواجهه قبیل از

 تهویه وجود عدم  یا و ناقص تهویه و  صدا و سر فیومها،  غبار، و گرد شدید، رطوبت

 کار  محل در کافی  روشنایی وجود از اطمینان •

 

 خطرات  و کنترل ها   (3

 انجام پروانه در  شده  قید  الزامات  تمامی نیاز،  مورد الکتریکی  و مکانیکی  حفاظتهای تمام  کردن مطرح •

 عملیات

 ایمن  دسترسیهای برای نیاز مورد جداسازیهای و سازیها محدود  انجام از یافتن اطمینان •

 پذیرد  صورت عملیات سازی ایمن از پیش نباید فعالیتی هیچ که موضوع این بر تاکید  •

 .پذیرد صورت عملیات  انجام از پیش ریسک ارزیابی  باشد الزم که جایی در •

 

 تجهیزات  (4

  ایمن و  استفاده قابل   تجهیزات این همچنین و  هستند دسترس  در صحیح تجهیزات اینکه از اطمینان •

 شامل  ضوع مو این .هستند

 .میباشد نیز نیاز مورد ایمنی تجهیزات •

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

 استفاده مورد شیمیایی ماده گونه هر شناسایی •

 شیمیایی  ماده ایمنی اطالعات برگه تفهیم و وجود از اطمینان •

 

 شیبه طور روزمره برای افزا د یو با دینمایتجاوز نم قهیدق 15کوتاه بوده و از  اریدوره بس  نیکه ا نستیقابل توجه ا

 .شودیثبت و نگهداری م F-129با کد   toolboxmeetingدر فرم  و سوابق آن شوندکارکنان تکرار ی آگاه

به منظور رفع    ا یبراساس تغییر موقعیت پروژه و    HSEکارکنان پس از طی مدت مشخصی که توسط مسئول    تمام

ن  شیپ   دی جد  یآموزش  یازهاین و  رسان  زیآمده  روز  به  اطالعات    ی جهت  حفظ  در    HSEو  را  آموزی  باز  های  کالس 

 باالترین سطح ممکن می گذرانند. 
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Form Code : F-129 
TOOL BOX MEETING  

Rev.: 00 

 :  HSEنام مسئول 

 مدت : سرپرست واحد : 

 موارد مطرح شده : 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 اسامی افراد حاضر در جلسه : 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 نام سرپرست واحد : 

 امضاء

 HSEنام مسئول 

 امضاء
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 لیست آموزش های مورد نیاز :  -10-2

 زمان آموزش های تخصصی آموزش های عمومی  گروه هدف 

 واحد های عملیاتی  و  با پروژه  ییآشنا کارکنان تازه استخدام  

- HSE  و اهداف آن 

 شبه حوادث  و خطرناک، حوادث   طیگزارش شرا  -

 پروانه کار  ستمیس -

 ی طیمح ستیز  ی محافظتها -

 HSE اتیکل -

 خطر اعالن  و طراریاض رایطواکنش در ش  -

 ه ی اول یکمکها -

اعم  یقحر   - با  مشاهده   هنگام  هک   الیو    دی آتش 

 انجام شود. 

 شغل  احتیاطی هر موارد و شغلی خطرات-

 فردی  حفاظت ازلوازم استفاده نحوه و لزوم آموزش -

م آموزش  و   وعن  اب  رتبطهرگونه  کار 

 مربوطه  الیتهای فع

 

 

 بدو استخدام  

 آموزش پیشرفته آتش نشانی   - سرپرستان / ناظران 

 امداد و نجات   ه،یاول یکمکهامربوط با ایآموزشه  -

وسا  - با  کار  نحوه    یفرد   حفاظت  لیآموزش  و 

 ل یوسا و انتخاب یبازرس

ارز   خطرات یی  شناسا   ی روشها  آموزش-   یاب یو 

 سک یر

 ی زیمم -

 حادثه   یو واکاو قیتحق -

 حوادث  یگزارش ده -

 ی تی ر یمد و  نیف  ،صیتخصی  آموزشها  هیکل  -

HSE 

 و کبار یماه   6هر 

 که  یا از حادثه  پس

 آن عدم آموزش  علت

 گردد  مشخص

 کارکنان بر  هیکل

 نوع شغل  اساس 

 انجام شده  ی آموزشها دی تجد

 اطالعاتن روز نمود و به  یادآوری  منظوره ب 

به  یآموزشها روشها  کی هر  مربوط  ی  از 

شغل  ییاجرا  هر  با  و    رفت )مرتبط  وروب 

 و ...) لیگاردرجدول و یشستشونظافات، 

 و کبار یماه   3هر 

حادثه  پس   علت   که  یا  از 

آموزش  عدم    مشخص   آن 

 گردد

آشنا پیمانکاران  فعال  یی آموزش  و    شرکتی  تهایبا  الزامات  و 

 مرتبط  ن یقوان 

 HSEو الزامات  نیآموزش قوان  -

 شرکت  HSE  طرحموارد الزم مرتبط باآموزش  -

 آن یاجرا  پروانه کار و روند ستمیآموزش س -

 ی اضطرار ط یشرا آموزش واکنش و نحوه عمل در  -

 یکنترل یراهکارهاو ی آموزش مخاطرات شغل -

با  ی آموزشها   مانکاران یپ  فی وظامرتبط 

الزامات    توجهبا   به)  مانکاران یپHSEبه 

بر اساس  یانتخاب   صورت انجام    یازسنجین   و 

 ( شده

است  مانکار یپ  - ی  تهایفعال  درباره   موظف 

 و خطرات HSE مسائلمربوطه و یتخصص

 الزم را  ی آموزشها خود،ی  تهایفعال با  مرتبط

ارائه  به  خود  مستندات  نموده  کارکنان    و 

 . دینما  ارائه را به کارفرما  مربوطه 

 

 مانکار یدر بدو ورود پ

قوان  بازدید کنندگان   عموم  نیآموزش  مقررات  موارد    واحدی  و  و 

 ی حراست
بازدید   بنا بر نیاز   مراجعه  زمان  در 

 کنندگان  
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اعالم تخل  آموزش  و  آژ   یاضطرار  ه یخطر    رهایانواع 

خارج   ایمحله خطر،  اعالم  یهشدارهاو و    تجمع 

 ی اضطرار

 یی ها درباره محدوده یرسان  اطالع -

 است. ممنوع  به آنها  دکنندهیورود بازد که

 

 سوابق آموزشی -10-3
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خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

  H S Eبازرسی و ممیزی  -11

از عملیات اجرایی   HSEهدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی بازدیدها و بازرسی های روتین و اتفاقی  

ها و بمنظور حصول اطمینان ازرعایت شدن الزامات بهداشت، ایمنی ومحیط زیست در  در سطح دفتر مرکزی و کارگاه

 اماکن و تاسیسات مربوطه و باهدف چارچوبی برای بازرسی محیط کار و تجهیزات حساس تدوین شده است.  

 دامنه کاربرد:  -2

 کلیه مناطق تحت مدیریت پروژه حاضر  قابل اجرا ست   دامنه کاربرد این دستورالعمل در

 تعاریف:   -3

مستقر در سایر واحدهای سازمان که به منظور بازرسی به    HSEیا نمایندگان    HSEبازرس: کارشناس متخصص  

 محل مورد نظر عزیمت می نمایند.  

ب انطباق  در  فعالیتها  گذاری  صحه  برای  یااتفاقی  روتین  است  فرآیندی  ضوابط  بازرسی:  و  روشهای   HSEااصول 

 اجرایی و دستورالعمها. 

بازدید از کلیه مناطق تحت مدیریت پروژه ، که با بررسی سوابق و مدارک مربوطه مصاحبه و مشاهده همراه است و 

از   از رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت کنترل مجریان انجام میشود هدف  بمنظور حصول اطمینان 

 ز پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده، از فعالیتهای اجرایی کلیه مناطق تحت مدیریت پروژه.این بازرسی ا

بازرسی روتین: فرآیندی است که به صورت منظم براساس اولویتهای تعیین شده در دوره های مشخص انجام می  

 گیرد.  

 و اماکن صورت میگیرد.   بازرسی غیر روتین: فرآیندی است که به صورت اتفاقی پس از حادثه از تاسیسات

 

 مسئولیتها:  -11-1

 و نماینده مدیریت  می باشد.    HSEمسئولیت تهیه برنامه بازدید با مسئول 

 و مدیر پشتیانی و مدیر اجرایی و کلیه سرپرستان می باشد .   HSEبا مسئول مسئولیت اجرای برنامه بازدید  

 میباشد.  با مدیریت اجرایی   مسئولیت رفع عدم انطباق های مشاهده در زمان مقرر 

 مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل با مدیر عامل میباشد.  
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 برنامه ریزی بازرسی  -11-2

 جدول برنامه بازرسی

 مسئول بازرسی  حوزه بازرسی  نوع بازرسی  

 HSEسرپرستان و مسئول  از محوطه کاری  بازرسی های هفتگی  

نظارت بر اجرای چک لیست های مرتبط با   بازرسی ماهیانه  

 فرایند عملیاتی  

 HSEسرپرستان و مسئول 

ناظران و سرپرستان  بازرسیهای مدیریتی  بررسی میزان آشنایی 

 HSEشرکت با خط مشی و طرح و برنامه  

اجرای  در  آنها  رهبری  و  تعهد  سنجش  و 

 قوانین و مقررات آنها 

 مدیر پروژه شرکت  

در صورت بروز هر گونه مشکل ، حادثه یا   بازرسی های موردی 

 گزارش عدم انطباق  

 HSEسرپرستان ، مسئول 

 

عالوه بر بازرسی های ذکر شده در جدول باال بازرسی های روتین و اتفاقی هم وجود دارند . هر  فعالیتی  بر اساس  

بازرسی روتین مشخص میشود. در   به عنوان موضوع  باشد  یا متوسط  باال  دارای ریسک    ، ارزیابی ریسک  شناسایی و 

تعیین را  موضوع  پدیدآمده  شرایط  حادثه  اتفاقی  های  کرد.مسئول    بازرسی  نهایی  HSEمی  و  بندی  جمع  مسئولیت 

 کردن موضوعات رابرعهده دارد.  

 

 عوامل تاثیر گذار برانتخاب موضوع بازرسی )ورودیها(:  

 مدارک مرتبط در ایجاد ورودیها  )واحد(منبع ایجادکننده ورودی ورودیهای فرآیند  ردیف 

نتایج سنجش عوامل زیان آور ایمنی و   1

 زیستبهداشتی محیط 

 روش اجرایی پایش و اندازه گیری پیمانکاران اندازه گیری

عملیات  2 فرآیندهاو  اصالح  یا  تغییر 

 وتغییردرنوع خدمات 

مسئولین   –پروژه    hseمسئول  

hse    مسئولین -کارفرما

 کارکنان-واحدمربوطه

-- 

روش اجرایی تعیین الزامات قانونی و   قانون گذار  تغییر درقوانین و مقررات  3

 مقرراتی و کنترل رعایت این الزامات

آمار و گزارشات حوادث وشبه حوادث  4

 واعمال وشرایط ناایمن  

بررسی   -- و  گزارش  اجرایی  روش 

 حوادث و اتفاقات خطر ناک   

 روش اجرایی ارتباطات  -- شکایات طرفهای ذینفع 5
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 پیشگیرانه فرم اقدام اصالحی   کلیه قسمت ها   اقدامات اصالحی پیشگیرانه  7

 فرم شناسایی و ارزیابی ریسک کلیه قسمت ها   نتایج شناسایی و ارزیابی ریسک  8

 

 

 خروجیها)ماحصل اجم فرآیند(:  

 مدارک مرتبط دراستفاده از خروجیها  واحد دریافت کننده خروجی   خروجیهای فرآیند  ردیف

 -- HSEواحد   گزارشات بازرسی 1

 روش اجرایی مدیریت تغییرات  HSEواحد   تجهیزات تغییرات در روش اجرایی  2

 روش اجرایی اقدام اصالحی و پیشگیرانه  HSEواحد   اقدامات اصالحی و پیشگیرانه  3

 -- HSEواحد   ریسکهای شناسایی شده  4

 برنامه زمان بندی بازرسی های روتین  -11-2-1

 

های  ریسک  به  دهی  امتیاز  براساس  آنها  بندی  اولویت  مختلف،  واحدهای  در  بازرسی  موضوعات  شناسایی  از  پس 

انجام میشود. و اولویت های براساس جدول دوره های    HSEشناسایی شده مطابق جدول تعیین سطح توسط مسئول   

 بازرسی تعیین شده و پس از تایید مدیر عامل  ابالغ می گردد.  

 ین سطح فعالیتهاجدول تعی

 امتیاز سطح ریسک فعالیتها ردیف 

 3 ( HIGH RISKفعالیتهای باریسک باال ) 1

 2 ( MEDIUM RISKفعالیتهای باریسک متوسط ) 2

 1 ( LOW RISKفعالیتهای باریسک پایین)   3

 

 برنامه بازرسی تجهیزات و تاسیسات -11-2-2

 برنامه بازرسی تجهیزات

 هر بار قبل از شروع کار  الکتریکال و برقی تجهیزات 

 هر بار قبل از شروع کار  تجهیزات با سوخت فسیلی

 هر بار قبل از شروع کار  تجهیزات مکانیکی 

 هر بار قبل از شروع کار  تجهیزات هیدرولیکی و تحت فشار

 هر بار قبل از شروع کار  تجهیزات حفاظت فردی
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 تعیین ابزار و تکنیک های بازرسی   -11-3

پس از تعیین اولویتهای بازرسی، ابزار بازرسی متناسب بافعالیت مورد بازرسی و جنبه ها/ مخاطرات شناسایی شده  

 تعیین شده و در اختیار بازرسان قرار می گیرد.   HSEتوسط مسئول 

 روش انجام بازرسی به صورت مشاهده و ثبت شواهد میباشد .   

 

 انجام بازرسی -11-4

از   بازرسی  اجرایی، تجهیزات و مواد،  تغیرات در روشهای  از رخداد حادثه،  ابالغ شده پس  بازرسی  برنامه  برمبنای 

انجام شده و موارد مورد اشاره کنترل شده و نتایج گزارش   HSEواحدهای مختلف توسط بازرسان باهماهنگی اداره  

 میشود 

 (  P-47کد  ) براساس روش اجرایی بازرسی از اماکن و تجهیزات با

 استفاده می گردد  F-12 با کد رسی از فرم های چک لیست ممیزی جهت باز
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 گزارش دهی ثبت و پیگیری -11-5

قوانین   و  بااصول  انطباق  عدم  و  انطباق  موارد  گزارش  بازرسی،  انجام  از  پس  ها    HSEبازرسان  دستورالعمل   ،

کد   با  ممیزی  نتایج  گزارش  فرم  طی  را  شده  تعیین  کنترلی  اقدامات  و  اجرایی  نماینده      F-13وروشهای  اطالع  به 

 Form Code: F-12  لیست بازرسی  چک 

 
 

Rev:00 

واحد:                                                             تاریخ بازرسی  :                        

 مسئول واحد:                       

ف 
ردی

 

 عنوان

 نتیجه 

با   مرتبط  بند 

 استاندارد 
Ok / 

Not 

Ok 

 مشاهدات 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 نام وامضای بازرس : 
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جهت اطالع رسانی به بخش ها    F-14و از فرم گزارش عدم انطباق با کد      مدیریت ، مدیر عامل و کارفرما می رساند

   F-08استفاده می کند . اقدامات اصالحی برای رفع عدم انطباق ها نیز مطابق فرم اقدام اصالحی / پیشگیرانه با کد  

 مکتوب و برای رفع آن پیگیری می شود .  

 بازرسی ها  بر عهده نماینده مدیریت می باشد .مسئولیت پیگیری رفع عدم انطباق های حاصل از  

 

Form Code: F-14 

 Rev: 00  گزارش عدم انطباق

 شماره:

                                      واحد بروز عدم انطباق :                                                                 نام مسئول واحد:                       

 ند استاندارد مرتبط:                                     تاريخ :ب               فرايند مرتبط:                                                                

 شرع كامل عدم انطباق :  

 

 

 

 

 يابي عدم انطباق :ريشه

 

 

 

 

 شماره فرم اقدام اصالحي : ................................... 

                            :نام مميزی شونده :                               امضاء:                    نام مميز:                               امضاء 
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     صفحه :           از

 نتايج بازرسي گزارش 
 
 

 

 دفتر مركزی              كارگاه                   نام كارگاه :                        

 شونده :  بازرسي مسئول واحد شونده :  بازرسي واحد 

 :  بازرسيگروه  :  بازرسي تاريخ  

 تعداد مغايرت :  :  بازرسيفرآيند مورد 

 به شرح زير است : بازرسيجمع بندی و ارزيابي حاصل از انجام 

 

 

 

 : نام و امضاءبازرس                                 تاريخ :           

ارجاع به فرم اقدام اصالحی   تاریخ عدم انطباق ها  

 شماره

                                                                                                                  شرح عدم انطباق 

عدم   علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

    شرح عدم انطباق 

عدم   علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

    شرح عدم انطباق 

عدم   علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

 : نام و امضاء بازرسي شونده                                 تاريخ :           
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 شماره اقدام:

 مسئول :                                     واحد سازماني :                        

 تاريخ :                                       منشا تعريف اقدام :                   

 شرح عدم انطباق : 

 

 

 يابي عدم انطباق: ريشه

 

 

                        اقدام اصالحي  اقدام پيشگيرانه 

 

 مسئول  انجام :                                 مهلت انجام اقدام :

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :

 نتيجه بررسي در مهلت انجام اقدام : 

 

 تاييد كننده اثربخشي اقدام:                                 

 مهلت مجدد ) در صورت نياز ( :  

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :   

 نتيجه بررسي در مهلت مجدد : 

            

 ييد كننده اثربخشي اقدام:أت                                                                                      
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 H S Eجلسات       -12

  HSE. یا قوانین  HSE. دستورالعمل های  HSEاز طریق  جلسات   HSEارتباطات موثردر شرکت در رابطه با مسائل  

با مسائل   رابطه  در  خارجی  و  داخلی  های  گیری  ارتباطات  نحوه    . گیرد  می  اجرایی   HSEصورت  روش  مطابق  همه 

 تحت کنترل می باشد .   P-26ارتباطات و مشاوره با کد 

 باطات داخلی: ارت   -12-1

 

 ارتباطات خارجی  :  -12-2

 موضوع ارتباط  نام سا زمان  ردیف
برقراری  مسئول 

 ارتباط
 نحوه برقراری ارتباط  زمان برقراری ارتباط 

1 
  / آموزشی  مراکز 

 اساتید
 مکاتبه )آموزش( 10براساس بند  پروژه   HSEواحد  آموزش کارکنان

2 
های   سازمان 

 امدادی
 تلفنی بروز شرایط اضطراری  مشاهده کننده  بروز شرایط اضطراری 

 پروژه     HSEواحد دریافت الزامات  مراجع قانونی  3

بند   الزامات    8براساس    (

سایر   و  قراردادی   ، قانونی 

 الزامات قابل کاربرد( 

سایت    / مکاتبه 

 اینترنتی / حضوری 

 نحوه برقراری ارتباط  زمان برقراری ارتباط  ارتباط گیرنده  مسئول   برقراری  مو ضوع ارتباط  ردیف

1 
و      خطرات  شناسایی 

 ارزیابی ریسک
 کلیه واحدها  پروژه    HSEواحد 

با بند   )مدیریت  9مطا بق 

 ( HSEریسک و جنبه 
 جلسات حضوری 

 کلیه واحدها  پروژه  HSEواحد   نیاز سنجی آموزشی 2
بند   با       10مطابق 

 )آموزش( 
 جلسه آموزشی

 حضوری  مطابق با برنامه  کلیه واحدها  پروژه   HSEواحد  بازرسی ها وممیزی ها  3

 بر حسب نیاز پروژه   HSEواحد  کلیه پرسنل ارائه  پیشنهادات  4
طریق    –حضوری   از 

واحد   مکاتبات  صندوق 

HSE 

 آژیر/ پیجر  زمان مانور کلیه واحدها  HSEواحد  مانورها  5
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 مکا تبه  بر حسب نیاز پروژه   HSEواحد  HSEمشاور  مشاورین 4

 حضوری  بر حسب نیاز واحد خرید HSEخرید تجهیزات  تامین کنندگان  5

 پیمانکاران جزء 6
اجراء   کنترل  و  ابالغ 

 های اداری و عملیاتی 
 پروژه   HSEواحد 

ها     کنترل  یید  تا  از  پس 

 توسط کارفرما 
 حضوری/ مکاتبه

 

 )کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(                H S Eکمیته   -12-3

 کارگاه است.   HSEشرکت شامل مدیر عامل ، مدیراجرایی و  مسئول  HSEکمیته 

 جلسات              -12-4

 را برگزار خواهد کرد .  HSEشرکت برای موارد زیر جلسات 

ف
دی

ر
 برگزار کننده زمان برگزاری  شرکت کنندگان  موضوع جلسه  

1 

از  قبل  روزانه  جلسات 

( کار     TOOIBoxشروع 

Meeting) 

 پروژه   HSEواحد  ماهیانه   کلیه کارکنان 

 پروژه  HSEواحد  ماهیانه/ زمان وقوع حوادث اعضای کمیته جلسات کمیته ایمنی  2

 جلسات توجیهی  3

وارد،   افرادتازه 

بازدیدکنندگان،  

و  بازرسین  ناظرین، 

 ممیزان 

به   ورود  محض  محوطه   به 

 کارگاه 

کارفرما/    HSEواحد    / پروژه 

 گروه بازدید ایمن 

4 
فرعی   پیمانکاران  با  جلسه 

 در کارگاه 
 پروژه  HSEواحد  هفتگی و ماهیانه  نمایندگان پیمانکار

 پروژه  HSEواحد  ماهیانه سرپرستان واحدها جلسات پیشرفت ماهانه  5

 پروژه  HSEواحد  دوره آموزشیروز قبل وبعد از  پروژه  HSEواحد  جلسات آموزش  6

 ممیزی و بازرسی ها  7
ممیزان و واحد ممیزی 

 شونده
 پروژه  HSEواحد  ممیزی 

 بازرسی های کارفرما  8

و   کارفرما  نمایندگان 

 واحد

 HSEپروژه         

حسب         بر  ماهه/  شش  حداقل 

 ضرورت 
 کارفرما 
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 HSEجلسات هفتگی  9
و نماینده    HSEمسئول  

 مدیریت  
 پروژه  hseواحد  هفتگی  

 

 ارتباط با کارفرما  -12-5

اعم از نامه نگاری ها ، پیام ها ، گزارشات و غیره از طریق مدیر عامل   با کارفرما صورت می    HSEکلیه ارتباطات  

را   HSEکارفرما در موارد الزم ارتباط برقرار کرده و موارد    HSEکارگاه ها مستقیماٌ با نمایندگان    HSEگیرد . مسئولین  

مسئولین    . نمایند  می  ب  HSEمبادله  را  جلساتی  ادواری  صورت  نمایندگان  به  نمایندگان     HSEا  حضور  وبا  کارفرما 

HSE بهداشت کار و محیط زیست  ، ایمنی  از عملکرد سیستم  یان  نمایند. در صورتی که کارفرما  برگزار می  پیمانکار 

واحد   به  مستقیماٌ  یا  و  پروژه  مدیران  به  توانند  می  باشند  داشته  شفاهی  یا  و  کتبی  و HSEشکایتی  بررسی  جهت 

 نمایند .    رسیدگی ارسال 

 شرکت متعهد می گردد تمامی الزامات ابالغی از سوی کارفرما را رعایت نماید . 

 پیگیری مصوبات جلسات  -12-6

تمامی موارد مطروحه در جلسات طبق فرم صورتجلسه مکتوب خواهد شد و مطابق روش اجرایی اقدامات اصالحی  

کد   با  پیشگیرانه  کد    P-03و  با  اصالحی  اقدام  فرم  و  کد    F-08و  با  اصالحی  اقدامات  پیگیری  پیگیری   F-09وفرم 

 خواهد شد .  

Form Code: F-15 

Rev:00 
 شرکت 

 صورتجلسه 
 

 

 موضوع جلسه :                                                                                               شماره جلسه: 

 دستور جلسه:

 

 برگزاری:                                        ساعت:                                                 محل تشكيل:تاريخ 

 رئيس جلسه:                                          دبير جلسه:                                            تعدادصفحات: 

 غايبين: 

 توضيحات: امضاء (: حاضرين )نام و 
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ف
دي

ر
 نتيجه اقدام  مسئول پيگيری  زمان انجام  مسئول انجام  موارد مطروحه ومصوبات  
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  پیشگیرانه  /اقدام اصالحی 
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 شماره اقدام: 

 مسئول :                                       واحد سازماني :                        

 تاريخ :                                       منشا تعريف اقدام :                   

 شرح عدم انطباق : 

 

 

 يابي عدم انطباق: ريشه 

 

 

                        اقدام اصالحي  اقدام پيشگيرانه 

 

 

 

 مسئول     انجام :                                 مهلت انجام اقدام :

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول : 

 نتيجه بررسي در مهلت انجام اقدام : 

 

 

 تاييد كننده اثربخشي اقدام:                                 

 مهلت مجدد ) در صورت نياز ( :  

 نام و امضا نماينده مديريت : نام و امضا مسئول :    

 نتيجه بررسي در مهلت مجدد :

              

          

 ييد كننده اثربخشي اقدام: أت                                                                                       
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 پیشگیرانه  /پیگیری اقدامات اصالحی 
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 صفحه:  

ف 
دی

ر
 

 اقدام فرم  شماره 

 پیشگیرانه و اصالحی 
 سازمانی واحد  اقدام  خالصه

 مسئول

 انجام 
 اقدام انجام  تاریخ 

 نتیجه

 بررسی 

 اقدام 

  مهلت 

 مجدد 

 بررسی   نتیجه

 مجدد اقدام 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 ثبت ، گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادها  سیستم -13

کد   با  اتفاقات خطرناک  و  حوادث  بررسی   و  اجرایی گزارش  تحلیلی    P-37روش  و  تجزیه  و  ، گزارش  ثبت  جهت 

 رویداد ها  تدوین شده است .  

 مکانیسم اطالع رسانی ، ثبت و گزارش حوادث -13-1

با    یرضرو  یشماره تلفن ها  ستیدر ل  ستیبا  ی، مکارفرما   HSEشرکت و واحد     HSEمسئول  شماره تلفن و آدرس  

 . ردیواحد ها قرار گ هیدر اختیار کل F-23کد  

 

 شماره تماس   سمت  نام و نام خانوادگی  

 --- پروژه   HSEمسئول  ---

 125 آتش نشانی  

 115 اورژانس 

 112 هالل احمر 

  

و    ی آتش نشان  ،یاز روش های برقراری ارتباط با بهدار  HSE  یکلیه مدیران و سرپرستان و پرسنل در جلسه آموزش

 آشنا می شوند.  HSEواحد 

 ثبت و گزارش حوادث  -13-1-1

باید گزارش داده شده و تحلیل شوند، چه آنهایی که    F-33طبق فرم گزارش حوادث با کد    یستیتمام اتفاقات با•

اموال و...(    زات،یآالت، تجه  نیست،ماشیز  طیباعث صدمات انسانی و چه آنهایی  که باعث خسارات فیزیکی)شامل مح

 شده اند. 

ن  ی خطرناک  یها  تیشبه حوادث موقع• ن  یم  یتوجه جد  ازمند یهستندکه  موارد  این  فرم گزارش   زیباشند.  طبق 

مناسب درون برگه دان   یدر مکان ها  یستیگزارش حوادث با  یشوند . فرم ها  یگزارش م  F-123     شبه حوادث با کد  

  ن یرخ داده را درون آنها ثبت کنند .ا ی حادثه ها هدر نقاط مختلف کارگاه ها قرار داده شوند تا کارکنان بتوانند شب یی ها

شوند زیرا این   یم   یبررس  HSEشده  در جلسات واحد    یجمع آور   HSE  سئول  متوسط    یبرگه ها به صورت هفتگ

 گزارش شوند. ستیبا  یم زیو یا روش های کار بوده و آنها ن سکیخطرات ناشی از کافی نبودن کنترل ر

 :  د یمی نما  هیکسی گزارش حوادث را ته چه

با  • از مسئولی که مستقیما  باید یک گزارش حادثه  از   حادثه مدیر قسمت  بالفاصله پس  بوده  ارتباط  در  حادثه 

و علت وقوع حادثه یا    لیتواند در مورد دال  ی. مدیر قسمت یا سرپرست اجرا نزدیکترین کسی است که مدی دریافت نما

 . دی اظهار نظر نما دادیرو

ا  ای   HSE  مسئول  • قربان  هیته  فهیوظ  مانکاریپ   یمنیمسئول  همکاری  با  حادثه  مدیر  حادثه،    انیگزارش  شهود، 

و فرم گزارش حادثه با کد    ییروش اجرا  نیمطابق ا  مانکاریشرکت و پ   HSEونفرات    یقسمت، سرپرستان، پرسنل بهدار 

F-30   .رابر عهده دارد 

 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 گزارش حوادث :  هیته یچگونگ

تیم  تخصصی  راه های زیادی برای اینکار وجود دارد، از یک مصاحبه معمولی با افراد تا یک بررسی کامل توسط  •

کند و    ی م  لیرا تحل  ع یوقا  شرفتیاز علت ها که پ   ییک نمودار درخت  میکه تمامی حقایق را درنظر می گیرد و ترس

 . دی آ یرا بدست م حیصح ینسبت ها ستیل

 حادثه باید به یک روش صحیح، مدون و مصوب گزارش شود.  هر•

برای حوادثی که موجب دادن مرخصی  • توسط پزشک معتمد   ستیبا  ی استعالجی می شود میک گزارش کتبی 

 ارائه گردد. HSE مسئول صادر شود و به مسئول واحد مربوطه و رونوشت آن به 

از وقوع    یریشگیجهت پ   ازیاصالحی و اقدامات مورد ن  شنهاداتیعلل حادثه، ارائه راه حل های و پ   نییپس از تع•

 دثه ذکر شود.در گزارش حا ستی با ی بوده و م  یمجدد حادثه الزام

 یک گزارش حادثه :  مفاد•

 قربانیان 

 شماره شناسایی.  ، ینام و نام خانوادگ-

 تاریخ تولد، سن. -

 شغل مربوطه.-

 . مانکاریپ  ا یپرسنل شرکت -

 تاریخ ورود به سایت. -

 سابقه کار. -

 

 حادثه : شرح

 نوع حادثه -

 تاریخ و زمان وقوع. -

 شیفت کاری / سایت کاری. -

 که حادثه در آن رخ داده است.   تیمحل فعال-

 نوع کاری که انجام شده است.-

 گزارش حقایق )با نقشه(.-

 حادثه.  تیماه-

 مراقبت های پزشکی( ای هیاول یاقدامات انجام شده )کمک ها-

 حادثه :  علل

  میعلل مستق-

 (منیناا طیشرا  -منی)اعمل ناامیمستق ریعلل غ -

 یا شهیعلل ر-

  

 حادثه :  یو بررس قیتحق

 نام شاهدان.-

 اظهارات شهود. -
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 . یلیتکم قاتیتحق-

 و دستورالعمل ها ییاجرا یروش ها یبررس-

 

 :  افتد ی اتفاق ن گرینوع حوادث د نیانجام شود تا ا دی که با رانهیشگیها و اقدامات پ  هیتوص

 در آینده نزدیک. -

 (.  یشنهادیهفته )طرح پ   یدر ط-

 پیشنهادی(. در زمان های بعدی )طرح -

 : توضیحات

 سرپرست شخص مصدوم. -

 توضیحات.-

 نام و امضاء. -

 .یمسئول واحد بهدار-

 توضیحات.-

 نام و امضاء. -

 . مانکاریسرپرست پ -

 توضیحات.-

 نام و امضاء. -

 . HSE مسئول -

 نام و امضاء. -

 سرپرست واحد.-

 نام و امضاء. -

 م یتنظ  HSE  مسئول  توسط      F-33مطابق  فرم  گزارش  حادثه  با  کد      ستیبا  ی گزارش  حوادث  م 

 شود. 
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 ساعت تنظیم شود(  48در طی  HSE) باید توسط مسئول 

 
 : ناحیه :واحد

 : گزارش تاریخ :    حادثه تاریخ

 :  حادثه محل

 بیماری و جراحت جزئیات

 ( گردد تکمیل زیر قسمت  آید، پیش کارکنان برای  صدمات اگر)

 شرکت کارفرما 

 

 )                         (  فرعی  پیمانکار

 کشنده                             

 رفته دست از کاری زمان

 پزشکی  معالجات

 کار   محدودیت

 سن : نام مصدوم :

 نوع شغل : شماره پرسنلی : 

 جزئیات تصادف 

 )اگر صدمات برای ماشین آالت پیش آید، قسمت زیر تکمیل گردد( 

 کد خودرو : نوع خودرو :  : 1خودرو شماره 

 جهت خودرو : : پالک مدل : 

 نوع گواهینامه : سن : نام خانوادگی :  نام :

 تاریخ صدور :  شماره گواهینامه :

 قسمتهای آسیب دیده :

 کد خودرو : خودرو : نوع  : 1خودرو شماره 

 جهت خودرو : : پالک مدل : 

 نوع گواهینامه : سن : نام خانوادگی :  نام :

 تاریخ صدور :  شماره گواهینامه :

 قسمتهای آسیب دیده :

 تصادف :  محل کروکی 

 

 

 

ت 
حا

ضی
تو

 

 ؟  داد  رخ  رویداد/  حادثه چگونه

 ( کنید   پیوست ای برگه نیاز صورت  در  کرده،  ذکر  را مربوطه جزئیات)
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 اظهارات بیان شده در صورت نیاز را ضمیمه کنید. 

 

 

 

ان 
هد

شا
 

 شرکت شماره پرسنلی  خانوادگی  نام  و نام ردیف

1    

2    

3    

یه
جز

ت
 و 

ل 
حلی

ت
 

ث
واد

ح
  و 

ها 
داد

روی
 

 رویداد /  حادثه دالیل

 استاندارد  غیر  شرایط استاندارد  غیر اقدامات

 عالئم و هشدارهای ایمنی ( توجه نکردن به 1

تجهیزات  2 و  ایمنی  وسایل  از  استفاده  عدم   )

 حفاظت فردی 

( انجام کارهای خطرناک مانند شوخی کردن در  3

 محیط کار 

 ( استفاده نا به جا یا غیر اصولی از تجهیزات 4

 ( عدم رعایت موارد ایمنی در زمان جابجایی بار 5

نا  6 تجهیزات  و  آالت  ماشین  از  استفاده  ایمن  ( 

 هنگام فعالیت 

 ( عدم رعایت نکات ایمنی 7

  

 

 ( فقدان عالئم و حصارهای هشداردهنده 1

 ( خطرات انفجار و آتش سوزی2

 ( بی نظمی در عملیات اجرایی 3

4 : خطرناک  محیطی  های  موقعیت   ) 

 گازها، گرد و غبار، دود  

 ( آلودگیهای صوتی 5

 ( سرما و گرما بیش از حد هوا6

 ( روشنایی نامناسب 7

 ( تهویه نامناسب 8

 ( تصادف وسایل نقلیه 9 

 ( در معرض تششع قرار گرفتن10

 ( کنید  بیان زیر در )  دیگر موارد

 :  حادثه بروز دلیل رفع  جهت در شده انجام اقدامات شرح

 

 

 

ت 
دا

أیی
ت

 

 HSE مسئول

 : نظرات

 : تاریخ :امضاء :خانوادگی نام  و نام

 اجرایی سرپرست

 : نظرات
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 : تاریخ :امضاء :خانوادگی نام  و نام

 کارگاه   ریاست

 : نظرات

تاریخ  :امضاء :خانوادگی نام  و نام

: 

 منطقه  پلیس

 : نظرات

 : تاریخ :امضاء :خانوادگی نام  و نام
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Form Code: F-123                 حوادث  شبه گزارش  
Rev:00   

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

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

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

 .کنید تکمیل حوادث شبه وضعیت گزارش معنی به را زیر

 گردد تکمیل دهنده گزارش توسط قسمت این

 واحد / قسمت

 ساعت گزارش

 تاریخ: 

 : کنید  چک را مقتضی شرایط تمام لطفا

 عمل ناایمن  

 شرایط ناایمن

 

 ابزار و وسایل ناایمن

 استفاده ناایمن از وسایل و ابزار

 : بالقوه خطرات یا رویداد مورد در توضیحات

 :  زمان دهنده  گزارش امضاء

 گردد تکمیل HSE واحد توسط قسمت این

 حوادث  شبه مورد در تحقیق

 : حوادث شبه شرایط توصیف و شرح

 

 (: سهیم وساختارهای اولیه)های علت

 

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

 

 فرم  تکمیل تاریخ

 :  ذیل  دالیل به نشدن کامل 

 

 : امضاء  و مدیریت نماینده  :           امضاء  و HSE سرپرست
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 :  حوادثبررسی و تجزیه و تحلیل  -13-2

 :  هیاقدامات اول

ارائه کمک ها  یو ضرور  ازیاقدامات مورد ن  هیکل اقدامات پزشک  هیاول  یجهت   یتوسط واحد بهدار  ستیبا  یم   یو 

 انجام شود.

 ی الزام  قیو تحق  یوقوع حادثه قبل از آغاز بررس  تیاز موقع  زیمخاطره آم  طیشرا  ه یجهت رفع کل  ازیاقدامات مورد ن

 است.

از وقوع حادثه آغاز شود و مبررسی باید   فیلم و عکس تهیه    دادها، یبایست از صحنه حوادث و رو  ی بالفاصله پس 

 نمود.

 

 تشکیل تیم بررسی حادثه : -13-2-1

 تیم بررسی حوادث باید متناسب با موارد ذیل باشد :  بیو ترک  یگستردگ  

 جراحت و خسارت.  وسعت•

 تکرار حادثه. یبرا لپتانسی•

 خسارت. ا یحادثه  جادیا لپتانسی•

 که در کار سهیم هستند.  افرادی•

 های قانونی.  نیازمندی•

 باشند. قیمربوطه باید جزء تیم بررسی و تحق  HSEو افسر  HSEسرپرستان واحد مربوطه، سرپرست 

  یک پیمانکار فرعی درگیر حوادث شود، سرپرست کارگاه پیمانکار، مسئول ایمنی و افسر ایمنی باید جزء تیم   اگر

 بررسی باشند. 

 

 : قیآمادگی تحق -13-2-2

 زیر باید در شروع تحقیقات و بررسی ها در دسترس باشند : مدارک

 استاندارد در مورد نوع کاری که انجام می شود. الزامات•

 فعالیت مشخص.  یکار برا من یا ییو روش اجرا دستورالعمل•

 در خصوص فرد مصدوم.  یواحد بهدار هنظری•

 

 

 : یابی قتیحق  -13-2-3

 : اصول

 گردد.  یجمع آور ستیبا  یم  دینما ی موردنظر کمک م داد یکه به درک حادثه و رو  یتمامی موضوعات•

 های یافتن حقایق بشرح ذیل است : روش

 عینی حادثه در زمان وقوع. مشاهده•

 با شهود.  مصاحبه•
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 نوشته شده. ییاجرا یدستورالعمل ها و روش ها بررسی•

 سوابق موجود. بررسی•

 تحقیقات. یگزارشات تخصص بررسی•

 باید دقیقا مورد بررسی سیستماتیک تیم بررسی و تحقیق قرار گیرد. اطالعات

 :  ردیمورد توجه قرار گ ستیبا یموجود در محل وقوع حادثه م شواهد

 ثبت گردد.  ستیبا  یان ممبتنی بر مشاهدات عینی شاهد شواهد•

 افتاده است.  ی آورند چه اتفاق اد یو شاهدان حادثه ب انیشواهد فیزیکی کمک خواهند کرد تا قربان•

 با شهود : مصاحبه -13-2-4

 انجام مصاحبه. چگونگی•

خصوصی انجام بطور کلی افراد با تجربه بایستی مصاحبه را انجام دهند. تمامی مصاحبه ها بایستی در محیط آرام و  

 . ند ینما انیگیرد.الزم است که در اسرع وقت کلیه شاهدان اظهارات اولیه خود را ب

حقیقت شاهدان  برای  نبایستی  کنندگان  راهنمای   یتحقیق  که  نمایند   رامطرح  سؤاالتی  نباید  نمایند.آنها  راروشن 

 پاسخ سؤال باشند.  

 بر اساس اصول زیر انجام شود : ستیبا یمصاحبه منتیجه گیری بهتر،  برای•

م  حیتوض باشد  می  ازوقوع مجددحادثه  پیشگیری  که همان  تحقیق  از  ب  ستیبا  ی هدف  شاهدان  و    انیبرای  شده 

 نها در وضعیتی آرام اظهارات خود را بازگو کنند.  اجازه داده شود آ

با آنها برخورد   د یاجازه داده شود هریک از شاهدان آزادانه صحبت کنند با مالحظه ومؤدبانه وحرفه ای با  ست یبا  ی م

 شود. 

 یبگونه ای یادداشت برداشته شودکه حواس شهود پرت نشود.درصورت رضایت شهود از ضبط صوت م  ستیبا  یم

 تفاده نمود. توان اس

 وقوع حادثه بکار گرفته شود.  تیکمک به شاهد از کروکی و طرح موقع برای

 به شایعات موجود توجه نمود.  دی بر مشاهدات عینی باشد. نبا ستیبا  ی تأکید مصاحبه کننده م

 با شاهد مشاجره کند.    دیکننده نبا  مصاحبه

ب  گفته که  به همان صورت  مشاهدات،  تشریح  برای  شاهد  م   انیهای  توصیف    ستیبا  یشده  )در  گردد.     ثبت 

 مشاهدات، دقیقا کلماتی را که شاهد بر زبان می آورد ثبت شود(. 

 مشخصات هریک ازشهود )اعم ازنام، شغل، سابقه کار و...( بطور کامل ثبت گردد.  

 

 تجزیه و تحلیل بررسی ها و یافته ها :  -13-2-5

از   د یو تجزیه و تحلیل نماید و برای این منظور باید از سوابق بازد  یی تیم تحقیق حادثه باید علل حوادث را شناسا

 استفاده نماید.  رهیمحل، مصاحبه با شهود، مدارک مربوطه و غ 

 ارائه گردد. رگاه کا استیجلسات تحقیق حادثه باید به مدیر پروژه/ر نتیجه

 باشد.   یم  یانسان -ی نداشته و معلول علل فن یاز کار، علت واحد یناش  دادی رو ی: بطور کل داد یعلل رو

 :  میمستق علل•

 شوند   یمنجر به بروز حوادث م یاست که به صورت آن یخاص طیشرا میمستق علل
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 :  میمستق  ریغ  علل•

 شوند   یم  میتقس منیناا طیو شرا منیبه دو دسته اعمال نا ا میمستق  ریغ  علل

 :  منیناا اعمال

انگار  جهیدر نت  منیناا  اعمال پ   یفرد و تخط  یسهل  آورده    ریاز آنها در ز  یکه برخ  ستیاز دستورات کار  یرویدر 

 شده است: 

 .یمنیا یتوجه نکردن به عالئم و هشدارها -

 .یحفاظت فرد زاتیو تجه یمنیا لیعدم استفاده از وسا -

 کار. طیکردن در مح یخطرناک مانند شوخ یانجام کارها-

 عدم استفاده از امکانات موجود.-

 انجام کار بدون مجوز.-

 از دستگاه.  یمنیا زاتیجدا کردن تجه-

 .زاتیاز تجه یاصول ریغ  ا یاستفاده نا به جا -

 شده.  نییتع یدستورالعمل ها ت یعدم رعا-

 بار در آنها.  ش یافزا ای و  منیا ریغ   یآالت در سرعت ها نیماش به کار انداختن-

 و ... . -

 : منیناا طیشرا

 شوند  یم  یناش یکار ستمیس ا یو  تیاز نامناسب بودن وضع منیناا طیشرا

 نا مناسب بودن محل کار  از لحاظ نور ، صدا، گرد و غبار ، ارتعاش و ..... -

 کار.  طیدر مح ینظم  یب-

 دستگاه  ی نقص فن-

 نامناسب بودن حفاظ.  ا یفقدان -

 لغزنده بودن کف کارگاه. -

 حمل و نقل  ل یوسا ی نقص فن-

  دیتول ندی استفاده از مواد خطر ناک در فرا-

 :یا شهیر علل•

به علت انحراف   نکهیا ای شده و  جادیا التیبه سبب نا مناسب بودن اقدامات ، روش ها ، تدارکات و تشک یاصل عوامل

  ی موارد به وقوع م  ن یبه سبب نقص در ا  ی. عوامل اصلوندندیپ   ی مربوطه به وقوع م  ی ها و استانداردها  یمش  یاز خط

 : وندندیپ 

 و استرس ی و ذهن یکیزیف یها   ییمثال توانا  یفرد یفاکتور ها-

  زشیانگ-

 مهارت ای ، آموزش و   یآگاه -

   یسر پرست-

 استانداردها  ا ی و ساتیدستگاهها و تاس یطراح-

 یو نگهدار ریتعم-

   ییاجرا یروش ها-
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 کار :  ی الملل نیبر اساس مصوبات سازمان ب داد یعلل رو یبند طبقه

 آالت.  نماشی•

 .یو آتش سوز انفجار•

 خورنده، سوزاننده و ... ( ) ییایمیش مواد•

 (. تهیسی)الکتر برق •

 افراد.  سقوط•

 با مانع.  تصادم•

 اجسام. سقوط•

 . زشری•

 کردن اجسام.  جابجا•

 .یدست ابزار•

 

 

 : رانهیشگیتوصیه ها و اقدامات پ -13-2-6

درمورد جلوگیری از علل مستقیم حادثه باید ایجاد شود تا از بروز مجدد حادثه و    رانهیشگیتوصیه ها و اقدامات پ 

 خسارت جلوگیری شود. 

 ارائه گردد.  HSEباید برای بهبود و پیشرفت سیستم مدیریت  ییها توصیه

 باشد.  یارائه شده باید به شکل کاربرد شنهاداتیتوصیه ها و پ   تمامی

 شود.  یکارگاه ارائه م HSEواحد  قیحد مربوطه، از طرو مشورت وا یبا همکار شنهاداتیپ  نیا

 

 حوادث و اتفاقات خطرناک: یاطالع رسان -13-3

تیم تحقیق تدوین   دادها یتمام حوادث و رو پیشگیرانه، توصیه هایی که توسط  اقدامات  اتفاقات خطرناک شامل  و 

 به تمام سطوح نیروی کاری انتقال یابد.   د یشده و تجربیات بدست آمده، با

 خط ارتباطی بصورت زیر است : 

 ی کار یرونی ←  ها واحد سرپرستان/  مهندسان ←  استری ←  HSE واحد←تحقیق اتفاقات و حادثه  تیم

 مسئول پایش و اطمینان از اجرای مؤثر خط ارتباطی است.  HSEواحد 

 جهت اطالع رسانی به  کارفرما نیز ارسال می گردد.    F-33یک رونوشت از فرم گزارش حادثه با کد 

 درس آموزی از حوادث احتمالی  -13-4

شده برای یک حادثه را درقالب    شرکت جهت اطالع به پرسنل و درس آموزی از حادثه نتجه تمامی مراحل انجام 

 قرار خواهد داد.   9فرم درس آموزی از حادثه مکتوب کرده و در اختیار پرسنل و شهرداری منطقه 
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 فرم درس آموزی از حادثه 

 

 

 محل حادثه :   نوع حادثه :  

 مقدمه :  

 

 

 

 

 شرح حادثه :  

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل علل حادثه : 

 

 

 

 

 

 راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از تگرار حادثه :  

 

 

 

 

 درس حادثه :  
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حوادث و اتفاقات  دادها،یرو انهیو سال انهیبرنامه تجزیه و تحلیل آماری ماه -13-5

 :جهت پیشگیری و کنترل حوادث  خطرناک 

باید کل گزارش های حوادث و رو  HSEواحد   را مطابق روش    دادهایدفتر مرکزی  آنها  را گردآوری و ثبت کند و 

 داده ها   مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.  لیو تحل هیتجز ییاجرا

آمار با    ستیبا  یشرکت م  HSE  ریانجام شده، مد  یبراساس تجزیه و تحلیل های  بهبود مستمر مطابق  در جهت 

اجر و همچن  ییاروش  اقدام نموده  پ    یاقدامات اصالح  فیبا تعر  نیبهبود مستمر   اجرا  رانهیشگیو  با روش    یی مطابق 

 اقدامات الزمه را انجام دهد.    P-03با کد  رانهیشگیو پ  یاقدامات اصالح

تجزیه   یدفتر مرکز  HSEواحد   برنامه  از  کلیه دستورات صادره حاصل  است که  این  از  اطمینان  و  پایش  مسئول 

 تحلیل حوادث  بطور مؤثر اجرا می شود. 

  

 شاخص های حوادث  -13-5-1

 حوادث ثبت شده در قالب شاخص عملکرد ) شاخص های نتجه گرا (  آنالیز می شوند.   

 

 ضریب تکرار حادثه 

F

R= 

 200000مدت معین( ×)تعداد حوادث در 

آن  در  کارگران  کار  مفید  ساعات  کل  جمع 

 مدت معین 

 

 

 

 

 ضریب شدت حادثه  

 

 

 

I

R= 

 1000)تعداد حوادث در مدت معین( ×

حد متوسط کارگران در معرض خطر در همان 

 مدت  

 میزان بروز حادثه 

 

 

 

 

 

S

R= 

(  تعداد روزهای تلف شده به علت حادثه در مدت معین  )

×200000 

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین 
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 فلوچارت ثبت و گزارش حوادث  - 13-6

 

 
 اضطراری شرایط در واکنش طرحهای  -14

 

: واقعه ای برنامه ریزی نشده و بعضا صدمه آفرین یا خسارت رسان که انجام ، پیشرفت یا ادامه   accidentحادثه یا   •

فعالیت یا کار را مختل می سازد و همواره در اثر یک عمل یا کار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا ترکیبی از  طبیعی یک  

 ان دو به وقوع می پیوندد. 

عبارت است از یک رخداد یا اتفاق که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یک   :incidentرویداد یا  •

 حادثه را داشته باشد. 

( استفاده  golden timeحادثه ایست که پتانسیل تبدیل شدن به بحران را دارد اما اگر زمان طالیی):    1  حادثه سطح •

 کنیم ،  شرکت خود قادر به کنترل کردن آن است.

از   2حادثه سطح   • باید  نیز درگیر می کند. و  را  یا شرکت های مجاور  ایست که در صورت وقوع سازمانها  : حادثه 

 مک گرفت . سازمانهای دیگر هم ک

: حادثه ایست که در صورت وقوع منطقه را نیز درگیر می کند. و باید از کمک های منطقه ای نیز    3حادثه سطح   •

 استفاده کرد. 
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پ   ی محل  :  ((muster Pointمحل تجمع ایمن • کارکنان در هنگام آتش سوزی، انتشار    یشده که تمام   نییتع  شیاز 

مکان    نیکنند. در ا  ی ساختمان ها دارد در آن اجتماع م  هیبه تخل  ازی که ن  گرییاتفاق د  هرگونه  ای مواد خطرناک و  

 گردند.  ی م ییاقدامات بعدی راهنما پرسنل جهت هیکل

 شناسایی و به روز رسانی وضعیت های اضطراری -14-1

  2،  1شرکت باید در ابتدای امر با توجه به شرایط ، فعالیتها و فرایندهای کاری خود هر یک از حادثه های سطح    -

 شنارا قبل از وقوع حادثه تعریف کند و اقدامات الزم در صورت وقوع هر یک از حادثه ها را از قبل مشخص کند .     3و  

 با و مدیریت نماینده /راهبری کمیته  توسط پروژه و سازمان مختلف فعالیتهای و سازمان در ضطراری ا ضعیتهای و سایی

 در  بحرانی نقاط این همچنین  .گردد می ثبت  اضطراری  بالقوه شرایط  فهرست در  و گرفته صورت  مسئولین سایر   همکاری

 .میگیرد قرار افراد دسترس

 ای  جلسه  تشکیل با پروژه  هر شروع  در یا سال هر  در یکبار  حداقل ست  ا موظف  مدیریت نماینده /راهبری کمیته 

 بالقوه شرایط فهرست طبق را موارد این از لیستی و نماید اقدام اضطراری شرایط وقوع   احتمال سایی شنا به نسبت

 .کند تهیه اضطراری

 لیست وضعیت های  اضطراری این پروژه به شرح ذیل است :   

 

 : 3وضعیت اضطراری سطح  

 بالیای طبیعی   •

 : 2وضعیت اضطراری سطح  

 تصادف راننده و جراحت •

 آتش سوزی  •

 برق گرفتگی  •

 سقوط از ارتفاع   •

 : 1وضعیت اضطراری سطح  

 اتصالی دستگاههای برقی  •

 

 پیشگیری و مقابله با حوادث و وضعیت های اضطراری  -14-2

 مطابق مسئول، افراد رسیدن  تا دسترس، قابل امکانات از استفاده با انگیز مخاطره وضعیت اعالم از پس کارکنان

 .نمایند اقدام وضعیت اثرات کاهش به نسبت شده ارائه  آموزشهای

 اضطراری واکنش گروه ارشد اعضای غیاب در .است دفاتر دیگر در وی نماینده یا و مدیریت نماینده /راهبری کمیته

 .بود خواهد مجموعه در مسئول مقام  باالترین HSE نماینده

 ستون  در مانور مواقع در  و گردد می ابالغ و مشخص اضطراری  وضعیتهای با ابلهقم دستورالعمل طبق مسئولیتها

 .گردد می ثبت ومسئولین برنامه مشخصات توضیحات

 برای مدیریت نماینده  /راهبری کمیته سط تو ضطراری ا عملیات حین در یا و قبل از که وظایفی برابر کارکنان سایر

 .نمایند می وظیفه انجام گردد می مشخص شان

 :شد خواهد انجام مرحله 2 در اضطراری  وضعیت با مقابله عملیات



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 اضطراری  وضعیت با واکنش انجام محل - 1

 بازسازی  عملیات شروع نیاز صورت در و خسارات برآورد - 2

به جهت برقراری تماس در   F-86( با کد  (Emergency Contact Listهمچنین لیست تماس در شرایط اضطراری    -

 شرایط اضطراری با افراد مسئول شرکت وکارگاه و همچنین تمامی نهادها و ارگانهای امداد رسان ، به کار می رود .   

اجرایی نگهداری   مدیر دفتر و HSE آن باید تهیه شود و نزد کارشناس در خروج نقاط و راههای  کامل های نقشه  -

 نقشه نیز نزد نماینده مدیریت نگهداری می شود.شود . یک نسخه از این 

 نحوه اعالم شرایط اضطراری و تخلیه پرسنل :-

هریک از پرسنل موظفند به محض مشاهده حادثه ای نظیر آتش سوزی ، انفجار و .. موضوع را با تماس با تلفن   

 های اضطراری که قبال در اختیار افراد قرارگرفته است اطالع دهند. 

 ئولیت ها:مس -14-2-1

به طور معمول مسئولیت ها در یک کمیته بحران به قرار زیر است که البته می تواند با توجه به شرایط و سطوح 

 حادثه ، گسترش یا کاهش یابد . 

کمیته بحران : کمیته ای است که به منظور مقابله با بحران و وضعیت های اضطراری تیم های واکنش سریع را بر 

در واکنش  طرح  حداقل   اساس  به  کمیته  این  وظیفه  مهمترین   . بخشد  می  انسجام  و  ،سازماندهی  اضطراری  شرایط 

عملیات ، سخنگو  معاون،  رئیس بحران رساندن خسارت جانی و مالی در شرایط اضطراری است . این کمیته متشکل از 

افزاری و ، تیم اطفاء حریق ، تیم امداد ، تیم تخلیه انسانی ، تیم تخلیه تجهیزاتی فنی ، ت یم تخلیه تجهیزات سخت 

 سیستم های اطالعاتی و تیم پاکسازی می باشد . 

 رئیس بحران: 

 بحران را بر عهده دارد.  ی مقابله با بحران و فرمانده ات یبر انجام عمل هیعال رییگ  میالف( کنترل و نظارت و تصم 

 سطوح بحران  نیی( تعب

 .ی اتیمحدودة عمل ی وانتظام ی،اجتماع  یاسی( ارتباط با مسئوالن سج

 : اتیمعاون عمل

 بخشهای مختلف بحران.  ی هماهنگ جادیا تی( مسئولالف

  بحران. تهیارتباط مناطق با کم جادیا تی( مسئولب

 بحران.   اتیبه عنوان معاون عمل اتیبر عمل میو نظارت مستق ی( فرمانده ج

 بحران.   سیبه رئ یاتی( ارائه گزارش عملد

 . ی بانیپشت تیریمنابع از مد صیتخص یبررس ی ( هماهنگه

 :کیلجست یا یبانیمعاون پشت

 مربوط به فراهم نمودن امکانات مقابله با بحران تهاییفعال هی( کلالف

 .یروش اجرائ طبق ازیمنابع مورد ن  نیتام رییگی( پ ب

 بحران:  یمسئول ارتباطات واطالع رسان

 بحران. ۀتیکم یی( سخنگوالف

 مسئول.  یانتظام ،ی واجتماع  یاس یارگانها وسازمانهای س هیبه کل  ی( اطالع رسانب

 .ربطیبحران از مبادی ذ تیریاطالعات الزم در مد  افتی( درج

 بحران:  تهیکم ریبحران مقابله ودب زییمجری برنامه ر 
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 در زمان بحران  تهیاطالعات از منابع موجود و ارائه به اعضاء کم  ازهایین شیپ  هی( تهالف

 بخشهای موثر در بحران هیاز کل یلیو تحل یلیگزارش تکم هی( تهب

 بحران  تهیمستندات بحران وارائه در کم هی( جمع آوری وتهج

 یی روش اجرا نیشده درا نییتع فی( انجام شرح وظا د

 مسئول تیم اطفاء حریق:

 تعیین و شناسائی اعضاء تیم   اطفاء حریقمسئول تیم الف(

 تجهیز تیم به خودرو سبک و سایر وسائل اضطراری حسب نیاز ب( 

 حفظ آمادگی تیم تحت سرپرستیج (

 اجرای دستورات فرمانده عملیات  د(

 تعیین محدوده خطر ه (

 جلوگیری از گسترش آتش و  قطع برق  و(

 تهیه گزارش میزان خسارات احتمالی و ارائه به کمیته بحران  ی (

 مسئول تیم امداد: 

 حفظ آمادگی تیم تحت سرپرستیالف 

 عملیات    فرمانده دستورات اجرای ب (

 بحران  ازمحل مصدوم افراد ج (خروج

   مانی در مراکز به  مصدومان د (انتقال

 میته بحران  ک به ارائه و  مصدومین  تعداد گزارش ه ( تهیه
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Form 

Code:F-85 
 مسئولیتها در شرایط اضطراری 

 
Rev:00 

 

  ردیف 

 

                              

 پست سازمانی 

 3حادثه سطح   2حادثه سطح   1حادثه سطح  

 بحران عضو تیم رهبری کمیته  معاون عملیات   رئیس بحران  )مدیر عامل (  1

مسئول  ) نماینده مدیریت (  2 و  لجستیک  معاون 

 روابط عمومی  

 عضو تیم لجستیک  یمسئول روابط عموم

 عضو تیم اطفا و امداد  عضو تیم اطفا و امداد  مسئول اطفا و امداد  ( HSE)  مسئول  3

 رئیس بحران   رئیس بحران  - شهردار منطقه  4

شهرداری   HSEواحد   5

 منطقه 

 مسئول روابط عمومی مسئول اطفا و امداد  معاون عملیات  

پشت 6 یبانی  معاون 

 شهرداری منطقه 

مسئول   - و  لجستیک  معاون 

 روابط عمومی  

 آتش نشانی   7
125 

 مسئول اطفا  مسئول اطفا  اطفا 

 115اورزانس 8

 112و هالل احمر  

 

 مسئول امداد مسئول امداد 

 

 : اضطراری وضعیت با واکنش انجام -14-3

 پروژه یا مرکزی دفتر اضطراری  واکنش گروه ارشد اعضای با تماس ضمن حادثه مشاهده محض  به فرد اولین -الف

 .نماید می خطر اعالم مربوطه

 )امکان صورت  در( .دهد می اطالع را مراتب حضوری مراجعه با تلفن قطع صورت در :توضیح

 واکنش گروه شد  ار اعضای نظر با )... و سوزی  آتش زلزله،( مترقبه  غیر حوادث بروز  کارکنان اطالع مجرد به -ب

 مسئولیت ها  
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 ارشد اعضاء توسط نیاز صورت  در  خارجی نجات گروههای با تماس( .شد خواهند هدایت  اماکن امن   سمت به اضطراری

 .)پذیرد می صورت اضطراری شرایط در واکنش تیم

 شرایطی هر تحت سیل  سوزی، آتش زلزله، به مربوط موارد در  اضطراری شرایط  در واکنش تیم شده تعیین نفرات -ج

 می  محوطه خطرناک مواد داشتن نگه  دور احیاناً و ورودی گازهای شیر قطع  به اقدام و برق  قطع   به مبادرت  نیاز صورت  در

 )فوق  توضیحات به توجه با( .نمایند

 با و نموده ستی سرپر  را  کارکنان از گروهی یک  هر شد، ار  اعضای ستور  د به  اضطراری  شرایط  در  واکنش تیم  عضو -د

 .باشند می ارتباط در اضطراری  شرایط در واکنش ارشد اعضای

 در را آنها و داد خواهند نجات را حادثه احتمالی مصدومان اقدام اولین در ضطراری ا شرایط در واکنش تیم اعضای -ه

 از خارج نجات گروههای تا نمایند می ارائه مصدومان به را اولیه کمکهای داد، خواهند قرار  حادثه از دور ای محوطه

 .شوند وارد حادثه محل به اند شده داده اطالع نیاز صورت در که شرکت

 از  و نموده اقدام حادثه  وقوع محل  نمودن  قرنطینه  به نسبت  نیاز صورت  در  اضطراری شرایط  در واکنش تیم اعضای –و

 .کنند می جلوگیری مسئول غیر افراد تردد

 .نمایند می  اقدام امن محل به مدارک انتقال به نسبت  نیاز صورت در اضطراری شرایط در واکنش تیم اعضای -ز

 اقدام اضطراری شرایط در واکنش تیم ارشد اعضای هماهنگی با عادی وضعیت اعالم به نسبت واکنش  مامتا از پس -ح

 .نمایند می

 وضعیت وقوع هنگام در  اضطراری  شرایط در واکنش تیم ارشد اعضای دستور با فقط مکانیکی دستگاههای تمامی -ط

 کمتر جهت در بایست می تالش حداکثر و باشند خاموش ... و سیل سوزی، آتش زلزله، به  مربوط موارد در اضطراری

 .آید عمل به دستگاهها به خسارتها شدن

 تهیه گزارش :  -14-4

کارگاه    HSEمسئول     P-37گزارش حادثه طبق روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک با کد   

 تهیه شده و به نماینده مدیریت ارائه می شود. 

از وقوع حوادث،  واحد   و واحد حادثه دیده تشکیل جلسه داده و ضمن    HSEپس  با همکاری مسئولین واحدها 

هادات ارائه شده را  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داده و مصوبات این جلسه توسط بررسی و تهیه گزارش ، پیشن

بینی    HSEمسئول پیش  نیاز مانند  پیشگیرانه مورد  اقدامات اصالحی و  تواند  پیگیری می گردد. خروجی جلسات می 

یشتر باشد که مطابق روش  آموزش های الزم، تجهیزات مورد نیاز، اصالح دستورالعمل ها و انجام تمرینات دوره ای ب

 عمل می شود.  P-03اجرایی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه با کد  

 برخی اقدامات و آموزش ها جهت آمادگی در شرایط اضطراری  -14-5

 .اضطراری شرایط در  واکنش تیم اعضای تعیین و تشکیل و مخصوص گروههای آموزش

 .اضطراری وضعیتهای و نشانی آتش اختصاصی عالئم آموزش

 .نشانی آتش ادوات و ابراز از صحیح استفاده نحوه آموزش

 .کارکنان تمامی به امن های محوطه مسیرهای و خروج و ورود های راه آموزش

 مراکز با تماس بایستی می راستا این در و گردد منتقل درمانی مراکز  به  نیاز صورت  در بایستی می دیده آسیب  فرد

 گردد انجام اضطراری شرایط در واکنش تیم هماهنگی با عملیاتی سایت به نزدیک درمانی مراکز لیست فرم طبق مربوطه

 .گردد انجام اولیه اقدامات امداد رسیدن تا و
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 شرایط در واکنش تیم ارشد اعضای عهده بر )... و اورژانس ، نشانی آتش( خارج های گروه با تماس مسئولیت

 .پذیرد می صورت هماهنگی با که است اضطراری  شرایط در واکنش تیم سوی  از شده مشخص اعضای یا اضطراری

 موظف  اضطراری  شرایط در واکنش تیم نکات رعایت به پرسنل  دادن توجه و اضطراری  شرایط با مناسب مقابله جهت

 به و مشخص را سازمان محل در خطر مناطق و اضطراری وضعیتهای در تجمع محلهای و دهنده  هشدار تابلوهای است

 .برساند پرسنل اطالع

 فکر مناطق خصوص  به سازمان محل در خطر دارای  مناطق تمامی از است موظف مدیریت نماینده /راهبری کمیته

 .آورد عمل به )بازدید( بازرسی موجود شرایط بودن ازمناسب اطمینان حصول جهت اضطراری وضعیتهای لیست در شده

 .نماید حوادث مرتبط فرم تکمیل به اقدام  حادثه بروز از پس است موظف مدیریت نماینده /راهبری کمیته

 دارند،  بیشتری وسعت که اضطراری شرایط در  ویژه به اضطراری مدیریت طرح اثربخشی منظور  به

 .است گردیده برقرار خارجی ذیل منابع با موثری ارتباط

 انواع کارشناسی پروژه، انجام محل به ایمنی خدمات و نشانیآتش هایایستگاه نزدیکترین شناسایی(نشانی   آتش -

 شناسایی مراکز  هایتماس  شماره به  نسبت کارکنان سازی آگاه مصرفی، مواد و عملیات ماهیت به  توجه  با حریق احتمالی

 )... و اضطراری شرایط وقوع زمان در مناسب واکنش نحوه آموزش برای مربوطه مراکز کارشناسان از شده، استفاده

 تشریح پروژه، انجام محل به  بیمارستان / اورژانس پایگاه /درمانی مراکز نزدیکترین شناسایی( بیمارستان   /اورژانس -

 نیاز، مورد تجهیزات  کردن مهیا و بیشتر هرچه آمادگی برای نجات و امداد تیم سرپرست برای احتمالی حوادث خطرات و

 )... و اضطراری شرایط وقوع زمان در مناسب واکنش نحوه آموزش برای  مربوطه مراکز کارشناسان استفاده از

به نیروی -  های مسیر تعیین  و  مرور و عبور  کنترل  جهت رانندگی)هماهنگی و راهنمایی پلیس ویژه انتظامی 

 انحرافای(

سازمان   امکانات کلیه از  استفاده جهت هماهنگی(شده شناسایی اضطراری شرایط به مربوطه  منطقه شهرداری -

آموزش   برای  مربوطه  مراکز  کارشناسان  از استفاده ، وسیع  سطح  در  حوادث  بروز  صورت  در  بحران  مدیریت و  پیشگیری

 )... و اضطراری شرایط وقوع  زمان در مناسب واکنش نحوه

یا   و انشاعابات قطع محل، در تأسیسات از محافظات برای  گاز شرکت امداد تیم حضور جهت هماهنگی( گاز شرکت -

 )مربوطه  سازمان به بودن وابسته صورت در اضطراری شرایط کنترل در مشارکت

 و انشعابات قطع محل،  در تأسیسات  از محافظت برای  برق  شرکت امداد تیم حضور  جهت  هماهنگی( ای منطقه برق  -

 )مربوطه سازمان به بودن وابسته صورت در اضطراری شرایط کنترل در یامشارکت

 و کنترل  برای اثربخش ریزی برنامه انجام منظور به  هوایی و آب  وضعیت  از آگاهی جهت  هماهنگی( هواشناسی -

 )اضطراری با شرایط مقابله

 های گروه عملیاتی های رفع محدودیت جهت اختصاصی تجهیزات و امکانات استفاده جهت هماهنگی( احمر هالل -

 )لزوم صورت  در محل از آنها تخلیه / منطقه ساکنین به کمک رسیدگی همچنین و و نجات امداد
 

 

 

 تمرین های دوره ای ) مانور ( : -14-6

واحد   با هماهنگی  و  یکبار  ماه  ادواری هر شش  تمرینات  اضطراری  مقابل شرایط  بیشتر در  آمادگی هر چه  جهت 

HSE    بایستی سناریویی از قبل نوشته شود و   3و    2،  1انجام می گیرد. برای انجام مانور هر یک از حادثه های سطح
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تمامی فعالیتها و اقدامات به کار گرفته شده زمانبندی شود و مسئولیت ها نیز مشخص شود . پس از انجام هر تمرین  

با کد   مانورها  ارزیابی  عملکرد تکم  HSEتوسط سرپرست       F-87فرم  نقاط ضعف در  . در صورت وجود  یل می شود 

 بایستی پیشنهاداتی به منظور بهبود داده شود. 

 سناریوی مانور واکنش در شرایط اضطراری -14-6-1

 نوع عملیات: اطفا حریق  

 01/01/97تاریخ جلسه هماهنگی واحدهای اجرایی مانور:  

 02/01/97 تاریخ انجام مانور اصلی:

 

 راهداف اجرای مانو

 پایش هماهنگی بین واحدها در شرایط اضطراری  -1

ارزیابی چگونگی اطالع رسانی به واحد های امداد رسان )آتش نشانی ، بهداری ، مدیریت ایمنی، اقدامات   -2

 تامینی و محیط زیست و...( از طریق پرسنل مشغول بکار و کسانی که در محل در حال تردد هستند. 

ارائه نقشه کلیه مسیرهای کارگاه  بررسی مسیرها  و   -3 راههای موجود و نحوه نجات مصدوم یا مصدومین ) 

 توسط افسرگشت( 

مثل   -4 حریق  اطفاء  های  سیستم  از  استفاده  )چگونگی  حریق  اطفاء  عملیات  انجام  جهت  پرسنل  آموزش 

 کپسول ، آب ، سطل شن و...(  

 اضطراری )اصلی و جانبی ( شناسایی پتانسیل های بحران و ایجاد کننده شرایط  -6

 بررسی میزان آگاهی و مهارت افراد در واکنش به شرایط اضطراری  -7

 اطمینان از کیفیت، کفایت و سالمت دستگاههای در اختیار -8

 معرفی شده از جانب کارگاه  HSEآموزش همیاران  -9

 ارزیابی عملکرد کمیته بحران         -10

 

 برنامه ریزی:

الزامی   به  توجه  برنامه  با  مانور مطابق  اجرای  ،    OHSAS 18001بودن  و دستورات     HSE PLAN، صورتجلسات 

مراجع مرتبط مانند دفتر مرکزی، این کارگاه اقدام به برنامه ریزی جهت این مانور نموده است تا در صورت بروز حوادث  

ر برنامه ریزی انجام چنین مانورهایی می  واقعی بتوان اقدام بموقع و الزم با بیشترین کارآیی را داشته باشد. همچنین د

توان نسبت به پیشگیری  و جلوگیری از ناهماهنگی ها و بروز ارتباطات غیر صحیح و بی مورد اقدام نمود و نیز می توان 

نقاط ضعف و قوت تیم را قبل از بروز اتفاقات مشابه شناسایی کرد و در خصوص اصالح نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت  

 یم اقدام نمود. عملکرد ت

 

 وسایل مورد نیاز تعداد واحدهای اجراکننده

 ایمنی  )کارشناس ایمنی( 
 

 بیسیم   –کپسول خاموش کننده پودر و گاز           نفر 1

 بیسیم  –کپسول خاموش کننده پودر و گاز         نفر 1 آتش نشانی 
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 امداد ترکیب تیم 

 رئیس گروه امداد  

 شرح وظایف:

 هماهنگ کننده عملیات اصلی.   -

 پیگیری،تهیه و نگهداری لوازم مورد نیاز.  -

 تهیه گزارش کامل از نوع حادثه واقدامات انجام شده.  -

 مسئول نگهبانی  

 شرح وظایف:       

 انجام ارتباط با سازمانهای امدادی و تقاضای کمک.   -

 و حفظ آنها. های ضروریتلفنتهیه شماره   -

 های برق، ایستگاه گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی، انبارها و وسایل تاسیسات آتش نشانی.  آشنایی با پست  -

 آشنایی با مسیر تردد سریع نیروها. -

 قطع برق دیزل ژنراتوردر شرایط اضطراری. -

 محل گزارش.متفرقه به  برقراری و کنترل نظم در محل وقوع حادثه و جلوگیری از ورود افراد -

 امدادگر ) )امدادگر(( 

 شرح وظایف:

 کمک به افراد حادثه دیده و برنامه ریزی انتقال آنها به مراکز درمانی.  -

 تخلیه افراد از محل حادثه. -

 همکاری با مسئول نگهبانی و رئیس گروه.  -

 گزارش به مسئولین. -

 ماًمور آتش نشانی  )هماننگی آتش نشانی( 

 شرح وظایف:

 احتمالی در اسرع وقت با امکانات موجود.اطفاء حریق  -

 مهار حریق احتمالی و جلوگیری از گسترش آتش با استفاده از روشهای جداسازی تا رسیدن نیروهای امدادی. -

 آشنایی با نقشه محل نصب اطفائیه ها.  -

 گزارش به مافوق.  -

 

 انجام عملیات مطابق با شرح زیر : 

 ران و خودداری از شتابزدگی. حفظ آرامش و خونسردی و آرامش دادن به دیگ .1

 سرعت عمل در تصمیم گیری و اقدام مناسب.  .2

 تعیین اولویت در انجام کارها به منظور : .3

 اعالم خبر به مراکز امدادی.  -

  در اولویت قراردادن نجات افراد حادثه دیده در محل مناسب.  -

 مهار آتش،قطع برق،گاز، آب و... به نحو مناسب و بدون خطر.  -

 خودرو -بیسیم  نفر  1 پشتیبانی و ماشین آالت 
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 مواد و اقالمی که ممکن است موجب گستردگی حریق و یا احتماالٌ انفجار گردند. دور کردن  -
 

 لوازم مورد نیاز تیم امداد  
 

تعداد  نام وسیله 

 مورد نیاز 

 کپسول اطفاء حریق 
 

 عدد   2

 دستگاه   1 ماشین کنترل ترافیک 

 ماشین آتش نشانی 
 

 دستگاه   2

کامیون    –)پیکاب واتر میست  

 بنز( 

 آمبوالنس 
 

 دستگاه   1

 برانکارد 
 

 عدد   2

 نوار خطر 
 

 رول   1

 

 اقدامات حین وقوع )برگزاری مانور اطفای حریق( -2

 صبح   8:30راس ساعت  HSEاعالم وجود حریق  توسط راننده به واحد  .1

 صبح 8:30اعالم و ضعیت اضطراری به اعضای تیم ایمنی راس ساعت  .2

 صبح  8:31هماهنگی با و احد ماشین آالت و رسیدن به موقعیت راس ساعت  .3

 8:31بررسی مسیر دسترسی و انتخاب کوتاهترین مسیر به موقعیت توسط رئیس تیم راس ساعت  .4

 8:32انجام هماهنگی با تیم امداد و اعالم نزدیک ترین مسیر دسترسی به موقعیت توسط رئیس تیم راس ساعت  .5

 8:33ر در موقعیت توسط پرسنل ایمنی مستقر در موقعیت راس ساعت هدایت نفرات حاض .6

 کنترل ورود و خروج ها و جلوگیری از رفت و آمد های اضافی توسط نیرو های حراست  .7

 8:33رسیدن ماشین امداد و آمبوالنس راس ساعت  .8

 8:34مستقر کردن تجهیزات اطفا حریق راس ساعت  .9

 8:40و جمع آوری تجهیزات  اطفا حریق و اطمینان از عدم وجود حریق .10

 10برگزاری جلسه ارزیابی توسط کمیته بحران ساعت  .11

 

 

 SF-4460(0)کد فرم :  
 

 فرم ثبت اجرای رزمایش جهت آمادگی پرسنل 
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 آموزش های برگزار شده جهت آمادگی واکنش در شرایط اضطراری -14-7

 

 ضوع رزمایش مو

          .... برق گرفتگی             انتشار مواد شیمیایی               افتادن از ارتفاع   زلزله   آتش سوزی      

 محل انجام رزمایش :  کارگاه مرکزی    

 اعضاء تیم  

 مدیر عامل  .1

 نماینده مدیریت .2

 HSEمسئول  .3

 نحوه اطالع یابی 

 بیسیم روش های دیگر . اعالم حضوری توسط پرسنل  .............     125تلفن شماره        

 اقدامات ضروری 

 اقدامات حین وقوع )برگزاری مانور اطفای حریق(  -

 صبح  8:30راس ساعت  HSEاعالم وجود حریق  توسط نیروی حراست مستقردر پروژه به واحد  .1

 صبح 8:30کارگاه راس ساعت اعالم و ضعیت اضطراری به اعضای تیم ایمنی و حراست  .2

 صبح 8:31هماهنگی با و احد ماشین آالت و رسیدن به موقعیت راس ساعت  .3

 8:31بررسی مسیر دسترسی و انتخاب کوتاهترین مسیر به موقعیت توسط رئیس تیم راس ساعت  .4

 8:32اعت انجام هماهنگی با تیم امداد و اعالم نزدیک ترین مسیر دسترسی به موقعیت توسط رئیس تیم راس س .5

 8:33تخلیه و هدایت نفرات حاضر در موقعیت توسط پرسنل ایمنی و حراست مستقر در موقعیت راس ساعت  .6

 کنترل ورود و خروج ها و جلوگیری از رفت و آمد های اضافی توسط نیرو های حراست  .7

 8:33رسیدن ماشین امداد و آمبوالنس راس ساعت  .8

 8:34مستقر کردن تجهیزات اطفا حریق راس ساعت  .9

 8:40اطفا حریق و اطمینان از عدم وجود حریق و جمع آوری تجهیزات  .10

 10برگزاری جلسه ارزیابی توسط کمیته بحران ساعت  .11

 گزارش ارزیابی مانور برگزار شده :

 نقاط قوت

 هوشیاری و گزارش به موقع حریق -

 حضور به موقع نیروهای امدادی  -

 حضور برخی از اعضای کمیته بحران در محل -

 نقاط ضعف

 عدم کارایی تعدادی از کپسول های آتش نشانی  -

 اشکال در دسترسی به موقعیت به دلیل کنده کاری بدون مجوز -

 تجمع بی مورد افراد غیر پاسخگو و دشواری در هدایت افراد به خارج از موقعیت -
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 مدت زمان  آموزش انجام شده سمت  ردیف

 ساعت   2 اطفا حریق  مدیر عامل  1

 ساعت   2 اطفا حریق  نماینده مدیریت 2

3 HSE مسئول   ساعت   2 اطفا حریق  

 

 

 طرح کلی تخلیه مصدومین -14-8

  ی انجام کمک ها   یامن ) برا  یاز محل حادثه به محل  حیصححمل مصدوم عبارت است از انتقال مصدوم به روش  

 .    یمراکز درمان ا ی( و  هیاول

 .  دی داشته باش ادی اصل مهم را به  نیا

،    ی) مانند آتش سوز  یفور  یمگرآنکه خطر  دیو بدحال است ، حرکت ده  دهید  ی دیشد  بیکه آس  ی مصدوم  د ینبا

 کند.   ی م د یو... ( جان او را تهد ی آوار ، گاز سم ختنیفرو ر

 :   میکن ی م م یتقس یها را به سه نوع کل  حمل

 نفره   کی یحمل ها -1

 دونفره   یحمل ها -2

   یگروه  یحمل ها -3

 

 حمل های یک نفره  -1

 حیرا بطور خالصه توض   جیچند روش را  نجایوجود دارد که در ا  یگوناگون  ینفره مصدوم ، روش ها  کیحمل    یبرا

 .    میده یم

شود که مصدوم به هوش است   ی استفاده م  یروش در هنگام  نیگاه ( : ا  هی) امدادگر به عنوان تک  یی حمل عصا   -1

دست خود را دور    کی،    دیستیمصدوم با   ده ید  بیروش ، در سمت آس  ن یتواند راه برود. در ا  یو اگر به او کمک شود م 

 . دیخود حلقه کن  ن، دست مصدوم را دور گرد گرتانیست د با د و  دیریکمر مصدوم بگ
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  ک یروش ،    نیشود در ا   ی در افراد سبک وزن و کودکان استفاده م  شتریحمل ب  ن ی( : ا  ی) گهواره ا  یحمل آغوش -1

را ز تنه مصدوم ) کم  گرتانیمصدوم و دست د  یران ها  ریدست خود  از کمر( بگذار  یرا دور  بلند    دیباالتر  را  او  و 

 . دیکن

 

 
 

او را    دیتوان  ی تواند خود را نگه دارد ، م  ی ) به پشت ( : اگر مصدوم ، سبک ، کوچک و به هوش است و م  یحمل کول -2

مچ دست   دیتوان  ی هوش باشد، م  ی که مصدوم ب  ی. در صورتدی( و حمل کندی) او را کول کن  دیبه پشت خود بگذار

  د ی که با  ی نداشته باشد و مسافت  یاسکلت  بیمصدوم ، آس  ه ک  د یاستفاده کن  ی نوع حمل وقت  نی. از ادی خود را ببند  یها

 باشد.   یطوالن دیاو را حمل کن

 
  ن یدست شما آزاد باشد. در ا  ک ی  دیکه بخواه  دیاستفاده کن   یروش هنگام  نیپا : از ا  کیدست و    کیحمل به روش   -3

 یرو  د،ینگه دار  دهیو مچ دست راست مصدوم را با دست چپ خود گرفته و به حالت کش  دیستیروش مقابل مصدوم با

  گر ی. دست دردیشکم او قرار گ  ریشانه شما در ز  که  یبه طور  دیبغل مصدوم بگذران  ریو سر خود را ز  دیزانو خم شو

که به دور    ی. بعد دست راست مصدوم را با دستدیبلند کن  نیو او را از زم  دیمصدوم عبور ده  یدو پا  نیخود را از ب

شما قرار دارد و دست    اریموافق در اخت  یو دست و پا  ریحالت سر مصدوم سراز  نی، در ا   د یری، بگ  د یحلقه زده ا  ش یپا

 .   ند یگو یروش ، روش آتش نشان هم م  نیشما آزاد است به ا پچ
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که الزم است   دیاستفاده کن   یروش فقط هنگام   نی ( از ا  ی) حمل کشش  نیزم  یمصدوم بر رو  دنیحمل به روش کش -4

در امتداد    دی مصدوم با  دنیروش کش  نیا  ددریاز صحنه خطر دور کن  عریهرچه سر  ستد، یتواند با  ی را که نم  ی مصدوم

 دهد.   یرو  رییتغ نیستون فقراتش کمتر ت یتا در وضع ردیبدن  او صورت گ

 
 حمل دو نفره   -2

 .   م یده یم حیچند روش آن را توض نجایوجود دارد که در ا یمصدوم روش گوناگون هحمل دونفر یبرا

ا -1 : از ا  ی) قطار  یحمل زنبه    ده ی ند  یدیشد  بیهوش است و آس  یکه ب   ی حمل مصدوم  یبرا  دیتوان  ی روش م  ن ی( 

  ی بغل مصدوم عبور داده و در حال  ریامدادگر در پشت مصدوم قرار گرفته و دستانش را از ز  ک ی.    د یاست ، استفاده کن

  ی او را گرفته ران ها یپاها  نیپشت به مصدوم ب گرید  گرکند ، اوداد یحلقه م نهیکه دستان مصدوم را گرفته ، دور س

با برانکارد باشد امدادگر    یصندل  یگذاشتن مصدوم رو  یمل براح  نیکند. اگرا  یو مصدوم را حمل م  ردیگ  یاو را م

 .   ردیقرار گ  ماریرو به ب د یدوم با 
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باشد و بتواند با    ده ی ند  یجد  بیکه مصدوم به هوش باشد و آس  د یاستفاده کن  ی حمل ، هنگام  نیمچ : از ا  رحمل چها -2

و با دست راست خود مچ دست    دیستیروش ، پشت مصدوم با  نیهر دو دست خود به شما کمک کند. در ا  ای  کی

و به    دی. خم شو  دیریکار را کرده است بگ  نیهم  هرا ک  گریو با دست آزادتان ، مچ راست امدادگر د  دیریچپتان را بگ

 .  ندیشما بنش یدست ها یخود را دور گردن شما دو نفر حلقه کند و رو یکه دستها دییمصدوم بگو

     

 
 

ا -3 : از  هم در دو طرف    یکه مصدوم نتواند به شما کمک کند. رو به رو  دیاستفاده کن  یحمل ، زمان   نیحمل دو مچ 

بزن زانو  بگذران  د یمصدوم  پشت مصدوم  از  را  خود  دست  کم   دیو  ها  نییپا  یو  شانه  از  حلق  یتر  کناو  لباس    دیه  و 

مصدوم    یران ها  ی انی خود را از قسمت م  گریو دست د  دیبلند کن  یمصدوم را کم   ی. سپس پاهادیمصدوم را بچسب

 .    دیراه برو یو عاد دیزی. باهم برخ دیریرا بگ  گری کدیو مچ دست  دیبگذران
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 ی شود . مصدوم را رو  یاستفاده م  یجد  عهیو بدون ضا  اریهوش  نیحمل مصدوم  یروش ، برا   نی: از ا  یحمل با صندل -4

از دو    شی که بازوها  ردیگ  یم  یرا طور  ی صندل  ی. فرد اول پشت مصدوم قرار گرفته ، دسته ها   م ینشان  یم   یصندل

پا  تیطرف ، مصدوم را حما . فرد دوم پشت به مصدوم ،  . سپس هر دو به کمک  ردیگ  ی را م  یصندل  یها  هیکنند 

بردن مصدوم از پله    نییباال و پا   ای   کیگذرگاه بار  کیعبور از    یبرا  یکنند. حمل با صندل  ی را بلند م  یصندل  گریکدی

 .   میباش یصندل یخوردن و افتادن مصدوم از رو زیمراقب ل د یروش با  نیاست . در ا دیها مف

 

 
 

 حمل های گروهی  -3

از دو امدادگر در صحنه حادثه حضور داشته باشند. در انتقال   شیشود که ب  یاستفاده م  یهنگام  یحمل گروه  از

حمل کنندگان    ینوع حمل ها استفاده شود. هماهنگ   نیاند بهتر است از ا  ده ی د  یو جد  د یشد  بیکه آس  ی نیمصدوم

  گروه را  ت ینفر به عنوان مسئول گروه هدا کی، بهتر است  نیهم  یمهم است. برا یلیحمل ها، خ نیا یمصدوم در اجرا

 .  م یده ی م حیحمل ها را توض نیدو نوع از ا نجای. در اردیبر عهده بگ

 ریخود را از ز  ی. دست ها دیریدر دو طرف مصدوم قرار بگ  گراگینشسته و به صورت ز  مهی: به حالت ن  یگزاگیحمل ز -1

ده  ی خال  یفضاها عبور  مصدوم  رو  د یبدن  تا  را  مصدوم  گروه،  مسئول  شمارش  با  و  همزمان  طور  به  باال    یو  زانو 

 .  دیاوریب

 

 

ا  سپس حالت  به   ، همزمان  و  هماهنگ  صورت  کن  ستاده یبه  حرکت  و  گرفته          . دیقرار 
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و    دیرینشسته قرار بگ مهیبرانکارد در چهارگوشه برانکارد به حالت ن یحمل برانکارد : پس از انتقال مصدوم بر رو -2

بلند کرده و سپس    ن یدسته برانکارد را گرفته و به صورت هماهنگ و با فرمان مشئول گروه به طور همزمان آن را از زم

 . دیحرکت کن کنواختیهمه با هم و به طور 
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 H S Eمدیریت عملکرد  -15

 شاخص های پیشرو  شاخص های پسرو

 "شاخص تکرار حادثه"

 

 FR= 
 200000)تعداد حوادث در مدت معین( ×

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین 

 تعداد نفر ساعت آموزش دیده 

 "شاخص ضریب شدت حادثه "

  

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

 جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین 

 تعداد بازرسی های صورت گرفته 

 "میزان بروز حادثه "

 

IR= 
 1000)تعداد حوادث در مدت معین( ×

  حد متوسط کارگران در معرض خطر در همان مدت  

 

 تعداد ارتباطات و جلسات صورت گرفته

 

 

 سیستم مجوز کار  -16

 استفاده مورد خطرناک  اماکن کاردر از خاصی  خطرناک موقعیتهای در فعالیتها انجام کردن مجاز  برای کار، مجوزهای

 مجوز  خالصه  بطور  .شود صادر  مجوز بایستی کار شروع از  قبل  وخطرآفرین استاندارد غیر فعالیتهای تمام در .میگیرند قرار

 توسط  معین  کاری انجام که است مطلب این  بر گواه و میشود ارائه ،مسئول فردی توسط که است مکتوب  گواهی یک کار

 اقداماتی  چه که میشود بیان مجوز ضمناًدر .میباشد ایمن معین، زمان یک طی در و معین محل یک در مشخص افرادی

  .آید عمل به جلوگیری ازخطرات افراد کار هنگام به تا گیرد انجام باید یا و شده انجام

 

پس از دریافت درخواست، سرپرست واحد اجرایی در کارگاه شرکت و سرپرست کارگاه پیمانکار مسئول صادر کردن  •

و فرم های مجوز   I-55مجوز کار در محدوده فعالیت و اختیارات خود و مطابق دستورالعمل سیستم مجوز کار با کد  

 کار می باشند. 

گ • تلقی  مجوز  گیرنده  بعنوان  مجوز  کننده  نظر درخواست  در  ایشان  امضای  کار جهت  مجوز  فرم  در  محلی  و  ردیده 

 گرفته می شود. 

 گیرنده مجوز کار ملزم به نگهداری مناسب و ایمن آن در کلیه زمان های انجام فعالیت نزد خود   می باشد.   •

کار • و حدود  شرایط  از  اطالع  و  کار  مجوز  فرم  کامل  و  دقیق  مطالعه  منزله  به  مجوز  کننده  درخواست  مطابق    امضا 

 مندرجات مجوز کار می باشد. 

 صادر کننده و گیرنده مجوز کار )درخواست کننده( الزاماً نمی توانند شخص واحدی باشند.  •

و   • کارگاه  تائید سرپرست  از  پس  بایست  می  کارگاه  هر  در  مجوز  کننده  صادر  مسئول  افراد  مقررات،  اعمال  بمنظور 

 گاه برسد. کارگاه به اطالع واحدهای مختلف کار HSEمسئول 
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 صدور مجوز توسط افراد غیر تائید شده در کارگاه اکیداً ممنوع می باشد.  •

کارگاه موظف است پس از دریافت مجوز و بازدید از موقعیت کاری و ارائه الزامات ایمنی و بهداشت،    HSEمسئول   •

 اقدام به تائید مجوز کار می نماید. 

 ت به تصویب سرپرست کارگاه شرکت برسد. کارگاه می بایس HSEمجوز کار پس از تائید مسئول  •

 

بخش   این  هاییدر  فعالیت  شکل    فهرست  به  یا  و  هستند  ارتباط  در  پروژه  با  مستقیم  طور  به  یا  که  است  آمده 

بوده و تحت شرایط خاص   پروژه مرتبط  به  آمیز خود  و   دهندمی    رخغیرمستقیم  به ماهیت مخاطره  به    با توجه  نیاز 

 مجوز کار دارند: 

 

 فعالیت   ردیف 

 کار در ارتفاع  1

 کار با برق 2
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Form Code:F-125 مجوز کار گرم  

Rev:00 

  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 (: ppmمحیط) در موجود سمی گازهای میزان

 خیر        بلی    است؟ شده پاکسازی اشتعال قابل مواد وجود از متری 12 شعاع تا حداقل عملیات انجام محل آیا-1

محافظت   حرارت  عایق پوششهای بوسیله متری 12 شعاع در حداقل جابجایی قابل  غیر اشتعال قابل آیا مواد-2

 شده اند؟ 

 خیر        بلی   

انجام  آنها منابع  از اشتعال قابل گازهای و مایعات احتمالی خروج از ممانعت جهت  ایمنی تمهیدات کلیه آیا-3

 است؟ شده

 خیر        بلی   

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

 خیر        بلی    ؟  هستند ضدانفجار خاصیت دارای عملیات انجام محل در موجود الکتریکی تجهیزات آیا-5

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

 خیر        بلی    گیرد؟ می صورت مستمر و مناسب تهویه محیط در آیا-7

 خیر        بلی    دارند؟  کامل آگاهی گرم کار اجرای به مربوط ایمنی قوانین و خطرات از  عملیات مراقبین و مجریان آیا-8

 خیر        بلی    دارد؟  وجود محل در احتمالی حریقهای نوع  به توجه با حریق اطفای امکانات آیا-9

 مجوز  صدور جهت ضروری ایمنی اقدامات

 حضور دایمی تیم آتش نشان  LEL  پایش مستمر شاخص شاخص  اشتعال قابل مواد از محل پاکسازی

 تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز: 

 کارمندی شماره به ..................................اینجانب

های   ایمنی مقررات   از ........................ محیط  در  گرم  کار 

 را مقررات این گردم که می متعهد  و داشته آگاهی پرمخاطره

 hseواحد به مراتب را کار پایان از پس و نموده اجرا کامل بطور

 نمایم.  می اعالم
 

 

کارمندی به .............................................. اینجانب  شماره 

توجه ....................... واحد hseکارشناس   ........................  شرایط به با 

 مقررات رعایت به مشروط انجام کار گرم امکان محل، از بازرسی و الذکر فوق 

 .نمایم می تأیید را الذکر فوق 

 نام و امضا سرپرست کارگاه :   : HSEنام و امضا مسئول 
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 : محل دقیق موقعیت

 ارتفاع انجام عملیات: 

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

 :کار وعلت انجام عملیات کار در ارتفاع  کامل شرح

 : عملیات جهت استفاده مورد تجهیزات

 نفرات مجری عملیات:
 

ویژگیهای جسمی و روانی الزم جهت انجام این عملیات آیا مجریان عملیات کار در ارتفاع ، از نظر    -1

 مورد بررسی

 و تأیید قرار گرفته اند؟ 

 خیر        بلی   

 خیر        بلی    آیا شرایط جوی جهت اجرای عملیات کار در ارتفاع مناسب است؟-2

 خیر        بلی    آیا سکوها و سطوح عملیاتی از نظر مقررات ایمنی مورد تأیید می باشند؟ -3

تدابیر -4 ارتفاع تحت  از  اجسام  از سقوط  پیشگیری  مناسبی جهت  نحو  به  عملیات  اجرای  آیا محوطه 

 ایمنی الزم قرار گرفته است؟

 خیر        بلی   

آیا سازه های حفاظتی و یا لوازم حفاظت فردی مناسب جهت پیشگیری از سقوط در حین کار در -5

 متر پیش بینی شده است؟  3.5ارتفاع بیش از 

 خیر        بلی   

آیا در صورت عدم امکان بکارگیری تجهیزات ایمنی جهت پیشگیری از سقوط، تمهیدات ایمنی الزم -6

 متر پیش بینی شده است؟  3.5جهت کاهش ارتفاع سقوط جهت کار در ارتفاع بیش از 

 

 
 

 خیر        بلی   

 مجوز  صدور جهت ضروری ایمنی اقدامات

سطوح   و  سکوها  سازی  ایمن 

 عملیاتی

کاهش   نصب سازه های حفاظتی پیشگیری از سقوط حفاظتی  های  سازه  نصب 

 ارتفاع سقوط

 تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز: 

چانه   بند  به  مجهز  ایمنی  کاله 

 ای

  (safety beltکمربند ایمنی) کفش ایمنی

 (safety harnessحمایل ایمنی)
 

  (safety netتور ایمنی)  (work seatنشیمنگاه کار در ارتفاع)
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Form Code:F-128 
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  فرم مجوز ورود به فضای محدود 

 : محل دقیق موقعیت

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

 : بسته فضای به ورود علت و کار کامل شرح
 

 : عملیات جهت استفاده مورد تجهیزات

 (:ppmمیزان اکسیژن محیط) محیط:LELشاخص 

 در موجود سمی گازهای میزان

 (: ppmمحیط)

 (:ppmگازهای موجود در محیط )IDLHشاخص 

در محیط    LEL شاخص   و سمی گازهای اکسیژن، میزان  مستمر پایش جهت الزم تجهیزات آیا-1

 کار وجود دارد؟ 
بل

ی    
         

 خیر

بل آن پایین تر است ؟  LELشاخص   %10آیا تراکم گازها و بخارات قابل اشتعال از -2

ی    
         

 خیر

بل دارد؟  قرار آن طبیعی مقادیر در بسته محیط اکسیژن میزان آیا-3

ی    
         

 خیر

بل آنها پایینتر است ؟ IDLHآیا  تراکم گازهای سمی موجود در محیط  از شاخص-4

ی    
         

 خیر

بل گیرد؟ می صورت مستمر و مناسب تهویه محیط در آیا-5

ی    
         

 خیر

 آگاهی بسته فضاهای به ورود به مربوط ایمنی قوانین و خطرات از عملیات مراقبین و مجریان آیا-6

 دارند؟  کامل

بل

ی    
         

 خیر

بل دارد؟  وجود عملیات انجام جهت مناسب هوارسان ماسکهای آیا-7

ی    
         

 خیر

بل دارد؟ وجود محل در احتمالی مسومیت خطر به توجه با امدادی تیم و امکانات آیا-8

ی    
         

 خیر

بل دارد؟  وجود محل در احتمالی حریقهای نوع  به توجه با حریق اطفای امکانات آیا-9

ی    
         

 خیر

 اقدامات ایمنی ضروری جهت صدور مجوز: 

مستمر  پایش 

گازهای    IDLHشاخص  

 سمی

پایش مستمر شاخص اکسیژن و 

 LEL  شاخص 

 تهویه مستمر محیط 

 تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز: 

 شماره به ..................................اینجانب

 از ........................ کارمندی

 آگاهی بسته فضای به ورود ایمنی مقررات

 بطور را مقررات این گردم که می متعهد و داشته

 به مراتب را کار پایان از پس و نموده اجرا کامل

 نمایم. می اعالم ایمنی واحد

 

 

 ........................ شماره کارمندی به .............................................. اینجانب

 از بازرسی و الذکر فوق شرایط به با توجه ....................... واحد ایمنی کارشناس

 می تأیید را الذکر فوق مقررات رعایت به مشروط فضای بسته به ورود امکان محل،

 .نمایم

 نام و امضا کارشناس: نام و امضا سرپرست عملیات:
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Form Code:F-126 

Rev:00  
  مجوز كار سرد 

 : محل دقيق موقعيت

 مورخه....................  ساعت     ..............       الي  مورخه    ....................        ساعت  ............      از : كار انجام زمان  مدت

 :كار كامل شرح

 

 : عمليات جهت استفاده مورد تجهيزات

 (: ppmميزان اكسيژن محيط) محيط:LEL شاخص  

 (: ppmگازهای موجود در محيط ) IDLHشاخص  (:ppmمحيط) در موجود سمي گازهای ميزان

انجام شده   آنها منابع از اشتعال قابل گازهای و مايعات احتمالي خروج از ممانعت جهت ايمني تمهيدات كليه آيا 1-

 است ؟ 

 خير        بلي   

 خير        بلي    محيط كار وجود دارد؟  LEL  شاخص و  سمي گازهای مستمر پايش  جهت الزم تجهيزات آيا-2

 خير        بلي    است؟  پايينتر آن LELشاخص %10  از اشتعال قابل بخارات و  گازها تراكم آيا-3

 خير        بلي    هستند؟  جرقه  ضد نوع از  استفاده مورد ابزارهای آيا-4

 خير        بلي    گيرد؟  مي صورت مستمر و  مناسب تهويه  محيط در آيا-5

 كامل آگاهي گرم كار  اجرای  به  مربوط ايمني قوانين و  خطرات از  عمليات مراقبين و  مجريان آيا-6

 دارند؟ 

 خير        بلي   

 خير        بلي    دارد؟  وجود محل در احتمالي حريقهای نوع به  توجه  با حريق  اطفای  امكانات  آيا-7

 مجوز  صدور جهت ضروری ايمني  اقدامات

پايش مستمر شاخص اكسيژن و   گازهای سمي IDLHپايش مستمر شاخص 

 LEL  شاخص 

 تهويه مستمر محيط 

 تجهيزات حفاظت فردی مورد نياز: 

 از ........................ كارمندی شماره به  ..................................اينجانب

 و  داشته  آگاهي كار سرد در محيط های پرمخاطره ايمني مقررات

 پسس و  نموده اجرا كامل بطور را مقررات اين گردم كه  مي متعهد

 .نمايم مي اعالم ايمني واحد به  مراتب را كار پايان از

 

 

 شسسماره كارمنسسدی بسسه  .............................................. اينجانسسب

 بسه  بسا توجسه  ....................... واحد ايمني كارشناس ........................

 بسه  مشسروط  امكان محل، از بازرسي و  الذكر فوق شرايط

 .نمايم مي تأييد را الذكر فوق مقررات رعايت

 نام و امضا رئيس آتش نشاني:  :نام و امضا كارشناس آتش نشاني  نام و امضا سرپرست عمليات: 
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 پیمانکاران فرعیHSE مدیریت  -17

   دارای پیمانکار فرعی نمیباشد.این شرکت  

 

 کنترل عملیات      -18

بابت تمامی نقاط ریسک و پرخطرکه  امکان وقوع خطررا با خود به  P-28 طبق روش اجرایی کنترل عملیات با کد   

همراه دارند باید دستورالعملی به عنوان قانون و برای جلوگیری از وقوع خطرات  نگاشته و به تمامی کارکنان در گیری 

به    HSEمل های  ابالغ شود. این دستورالعمل ها در قالب روش اجرایی کنترل عملیات ارائه می شوند فهرست دستورالع

 شرح ذیل است .  

 ویرایش مدت زمان نگهداری کد مدرک   عنوان مدرک ردیف

و   1 حریق  با  مقابله 

 پیشگیری از آن 

I-35 1 
 سال

 اول

تجهیزات   2 از  استفاده 

 حفاظت فردی

I-36 1 
 سال

 اول

ایجاد سیستم اطالعات   3

در   آمیز  مخاطره  مواد 

 محیط کار

I-37 1 
 سال

 اول

 I-39 1 برقایمنی در  4
 سال

 اول

 I-42 1 ایمنی در نردبان  5
 سال

 اول

جرثقیلها   6 با  کار  ایمنی 

 و تجهیزات وابسته 

I-43 1 
 سال

 اول

 I-45 1 عمومی  HSEرعایت  7
 سال

 اول

 I-46 1 مدیریت مواد زائد  8
 سال

 اول

 I-55 1 سیستم مجوز کار 9
 سال

 اول

ای    HSEبازدید   10 دوره 

 از اصناف و اماکن

I-60 1 
 سال

 اول

 I-61 1 حفاظت از سایت 11
 سال

 اول

 I-64 1 ایمنی در حمل ونقل   12
 سال

 اول

 

 عوامل زیان آور فیزیکی -18-1

 است : لیموجود در پروژه حاضر به شرح ذ  عوامل فیزیکی زیان آور  ستیل

 

 وضعیت ارگونومیگی نامناسب   •

 اشعه ماورا بنفش در تابستان   •

 سرما در زمستان •

 

 عوامل زیان آور شیمیایی  -18-2

 گازوئیل   •



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 

 

 روغن موتور  و بنزین   •

 ضد یخ   •

 متصاعد از اگزوز co2  , coگاز  •

 
 

 سیستم اطالعات مواد مخاطره آمیز محیط کار  -18-3

 

آم  ستمیبا دستورالعمل س   مطابق با کد    طیدر مح  زیاطالعات مواد مخاطره  ا    I-37کار  مواد   یمنیبرگه اطالعات 

(msdsبرا )کار هستند ارائه شده است .   ندیفرا ییایمی ش موادکه گازوئیل و مرکاپتان) ماده بودار کننده گاز(  ی 

 

استفاده می شوند و یا در شرایط خاص در زیر فهرستی از مواد مخاطره آمیز آمده است که در حوزه فعالیت شرکت  

 ممکن است در حوزه تحت پوشش پروژه به کار روند: 
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 تجهیزات حفاظت فردی -18-4

    I-36 در این شرکت جهت مدیریت وسایل حفاظت فردی از دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی با کد

 استفاده میشود که اصول آن به شرح ذیل است . 
 

آور   - زیان  عوامل  مقابل  در  دفاعی  خطوط  از  آخرین خط  فردی  حفاظت  تجهیزات  از  استفاده  داشت  توجه  باید 

و   مهندسی  فنی  ایمنی، کنترل های  نوین  مدیریت  اصول  بالقوه خطرناک محسوب می شود. در  و شرایط  کار  محیط 

 اولویت بوده و توصیه می گردد.  کنترل های مدیریتی در 

 باشد. می کارگاه HSEتعیین نوع، تعداد و سفارش دهی تجهیزات حفاظت فردی بر عهده مسئول  -

اختیار مسئول    - در  بایست  تهیه شده می  فردی  تجهیزات حفاظت  و کارگاه  HSEکلیه  توسط وی  و  قرار گرفته 

 قرار گیرد. طبق برنامه زمان بندی مشخص در اختیار پرسنل 

لوازم    لیآن توسط فرم تحو  عیشوند  و توز  دیرس  کارگاهدر انبار    ستیبا  ی شده م  هیته  یحفاظت فرد  زاتیتجه  هیکل

 ی از لوازم  کیهر    یشده و برا  لیاز افراد تکم  کیهر    یبرا  ستیفرم با   نیکنترل گردد. ا      F-153با کد    یحفاظت فرد

مستعمل شده به انباردار   ینو تنها با عودت کاال  یکاال  لیامضا گرفته شود . تحو  یشود از و  یداده م   لیکه به فرد تحو

 .   ردیگ ی، صورت م

لوازم   س یخود را مطابق ماتر  یشده و لوازم حفاظت فرد  ی به انبار معرف  ستیاز کارگران در بدو استخدام با  کیهر  -

 .   رندیگ لیاز انباردار تحوF-154 با کد   یحفاظت فرد

نماید    - اقتضاء  کار  نوع  و  شرایط  صورتیکه  در  و  بوده  ایمنی  کفش  و  کاله  به  مجهز  باید  کارگاه  پرسنل  کلیه 

مطابق    زاتیسایرتجه  ... و  گوشی  نجات،  طناب  و  ایمنی  کمربند  ماسک،  عینک،  دستکش،  قبیل:  از  فردی  حفاظت 

 ر داده شود.باید در اختیار پرسنل قراF-154 با کد    یلوازم حفاظت فرد سیماتر

 

بوده و یا دارای تائیدیه مرکز تحقیقات و    ANSIکلیه تجهیزات حفاظت فردی خریداری شده باید دارای استاندارد    -

 تعلیمات وزارت کار باشد. 

تجهیزات حفاظت فردی می بایست با توجه به خطرات محیط کار و تعیین آنها ، نوع و درجه حفاظت مورد نیاز،   -

کار سادگی  مسئول  کارایی،  نظرنهایی  با  و  فعالیت  در  مزاحمت  و  تداخل  ایجاد  عدم  تهیه  کارگاه  HSEبرد،  و  انتخاب 

 گردند. 

نماید    - اقتضاء  کار  نوع  و  شرایط  صورتیکه  در  و  بوده  ایمنی  کفش  و  کاله  به  مجهز  کارگاهباید  پرسنل  کلیه 

طناب نجات، گوشی و ... مطابق ضوابط سایرتجهیزات حفاظت فردی از قبیل: دستکش، عینک، ماسک، کمربند ایمنی و  

 مربوطه باید در اختیار پرسنل قرار داده شود. 

در اختیار آنان قرار  می گیرد  کارگاه    HSEکلیه پرسنل شرکت موظفند تجهیزات حفاظت فردی که توسط واحد    -

 استفاده نمایند. 

با مسئول    - از هماهنگی  اقدام به تهیه و تامین   اهکارگ   HSEپیمانکاران فعال در کارگاه موظفند پس  و تائید وی 

 تجهیزات حفاظت فردی پرسنل زیرمجموعه خود نمایند. 

پیمانکاران می بایست در خصوص چگونگی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که در اختیار پرسنل زیر مجموعه   -

ل قصور در انجام وظیفه پیمانکار خود قرار داده اند نظارت نمایند. بدیهی است عدم استفاده از این وسایل توسط پرسن

 محسوب شده و در صورت وقوع حادثه کلیه عواقب ناشی از آن متوجه پیمانکار مربوطه خواهد بود. 
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نیستند   - فردی  حفاظت  تجهیزات  به  مجهز  که  کارکنانی  به  کار  ارجاع  از  بایستی  مربوطه  واحدهای  سرپرست 

 خودداری نماید.

تجهیزات حفاظت فردی خود را مفقود نماید، یا نتواند آن را ارائه دهند و نهایتاً  در صورتیکه هر یک از کارکنان،    -

 کند باید جریمه بپردازد. مسئول فقدان آن شناخته شوند به میزانی که شرکت تعیین می 

داشته  - دریافت  انجام وظیفه  برای  بطور موقت  را که  فردی  تجهیزات حفاظت  باید  کار  کارکنان  انجام  از  اند پس 

 ترد نمایند. مس

 کارکنان حق تغییر در تجهیزات حفاظت فردی را ندارند. -

نمی  - بدنی  نقص  و  بعلت ضعف  نمایند  کارکنانیکه  استفاده  نیاز کار خود  فردی مورد  تجهیزات حفاظت  از  توانند 

 HSEمعرفی شده تا از طریق آن به پزشک معرفی گردند و طبق نظر وی و مسئول    HSEتوسط سرپرستان به واحد  

 در مورد آنان تصمیم گرفته شود.کارگاه

ا یک شماره بر روی بدنه اقدام به تجهیزات حفاظت فردی پرسنل، جزء وسایل شخصی وی بوده و می بایست ب  -

 عالمت گذاری آن نمود یا اینکه اسامی افراد بر روی وسیله آنها نوشته شود .  

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی دیگران به هر نحو ممنوع می باشد.  -

ق  - خود  مجموعه  زیر  پرسنل  اختیار  در  را  نیاز  مورد  فردی  حفاظت  تجهیزات  پیمانکار،  که  صورتی  ندهد  در  رار 

 شرکت راساً اقدام به تحویل تجهیزات نموده و بر اساس مفاد قرارداد فیمابین رفتار خواهد نمود. 

تائید    - از هماهنگی و  را پس  برنامه زمان بندی و چگونگی توزیع تجهیزات حفاظت فردی  پیمانکار موظف است 

 در اختیار وی قرار دهد. کارگاه HSEمسئول 

زمان تردد در کارگاهمی بایست از تجهیزات حفاظت فردی در اختیار آنان قرار می گیرد    کلیه بازدیدکنندگان در  -

 استفاده نمایند. 

پایان مدت    - از  پس  و  بوده  فردی کوشا  تجهیزات حفاظت  مناسب  نگهداری  در  بایست  بازدیدکنندگان می  کلیه 

 کارگاهعودت نمایند.  HSEحضور در کارگاهآنها را به واحد 

به محض مشاهده عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط پرسنل شرکت و یا پرسنل  رگاهکا  HSEمسئول    -

 پیمانکار اقدامات ذیل را به عنوان هشدار و جریمه به مرحله اجرا در خواهد آورد:

 مرحله اول اخطار شفاهی.  •

 مرحله دوم اخطار کتبی.  •

تعیین  می   کارگاه  HSEکار با نظر مسئول  مرحله سوم جریمه نقدی که میزان آن برای پرسنل شرکت و پیمان •

 گردد. 

 مرحله چهارم در مورد کلیه پرسنل پیمانکار و شرکت اخراج از شرکت •

 طبقه بندی تجهیزات حفاظت فردی : -

 تجهیزات حفاظت از چشم ها و صورت : - 

و صورت شامل   • از چشم ها  تجهیزات حفاظت  از  استفاده   ، کار  و در هنگام  ایمنی      در محیط کارگاه  عینک 

(Spectacle ( فنجانی  عینک  یا    )Goggle(،     گاگل  مخاطرات  Face Shield(، شیلد صورت  به  توجه  با   )

 موجود الزامی  است.

پرتاب،     • رفع خطر  بر سعی در  اجسام خارجی وجود دارد عالوه  و  اصابت ذرات  و  پرتاب  مواقعی که خطر  در 

الستیکی مقاوم، شفاف و پشت نما و یا لنزهایی از جنس شیشه های  استفاده  از عینک    ایمنی با لنزهای پ 

سخت و نشکن الزامی است.  در مشاغلی که     ذرات پرتابی در هوا نسبتاً درشت هستند عینک های فنجانی  
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 با لنز مقاوم توصیه   می شود. 

عینک های حفاظتی وجود د • لنزهای  از جوانب  اجسام  و  اصابت ذرات  مواقعی که خطر  باشد وجود   در  اشته 

 حفاظ های جانبی از جنس یکپارچه و بدون منفذ، مشبک و توری شکل بر روی عینک ایمنی الزامی است. 

عینک های طبی در مقابل ضربات شدید مقاومتی ندارند به همین دلیل کارگرانی که از این عینک ها استفاده      •

نمره عینک طبی را دارد تعویض کنند و یا از    می کنند باید هنگام کار، عینک حفاظتی شیشه ای که همان 

 عینک فنجانی سرتاسری نشکن بر     روی عینک نمره ای خود استفاده کنند. 

 ٨٠لنزهایی که منحصراً جهت حفاظت درمقابل خطر پرتاب ذرات استفاده می شود باید حداقل قدرت عبور •

 درصد نور سطح کار را داشته باشند. 

پالستیکی در مقابددل ضربه مقاومتر از شیشه های سخت هستند ولی زودتر کدر   می شوند.  اصوالً لنزهای   •

 در   مقابل می توان از این لنزها در مقابل ترشحات مواد اسیدی، قلیایی و حالل ها استفاده نمود. 

و   صورت می  مرجع مناسبی جهت تهیه اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت چشم ها    ANSI Z87.1استاندارد   •

 باشد. 

 تجهیزات حفاظت از سر شامل کاله حفاظتی و غیره :  -5-2-2

شود. با توجه به اینکه کاربرد اصلی کاله  کاله ایمنی برای حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار استفاده می •

ها بوده و  قادر به تحمل این ضربههای مکانیکی است لذا باید طوری ساخته شده باشد که  ایمنی مقاومت در مقابل ضربه

 در عین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد امکان مستهلک نماید. 

 کلیه کارکنانی که در کارگاه و بخش های مختلف آن تردد می نمایند موظفند از کاله ایمنی استفاده نمایند.  •

 عایق الکتریسیته باشد.   Bو   Aهای  کاله باید از مواد غیرقابل احتراق ساخته شده باشد و در گروه  •

 به منظور حفاظت از سر و صورت و پشت گردن دورتادور کاله باید لبه دار باشد.  •

 در صورت آسیب دیدن کاله نباید از آن به هیچ وجه استفاده نمود. •

 گرم بیشتر باشد.  400وزن کاله ایمنی نباید از  •

کنند باید مقاوم در برابر نفوذ بوده و جنس آن  ننده کار میکاله ایمنی مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا سوزا •

 کنند باشد. مناسب با نوع ماده و یا موادی که با آنها کار می 

 انتخاب شود.   کارگاه  HSEجنس کاله باید با توجه به خطرات موجود در محیط کار و با نظر و تائید مستقیم مسئول  •

می  کارگاه  HSEنل ایمنی، با هماهنگی واحد های مربوطه و مسئول  جهت شناسایی پرسنل مختلف با همدیگر و پرس •

 بایست اقدام به تعیین کاله ایمنی با رنگ های مشخص جهت شرکت و پیمانکاران نمود.

 یک پیشنهاد برای انتخاب رنگ کاله ها : 

کاله  برای  سبز  رنگ  و  مدیران  و  مهندسان  کاله  برای  سفید  رنگ   ، کارگران  کاله  برای  نارنجی  رنگ 

 مرجع مناسبی جهت تهیه اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت سر   ANSI Z89/1مهمانان استاندارد  

 می باشد.  

 تجهیزات حفاظت از دستها شامل دستکش ها :   -5-2-3 •

ب • الزامی است. استفاده ازدستکش های  جهت عملیات جوشکاری و  از دستکش های چرمی  رشکاری استفاده 

 برزنتی و پالستیکی در این گونه مشاغل ممنوع است.

 دستکش های برزنتی در عملیات حمل و نقل مواد و کاال بایستی استفاده شود.  •

برقکاران و پرسنل واحدهای تاسیسات برق باید از دستکش های الستیکی مخصوص جهت محافظت در برابر       •
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جریان الکتریسیته در ولتاژهای مورد نظر استفاده نمایند. میزان عایق بودن این دستکش ها باید حتماً  روی  

آستر دارای  حتماً  بایستی  الستیکی  های  دستکش  باشد  شده  درج  حساسیت آنها       از  جلوگیری  جهت 

 پوستی باشند. 

از دستکش  • به هیچ وجه  نباید  دارند  تماس  ادوات گردان  و  ابزار  و  نیرو  انتقال  با سیستم های  کارگرانی که 

 ایمنی   استفاده نمایند. 

از     • بایست  می  دارند  تماس   ... و  نیتریک  اسید  سولفوریک،  اسید  مانند  اسیدی  مواد  با  که  پرسنلی  کلیه 

 ی الستیکی   بوتیل استفاده نمایند. دستکش ها

دستکش های نیتریلی حفاظت مناسبی را در افرادی که با مایعات هیدرولیکی، بنزین، الکل، اسیدهای آلی و   •

 بازها  تماس دارند تامین می نمایند. 

 مرجع مناسبی جهت تهیه اطالعات بیشتردرمورد تجهیزات حفاظت دستها می باشد.  ANSI J6.6استاندارد  •

 تجهیزات حفاظت از پا شامل کفش های ایمنی، حفاظ ساق پاها و غیره :  -5-2-4

به دلیل اینکه انگشتان پا آسیب پذیرترین عضو بدن در مقابل جراحات ناشی از ضربات و سوراخ شدن ناشی   •

گشتان از   احتمال فرورفتن اشیاء نوک تیز می باشند بنابراین استفاده از کفش های ایمنی با حفاظ فوالدی ان 

 و حفاظ   فوالدی کف کارگاه الزامی      است.

 گرم باشد.  2000وزن کفش ایمنی نباید بیش از  •

جریان  • عبور  از  که  گردد  استفاده  هایی  کفش  از  باید  دارد  وجود  گرفتگی  برق  خطر  که  هایی  مکان  در 

وده و کامالً دوخته و الکتریسیته   از بدن فرد   جلوگیری کنند. این کفش های حفاظتی فاقد هر گونه میخ ب

 یا چسبیده هستند.

از فعالیت هایی که   • آلود و همچنین آن دسته  چکمه های الستیکی و پالستیکی در کارهای مرطوب و گل 

 امکان پاشش مواد    شیمیایی وجود دارد بکار می رود. 

وزی و انفجار گردد     در محیط هایی که جرقه ناشی از الکتریسیته ساکن دربدن افراد می تواند منجر به آتش س •

 از کفش های ضدجرقه می بایست استفاده گردد تا امکان هر گونه تخلیه الکتریکی از بین برود. 

یا    • با تخت الستیکی  های  از کفش  استفاده  دارد  و سقوط وجود  امکان سرخوردن  در محیط های کاری که 

زمین   سطح  و  کفش  بین  اصطکاک  ایجاد  با    که  مصنوعی  کنند  مواد   می  جلوگیری  سرخوردن  ازهرگونه 

 توصیه می گردد. 

الزامی   • نمایند  می  فعالیت  در محیط های سرد  پرسنلی که  کلیه  برای  برابر سرما  در  عایق  تهیه کفش های 

 است.

ریخته  • جوشکاری،  نظیر  درکارهایی  مذاب  فلزات  پاشش  از  ناشی  های  سوختگی  برابر  در  پا  محافظت  برای 

از کفش های عایق در برابر گرما باید استفاده شود. از آنجائیکه در مواقع اضطراری در گری، ذوب فلزات و ...   

آوردن  سریع اینگونه کفش های حفاظتی از   اهمیت زیادی برخوردار است کفش زیپدار در الویت استفاده 

 نسبت به کفش های بندی می باشند.

در اثر برخورد با اشیاء، تجهیزات و سقوط اجسام در آن دسته از فعالیت هایی که امکان صدمه دیدن ساق پا   •

وجود دارد ساق     بندهای حفاظتی از جنس پالستیک، فلز و یا مواد مشابه می بایست تهیه گردیده و مورد  

 استفاده قرار گیرد.  

 تحویل یک جفت کفش ایمنی به کلیه پرسنل در کارگاه هنگام شروع کار الزامی است.  •

استفاده از کفش های ایمنی به هنگام تردد در محوطه کارگاه برای کلیه پرسنل شرکت و پرسنل پیمانکار و    •
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 کلیه   بازدید کنندگان الزامی است.

کفش های ایمنی می بایست به تعداد و سایز پرسنل تهیه گردد زیرا استفاده از کفش های تنگ و سنگین  •

 منجر به بیماری     خواهد شد. 

محی • برای در  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  نفر  چند  توسط  تناوب  به  ایمنی  کفش  یک  که  کاری  های  ط 

پیشگیری  از ایجاد بوی بد پا و جلوگیری از انتقال بیماری های مسری پا الزم است کفش ها بطور متناوب  

 تمیزکاری و ضد  عفونی گردد. 

 در مورد تجهیزات حفاظت پا می باشد. مرجع مناسبی جهت تهیه اطالعات بیشتر  ANSI Z41استاندارد  •

 تجهیزات حفاظت از سیستم شنوایی شامل انواع گوشی حفاظتی :  -

ازتجهیزات حفاظت   • جهت حفاظت سیستم شنوایی پرسنل ازسروصدای باالی حداستاندارد درکارگاهاستفاده 

است. هر کدام از این )حفاظ توگوشی( الزامی    Ear plug)حفاظ روگوشی( و    Ear muffشنوایی شامل          

وسایل دارای خصوصیات، مزایا و معایبی هستند. حفاظ های توگوشی به دو دسته ایرپالگ های شکل پذیر  

 )یکبار مصرف( و  ایرپالگ های شکل گرفته ) قابل استفاده مجدد( تقسیم می شوند.  

در Ear plug مزایای • باال  کارایی  نگهداری،  و  حمل  راحتی  سبکی،  و  کوچکی  سایر    شامل  از  استفاده  موارد 

وسایل  حفاظت فردی شامل عینک ، سربند و ...، راحتی و کارایی باال در محیط های گرم، امکان مانور بیشتر  

شامل حفاظت کمتر سیستم شنوایی نسبت به   Ear plugسر در هنگام  حرکت و قیمت پایین تر است. معایب

زما عفونت گوش،  و  آلودگی  احتمال  روگوشی،   امکان  حفاظ  عدم  مجرای گوش،  قراردادن در  زیاد جهت  ن 

که  درفاصله دور  افرادی  در  استفاده  ندارند وعدم تشخیص  افرادی که  مجرای شنوایی سالمی  در  استفاده 

حفاظ  معایب  و  روگوشی  حفاظ  معایب  جزو  توگوشی  حفاظ  مزایای  تمامی  باشند.  می  فعالیت  به  مشغول 

 باشد.  توگوشی جزو  مزایای حفاظ روگوشی می 

انتخاب تجهیزات حفاظت شنوایی بایستی با توجه به میزان و نوع صدای محیط، مدت مواجهه و خصوصیات   •

فیزیکی فرد          استفاده کننده و معیار کاهندگی تجهیزات حفاظت شنوایی مختلف صورت گیرد. صدای 

از نظر فرکانس بوده و   ... و  اختالف   محیط ممکن  است ضعیف، شدید، منقطع، مداوم  های تشکیل دهنده 

اساسی با همدیگر داشته باشند.درانتخاب تجهیزات حفاظت شنوایی   می بایست به شرایط محیط کار نظیر 

 درجه حرارت، گردوغبار، رطوبت و شرایط فیزیکی و ... توجه شود.

می باشد   dBA 85ساعت کار روزانه بیش از    ٨فعالیت کلیه پرسنل در محل هایی که تراز فشار صوت برای   •

 بدون استفاده از     تجهیزات حفاظتی مناسب ممنوع می باشد. 

از     • بیش  صوت  فشار  تراز  با  هایی  محیط  در  که  پرسنلی  برای  شنوایی  حفاظت  تجهیزات  مناسب  نوع  تهیه 

95dBA  مشغول به   فعالیت هستند با نظر مسئولHSE   صورت خواهد گرفت.کارگاه 

ف • تجهیزات حفاظت  تهیه  انجام  درهنگام  ارتباط کالمی جهت  برقراری  نیازمند  افراد  ردی درمحیط هایی که 

 فعالیت موردنظر      هستند می بایست دقت و توجه بیشتری صورت گیرد.  

 تجهیزات حفاظت از سقوط شامل کمربند ایمنی، طناب نجات و غیره : -

هستند استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر  متر مشغول به فعالیت    2درکلیه افرادی که در ارتفاع بیش از   •

 سقوط الزامی است.

از کلیه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط شامل کمربندهای ایمنی) • (، یراق های ایمنی Safety Beltاستفاده 

(Safety Harness( نجات  طناب   ،)Life Line( لنیارد   ،)Lanyard( فلزی  های  قسمت  و   )Hard Ware  در  )

 ارتفاع و با توجه به شرایط محیط کار برای تمامی پرسنل الزامی است. هنگام فعالیت در 
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 کلیه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط و اتصاالت مربوطه بایستی مرتباً بازدید ودر صورت نیاز تعویض گردند.  •

برابر     ANSI A10.14استاندارد   • در  حفاظت  تجهیزات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  تهیه  جهت  مناسبی  مرجع 

 سقوط   می باشد. 

 تجهیزات حفاظت فردی تنه : -

 استفاده از تجهیزات حفاظت از تنه شامل :  •

 ( Coat & Smockکت ها و روپوش ها )

 ( Overallباالپوش های یک تکه )

 ( Apronپیش بند )  

 ( Full Suitلباس های کامل )  

 (Fire Entry and Proximity Suitلباس حفاظتی آتش نشان )

 (  Rain Wearبارانی ) 

( در بخش های مختلف کارگاه و با توجه به نوع  فعالیت   High Visibility Clothingلباس های با قابلیت دید باال ) 

 الزامی است.

 می است.استفاده از لباس کار مناسب و پیش بند چرمی برای کلیه جوشکاران الزا •

در    • یا  و  کنند  می  فعالیت  باران  و  برف  معرض  در  و  روباز  محوطه  در  که  افرادی  کلیه  در  بارانی  از  استفاده 

 مناطقی در معرض سرما هستند الزامی و ضروری است.

الزامی   • شب  هنگام  در  راهداری  و  حراست  کارکنان  استفاده  جهت  باال  دید  قابلیت  با  های  لباس  از  استفاده 

 است.

 ی که در معرض اشعه ایکس قرار دارند می بایست از پیش بند سربی استفاده نمایند.  افراد •

 بند در افرادی که در ارتباط با ادوات انتقال نیرو و گردان هستند ممنوع می باشد.  استفاده از پیش •

،  باید   چنانچه در مقابل و یا در مجاورت قطعات دوار و متحرک ماشین ها استفاده از پیش بند ضروری باشد •

بوده و طوری بسته شود که    باالتنه مجزا  از قسمت  تنه  پایین  تکه باشد بطوری که  بند مذکور    دو  پیش 

و خطری  شده  باز  سهولت  به  و  فوراً  کند،  گیر  کار  حال  در  ماشین  به  آن  از  قسمتی  اتفاقی  بطور  چنانچه  

 متوجه کارگر نگردد. 

کنند بایستی تمام سینه را  شعله و یا آتش های بدون حفاظ کار می پیش بند مخصوص کارگرانی که در مقابل  •

 بپوشاند و از جنسی تهیه شود که در برابر آتش کامالً مقاومت داشته باشند.  

کنند بایستی از الستیک پیش بند کارگرانی که با مایعات خورنده مثل اسیدها و مواد قلیایی سوزاننده کار می •

 واد دیگری تهیه شود که در مقابل این مایعات مقاوم بوده و تمام سینه را بپوشاند. طبیعی یا مصنوعی و یا از م

 لباس کار بایستی متناسب با نوع کار و اندازه پرسنل انتخاب شود.  •

پرسنلی که با تجهیزات و ماشین آالت کار می کنند باید لباس کاری داشته باشند که هیچ قسمت آن باز  یا   •

 زنجیر، ساعت، کلید و نظیر آن اکیداً ممنوع است. پاره  نباشد.استفاده از

ازلباس  • بزنندبایستی  باال  رامستمراً  لباس خود  آستین  که کارکنان  ایجاب می کند  کار  ماهیت  درصورتی که 

 آستین کوتاه استفاده شود. 

جیب دار    کارکنانی که در محیط آلوده به مواد سمی و قابل انفجار و اشتعال کار می کنند نباید از لباس های •

 و   لبه دار استفاده نمایند چون ممکن است گردوغبار مواد مزبور در لبه لباس باقی بماند. 

جنس پارچه با توجه به شرایط کار و لزوم حفظ ظاهر لباس کار از نظر مقاومت در مقابل چروکیدگی و  نیز   •
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  ٣٢٠درصد پلی استر و با وزن    ٣٠درصد پنبه و  ٧٠عدم  تولید           الکتریسیته ساکن از مخلوط حدود  

 گرم به هر متر مربع در نظر گرفته شود.  ٤٢٠گرم تا 

 به منظور استحکام بیشتر از پارچه با بافت کج راه یا تراکم باال استفاده شود.  •

 تجهیزات حفاظت دستگاه تنفسی مانند ماسک های تصفیه کننده هوا و ماسک های هوارسان: -

اماکن و مشاغلی که گازها و بخارات زیان آور محیط کار و گردوغبار باالتر از  فعالیت تمامی پرسنل در کلیه   •

حدود استاندارد وجود دارد بدون استفاده از تجهیزات حفاظتی دستگاه تنفسی شامل انواع ماسک های تصفیه  

 کننده هوا و ماسک های هوارسان اکیداً ممنوع است.

از ماسک های تصفیه کننده با توجه به • نوع گازها و بخارات محیط کار و در محل هایی که غلظت   استفاده 

 اکسیژن محیط در حد استاندارد می باشد الزامی است. 

 استفاده از تجهیزات هوارسان در عملیات سندبالست الزامی است. •

استفاده از تجهیزات هوارسان در کلیه فعالیت هایی که در فضاهای محدود صورت می گیرد و درصد اکسیژن  •

 ایین تر از حد استاندارد می باشد الزامی است. محیط پ 

تجهیزات  • مناسب  تعمیر  و  نگهداری  بازرسی،  انسان،  در سالمت  تنفسی  دستگاه  العاده  فوق  اهمیت  علت  به 

 حفاظت تنفسی نسبت به سایر تجهیزات حفاظت فردی از اولویت برخوردار می باشد. 

اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت دستگاه تنفسی  مرجع مناسبی جهت تهیه  ANSI A88.2استاندارد •

 می باشد. 

 آموزش، استفاده ، بازرسی و نگهداری : -

بوده و   می بایست بطور کارگاه    HSEآموزش استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی جزء برنامه اصلی واحد    -

 منظم برگزار گردد. 

تجهیزات ح  - از  استفاده  آموزشی  واحد  افرادی که دوره  تائید  بایست مورد  می  نمایند  برگزار می  را  فردی  فاظت 

HSE بوده و صالحیت انجام آن را داشته باشند.کارگاه 

 مهمترین رئوس برنامه آموزش استفاده از تجهیزات حفاظت فردی عبارتند از:  -

 چرا حفاظت از اعضای بدن ضروری است. •

 تامین می کنند. تجهیزات حفاظت فردی چگونه حفاظت الزم را  •

 محدودیت های تجهیزات حفاظت فردی کدام است.  •

 از تجهیزات حفاظت فردی در چه شرایطی بایستی استفاده کرد.  •

 طرز استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی چگونه است. •

به تنظیم قسمت های مختلف تجهیزات  • اقدام  بایست  استفاده، چگونه می  راحتی و آسایش در هنگام  برای 

 فردی نمود. حفاظت

 عالئم خرابی، کهنگی و فرسودگی و عدم کارآیی تجهیزات حفاظت فردی چگونه قابل تشخیص می باشد.  •

 نحوه نگهداری، بازرسی، پاکسازی، نظافت، انبارداری وعمرمفید تجهیزات حفاظت فردی چگونه است.  •

 کلیه تجهیزات حفاظت فردی می بایست بطور منظم تمیزکاری و بازرسی شود.   -

در    - تا  باشد  موجود  کافی  تعداد  به  و  نگهداری شده  مناسب  در محل  بایست  می  فردی  حفاظت  تجهیزات  کلیه 

 صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

وسیله   - ارائه  از  پس  بایست  می  افراد  و  بوده  ممنوع  اکیداً  معیوب  و  ناقص  فردی  حفاظت  تجهیزات  از  استفاده 

 ی نو اقدام نماید.  معیوب نسبت به دریافت وسیله حفاظت
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 ماتریس لوازم حفاظت فردی  -18-4-1

 

و ماتریس     I-36انتخاب واستفاده از لوازم حفاظت فردی مطابق دستورالعمل استفاده از لوازم حفاظت فردی با کد

 .لوازم حفاظت فردی صورت می پذیرد

 
 شغل

 

 

 وسایل حفاظت فردی

 سرپرست کارگاه کارگاهHSEمسئول نگهبان کارگر ماهر  کارگر ساده 

      چراغ قوه

      هارنس به همراه شوک گیر 

      لباس کار یکسره 

      )کاپشن شلوار( 

      گوشی ایمنی )روگوشی یا گوشی فنجانی

      گوشی ایمنی)تو گوشی(

      رسپیراتور

      FFP3یماسک تنفس

      FFP2یماسک تنفس

      FFP1یماسک تنفس

      گاگل

      شیلد صورت

      عینک ایمنی با شیلد جانبی 

      شیلد جوشکاری

      چکمه الستیکی 

      کفش کار معمولی )زیره الستیکی( 

      کفش ایمنی پنجه فوالدی

      کاله ایمنی چانه بند دار

      کاله ایمنی

      دستکش چرمی

      دستکش نیتریلی

      دستکش التکس

      دستکش نئوپرن

      دستکش الستیکی 

      عایق برق دستکش 

      کف مواد دستکش ضد برش
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 تسهیالت بهداشتی و درمانی -18-5

 تسهیالت رفاهی و بهداشتی و اسکان کارگری  -19-5-1

در طول مدت انجام پروژه   جمهوری اسالمیشرکت متعهد می گردد که در جهت تطابق کامل با قوانین و مقررات  

 محیط کار و زندگی سالم و ایمنی را ایجاد نماید  

 

 داروهای از استفاده که  میدارد اذعان شرکت کاری، خاص شرایط دادن قرار مدنظر  و الزام اثربخشی جهت  در

 .باشد داشته همکارانشان و افراد ایمنی و سالمت روی بر را زیان آوری اثرات میتواند مواد مسکر، دیگر و الکل غیرقانونی،

 و کرده رفتار  مناسب به طور بتوانند تا باشند مناسبی شرایط  در  وفیزیکی روانی و روحی نظر  از  میبایست  پرسنل  کلیه

 شرایط با بتوانند میبایستی آنها فوق، مناسب داشتن شرایط با همچنین .دهند انجام به طور رضایتبخش را خود وظایف

 .نمایند مقابله آمده وجود به  اضطراری

 در تا نمود دعوت است، نموده استفاده الکل یا مخدر مواد از میرود گمان که شخصی هر از میتوان کاری، سایت در

 او از میتوان فرد، به نسبت تردید میزان بودن کمتر صورت در . نماید شرکت سالمتی بررسی به پزشکی مربوط آزمایشات

 .دهد تحویل شرکت به و نموده دریافت محلی قانونی مرجع را از خود اعتیاد عدم گواهی تا خواست 

 

 دخانیات  از استفاده منع خط مشی

 .باشد  مجاز شده، تعیین محلهای در میبایست فقط دخانیات، استعمال

 .باشد ممنوع اکیداً دارد، وجود انفجار یا حریق ایجاد ریسک که مناطقی در دخانیات استعمال به طورکلی،

 محیطهای در انفجار و حریق خطرات از  اما میشود تدوین غیرسیگاری افراد سالمتی از حفاظت برای گرچه قانون این

 یا )پسماند نگهداری محیطهای شیمیایی، مواد نگهداری محل انبار،( اشتعال قابل مواد حاوی محیطهای و حساس

 پیشگیری نیز )گاز حمل ظروف گاز، نگهداری و حمل شبکه( دارد وجود آنها قابل انفجار در گاز نشت احتمال که مناطقی

 .میکند

 .بیانجامد پروژه از پرسنل دائمی و سریع اخراج  به میبایستی دخانیات از استفاده منع خط مشی نقض

 

 سرویس های بهداشتی  

 مبنای بر سرویسها این .آورده است   فراهم خود کارکنان همه برای کافی و مناسب بهداشتی سرویسهای  شرکت

 الزامات

 شده اند .  ساخته مناسب فاصله و مناسب جای در و ملی بهداشت

 .آورده است  فراهم بهداشتی سرویسهای برای را )صابون مثل( کافی  شستشوی  تسهیالت پیمانکار

 قرار مناسبی محل  در و  بوده کیسه زباله به مجهز زباله دان.  در کنار دستشویی ها هریک زباله دان موجود می باشد

 .میباشد تمیز همیشه آن اطراف و گرفته

 .باشد بو از عاری و سالم بهداشتی سرویسهای داخل هوای  همیشه که گیرد صورت نحوی مناسب  به تهویه

 .میباشد ممنوع محل در  مستهلک و اضافی وسایل هرگونه نگهداری

 .باشد بهداشتی مقامات تأیید مورد باید مصرفی آب

 هستند فاضالب بهداشتی دفع و جمع آوری سیستم دارای سرویسها کلیه

 حمام 
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وسایل   کافی مقدار و فاضالب مناسب دفع آب، مناسب  جریان با مناسب، تعداد به حمام خود کارکنان برای پیمانکار

 .است ممنوع حوله از عمومی استفاده .آورده است  فراهم را  صابون مثل شوینده
 

 و سالم مقاوم، جنس از پنجره ها و درها همچنین .باشد مقاوم می مصالح از سقف تا کف از  حمام دیوار ساختمان

  .می باشد تمیز همیشه و زنگ زدگی و ترکخوردگی بدون

 

 آب آشامیدنی  

 .دهد قرار خود کارکنان دسترس در کافی و گوارا آشامیدنی آب شرکت

 عمومی لیوانهای از استفاده .دهد قرار خود کارکنان اختیار در را مناسب بهداشتی لوازم آب، نوشیدن برای باید شرکت

 .است ممنوع

 به بهداشتی بطریهای  در را آب باید شرکت نباشد، لولهکشی بهصورت آشامیدنی آب از استفاده امکان درصورتیکه

 .کند عرضه خود کارکنان

 

 نیاز می شود شناسایی شده اند. نزدیک ترین مراکز درمانی در منطقه که در صورت وقوع حادثه به آنها  -

 

در ضمن در تقویم آموزشی سالیانه و برنامه آموزشی در نظر گرفته شده برای این پروژه ،  گذارندن دوره آموزشی  

 پروژه در مراکز هالل احمر و  درنظر گرفته شده است.    hseکمک های اولیه برای مسئول 
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 محیط زیست  -18-6

اتمام  افراد شاغل در پروژه در تمامی مناطقی که قصد شروع کار را دارند ، در حال کار هستند یا کار را به  تمام 

رسانده اند ، ملزم به حفظ ، نگهداری و مراقبت از محیط زیست هستند . این الزام برای تمامی فعالیت هایی که به طور 

 رابطه با  پروژه هستند قابل اجراست .مستقیم یا غیر مستقیم در 

 ت کلیه جنبه های زیست محیطی باشد. پروژه می بایست مسئول پایش کمیت وکیفی  hseمسئول 

 د. انجام آنالیز ریسک های زیست محیطی کمک شایانی در بحث کنترل جنبه های زیست محیطی خواهد کر

 

 جنبه های زیست محیطی ایجاد شده در پرژوه :   

  دود ماشین آالتآلودگی هوا در اثر  

 آلودگی زمین در اثر افتادن اشیا و جسد پرندگان 

 

 

شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی شرکت طبق روش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی با  

 و به شرح ذیل انجام می پذیرد .    P-23کد  

  

 هدف : 

پیامدهای زیست محیطی فعالیت ها، محصوالت و خدمات   از تدوین این روش اجرایی شناسایی جنبه ها و  هدف 

 بارز و انجام اقدامات اصالحی به منظور رفع آنها می باشد.   سازمان و تعیین جنبه های

 

 :  دامنه کاربرد

از   اعم  واحدها  کلیه  خدمات  و  محصوالت  کارکنان،  فعالیتهای  کلیه  با  ارتباط  در  اجرایی  روش  این  کاربرد  دامنه 

 رسمی و پیمانکار است.

 

 : نظارت و اجرا  مسئولیت

 نظارت : نماینده مدیریت. •

 HSEاجرا : واحد  •
  

 فرهنگ حفظ محیط زیست بایستی از طرق مختلف بین همگان نهادینه شود. -1

 کاهش تولید مواد زائد می بایست بعنوان یک اصل اساسی در کارگاه و کمپ مورد توجه قرارگرفته و اجرا شود.  -2

کلیه کارکنان شرکت و کارکنان پیمانکار کارگاه موظف به رعایت پاکیزگی سطح کارگاه و کمپ و حفظ محیط -3

 زیست منطقه می باشند. 

 ارگاه و کمپ اکیداً ممنوع می باشد. دفع مواد زائد به روش غیر مصوب در ک -4

آموزش کلیه کارکنان شرکت، پیمانکاران و بازدیدکنندگان در خصوص سیستم جمع آوری، ذخیره سازی، حمل   -5

کارگاه و مسئول ایمنی پیمانکار بوده و تمامی پرسنل موظف به    HSEو نقل و دفع مواد زائد تولیدی بر عهده سرپرست  

 رعایت آن می باشند. 
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تولیدی   HSEسرپرست    -6 زائد  اقدام به شناسایی نوع و مقدار مواد  بایست  پیمانکار می  ایمنی  و مسئول  کارگاه 

 درکارگاه نموده و آنها را در فرم شناسایی مواد زائد ثبت نمایند. 

  کلیه مواد زائد در محل تولید می بایست به شیوه مقتضی تفکیک شده و در ظروف مناسب نگهداری شوند. کلیه -9

می بایست با توجه به نوع مواد زائد تولیدی حاوی بر چسب نوع ضایعات نگهداری شده باشند. در محوطه کارگاه    ظروف

و کمپ با توجه به نیاز می بایست ظروفی جهت جمع آوری مواد زائد قابل استفاده و بازیافت شامل : چوب، پالستیک،  

 گردد.   نایلون، کاغذ و کارتن و زباله های خانگی تر تعبیه

یست با روش های  علمی  مواد زائد خطرناک تولیدی، پس از شناسایی با توجه به نوع و ساختار مواد زائد می با -10

مسئول    وعملی توسط  دفع  و  نقل  و  تفکیک، حمل  آوری،  اجرا   HSEمناسب جهت جمع  مورد  به  و  پیشنهاد  کارگاه 

 گذاشته شود.

ظروف مناسب و سازگار با آن نگهداری شود. ظروف نگهداری می بایست در  مواد زائد خطرناک می بایست در    -11

محل جایگاه موقت به گونه ای قرار گیرد که به راحتی واژگون نشده و یا آسیب نبیند. این ظروف باید قابلیت حمل و  

 نقل و انبارش را داشته و دارای برچسب باشد. 

ست دارای برچسب نوع ماده زائد به طور واضح و مشخص باشد  کلیه کیسه ها و ظروف حاوی مواد زائد می بای  -12

 و زمان شروع نگهداری مواد زائد شیمیایی روی ظروف قید شود. 

در هرکارگاه می بایست یک جایگاه موقت جهت نگهداری و ذخیره سازی مواد زائد غیرقابل بازیافت ساخته   -13

بازیافت مورد بازدید قرار گیرد. مواد زائد خطرناک و غیرخطرناک  شده و طبق فرم بازرسی از جایگاه مواد زائد غیر قابل  

می بایست در این محل بطور تفکیک شده و تا دفع نهایی ذخیره سازی و نگهداری شود. این محل می بایست حتی  

 المقدور مجهز به آب گرم و سرد، تهویه مناسب، کف و دیوارها قابل شستشو و درب ورودی قفل دار باشد.    

مواد زائد قابل بازیافت نیز تا قبل از تحویل به اداره بازیافت شهرستان مذکور می بایست در یک محل محصور    -15

 و بدور از شرایط نامناسب جوی نگهداری شود.

کارگاه می بایست با توجه به نوع زباله تولیدی و با هماهنگی و اخذ مجوز از شهرداری منطقه و   HSEمسئول    -16

 زیست استان اقدام به دفع مواد زائد نماید. اداره کل محیط 

 کلیه مواد زائد رنگ و حالل نباید در ظروف سیاه، در معرض نور خورشید و دمای باال قرار گیرند.  -17

 جمع آوری و نگهداری توام مواد زائد خطرناک ناسازگار اکیداً ممنوع می باشد.    -18

 وطه خارج از تعمیرگاه اکیداً ممنوع است.هرگونه تعویض روغن و شستشوی اتومبیل در مح -19

کارگاه و    HSEجهت جمع آوری و انتقال مواد زائد به جایگاه موقت می بایست یک نفر با هماهنگی مسئول    -20

 مسئولین ایمنی پیمانکار تعیین گردد.

کارگاه و پیمانکاران مواد زائد تولید شده در کارگاه    HSEهر کارگاه با توجه به توافق بعمل آمده میان مسئول    -21

پیمانکار مدیریت خواهد شد و کلیه هزینه های سیستم مدیریت مواد زائد با توجه توافق بعمل آمده پرداخت خواهد 

 گردید. 

غی  -22 زائد  د  موا  و  بازیافت  قابل  زائد  مواد  تفکیک  به  بایستی  نیز  مرکزی  دفتر  در  شده  تولید  زائد  قابل  مواد  ر 

 بازیافت جدا سازی شده و بصورت روزانه جمع آوری می گردد. 

 

در    -23 بایستی  و  نموده  معابر خودداری  و  زباله های دفتر مرکزی در جلوی ساختمان  و  زائد  مواد  دادن  قرار  از 

 محلهایی که شهرداری بدین منظور تعبیه کرده است قرار گیرند. 
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 مدیریت مواد زائد -18-7

به شرح ذیل صورت    I-46ئد و پسماندها در شرکت مطابق با دستور العمل مدیریت مواد زائد با کد  مدیریت مواد زا

 می پذیرد .   

 هدف : 

ایجاد سیستم مدیریت جامع مواد زائد در دفتر مرکزی و کارگاه می باشد که بر  از تدوین این دستورالعمل  هدف 

س ذخیره  تفکیک،  آوری،  جمع  تولید،  مراحل  کلیه  آن  اساس اساس  بر  تولیدی  زائد  مواد  دفع  و  نقل  و  حمل  ازی، 

 استانداردهای ملی و بین الملل تحت کنترل قرار گیرد. 

 دامنه کاربرد : 

 دستورالعمل حاضر در دفتر مرکزی و کلیه کارگاه های شرکت کاربرد دارد.

 

 مسئولیت ها : 

 مسئولیت نظارت :  -1

 می باشد.  HSEمسئولیت نظارت بر تحقق نهایی این دستورالعمل بر عهده مسئول 

 مسئولیت اجرا :  -2

 مسئولیت رعایت مفاد این دستورالعمل با کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران می باشد. 

 

 شرح 

 

 کاهش تولید مواد زائد می بایست بعنوان یک اصل اساسی در کارگاه و کمپ مورد توجه قرارگرفته و اجرا شود.  -1

کلیه کارکنان شرکت و کارکنان پیمانکار کارگاه موظف به رعایت پاکیزگی سطح کارگاه و کمپ و حفظ محیط -2

 زیست منطقه می باشند. 

 رگاه و کمپ اکیداً ممنوع می باشد. دفع مواد زائد به روش غیر مصوب در کا -3

آموزش کلیه کارکنان شرکت، پیمانکاران و بازدیدکنندگان در خصوص سیستم جمع آوری، ذخیره سازی، حمل   -4

کارگاه و مسئول ایمنی پیمانکار بوده و تمامی پرسنل موظف به    HSEو نقل و دفع مواد زائد تولیدی بر عهده سرپرست  

 رعایت آن می باشند. 

تولیدی   HSEرپرست  س  -5 زائد  اقدام به شناسایی نوع و مقدار مواد  بایست  پیمانکار می  ایمنی  و مسئول  کارگاه 

 درکارگاه نموده و آنها را در فرم شناسایی مواد زائد ثبت نمایند. 

کلیه مواد زائد در محل تولید می بایست به شیوه مقتضی تفکیک شده و در ظروف مناسب نگهداری شوند. کلیه   -6

ظروف       می بایست با توجه به نوع مواد زائد تولیدی حاوی بر چسب نوع ضایعات نگهداری شده باشند. در محوطه 

: چوب،   بازیافت شامل  استفاده و  زائد قابل  بایست ظروفی جهت جمع آوری مواد  نیاز می  به  با توجه  کارگاه و کمپ 

 تعبیه گردد.  پالستیک، نایلون، کاغذ و کارتن و زباله های خانگی تر 

مواد زائد خطرناک تولیدی، پس از شناسایی با توجه به نوع و ساختار مواد زائد می بایست با روش های  علمی    -7

کارگاه پیشنهاد و به مورد اجرا    HSEوعملی       مناسب جهت جمع آوری، تفکیک، حمل و نقل و دفع توسط مسئول  

 گذاشته شود.

در ظروف مناسب و سازگار با آن نگهداری شود. ظروف نگهداری می بایست در  مواد زائد خطرناک می بایست    -8
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محل جایگاه موقت به گونه ای قرار گیرد که به راحتی واژگون نشده و یا آسیب نبیند. این ظروف باید قابلیت حمل و  

 نقل و انبارش را داشته و دارای برچسب باشد. 

ایست دارای برچسب نوع ماده زائد به طور واضح و مشخص باشد و  کلیه کیسه ها و ظروف حاوی مواد زائد می ب   -9

 زمان شروع نگهداری مواد زائد شیمیایی روی ظروف قید شود. 

در هرکارگاه می بایست یک جایگاه موقت جهت نگهداری و ذخیره سازی مواد زائد غیرقابل بازیافت ساخته   -10

ل بازیافت مورد بازدید قرار گیرد. مواد زائد خطرناک و غیرخطرناک  شده و طبق فرم بازرسی از جایگاه مواد زائد غیر قاب

می بایست در این محل بطور تفکیک شده و تا دفع نهایی ذخیره سازی و نگهداری شود. این محل می بایست حتی  

 المقدور مجهز به آب گرم و سرد، تهویه مناسب، کف و دیوارها قابل شستشو و درب ورودی قفل دار باشد.    

مواد زائد قابل بازیافت نیز تا قبل از تحویل به اداره بازیافت شهرستان مذکور می بایست در یک محل محصور    -11

 و بدور از شرایط نامناسب جوی نگهداری شود.

کارگاه می بایست با توجه به نوع زباله تولیدی و با هماهنگی و اخذ مجوز از شرکت خطوط لوله    HSEمسئول    -12

 ایران منطقه اصفهان و اداره کل محیط زیست استان اقدام به دفع مواد زائد نماید.  و مخابرات نفت

 کلیه مواد زائد رنگ و حالل نباید در ظروف سیاه، در معرض نور خورشید و دمای باال قرار گیرند.  -13

 جمع آوری و نگهداری توام مواد زائد خطرناک ناسازگار اکیداً ممنوع می باشد.    -14

 هرگونه تعویض روغن و شستشوی اتومبیل در محوطه خارج از تعمیرگاه اکیداً ممنوع است. -15

کارگاه و    HSEجهت جمع آوری و انتقال مواد زائد به جایگاه موقت می بایست یک نفر با هماهنگی مسئول    -16

 مسئولین ایمنی پیمانکار تعیین گردد.

کارگاه و پیمانکاران مواد زائد تولید شده در کارگاه    HSEهر کارگاه با توجه به توافق بعمل آمده میان مسئول    -17

پیمانکار مدیریت خواهد شد و کلیه هزینه های سیستم مدیریت مواد زائد با توجه توافق بعمل آمده پرداخت خواهد 

 گردید. 

غی  -18 زائد  د  موا  و  بازیافت  قابل  زائد  مواد  تفکیک  به  بایستی  نیز  مرکزی  دفتر  در  شده  تولید  زائد  قابل  مواد  ر 

 بازیافت جدا سازی شده و بصورت روزانه جمع آوری می گردد. 

در    -19 بایستی  و  نموده  معابر خودداری  و  زباله های دفتر مرکزی در جلوی ساختمان  و  زائد  مواد  دادن  قرار  از 

 محلهایی که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهانبدین منظور تعبیه کرده است قرار گیرند. 

 

 

 ایمنی در حمل و نقل -18-8

 

 هدف : 

 تشریح نکات ایمنی که در حین اجرای ارائه خدمات ضروریست.

 

 

 دامنه کاربرد: 

 کلیه مراحل اجرایی در ارائه خدمات اصلی به کارفرمایان . 

 مسئولیت نظارت و اجرا : 
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 نظارت : سرپرست بخش اجرایی.  •

 اجرا : واحد امور اجرایی. •

 

 

 شرح: 

 خودروها بایستی مجهز به کمربند ایمنی باشند. کلیه  -1

رانندگان موظفند که در حین ارائه خدمات جهت استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان اطمینان حاصل   -2

 نمایند. 

 رانندگان به هیچ وجه نبایستی در حین رانندگی از خوراکی و یا آشامیدنی استفاده کنند.  -3

 برای رانندگان در حین رانندگی اکیدا ممنوع است. استفاده از تلفن همراه  -4

 داشتن گواهینامه راهنمایی و رانندگی برای کلیه رانندگان الزامیست. -5

 واگذاری کل و یا جزئی از خدمات به سایر رانندگان ممنوع است. -6

ی مربوط به آن  برای خدماتی که نیاز به خودروهای مختص آن خدمت هست ، بایستی رانندگان گواهینامه ها  -7

 میباشد.(   1خودرو را داشته باشند. )مانند اتوبوس که نیاز به داشتن گواهینامه راهنمایی و رانندگی پایه 

 داشتن یک عدد کپسول آتش نشانی )حتی کوچک( در خودرو الزامیست.  -8

 رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی الزامیست. -9

فاقد   -10 که  اماکنی  وجود  صورت  مطمئنه    در  سرعت  با  بایستی   ، است  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  و  ها  تابلو 

 رانندگی کرد و از انجام کارهایی که عقال با مقررات راهنمایی و رانندگی مغایرت دارد پرهیز کرد. 

 استعمال دخانیات چه در مواقع رانندگی و چه در حال سکون در خودرو ممنوع میباشد. -11

موظفند بطور ادواری از صحت کارکرد درست تجهیزات خودروی خود اطمینان حاصل نمایند.در این  رانندگان    -12

خصوص داشتن برگ معاینه فنی خودرو برای تمامی وسائط نقلیه الزامیست و در صورت اتمام دوره اعتبار برگه بایستی  

 از آن خودرو استفاده نشود.

یا    -13 و  حادثه  گونه  هر  بروز  صورت  همه  در  خود  خونسردی  حفظ  است ضمن  موظف  راننده   ، خودرو  خرابی 

 سرنشینان را پیاده و به محل امنی هدایت کند. 

 استفاده از مواد مخدر و داروهای نشاط آور و یا مشروبات الکلی اکیدا ممنوع است. -15

یا مواد منفجره مانند کپسول گاز  -16 )پیک نیک گاز( در داخل  نگهداری هر گونه مواد احتراق زا  مانند بنزین  

 خودرو و یا صندوق عقب ممنوع است.

 استفاده از خودرویی که دچار نقص فنی تعریف شده از سوی راهنمایی و رانندگی است ، ممنوع است. -17

 سال نبایستی در صندلی جلوی خودرو سوار شوند. 12کودکان زیر  -18

)مانند سرما  -19 های مسری  بیماری  ارائه   رانندگانی که دچار  بیماری  روز های  در  بایستی  خوردگی( می شوند 

 خدمت ننمایند. 

 سال اکیدا ممنوع است. 60استفاده از رانندگان باالی  -20

اطاعت دستورات و یا انجام خدمات خارج از قوانین راهنمایی و رانندگی که از سوی کارفرمایان صادر می شود    -21

 اکیدا ممنوع است.

نه اتفاق خاصی برای سرنشینان )مانند وقوع سکته( ارائه خدمات متوقف و سرنشین بیمار در صورت بروز هرگو  -22

 سریعا به یک مرکز درمانی انتقال و سپس با واحد امور اجرایی هماهنگیهای الزم صورت پذیرد. 
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دگی  استفاده از بخاری در فصل سرما و کولر در فصل گرما جهت پیشگیری از وقوع سرماخوردگی یا گرما ز  -23

 الزامیست. 

از انجام هرگونه شوخی  و یا لجبازی با سایر رانندگان در حال تردد اکیدا ممنوع است. همچنین شوخی با    -24

 سرنشینان برای رانندگان ممنوع است.

 حرکت زیگزال )اصطالحاً الیی کشی( برای رانندگان ممنوع است. -25

 ممنوع است. گوش دادن به موسیقی با صدای بلند و غیر متعارف -26

انجام هر گونه کار مازاد )مانند ارسال پیامک و یا مطالعه و ... در حین رانندگی برای رانندگان در حال حرکت   -27

 اکیداً ممنوع است.

موارد ایمنی که در این دستورالعمل دیده نشده است مطابق با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اقدام می    -28

 گردد. 

 

 نی کارهای تعمیراتی ایم -18-9

 هدف: 

بمنظور جلوگیری از انجام اعمال ناخواسته توسط شخص ثالث که در حین انجام کارهای تعمیراتی    این مستند به  

 منجر به بروز حادثه برای سایر پرسنل میشود طراحی شده است .

 کاربرد:  

تهیه   عملیات  کنترل  اجرایی  روش  چارچوب  در  العمل  دستور  های  این  کارخانه  و  ها  کارگاه  کلیه  در  و  گردیده 

 شرکت کاربرد دارد. 

 مسئولیت: 

 مسئولیت اجرا:  -1

 HSE   کارگاه و پیمانکار یا سرپرست    HSEمسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل در کارگاه بر عهده سرپرست  

 کارخانه می باشد. 

 مسئولیت نظارت: -2

کارگاه یا کارخانه می    HSEتورالعمل در کارگاه بر عهده سرپرست  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دس

 باشد. 

یا کارخانه  می     مسئولیت نظارت بر تحقق نهایی این دستورالعمل در کارگاه بر عهده مدیر پروژه/ سرپرست کارگاه

 . باشد

 تعاریف: 

از شروع، برروی پانل کنترل ودر  هنگامیکه پرسنل تعمیرات مبادرت به تعمیر قسمتی از دستگاه میکنند باید قبل  

روش  نمایند.)اجرای  تعمیر« نصب  تابلوی هشداردهنده »دردست  واستپ دستگاه  استارت  مجاورت کلیه شستی های 

 برچسب گذاری و قفل کردن( 

 ( LOCK OUT & TAG OUT روش برچسب گذاری و قفل کردن) 

ر حین انجام کارهای تعمیراتی منجر به بروز بمنظور جلوگیری از انجام اعمال ناخواسته توسط شخص ثالث که د 

حادثه برای سایر پرسنل ، از روش برچسب گذاری و قفل زنی استفاده میگردد. بعبارت دیگر برای اینکه کلید استارت 

دستگاهی که در حال تعمیر میباشد، بدون هماهنگی با پرسنل ذیربط و بصورت ناخواسته فشرده نشود و روشن شدن  
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 اه باعث بروز حادثه برای پرسنل نگردد، از این روش استفاده می شود. ناگهانی دستگ

بدین منظور پرسنل تعمیرات قبل از شروع کار بر روی دستگاهها و ماشین آالت و یا خطوط و تاسیسات مربوط به 

سه گانه ذیل    بخار، گاز، آب، هوا ی فشرده، مازوت، گازوئیل ، مدارات الکتریکی وغیره بایستی نسبت به انجام مراحل

 اقدام نمایند تا توسط فردی، عمل خطا صورت نپذیرد : 

هماهنگی : هماهنگی موثر )تعیین دقیق محل وزمان انجام کار( باسایر قسمتهای ذیربط به دستگاه یا خطوط انتقال 

 ویا تاسیسات مورد نظر جهت انجام فعالیت تعمیراتی.

برچسب   ویا  تابلو  نصب   : گذاری  ت  »برچسب  است  دستگاه  تعمیر  واستارت    «حت  استپ  کلیدهای  کلیه  روی  بر 

 دستگاه اعم از کلید های موجود در اتاق کنترل و کلیدهای محلی . 

الزم بذکر است جهت ماشین آالت، تابلو و یا برچسب باید در محل سوئیچ مربوط به استارت ماشین نصب شود و 

روی شیرهای خطوط منتهی به محل انجام تعمیرات که در  در مورد خطوط و تاسیسات سیاالت، این عالئم بایستی بر  

استفاده    «در دست تعمیر»حالت بسته قرار گرفته اند، نصب شود. ضمنا جهت برچسب گذاری می توان از تابلوی آماده  

نمود و جهت تهیه آن الزم است که با واحد ایمنی فنی مجتمع هماهنگی بعمل آورد. در صورت عدم در دسترس بودن  

سانتی متر و ماژیک قرمز رنگ با خط درشت وخوانا برچسب گذاری   5تابلو می توان بوسیله چسب کاغذی بعرض  این  

نمود. یا با یک قطعه مقوای سفید و ماژیک قرمز با خط ضخیم نوشته شود )برای مثال : شیر را باز نکنید، خط در حال 

 حویکه در دید افراد باشد آویزان نمود.   تعمیر است( و آنرا بوسیله سیمی بر روی جایگاه مورد نظر بن

استارت دستگاه در   باید قفل گردد. مثال چنانچه کلید  : کلیه محلهایی که برچسب گذاری شده است  قفل کردن 

داخل تابلویی قرار دارد عالوه بر نصب برچسب در حال تعمیر روی کلید مربوطه بایستی درب تابلو قفل گردد وکلید آن  

اجرا باید  توسط مسئول  باشد،  استپ محلی دستگاه مجهز به ضامن  ی فعالیت تعمیراتی نگهداری شود. چنانچه کلید 

باید   نمود،  استفاده  آویز  قفل  از  توان  نمی  کند. در صورتیکه  قفل  را  تعمیراتی ضامن کلید مذکور  کار  اجرای  مسئول 

س نمود. یا بوسیله ورق آلومینیومی یک بوسیله نوار چسب کلید دستگاه را در وضعیت خاموش چسباند وکامال آنرا فیک

مکعب باندازه کلید مورد نظر ساخته و روی کلید چسبانیده شود تا وضعیت کلید قبل از برداشتن مکعب تغییر نکند. در  

خصوص ماشین آالت، مسئول اجرای کار باید سوئیچ استارت ماشین را برداشته و نزد خود نگهداری نماید. برای خطوط  

به سی برداشته  مربوط  را  شیر  اهرم  تواند،  می  تعمیراتی  کار  اجرای  گروه  مسئول  وغیره(  روغن  بخار،   ، آب  )گاز،  االت 

از باز   وبدین طریق آن را قفل نماید. او می تواند با بستن فلکه شیرها ) سرشیر( بوسیله طناب به جسم ثابت مجاور، 

         شدن ناخواسته آن جلوگیری نماید و یا بعبارتی آنرا قفل کند.

 موارد ایمنی در انجام کارهای تعمیراتی:

انجام کارهای تعمیراتی برروی دستگاه بصورت یک نفره ممنوع میباشد. داشتن حداقل یک نیروی کمکی آموزش 

 دیده ضروریست.

 قبل از انجام کار تعمیراتی برروی قسمتی از دستگاه برق آنرا قطع کنید.  

برروی هریک از قسمتهای متحرک یک دستگاه، ابتدا آنرا در وضعیت خاموش قبل از انجام هرگونه کار تعمیراتی  

 قرار دهید. 

 در هنگام تعمیر یک دستگاه باید از سیستم کنترل دستی استفاده شود.

 از نشستن یا تکیه دادن به کنسول عملکرد دستگاهها، قسمتهای مختلف آنها ونرده های حفاظتی اجتناب کنید. 

اشیاء اضافی برروی دستگاهها ویا اطراف آنها مخصوصا برروی پانل کنترل دستگاه در داخل اتاق کنترل  ازقرار دادن  

 اجتناب نمائید. 

پرسنل عملیات ویا تعمیرات اجازه ندارند از افرادی که آشنایی با دستگاهها نداشته وآموزش الزم را نگذرانیده اند  
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 کمک بگیرند. 

هیچ فردی حق نزدیک نمودن اندام یا وسایل وابزار کار را به قسمتهای در    تحت هر شرایطی حتی بااجازه مافوق 

 حال گردش دستگاه ندارد.) مانند غلطکها، کوپلینگها وغیره (  

اندام خود مابین چرخ دنده و یا   در حین تعمیرات با توجه به برداشتن حفاظ دستگاه، همواره مراقب گیر نمودن 

 تسمه و پولی دستگاه باشید. 

که  هموار خطردرمحیطی  شکل  این  دارد،  وجود  کار  محیط  در  شما  کار  البسه  بواسطه  اندام  نمودن  گیر  خطر  ه 

از قوت بیشتری  لبه های برجسته وجود دارد  محورهای در حال چرخش) مثل کوپلینگها، میل گاردان، غلطکها( ویا 

 برخوردار است. بنابراین رعایت موارد ذیل الزامیست:

 د اجتناب کنید.ازپوشیدن لباسکار گشا

 آستین لباسکار نباید بلند تر ازاستخوان برجسته روی مچ دستان شما باشد.  •

امری   • نباشد  ومچ  آستین  بین  ای  فاصله  که  صورتی  به  آستین  های  دگمه  منجمله  لباسکار  های  دگمه  بستن 

 ضروریست. 

نکار اسباب حادثه دیدن شما را فراهم اگر از لباسکاردوتکه استفاده میکنید هرگز پیراهن را برروی شلوار نیندازید. ای •

 میکند. 

 بلندی شلوارکار باید به اندازه ای باشد که قسمت تحتانی شلوار برابر پایین قوزک پاشنه پا باشد.   •

نبستن بند کفش خطراتی از قیبل سقوط ویا پیچ خوردگی مچ پا را تشدید میکند. بستن بند کفش در محیط کار   •

 الزامیست. 

 ه کاله به غیر از کاله ایمنی در محیط کار ممنوع است.استفاده از هرگون •

 استفاده از شال گردن در محیط کار ممنوع است. •

در هنگام انجام کار دقت کنید ابزار و وسایل کار خود را در محلی که احتمال سقوط آنها وجود دارد ویا در مسیر 

 ند باعث بروز حادثه خیلی شدید شود. تردد افراد قرار ندهید. تجربه نشان داده که سقوط ابزار می توا

 هنگامیکه خطر تماس با اجسام دارای لبه های تیز وبرنده در محیط کار وجود دارد: 

 از دستکش مناسب استفاده نمائید. •

 اجسام اضافی را از اطراف محل کار خود دور کنید.  •

 رفتن به محدوده زیر دستگاه در صورتیکه دستگاه روشن است اکیدا ممنوع میباشد.  

 از جدا نمودن وحذف تجهیزات ایمنی نصب شده روی دستگاه اجتناب نمائید. 

در زمان شروع بکار دستگاه کلیه پوشش های حفاظتی باید در محل مربوطه نصب باشد. وفقط در حین انجام کار  

باز   اجازه  است. تعمیراتی  ناپذیر  اجتناب  امری  استارت،  از  قبل  آنها  مونتاژ  شرایطی  هر  وتحت  دارد.  وجود  آنها  شدن 

 وپرسنل تعمیرات موظفند کلیه حفاظ های بازشده را قبل از اتمام کار بطور کامل نصب نمایند. 

 هیچ قطعه ای هرچند فرعی وجزئی برروی دستگاه اضافی نیست. از حذف آنها خودداری کنید. 

 ه رفتن برروی لبه های دستگاه، شافتها وامثالهم خودداری کنید. از را

هنگامیکه جهت انجام کارهای تعمیراتی بناچار باید بر روی دستگاه ویا لبه های پرتگاهی قرار بگیرید موارد ذیل را 

 رعایت کنید: 

 در انتخاب جای پای مناسب دقت کنید.  •

 . محل انتخاب شده را از مواد لغزنده پاکسازی کنید •

 امکان از وسائل کمکی از قبیل نردبان دو طرفه ، بسکت و غیره استفاده نمائید.  تاحد •
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 با استفاده از کمر بند ایمنی خود را مهار کنید.   •

 قبل از انجام کار برروی خطوط واتصاالت روغن هیدرولیک ابتدا فشار داخل آنها باید صفر شود. 

 درولیک دستگاه از عینک و دستکش شیمیکال استفاده کنید. در هنگام کار برروی تجهیزات مربوط به روغن هی

روغن هیدرولیک تحریک کننده پوست بدن است. درصورت تماس با پوست بدن شما قسمت آلوده را با آب وصابون 

 شستشو دهید. 

ن  درصورتیکه قسمتی از دستگاه یا محیط اطراف آن آغشته به روغن هیدرولیک گردید، حتما مبادرت به پاکسازی آ

 کنید. 

 قبل از انجام کار بروی خطوط پنوماتیک دستگاه باید فشار داخل آنها صفر شود.

مربوطه  شیرهای  برروی  باید  است  شده  باز  پنوماتیک  ویا  هیدرولیک  سیستمهای  به  مربوط  خطوط  هنگامیکه 

برچسب گذاری و   روش  از  استفاده  گردد.)  تابلوی هشداردهنده نصب  پانل کنترل دستگاه،  قبل  وهمچنین  زنی(  قفل 

 ازحذف این تابلوها هماهنگی با کارکنان ذیربط ضروریست.      

فردی   حفاظت  لوازم  از  استفاده  ضمن  داغ  روغن  ویا  بخار  داغ،  آب  خطوط  روی  بر  تعمیراتی  کار  انجام  درحین 

 مناسب نسبت به تخلیه خطوط قبل از شروع کار اقدام نمائید. 

عملیات برشکاری ، سنگ زنی و   الزاماهنگام  پرتاب ذرات داغ و ریز همراه است  با  از    "سمباده کاری که  بایستی 

 . عینک ایمنی استفاده نمائید

هرگز به دستگاه که استارت شده است نزدیک نشوید. مخصوصا این عمل درخصوص قسمتهایی که در حال گردش 

 است، بمنزله استقبال محض از خطر است. 

ی را برمیدارید در اطراف آن نوار حریم یا عالئم هشداردهنده نصب کنید.  هرگاه شبکه فلزی ویا پوشش روی قسمت

 و بعد از اتمام کار پوشش ها را بجای خود برگردانید.

ایمنی فنی تماس   با واحد  ابتدا  اند،  آنجا رفته  ندرت  به  افراد  یا کارخانه که  از کارگاه  نقاطی  انجام کار در  از  قبل 

یمنی و بازرسی از محل و صدور مجوز )پرمیت( از سوی وی، نسبت به شروع کار  حاصل نموده و بعداز حضور بازرس ا

اقدام نمائید. معموال خطرات موجود در این نقاط از دید افراد پنهان مانده و ورود به این نقاط بدون اتخاذ تدابیر ایمنی،  

 حادثه ساز میباشد.   

در مجاورت دستگاهی نصب شده باشد، هرگز بواسطه چنانچه تابلوی »دردست تعمیر« ویا »وصل نکنید«و امثالهم  

 کلید های کنترل به دستگاه فرمان ندهید  

هرگز بدون هماهنگی با پرسنل عملیات اقدام به حذف تابلوهای هشداردهنده دردست تعمیر، وصل نکنید وامثالهم  

 نکنید.

 :  وجود ندارددید کافی  تاریک که محلهایهنگام کار در  

 . وهرگز در محیطی که دید کافی ندارید مباردت به انجام کار نکنید ستفاده کنید از روشنائی کمکی ا •

 . ولت استفاده نمائید 24بایستی از برق  "سیار الزاما روشناییدر صورت استفاده از  •

 . روشنائی کمکی را بگونه أی قرار دهید که سایه کمتری تولید کند •

 نید: در هنگام استفاده از پولی کش به نکات زیر توجه ک

از آن  • ایرادی در آن مشاهده نمودید هرگز  اگر نقص و  بازرسی کنید و  را  با دقت آن  پولی کش  از  استفاده  از  قبل 

 استفاده نکنید.  

بازوهای پولی کش و لبه های نگهدارنده آن بایستی کامال سالم و از حالت اولیه خارج نشده باشد. در غیر اینصورت   •

 ا شدن آن وبرخورد به اندام شما وجود دارد.در هنگام اعمال نیرو احتمال ره
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 در انتخاب محلهایی که بازوهای پولی کش به آن گیر میکند دقت کنید تا هنگام اعمال نیرو بازوها رها نشود.  •

کلیه ابزارآالت مورد استفاده را قبل از شروع کار و هنگام تحویل از انبار کنترل کنید و ابزار معیوب را عودت دهید.  

جدیدی  در   ابزار  شده،  تر  مستهلک  ابزار  روز  به  روز  حادثه،  بروز  احتمال  بر  عالوه  کنید  کار  معیوب  ابزار  با  صورتیکه 

 جایگزین نشده وخطرات جدی تری شما را تهدید میکند. 

 اقدامات   امنیتی -19

 اقدامات امنیتی در پروژه   -19-1

شهرسازی بررسی شده، منطقه عملیات با بشکه / مخروطی و  در این پروژه قبل از شروع عملیات  اجرایی نقشه های 

نوار خطر بسته و محدود می شود، از لباس شبرنگ و کاله ایمنی زرد رنگ توسط کارگران استفاده می شود. در هنگام  

کار   چرخه  از  همچنین  گردد  می  خاموش  موبایل  و  آمده  عمل  به  ممنوعیت  دخانیات  استعمال  از  گیری  سوخت 

 استفاده می شود.  سول آتش نشانی پودری، دستکش ضد ارتعاش و کفش ایمنیاستراحت، کپ

 

 اقدامات امنیتی بازدید کنندگان  -19-2  

 کلیه محدوده ی عملیات نوار خطر کشیده شده و از ورود افراد غیر مجاز جلو گیری می گردد. 

 
 

 و کنترل آنها   H S Eمستندات  -   20

از     P-01روش اجرایی کنترل مستندات    HSEشرکت به منظور کنترل مدارک سیستم مدیریت   برای اطمینان 

 موارد ذیل تدوین نموده است  

       مدارک بتوانند به وسلیه  شرکت . بخش . وظیفه یا فعالیت تشخیص داده شوند . -5

یاز تجدید نظر شوند وبه وسیله افراد واجد  مدارک در فواصل زمانی  معین مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت ن  -1

 اختیار به منظور تعیین کفایت آنها قبل از انتشار مورد تایید قرار گیرند .    

 ویرایش های جاری در محل هایی که به آنها نیاز دارند ، در دسترس باشد.   -2

هنگامی که منسوخ می شوند سریعا از تمام محل های توزیع شده و محل هایی که از این اطالعات استفاده می کنند    -3

 ، جمع آوری شوند.   

مدارک باید خوانا ، تاریخ دار )با تاریخ های تجدید نظر(. به راحتی قابل تشخیص ، شماره گذاری شده بوده و طبق  

عین نگهداری شوند. سیاست ها و مسئولیت ها باید برای اصالح مدارک و یک روش مشخص  حفظ وبرای یک مدت م

 دسترسی به آنها برای کارکنان ، پیمانکاران ، نهادهای دولتی و عموم مردم ، برقرار شوند .  

 فهرست مستندات شرکت در زیر آورده شده است.

 

 ویرایش   مدت زمان نگهداری   کد مدرک   عنوان مدرک  ردیف
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 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات -21

در   افراد  از  هرکدام  نظراتی  پیشنهادات  شرکتچنانچه  و  انتقادات  “پیشنهادات  ،   فرم  طی  را  آن  باشد  ،     داشته 

نظرات و  کد    ”انتقادات  می F-07    با  مدیریت  نماینده  اطالع  مشتریان  به  شکایات  و  نظرات   . درفرم   نیز  رساند 

،  انتقادات    پیشنهادات.  همچنین جهت سهولت در اخذ  شودثبت می   F-07    با کد    ”،  انتقادات و نظرات  “پیشنهادات

، صندوق    نظرات  ا  پیشنهاداتو  گردیده  نصب  مختلف  اماکن  در  و  تهیه  نظرات  و  انتقادات  این صندوقها  ،   که  ست 

    با کد    ”،  انتقادات و نظرات  “پیشنهاداتبصورت دوره ای توسط نماینده مدیریت تخلیه و موارد مطروحه نیز در فرم  

F-07  شودثبت می. 

نماید .  گیری میتصمیم   درباره موارد مطروحهمربوطه    )های(نماینده مدیریت پس از بررسی و همفکری با مسئول

شود. در صورت پذیرش اقدام الزم تعریف شده و یک  عنوان سابقه بایگانی میمختومه شده و به  وضوعمدر صورت رد ،  

،     پیشنهاداتدر هر صورت نتیجه به اطالع ارائه دهنده  شود.نسخه از فرم به مسئول اجرای اقدام تعریف شده داده می

 انتقادات و نظرات می رسد. 

 نتایج ممیزی ها  -

توسط    پس از انجام هرگونه ممیزی داخلی و خارجی )اخذ گواهینامه یا مراقبتی( گزارش عدم  انطباقهای مطروحه  

الزم    اصالحیاقدام    نماینده مدیریت با همکاری مسئولین مربوطه  رسد و  گزارش ممیزان به اطالع نماینده مدیریت می

 .  شودتعریف و مسئول اجرا  تعیین میرا 

 گری مدیریتجلسات  بازن -

آن  اطالع مجری  به  را  مراتب  مدیریت  نماینده   ، تعربف شود  اصالحی  اقدام  بازنگری مدیریت  چنانچه در جلسات 

 رساند تا وی مطابق تصمیم اتخاذ شده اقدام الزم را اجرا نماید. اقدام می

 نتایج عدم انطباق -

مشاهده  گونه  در صورت  انطباق    هر  عدم  جلسه    یا  و   موارد  تشکیل  و    ،نامنطبق  خدماتطی  علل  بررسی  از  بعد 

 شود. الزم تعریف و مسئول آن تعیین می اصالحی اقدامات  هاریشه 

 ها و پایش فرآیندها نتایج تجزیه و تحلیل داده -

پس از تجزیه و تحلیل داده های کسب شده چنانچه نیاز به تعریف اقدام اصالحی باشد با همکاری نماینده مدیریت   
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 گردد .  الزم تعریف می  اقدامات اصالحی

 تعریف و پیگیری اقدامات اصالحی -

 اصالحی  اقدام  نماینده مدیریت با همکاری مسئولین مربوطه  ها ،در تمامی موارد فوق بعد از بررسی علل و ریشه 

ی تعیین و زمان الزم برای اجرای اقدام اصالح  شودتعریف می  F-08با کد    ”  اقدام اصالحی / پیشگیرانه   ”  در فرمالزم  

در زمان مورد     F-09با کد  رانه ”   دپیشگی  ی ودگردد . نماینده مدیریت با توجه به فدرم “ پیگدیری اقدامات اصالحمی

می یا  نظر  و  گرفته  صورت  اقدام  تایید  عدم  صورت  در   . نماید  اقدام  اصالحی  اقدام  انجام  پیگیری  به  نسبت  بایسدت 

تعریف می اقدام  انجام  برای  اقدام فوق مهلت مجددی  نبودن  نماینده مدیریت  اثربخش  شود  که در زمان فوق مجدد 

انجام می را  و کنترل الزم  اعالم   دهد. در صپیگیری  عامل  به مدیر  نظر  اعالم  و  پیگیری  مراتب جهت  تایید  عدم  ورت 

 شود .  می

 اقدامات پیشگیرانه  -

به  اقدامات  مستمر سیستم این  بهبود  و  بالقوه  علل  از  ناشی  انطباقهای  عدم  از  پیشگیری  و  کردن  برطرف  منظور 

 شوند. کیفیت تعریف و پیگیری می

اقدامات اقدامات همانند  تعریف  بالقوه  اصالحی می  مرجع  علل  پیشگیرانه  اقدامات  مورد  تفاوت که در  این  با  باشد 

 شوند . یابی میبررسی و ریشه

فرآیندها و تجزیه و تحلیل داده پایش  بندی  بهاز جمع  پیشگیرانه الزم  اقدامات  منظور بهبود سیستم تعریف و  ها 

تعریف و ثبت   F-08با کد    ”  اقدام اصالحی / پیشگیرانه  ”  فرمیابی اقدام الزم در  شود . پس از بررسی و ریشه پیگیری می

فدرم “ پیگدیری اقدامات  توسط  پیگیری انجام این اقدامات  می شود.  و توسط نماینده مدیریت به مجری ابالغ    گردیده  

بایست اثر بخشی آن سنجیده بر عهده نماینده مدیریت بوده و می      F-09با کد  درانه ”   ددددددپیشگی  /ی  دددددداصالح

 .شود

 ممیزی داخلی -22

    F-10با کد   یداخل  یزیمم انهیزمانبندی سال(در ابتدای هر سال مطابق با فرم جدول IMS)کپارچهیواحد مدیریت  -

 ورزد.  یمبادرت م  دینسبت به تنظیم و برنامه ریزی ممیزی داخلی در طول سال جد

اقدام به تهیه برنامه    یداخل  یزیمم  انه ی(براساس جدول زمانبندی سالIMS)کپارچهیواحد مدیریت    - در هر نوبت 

 می گردد.     F-11با کد  ممیزی داخلی مطابق با فرم برنامه ممیزی داخلی

شود. زمان ابالغ حداقل دو   به ممیز)ان( و ممیزی شوندگان مربوطه ابالغ می  یداخل  یزینسخه از برنامه مم  کی   -

 خواهد بود.  یهفته قبل از اجرای ممیزی داخل

م  - انتخاب  برنامه  مطابق  ممیزی  اجرای  برای  می  یممیز)ان(داخلی  افراد  این   . با  گردند  آشنائی  بر  عالوه  بایست 

می افراد  این  باشند.  گذرانده  را  داخلی  ممیزی  دوره   ، استاندارد  که مفاهیم  اموری  با  کافی  برآشنائی  عالوه  بایست 

 نمایند. باشندکه فعالیت آنرا ممیزی می ائیقراراست ممیزی نمایند را داشته و مستقل از واحده

با کد  نماینده مدیریت    - لیست ممیزی  برنامه      F-12چک  و ممیز)ان( مطابق  داده  قرار  اختیار ممیز)ان(  در  را 

 نمایند. ممیزی  که به واحدها اعالم شده ، اقدام به ممیزی نموده و مطابق با چک لیست شواهد را دنبال می

اتذکر لیست  چک  نمونه  یک  سؤاالت  طرح  در  آنان  راهنمایی  و  ممیزان  کار  سهولت  جهت  ارائه  :  پیوست  به  لگو 

 گردیده است. 

ثبت می نمایند و به    F-13ممیز)ان( نتایج حاصل از ممیزی خود را در فرم گزارش نتایج ممیزی داخلی با کد    -

 . دهندیم لینماینده مدیریت تحو
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رش در صورتیکه در فرآیند یا واحد تحت ممیزی، عدم انطباقی مشاهده گردد، ممیز)ان( نسبت به تکمیل فرم گزا  -

با کد    انطباق  با ممیزی     F-14عدم  انطباق مورد نظر  اقدام اصالحی الزم جهت رفع  به تعیین  نسبت  اقدام نموده و 

 . دینمایثبت مF-08با کد   رانهیشگی/ پ  یاقدام اصالح رمدر ف  جهیتا حصول نت یریگیشونده توافق نموده و جهت پ 

در موعد  P-03با کد     رانهیشگیو پ   یاقدامات اصالح  ییشده در روش اجرا  فیمطابق با روند تعر  تیریمد  نده ینما  -

( جهت بررسی اقدامات اصالحی و صحت و کارا بودن آن به واحدهای ذیربط   یمقرر ) تاریخ مهلت انجام اقدامات اصالح

اطمی و  اصالحی  اقدامات  صورت صحت  در  و  نموده  آن  نانمراجعه  بودن  کارا  اقدام    از  تأیید  و  نتیجه  ثبت  به  نسبت 

. در صورتیکه اقدامات اصالحی مؤثر نبوده و یا نیاز به تعیین طول زمان بیشتری باشد  کندیاصالحی انجام شده اقدام م

  هت مجدد مراتب ج  د یی.در صورت عدم تاکندیبا توافق مسئول واحد ممیزی شونده نسبت به دادن مهلت مجدد اقدام م

 شود. ظر به مدیر عامل اعالم  میپیگیری و اعالم ن

نماینده مدیریت با توجه به کلیه گزارشات مرتبط با ممیزی داخلی، گزارش نهایی را تهیه و به مدیر عامل تسلیم    -

 جلسات بازنگری مدیریت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  ینماید. این گزارش به عنوان بخشی از ورودمی

جلسه   صیبنا به تشخ نیگردد. همچن ی حداقل دو بار در سال با فواصل شش ماهه انجام م یداخل یزیمم  ندیفرا -

.رندیقرار گ یزیاز دو با ر در سال ممکن است مورد مم ش یب یی واحد ها تیریمد  یبازنگر
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Form Code: F-10 

 

 
 سالیانه ممیزی داخلی  جدول زمانبندی

 سال .   .   .   . 

 

  
Rev: 00 

 صفحه: 

 ردیف 

واحد  

ممیزی  

 شونده

بند های  

 مرتبط

 ماههای سال

 توضیحات 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 :   مدیر عامل نماینده مدیریت :
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Form Code: F-11  
  برنامه مميزی 

Rev.: 00 

 مميزين  زمان  تاريخ  بندهای مربوطه  واحد مميزی شونده  ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 نماينده مديريت: 
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Form Code: F-12 لیست ممیزی چك  

  
Rev:00 

 واحد:                                                           مسئول واحد:                        تاريخ مميزی :                      

ف 
ردي

 

 عنوان 

بند   نتيجه 

با   مرتبط 

 استاندارد 

Ok / 

Not 

Ok 

 مشاهدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 نام وامضای مميز : 



خنج  برق سامان شرکت   ست ی ز طی و مح یمن یطرح بهداشت ، ا   

 
 

129 
 

Form Code: F-13 

Rev.: 00 
 

     صفحه :           از

 مميزی نتايج گزارش 

 
 

 

 دفتر مركزی              كارگاه                   نام كارگاه :                       

 مسئول واحد مميزی شونده :  واحد مميزی شونده : 

 گروه مميزی :  تاريخ مميزی : 

 تعداد مغايرت : فرآيند مورد مميزی :  

 جمع بندی و ارزيابي حاصل از انجام مميزی به شرح زير است :

 

 

 

 مميز :نام و امضاء                                  تاريخ :           

اقدام  تاریخ عدم انطباق ها   فرم  به  ارجاع 

 اصالحی شماره

                                                                                                                  شرح عدم انطباق 

عدم  علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

    شرح عدم انطباق 

عدم  علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

    شرح عدم انطباق 

عدم  علل  يابي  ريشه 

 انطباق

 

 :  ی شوندهمميزنام و امضاء                                  تاريخ :           
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Form Code: F-14 

 Rev: 00  گزارش عدم انطباق

 شماره:

                                       واحد بروز عدم انطباق :                                                                 نام مسئول واحد:                       

 ند استاندارد مرتبط:                                     تاريخ : ب               فرايند مرتبط:                                                                

 شرع كامل عدم انطباق :  

 

 

 

 

 يابي عدم انطباق :ريشه 

 

 

 

 

 شماره فرم اقدام اصالحي : ................................... 

                            :نام مميزی شونده :                               امضاء:                    نام مميز:                               امضاء  
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 بازنگری –23

و نسبت به    برنامه ریزی شده ماهه     شش در دوره های  سالی دو بار  روش کار بدین صورت می باشد که جلسات بازنگری مدیریت  

 .  گردد تشکیل این جلسات در فواصل طرحریزی شده اقدام می 

، اهم موارد و مسایل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمع   معاونتها    مدیر عامل و  نماینده مدیریت موظف است با هماهنگی

 آوری نماید . 

هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسه را به عمل آورده و زمان تشکیل جلسه را به اطالع کلیه شرکت   ستوی سپس می بای

 کنندگان برساند . 

وی برای هر یک از   .  بر عهده نماینده مدیریت می باشد    F-15     مطابق با فرم صورتجلسه با کد  اتو تهیه صورتجلس  اتدبیری جلس

جلسات بازنگری مدیریت ، صورتجلسه ای را تنظیم نموده و خالصه موارد مورد بحث و بررسی و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت 

امضاءمی از  این صورتجلسات پس   . بعدی  کلیه حاضرین در جلسه    نماید  اقدامات  و  پیگیری  نماینده مدیریت   جهت هرگونه  نزد  در 

 نگهداری و نسخه ای از آن جهت رعایت و اجرای اقدامات مورد نظر به افراد ذیربط ارسال می گردد. 

 مواردی که در این جلسه بررسی می شود شامل موارد زیر می باشد . 

سات مربوط به جلسات بازنگری  نتایج اقدامات اصالحی و پیشگیرانه ناشی از جلسات بازنگری مدیریت قبل و بررسی صورتجل  –  1

 مدیریت قبل  

   کارفرماوضعیت شکایات یا نظرات  – 2

 وضعیت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه انجام شده و وضعیت پیگیری آنها – 3

 نتایج و گزارشات ممیزی ها  – 4

  محصوالتگزارشات عدم انطباق – 5

 گزارشی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف ساالنه و موانع موجود  – 6

 وضعیت برنامه های بهبود مستمر و کلیه برنامه هایی که در سیستم تغییری ایجاد نماید .  – 7

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها  – 8

 توصیه هایی برای بهبود سیستم – 9

، تصمیم گیری در مورد نیاز به   خدماتشی سیستم و موارد مطرح شده ، بهبود  تصمیماتی برای بهبود اثربخ ،  نتایج این جلسات  

 منابع جدید و راهکارها و تصمیم گیری در مورد اختصاص منابع الزم برای دستیابی به اهداف ساالنه می باشد . 

ت این تصمیمات را مطابق  چنانچه اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در طی جلسات بازنگری مدیریت تصویب گردد ، نماینده مدیری

 تعریف و پیگیری می نماید . P-03 با کد  اقدامات اصالحی و پیشگیرانه روش اجرایی

همچنین نماینده مدیریت ، مسئول پیگیری سایر مصوبات و موارد تعیین شده در جلسات در طی زمان تعیین شده و گزارش آن به 

 می باشد .  مدیر عامل 

ضرورت پیدا   تشکیل این جلسه  HSEمدیریت  جهت برگزاری جلسه بازنگری  زمان از قبل تعیین شده  در خارج از      تبصره : چنانچه

 . کند نماینده مدیریت هماهنگی های الزم را جهت تشکیل جلسه  انجام میدهد

 
 


