




HSE ساختماوی کارگاَُای در زیست محیط بُداشت ، ایمىی  عىًان :

سازمان مدیریت يبروامٍ ریسی استان گلستان   واشر:

مدیریت وظام فىی اجرایی يدبیرخاوٍ شًرای فىی استان   تُیٍ کىىدٌ :

َادی کالوتری، غالمرضا شمسی، علی احمدی، حسیه اسالمی کفشگری َمکاران سازمان:

 1398ماٌ  دی   تاریخ اوتشار:

شماره نشریه : 588

سازمان مدیریت يبروامٍ ریسی استان گلستان -سایت اداری  –میدان بسیج  –گلستان    آدرس:

 32436157-9  تلفه :

www.fani.golestanmporg.ir    :آدرس الکتريویکی  



 چکیده

 

 

 زیست هحیط و ایونی سالهت، نظام هذیریت سازی پیاده و استقرار در رایج الگوهایHSE  

 هذیریت سیستن هفتگانه عناصر  HSE   

 بکارگیری راهنوای هوراه به الساهات  شغلی سالهت و ایونی هذیریت سیستن عناصر 

8100112014ISO 

 بکارگیری راهنوای هوراه به الساهات  زیست هحیط هذیریت سیستن عناصر  

1800112011ISO  

 ریسک هذیریت اجرای و خطرات تحلیل و تجسیه هراحل  

 بحراى هذیریت و اضطراری شرایط در واکنش/  پاسخگویی 

 زیست هحیط و ایونی سالهت، نظام هذیریت سازی پیاده و استقرار در رایج الگوهای 

 



5/13/2020 

2 

 :   HSEاهداف 

   اساساً بایستی درکلیه سطوح سازمان باشند. 

    باشدحتی المقدور بایستی کمی. 

   باشندریسكهای باالی سازمان اساس  بر. 

S.M.A.R.T 

 (  Measurable)قابل اندازه گیری , ( Specific)مشخص 
 (Realistic)واقع بینانه , ( Achievable)دستیابی قابل 

 (Time bounded)زمانیمحدوده دارای 

 است؟ یاده سازیقابل پ HSEاز پروژه،  یدر چه مرحله ا

 ارزيابي.   1
 انتخاب.   2
 قبل از تصويب پروژه.   3
 قبل از ساخت.   4
 ساخت و نصب.   5
 قبل از راه اندازي.   6
 راه اندازي و عمليات.   7

 HSEاعضای تیم اجرایی 

 دبیر تیم•

 HSEمتخصص •

 نماینده بهره برداری•

یند، متخصص ایمنی نصـ،، متخصـص   آاز مهندس فر•

 .یند و سایر افراد نیز می توان کمك گرفتآکنترل فر

  Safetyایمنی
 ايجاد از رهايي جهت است مقرراتي و اصول رعايت و امنیت و امن معني به ايمني
 .زيست محیط و تاسیسات انساني، نیروي حفظ براي خطرناک شرايط

  Hazard  مخاطره 
  ها، ساختمان تجهیزات، افراد، به آسیب و صدمه رساندن پتانسیل داراي كه شرايطي

 .باشد زيست محیط و مواد بردن بین از

   Dangerخطر
 مخاطرات شدن بالفعل يا مخاطره يك با نسبي گرفتن قرار معرض در كننده بیان
 .است بالفعل شرايط آن در رساني آسیب پتانسیل كه شرايطي در گرفتن قرار .است

حذف و هدف آن است   Dangerمتضادایمنی 
 .بالفعل موجود در محیط می باشدخطرات 

 رهایي و خالصي از یک ریسک غير قابل قبول :   OHSAS 18001از نظر  تعریف ایمني  

و اصطالحاتتعاریف   

  incidentرویداد

 پتانسیل هم و شده زير عوارض ايجاد باعث هم كه منتظره غیر يا معمول غیر اتفاقي
 :داراست را كار اين

 

 کارکنان به خطرناک آسی، •
 اموال به مهم صدمه •
 محیطی نامطلوب اثر •
 فرآیند های عملیات در عمده وقفه •

 : باشد می دسته سه بردارنده در تعریف این
 ( Accident) حوادث

 ( Near miss) حوادث شبه 

 (Operational interruption Operational ) عملیات توقف

 .  مي شود Accident , Near miss که باعث بنابراین رویداد عاملي است؛ 

 بر نامطلوب اثر روند، مي بین از مواد ديده، صدمه اموال آن در كه است اتفاقي :حادثه

 .افتد مي اتفاق(مرگ يا آسیب)انساني ضايعه يا شده وارد محیط
 
 
 
 
 
 
 

 

 زياني يا و خرابي جراحت، بیماري، هیچگونه آن در كه اتفاقي به :حادثه شبه
   .باشد نشده حادث
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 :عملیات توقف

است که در آن سرعت یا کیفیت اتفاقی  
 .آسی، ببیندشكل جدی تولید به 

وضعیت نامطلوب، شرایط نامطلوب، اعمال  
 .داردناایمن که پتانسیل ایجاد حادثه را 

 الگوهای رایج 
 در استقرار و پیاده سازی 

 HSEو محیط زیست  مدیریت نظام سالمت، ایمنی 

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

(ذاتی) ارگانیک های مدل 
oکارکنان مشارکت همراه به توسعه و رشد 
oمحیط ایجاد در شده تعیین مسئولیتهای اساس بر کارکنان  

 .باشند می سهیم ایمن کاری
 

سیستماتیک مدلهای 
oمعموالً)شده پذیرفته استاندارد یك با منطبق رویكرد ISO 9001 
 (ISO 140001  یا
oتشكیل منظور به مدیریتی الیه تعدادی از متشكل رویكردی 

 ها مسئولیت تعریف و سیستم برای چارچوبی

 ساختاربر اساس    HSEطبقه بندی مدلهای سیستم مدیریت   رویكردبر اساس    HSEطبقه بندی مدلهای سیستم مدیریت  

های مدلPOPMAR   
oمنظور به مدیریتی الیه تعدادی از متشكل رویكردی  

 ها مسئولیت تعریف و سیستم برای چارچوبی تشكیل
 BS8800 و HSEG65 از شده مشتق مدلهای                        

 
های مدل PDCA 

oمنظور به مدیریتی الیه تعدادی از متشكل رویكردی  
 ها مسئولیت تعریف و سیستم برای چارچوبی تشكیل

 ISO 45001 و ISO9001 از شده مشتق مدلهای          
 همه مدلها دارای عناصری برای  

 .می باشند اقدامو  کنترل، اجرا، طرح ریزی
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 HSEانواع الگوهای رایج بین المللی در زمینه 

ILO – (International Labor Organization) 

ICAO– (International Civil Aviation Organization) 

ISM– (International Safety Management Code) 

OGP – (International  Oil and Gas Producer Association) 

 

بریتانیا استانداردهای مؤسسه توسط شده ارائه یكپارچه مدیریت سیستم الزامات (BSI)   
 

شغلی سالمت و ایمنی مدیریت سیستم الزامات ISO 45001 جهانی استاندارد سازمان 

زیست محیط مدیریت سیستم الزامات ISO 14001 جهانی استاندارد سازمان 

 

 گاز و نفت تولیدکنندگان المللی بین انجمن HSE سیستم مدل

 (IMO)ایین نامه بین المللی مدیریت ایمنی سازمان بین المللی دریانوردی

 مدل سیستم  نظارتی ایمنی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری

 راهنمای سازمان جهانی کار

 الزامات سیستم 
 HSEمدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست

 (OGPبر اساس  )

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

 عناصر سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Leadership and Commitment) تعهد و رهبری ـ1

 ترینپایين تا مدیریت رده باالترین از افراد کليه تعهد و مشارکت فرهنگ
 .است سيستم موفقيت اساس که سطح

 

   (Policy and Strategic Objectives) راهبردی اهداف و مشي خط ـ2

 بهداشت، به نسبت اشتياق و تالش و عملکرد اصول نظرات، نمودن یکپارچه
 زیست محيط از حفاظت و ایمني

 

 مستندسازی و منابع سازماندهي ـ3

 (Organization Resources and Documentation) 

 HSE  صحيح اجرای برای مستندسازی و اقتصادی و انساني منابع سازماندهي

 HSE (HSE،MS) مدیریت سيستمعناصر اصلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Evaluation and Risk management) ریسک مدیریت و ارزیابي ـ4

 محيطيزیست و ایمني بهداشتي، ،ات ارزیابي و شناسایي

 (Planning ـ ریزیبرنامه) ریزی طرح ـ5

 کاری های فعاليت کليه هدایت برای ریزی برنامه

 (Implementation and Monitoring) پایش و استقرار ـ6

 لزوم مواقع در اصالحي اقدامات انجام چگونگي و هافعاليت پایش و استقرار

 (Audit and Review) مجدد بررسي و مميزی ـ7

 آن اثربخشي تعيين و اجرایي سيستم یک ای دوره ارزیابي

 عناصر سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیست

 HSE (HSE،MS) مدیریت سيستمعناصر اصلي 

 رهبری و تعهدـ 1

 تا باال) ذیل تا صدر از سازمان مختلف سطوح در انسانی نیروی اعتقاد بخش این در

 بهداشت، مدیریت نظام موفقیت به رسیدن برای شرکت در جاری فرهنگ و (پايین

   .می گیرد قرار مالحظه و بررسی مورد زیست محیط و ایمنی

HSEمديريتنظامحاميكهفرهنگيتداوموايجادبهنسبتبايستيشركت
:اساسبر
محیط و ایمنی بهداشت، اصول اجراء بهبود برای شرکت خواسته های و عالیق به اعتقاد 

   .زیست
کارکنان توسط زیست محیط و ایمنی بهداشت، اصول اجراء بهبود برای انگیزه ایجاد.   
زیست محیط و ایمنی بهداشت، اصول اجراء برای پاسخگویی و فردی مسئولیت پذیرش.   
آمد کار زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام یك به اعتقاد.  
 

 فرهنگ یننچ یك حفظ و ایجاد در بایستی آن پیمانكاران و شرکت کارکنان و نموده اقدام باشد
 .باشند داشته نقش پویایی

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 HSEنشانه های تعهد مدیریت به نظام مدیریت 

موضوعات به(..و وزمان پول نظیر) وغیره مالی،پشتیبانی از نیازاعم مورد منابع تخصیص 
  زیست محیط و بهداشت ایمنی،

ابتدای در زیست محیط و ایمنی،بهداشت به مربوط موضوعات نمودن عنوان  
  .مختلف جلسات

بررسی های و زیست محیط و بهداشت ایمنی، به مربوط فعالیتهای در فعال مشارکت  
   .آن تابعه بخشهای و سازمان در آنها به مربوط

تصمیم گیری در زیست محیط و بهداشت ایمنی، مالحظات دخالت و دادن اهمیت 
   مدیریت های

ایمنی اهداف به دستیابی از پس موضوعات شناختن رسمیت هوب ازمجریان قدردانی   
  زیست محیط و بهداشت

اجرای بهبود معیارهای زمینه در سازنده پیشنهادات ارائه برای کارکنان تشویق  
   . زیست محیط و بهداشت ایمنی،

زمینه در سازمان خارج یا داخل در که ینوآوریهای به نهادن ارزش و مشارکت 
   .است گردیده حاصل زیست محیط و بهداشت ایمنی، موضوعات

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 
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با اهداف و خط مشی تعیین شده از سوی شرکت مادر سازگار  باشد . 

 مرتبط با فعالیت ها، محصوالت و خدمات قابل ارائه توسط شرکت بوده و همچنین تأثیرات آنها

 . ردنیز مد نظر قرار گی HSEبر 

با سایر خط مشی های جاری در شرکت سازگار باشد . 

همان میزان که به سایر خط مشی ها واهداف اهمیت داده می شود، مورد توجه قرار گیرده ب . 

درستی استقرار یافته در تمامی سطوح سازمان مورد توجه قرار گرفته  و در عمق سـازمان  ه ب

 . جاری گردد

 خط مشی و اهداف استراتژیکـ 2

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 اشتياق و عملکرد اصول و مدیریت های خواسته و مقاصد دیدگاه ها، بخش دراین
  عملکرد کارآئي بهبود از  هدف و زیست محيط و ایمني بهداشت، به تبنس ایشان
HSE مي گردد بيان.   

شركت بايستي خط مشي ها و اهداف استراتژيك را تعيين و مستند نموده و هر مديريت ارشد 

 : حاصل كند كه آنها اطمينان

 دسترس عموم قرار گیرددر . 

تمامی الزامات قانون و قوانین مربوطه در آن ها رعایت گردد . 

    ،در جائی که قوانین و مقرراتی وجود ندارد، استانداردهایی که خودشان معیـار قـرار داده انـد

 .مورد استفاده قرار گیرد

  شرکت را ملزم به کاهش ریسك ها و عوامل بالقوه آسی، رساندن بهداشتی، ایمنی و زیسـت

 . محیطی ناشی از فعالیت ها، تولیدات یا خدمات به پایین ترین حد ممكن  نماید

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 خط مشی و اهداف استراتژیکـ 2

 اشتياق و عملکرد اصول و مدیریت های خواسته و مقاصد دیدگاه ها، بخش دراین
  عملکرد کارآئي بهبود از  هدف و زیست محيط و ایمني بهداشت، به تبنس ایشان
HSE مي گردد بيان.   

شركت بايستي خط مشي ها و اهداف استراتژيك را تعيين و مستند نموده و هر مديريت ارشد 

 : حاصل كند كه آنها اطمينان

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 پروژه سد سازی: در یک شرکت پيمانکاری :مثال
 به حداقل رسانيدن صدمات و بيماریهای کارکنان:  خط مشي

 
 

 سال آینده    2ظرف  درصد 50کاهش نرخ حوادث به ميزان : کالن هدف
 99تا آخر سال درصد در بخش ماشين االت  5کاهش مصرف سوخت به ميزان : 2 کالن هدف

 
 

 20ميزان به بارگيری کاهش تعداد کمردرد در قسمت : خردهدف 
    Xپایان سال تا درصد 

 99تا آخر سال بارگيری شده به ازای هر تن ليتر  100کاهش مصرف سوخت تا : 2خرد هدف 
 بار جابجا شدهکيلو وات به ازای هر تن  5کاهش مصرف الکتریسيته تا  :3خرد هدف 

 خط مشی و اهداف استراتژیکـ 2

جهد و وجد بهداشت و ایمنی به توجه عادات ایجاد و اجرائی های روش برقراری 
   .باشد حادثه از عاری کاری، محیط ایجاد مسیر در

مهندسی اصول براساس که تولیدی وواحدهای تسهیالت،تجهیزات نمودن فراهم 
   .باشد ایمن شرایط در آنها نگهداری حفظ و شده اند ساخته

موضوعات طرح در مشارکت همچنین و مسائل و مشكالت بیان در صراحت 
   .نمایند ترویج را بهداشت ایمنی،

هب کار انجام برای کارکنان نمودن توانا منظور به آموزشی دوره های نمودن فراهم  
   .باشد آنها سالمت حفظ و ایمن طریق

و دانش بردن باال برای منسجم و یافته سازمان تبلیغی فعالیت های سلسله انجام 
   .باشد بهداشت ایمنی، آگاهی

   :به نسبت تعهد بيانگر مي تواند، مثال عنوان به محيطي زيست مشي خط

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 

ریسكهای کاهش بمنظور نمودن تالش زیست محیط موضوعات به نسبت صحیح توجه 
   .باشد ممكن میزان حداقل به محیطی زیست

باشد انرژی و سوخت مواد، مصرف در جوئی صرفه و (ضایعات) پساب کاهش.   
محیط برای آور زیان خروجی های و ریز برون از اجتناب امكان صورت در و کاهش 

  .باشد زیست
آگاهی بردن باال همچنین و آموزشی دوره های برگزاری برای الزم شرایط نمودن فراهم 

   .باشد کارکنان
باشد مربوطه مقررات تدوین و محیطی زیست پیشگامان فعالیت های در مشارکت.   
و جدید طرح های محیطی زیست سوء تأثیرات و رسان آسی، بالقوه عوامل کاهش 

   .باشد ممكن میزان حداقل به توسعه ای
باشد محیطی زیست موضوعات پایه بر اقتصادی پایدار توسعه آرمان جهت در تالش.  

   :به نسبت تعهد بيانگر مي تواند، مثال عنوان به محيطي زيست مشي خط

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 .شود حمایت و یافته توسعه مقام، باالترین سوی از

 دسترس در و شده تهیه ذینفع های گروه برای فهم قابل صورت به باید
  گیرد قرار

مثال از طريق درج در گزارش ساليانه، تهيه كتابچه )

 (و نصب در تابلو اعالنات
 بخشهای از یك هر برای جداگانه مشی خط دارای تواند می شرکت

  جامع مشی خط یك اینكه یا باشد زیست محیط و ایمنی بهداشت،
 .باشد داشته زیست محیط و ایمنی بهداشت،

   :مي تواند مشي خط

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 
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 سازمان، منابع و مستند سازيـ 3
  یابر مستندسازی و منابع ،انسانی نیروی سازماندهی بخش این در

  .می گیرد قرار بحث مورد HSE عملكرد کارآئی

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مسئوليت ها و ساختار سازمانيـ 1ـ3

به عنوان یك مسئولیت در طول  HSEاجراء موفقیت آمیز موضوعات 

نیازمنـد مشـارکت فعـال    سازمان مطرح بوده و این موفقیـت  
 می باشد، تمامی سطوح سرپرستی و مدیریت 

 .  تخصیص منابع مدنظر قرار دادچگونگی  وبایستی هنگام طرح ساختار سازمانی که 

نسـبت بـه   طراحي  نويودار سيازمان  مباسيب     بایستی با شرکت 
تعریف، مستند سازی و ارتباط بین نقش ها، مسئولیت هـا، اختیـارات،   
وظایف و روابط بین بخشی مورد نیاز بـرای  اسـتقرار نظـام مـدیریت     

 .ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اقدام نماید

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 ،فراهم نمودن منابع و نیروی انسانی مناس، برای توسعه و استقرار نظام مدیریت ایمنی

 . بهداشت و محیط زیست

 اطمینان حاصل نمودن از انطباق هر اقدام با خط مشیHSE قبل از آغاز آن ، . 

 دریافت در دسترس قرار دادن اطالعات موجود در زمینه موضوعاتHSE تفسیر آنها  و 

 تعیین و تثبیت اقدامات اصالحی و همچنین موقعیت های بهبود کارآیی اجراءHSE . 

پیشنهاد دادن یا فراهم نمودن ساز و کارهای بهبود و تائید نحوه استقرار آنها . 

کنترل فعالیت ها در حالیكه اقدامات اصالحی انجام می گیرد . 

کنترل موقعیت های اضطراری   

: زمینه عبارتند ازاین  دربرخی از عناوین مورد نظر    

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 :های ذیل باشد ساختار سازمانی باید بیان کننده روابط بین قسمت

 بخش هاي عوليات  مختلف 

 اگر چهه ايهن سهرويا ههاي     ) بخش هاي عوليات  و سرويس هاي پشتيبان

 (.پشتیباني توسط واحدهاي مربوط به شركت و يا حتي يك سازمان بزرگتر انجام گیرد

 كاركبان پيوانكاران 

 ( نظیر قراردادهاي بیع متقابل)هوكاران در فعاليت هاي مشترك 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 و کاری طبیعت به بستگی ،زيست محيط و ايمني بهداشت، وظايف شرح تهیه
 .دارد شرکت هر سازمانی ساختار

 

 :مثال عنوان به 
مسئولیت توسعه، تخصیص منابع، بررسی مجدد و پیروی کردن از خط مشی را : مديريت ارشد

 . بعهده دارد
 

 توسعه و برقراری یك روش اجرائی حسابداری که قادر باشد هزینه ها و منـافع حاصـل از   : مال
 . پرداختن به بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تعیین کند

 

  نظیر عملیات، حفاري، تولید ، اكتشاف، )بازرگان  /وظايف اختصاص  مديران واحدهاي عوليات

( مهندسي ، خدمات، بازاريابي، امور پیمان ها، تحقیق و توسعه، خريهد مهندسهي نفهت، امهور حقهوقي، مهالي و كاركنهان       

 استقرار نظام مدیریت 
 و ارتباط دوسویه  (با مشاركت كاركنان)بهداشت، ایمنی ، محیط زیست در حوضه مسئولیت های خود

 . موثر و همچنین اجراء برنامه های آموزشی برای بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 :  مديريت( نمايندگان)نماينده ـ 2ـ3

دنماینده یا نمایندگان بایستی از سوی مدیریت تعیین گرد.  

ایشان نیز برای ایجـاد همـاهنگی الزم بـرای     وظایفو  اختیارات، مسئولیت ها
 . اری نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گرددداستقرار و حفظ و نگه

 اطالعات کافی از فعالیتهای شرکت و مباحث بایدHSE  باشدآن داشته. 

این نمایندگان بایستی در مقابل مدیریت ارشد سازمان پاسخگو باشند . 

باید ارتباط تنگاتنگ با مدیران در تمامی مشاغل و فرایندها داشته باشد. 

 دیگر وی موج، تضعیف وظایف وظایفHSE وی نگردد. 

براي استقرار نظام ن مديرا مسئوليت فرديباف  هيچگاه مَولی، این انتخاب 

 . مديريت ايوب ، بهداشت و محيط زيست در حيطه نظارتشان نو  باشد

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 
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 منابعـ 3ـ3
نظام مدیریت اطويبان از عولكرد مؤثر مدیریت ارشد بایستی برای 

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست، منابع کافی به این امر اختصـا  دهـد  
كه تمامي بخش هاا  ظااا    تخصیص منابع بایستی به گونه ای انجام گیرد 

 : برخی از موضوعات مشمول این بخش عبارتند از، از آن منتفع گردظد HSEمديريت 

    تأسیسات، واحدهای تولیدی و تجهیزات را منطبق با الزامات قـانونی تـأمین یـا

 . نگهداری نمودن

    کارکنان، تجهیزات و زیر ساخت الزم برای مقابله و کاهش اثـرات موقعیـت هـای

 اضطراری را فراهم نمودن 

م ممیزی ها و بررسی مجدد اهمراهی نمودن مدیریت برای انجHSE . 

تخصیص منابع برای برنامه های توسعه ای جدید.  

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 شايستگي و صالحيتـ 3ـ4
 

.هایی که وظایف باید بر اساس آنها انجام گیرد تعیین روش  
 

(ها، مهارتها،دانش مورد نیاز توانايي)ها صالحیتتعیین   

 

 انتخاب کارکنان مناس،
 

 فراهم نمودن آموزش در صورت نیاز
 

 بررسي مجدد عملكرد

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

فعالیت ها در شایستگی به مربوط الزامات تعیین 

شایستگی معیارهای ثبت و تعریف   

شده تعیین معیارهای براساس افراد انتخاب چگونگی  

می باشد نیاز که هنگامی شایستگی نمودن گواهی و نمودن مستند.   

نیافته اند دست شایستگی به هنوز کارکنان که جنبه هائی تعیین.   

ایشان کاری حوزه در صالحیت سطح افزایش برای افراد آموزش  

معین زمانی فواصل در کارکنان صالحیت مجدد ارزیابی   

جدید تكنولوژی انتقال یا و جاری فعالیت  یا، شغل تغییر از پس صالحیت ارزیابی   

 شايستگي و صالحيتـ 3ـ4

 تا کند می کمك ما به مستند و نظام دار صالحیت از اطمینان های سیستم و رویه ها

 :گیرد انجام سادگی به زیر فرایندهای

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 آموزش     
شرکت بایستی یك روش اجرائی برای اطمینان و افـزایش صـالحیت از طریـق تعیـین نیازهـای      

  .آموزشی و فراهم نمودن آموزش های الزم برای تمامی پرسنل داشته باشد

 بررسی وظایف افراد
 
 نوع و زمان آموزش تعیین دامنه، پریود،
 

 انجام آموزش
 

 ثبت سوابق

 
 دریافت باز خور از آموزش گیرندگان 

 
 ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 آموزش     
شرکت بایستی یك روش اجرائی برای اطمینان و افـزایش صـالحیت از طریـق تعیـین نیازهـای      

  .آموزشی و فراهم نمودن آموزش های الزم برای تمامی پرسنل داشته باشد

انحراف و توجهي بي 
كافي آموزش وجود عدم 
دستورالعمل وجود عدم 
توانايي فقدان 
انگيزه كمبود 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 خطاهاي انساني

 پيمانكاران ـ3ـ5
   باید یك روش اجرایی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شـود کـهHSE   پیمانكـاران در

 .باشد یمسازگار  قال، یك نظام مدیریت با الزامات

با شرکت و نیز سایر پیمانكاران باشد های اجرایی باید تسهیل کننده روابط پیمانكاران روش. 

 : در روش اجرایی بایستی توجه خاصی به موارد ذیل داشته باشیم

،مشـی   بایستی پس از ارزیابی دقیق خط( عالوه بر ساير موارد) انتخاب پیمانكاران
HSE  شیوه اجراء و کفایت نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیسـت ،

ایشان و متناس، بودن آن با ریسك های موجود در خدماتی که بـه  ایشـان   
 . محول گردیده، انجام گرید

 و استانداردهای کاری و حفاظت از  مدیریتارتباط مؤثر عناصر کلیدی نظام ،
محیط زیست مورد انتظار از پیمانكارا، بیانگر اهداف و معیار کـارآئی اجـراء   

HSE است، که مورد توافق قرار می گیرد . 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 
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       تبادل اطالعات بین پیمانكاران و شرکت در زمینـه هـائی کـه مـی توانـد بـر

 . هر یك از طرفین تأثیر داشته باشد HSEموضوعات 

    هر پیمانكار بایستی یك برنامه مؤثر و مرتبط آموزشی داشـته باشـد کـه در

برگیرنده ثبت سوابق و همچنین روش اجرائی برای ارزیابی دوره ای جدید مورد 

  .نیاز است

هائی برای  پایش و ارزیابی عملكرد پیمانكاران در زمینه اهداف و  تعریف روش

 . HSEمعیار عملكرد 

 پيمانكاران ـ3ـ5
   باید یك روش اجرایی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شـود کـهHSE   پیمانكـاران در

 .باشد یمسازگار  قال، یك نظام مدیریت با الزامات

با شرکت و نیز سایر پیمانكاران باشد های اجرایی باید تسهیل کننده روابط پیمانكاران روش. 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 ارتباطاتـ 3ـ6

  که این از اطمینان برای اجرائی های روش برقراری به نسبت بایستی شرکت
 شرکت محدوده به ایشان همراه یا پیمانكار عنوان به که آنهائی و کارکنان
  :که ؛باشند آگاه می شوند، وارد

 اهداف و مشي خط از پيرو HSE و ظقش و بوده اهميت حائز بسيار 
  ؟چيست آظها به دست يابي در ايشان مسئوليت

 

ريسك ها  و رسان آسيب بالقوه املعو HSE  ايشان كار  فعاليت ها 
 و آظها اثرات از ر يپيشگ و تشخيص برا  ظياز مورد اقدامات و چيست
   ؟چيست اضطرار  وضعيت با مقابله رويه

 

ديگران و آظها كه رويه هايي بهبود برا  مديريت به پيشنهاددهي وكار ساز 
  .مي كنند عمل آن به

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 ارتباطاتـ 3ـ6

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مستند سازي و كنترل مداركـ 3ـ7

 ثبت خط مشی، اهداف و طرح هایHSE  
 و مسئولیت ها ( وظایف)ثبت و اعالم نقش ها 
 تشریح عناصر نظام مدیریتHSE  و روابط بین آنها 
     تهیه سایر مستندات موجود که در ارتباط با نظام مـورد نیـاز بـوده و همچنـین

 تشریح ارتباط آن ها با دیگر جنبه های نظام 

 : های کنترل موارد ذیل اقدام نماید شرکت بایستی نسبت به ایجاد مستندات و روش

 ثبت نتایج ارزیابی هایHSE  و مدیریت ریسك 
 ثبت قوانین و الزامات قانونی مرتبطHSE  
 ثبت، رویه های و دستورالعمل های کاری برای فعالیت ها و وظایف کلیدی در صورت نیاز 
   تشریح طرح مقابله با وضعیت اضطراری و مسئولیت ها، روشهای مقابله با وقایع و موقعیـت هـای

 . بالقوه وضعیت اضطراری

   HSEنظام مديريت مستندات ـ 3ـ7ـ1

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

Documentation 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 ،HSE  مدیریت نظام کنترل اسناد رویه هائی برای برقراری  به نسبت  بایستی شرکت
 :نماید اقدام زیر موارد از اطمینان برای

شوند داده تشخیص بخوبی آنان کاری های گروه و ،بخشها شرکتها، توسط. 

تجدید مورد نیاز صورت در و قرارگرفته بررسی مورد معین زمانی فواصل در  
 .گیرد قرار تائید مورد ذیربط مسئولین توسط اجراء از قبل و گیرند قرار نظر

گیرد قرار دارند، نیاز آنها به که محلهائی در مطال، جدیدترین. 

 مدارک و اسناد كنترل ـ3ـ7ـ2

 مستند سازي و كنترل مداركـ 3ـ7

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مدارک و اسناد كنترل ـ3ـ7ـ2

 مستند سازي و كنترل مداركـ 3ـ7

 : باید مدارک
؛باشند ( نسخه شماره با همراه) دار تاریخ و خوانا 
؛باشند تشخیص قابل راحتی به و شده کدگذاری 
باشند؛ قرارگرفته منظم و مناس، محل در 
چگونگی و اسناد وتغییرات اصالح به مربوط ومسئولیتهای مشی خط  
 و دولتي هاي سازمان پیمانكاران، نظیركاركنان)غیر به  آنها قراردادن اختیار در

 ؛گردد مشخص  کامالً (عمومي استفاده
شوند آوری جمع استفاده، محلهای از شوند، می منسوخ که هنگامی. 
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 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مستند سازي و كنترل مداركـ 3ـ7

 :HSE مدیریت سیستم های دستورالعمل و اجرایی های روش کلیه اول صفحه
 و سوابق اجرا، روش مرتبط، اسناد و مراجع کاربرد،تعاریف، هدف،دامنه•

 .پیوستها
  شامل و است عددی ـ حرفی که کدگذاری سیستم از مدارک شناسایی نحوه•

 :گردد می استفاده باشد؛ می مشخصه 10
                                    OO  OOO  OO  OOO  /O 

 کارِگروهی
 یک روش اجرایی و دستورالعملتدوین 

 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 :بایستي مشخص نماید که HSEبرنامه مدیریت 
 (Who)چه کسي؟ 

 (What)چه کاری را؟

 (  When)در چه زماني؟ 

 (What Utilities)با چه امکاناتي؟ 

   (What Result)و با چه نتیجه ای؟ 

 .دهدانجام می 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 کارِگروهی
 برنامه برای اهداف تعیین شدهتدوین 

 
52 

 Risk Assessment  ـ ریسك مدیریت و ارزیابی ـ4

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 تعیین چگونگی بخش این در ؛دنمی باش ریسك با توأم بشری فعالیتهای تمامی
  تمام برای مربوطه، های ریسك ارزیابی و  HSEرسان آسی، بالقوه عوامل
 مورد ها ریسك این کاهش همچنین و آنها توسعه خدمات /محصوالت /ها فعالیت
 .گیرد می قرار بررسی

 ریسك مدیریت و ارزیابی

 :می شود زیر موارد شامل قسمت این

آنها تأثیرات و رسان آسی، بالقوه عوامل تعیین 

زیست محیط و سرمایه انسان، بر رسان آسی، عوامل اثرات ارزیابی   

رسان آسی، بالقوه عوامل ثبت 

اجرا معیار و اهداف 

ریسك کاهش اقدامات 

 تعیین عوامل بالقوه آسی، رسان و اثرات آنها
 

 و اثرات  آنهابرجسته  آسی، رسانارزیابی عوامل بالقوه 
 

 مستند نمودن عوامل بالقوه آسی، رسان و بكارگیری الزامات قانونی
 

 تعیین جزئیات اهداف و معیار کارایی عملكرد
 

 تعیین اقدامات کاهش ریسك
 

 اعمال اقدامات انتخابی برای کاهش ریسك

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 رسان آسیب بالقوه عوامل مدیریت اساسی های گام

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 عوامل دار نظام تعیین برای اجرائی روشهای برقراری به نسبت باید شرکت
 اش مصرفی مواد و هایش فعالیت از ناشی که آن تأثیرات و رسان آسی، بالقوه
 .نماید اقدام شود می

 آن تأثیرات و رسان آسی، بالقوه عوامل تعیین 4 ـ1

 :بررسيشمول اين دامنه 
یعنی تا فرآیند از آغاز تا انتهای  

 خروجی های مرحله دفع 
 .آن مي باشد
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 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 آن تأثیرات و رسان آسی، بالقوه عوامل تعیین 4 ـ1
 :باشد زیر مالحظات برگیرنده در بایستی آنها تاثیرات و رسان آسی، بالقوه عوامل تعیین

،(آن بهبود و توسعه سرمايه، حصول به مربوط هاي فعالیت يعني) اندازي راه و ساخت طراحي 

(اندازي راه و نگهداري و تعمیر تولید، اضطراري توقف شامل) غيره و روزمره عملياتي شرايط 

باشد می زیر موارد شامل که وقايع و اضطراري بالقوه هاي موقعيت: 

محصوالت / مصرفی مواد برای الزم های کنترل فقدان 
ساختاری عیوب 
هوا و آب وضعیت و جغرافیایی ارتفاع طبیعی، رویدادهای 
حراستی سیستمهای ضعف و کاری خراب 
مدیریت نظام عطف نقاط عنوان به انسانی فاکتورهای HSE 

کردن دفع و کردن خارج سرویس از کار، محیط ترک ،برچیدن 

باشد خدمات و محصوالت ها، فعالیت تأثیرات برگیرنده در. 
باشد افزاری سخت و انسانی عوامل از ناشی ریسكهای و تأثیرات کننده بیان. 
گیرد صورت ریسك، محل در حاضر کارکنان از اطالعات اخذ اساس بر. 
گیرد می انجام صالحیت با و شرایط واجد کارکنان توسط 
گیرد انجام مستند های روش اساس بر. 
گردد روز به معینی زمانی فواصل در. 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

  آنها اثرات و برجسته آسی، رسان بالقوه عوامل ارزیابی 4 ـ2

 انفجار و آتش 
 تصادفات و وارده ضربات 
 گرفتگی برق و خفگی شدن، غرق 
 فیزیكی و شیمیایی بیولوژیكی، عوامل مزمن یا حاد تماس 
 ارگونومیكی عوامل 

 در که بایستی است الزم که جائی در ایمنی و بهداشت تأثیرات و ریسكها ارزیابی
 :باشد ذیل موضوعات برگیرنده

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

  آنها اثرات و برجسته آسی، رسان بالقوه عوامل ارزیابی 4 ـ2

و آب زمین، به که نشده کنترل یا شده کنترل انرژی و مواد ریزیهای برون 
 .گردد می وارد اتمسفر

ممكن حاالت دیگر یا و جامد پساب دفع و تولید 
طبیعی منابع دیگر و انرژی و سوخت آب، زمین، از استفاده 
ارتعاش غبار، و گرد مواد، بوی صدا، سرو 
ها اکوسیستم شامل زیست محیط از معین بخش یك بر اثرات 
و پارکها طبیعی، های محیط و فرهنگی های محیط باستانی، آثار بر اثرات 

 تفریحی های محیط

 در بایستی .است الزم جائیكه در مزمن و حاد محیطی زیست اثرات ارزیابی
 :باشد ذیل مالحظات برگیرنده

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 دستیابی برای الزم های ریزی برنامه کاری، کالنِ های برنامه در باید
 .گیرد قرار مدنظر   HSEاجرای به مربوط اقدامات و اهداف به

 یكپارچگی سرمایه 5ـ2

 کلیات 5ـ1

 تجهیزاتی و تاسیسات که گردد حاصل اطمینان تا شود برقرار هایی رویه باید
 گرفته  قرار بازرسی مورد یا شده گرفته کار به یا خریداری ساخته، طراحی، که
 (دارند مطابقت شده تعیین پیش از معیارهاي با).اند مناس،  HSEنظر نقطه از اند

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 رویه ها و دستورالعملهای کاری 5ـ 3

 خط از تخطی به منجر آنها برای مكتوب رویه فقدان که هایی فعالیت باید ابتدا
 سپس شوند، تعیین گردد، می اجرایی  معیارهای یا قانونی الزامات نقض یا مشی
 که نحوی به شود، تهیه هایی فعالیت چنین برای مستند استانداردهای و ها رویه
 و باشد فهم قابل و ساده صریح، باشد، شده تعیین کار انجام چگونگی آن در

 .باشد شده تعیین افراد های مسئولیت
 و شركتي كاركنان توسط چه)کار محیط در وظایف انجام روش ،کاری های دستورالعمل

 .کند می تعریف را (غیر توسط چه
 مدیریت تغییر 5ـ 4

 ترکی، در HSE (دائم چه و موقت هچ)تغییرات کنترل و ریزی طرح برای هایی رویه باید

 تاثیرات از تا باشد داشته وجود ها رویه و فرآیندها تولیدی، تجهیزات انسانی، نیروی
 .شود اجتناب  زیست محیط و ایمنی بهداشت، بر تغییرات نامطلوب

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مدیریت تغییر 5ـ 4
 ناشی نتایج و تغییر ماهیت براساس و درستی به را HSE موضوعات بایستی رویه ها
   :باشند لیذ موارد برگیرنده در بایستی و .دهند قرار توجه مورد آنها از

  آنها اعمال نحوه و پیشنهادي « تغییر » نمودن مستند و تعین•
  يا يافته انجام «تغییرات» از ناشي HSE رسان آسیب بالقوه عوامل ثبت و مجدد بررسي مسئولیت  تعیین•

   آنها اعمال
 :ذيل نكات تعیین براي آنها اعمال رويه و گرفته قرار توافق مورد « تغییرات» نمودن مستند•

رسان آسیب بالقوه عوامل تعیین به مربوط  اقدامات HSE همچنین و 
  آنها تأثیرات و ریسک ها کاهش و ارزیابی

ارتباطی و آموزشی الزامات   
دارد وجود اگر زمانی، محدوده.   
الزامات تائید و پایش چگونگی   
گرفته صورت خالفی که مواقعی برای الزم اقدام و پذیرش معیار   
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 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مراحل پیاده سازی، ریزی اضطراری طرح 5ـ 5

 (قبل از وقوع)طرح پیشگیری :1فاز

 (حین وقوع)طرح مقابله :2فاز

 (پس از وقوع)طرح بازیابی یا بهبود :3فاز

 اضطراریمدیریت  طرحمراحل پیاده سازی 

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 اضطراری ریزی طرح 5 ـ5
   :گیردعبارتنداز انجام آنها براي الزم طرح ريزي بايستي كه پیش بیني قابل اضطراري وضعیت هاي

   انفجار و قحري ه
  تامین و تولید منابع همچنین و (چاه كنترل رفتن دست از نظیر) اصلي كنترل هاي نادرست عملكرد ه

   خدمات ساير يا الكتريكي انرژي
   سازه ها نادرست عملكرد ه
   ديگر مصرفي مواد يا محصول شده برنامه ريزي غیر شدن رها و نشت ه
   دريائي  زير دريائي، هوائي، رويداهاي ه                                          كار از ناشي حوادث ه
    راديواكتیو مواد نشت ه              .مي شوند مفقود يا افتاده دريا به كه افرادي ه
   بهداشتي بحران يك بروز ه                                           تروريستي عملیات ه
   نظامي اقدامات و بي نظمي ه                                                 بیماري شیوع ه

   فیزيكي ژئو و طبیعي رويدادهاي ه

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 اقدامات مقابله با وضعیت اضطراری

 سیستمهای قطع تولید در مواقع اضطراری 
 وسائل اطفا ء حریق 
 رویه های تخلیه در مواقع اضطراری 
 وسائل نجات از قبیل، قایق، هلیكوپتر و غیره 
 وجود افراد آموزش دیده و امكانات مورد نیاز برای کمك های اولیه 
 متخصصین بهداشت و درمان 
 سیستمهای پاک سازی نشت نفت 

 ریزی طرح ـ5

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 :  طرح های مواقع اضطراری بایستی
گردند بیان واضح طور هب.   
شوند تمرین خوبی هب.   
پیش بینی درآن وبیرونی داخلی اضطراری باوضعیت مقابله تیم های هماهنگی 

   .باشند شده
گردد مبذول خارجی ارتباط به خاصی توجه.   
باشد شده پیش بینی آن در وقایع تحقیق و گزارش   
و سوزی آتش دامنة گرفتن باال هنگام که اقداماتی محیطی، زیست تأثیرات 

  حريق اطفاء براي كه آبي شدن جاري اثرات نظرات)شود مدیریت می گیرد، انجام غیره
   (.مي گیرد قرار استفاده مورد

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 و بازبینیاستقرار  ـ 6

 وظایف و ها فعالیت 6 ـ1 

 HSEدر کاری های دستورالعمل و اجرایی روش طبق که وظایفی و ها فعالیت
 سطوح در شده تهیه مشی خط به توجه با و آن از قبل یا ریزی طرح مرحله
 :گیرند انجام بایستی مختلف

 ارشددر سطح مديريت 

 سرپرستيسطح مديريت و در 

 سطوح اجراييدر 

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 بازبینی 6ـ2

بازبینی منظم پیشرفت در زمینه اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 
بازرسی منظم تاسیسات، کارخانه و تجهیزات در مقایسه با معیارهای کارایی 
هـا و   دار کار و رفتار برای ارزیابی چگـونگی پیـروی از روش   مشاهدات نظام

 ها دستورالعمل
ها تجزیه و تحلیل منظم برون ریزها و پساب 
های پزشكی تحت نظر قرار دادن کارکنان از لحاظ بهداشتی و مراقبت 

:بازبینی می تواند شامل فعالیتهایی نظیر موارد ذیل باشد  

 و بازبینیاستقرار  ـ 6
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 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 سوابق ثبت 6 ـ3

   :شامل بایستی سوابق
 

مجدد برسی های و ممیزی ها گزارشات   
مشی خط با انطباق عدم موقعیت های HSE اصالحی اقدامات و   
آن پیگیرانه اقدامات و واقعه هرگونه   
آن پیگیرانه اقدامات و شكایت و گله هرگونه   
کاال کنندگان تامین و پیمانكار مناس، اطالعات   
ونگهداری سرویس و بازرسی گزارشات   
محصول وترکیبات ها ویژگی به مربوط داده های   
بازبینی از حاصل داده های   
آموزش سوابق   

 و بازبینیاستقرار  ـ 6

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 اصالحی اقدامات و انطباق عدم 6ـ4 
   :نماید تالش ذیل موارد انجام به نسبت بایستی مدیریت

 

ذیربط طرف های نمودن آگاه   

ریشه ای علت همچنین و علل سلسله تعیین  

موجود وضعیت  بهبود یا اصالحی اقدامات برای طرح یك برقراری   

داده رخ که انطباقی عدم طبیعت با سازگار و متناس، پیشگیرانه اقدامات آغاز  

شده اند واقع مؤثر پیشگرانه اقدامات اینكه، از اطمینان برای الزم کنترل های اعمال.   

بطور پیشگیری به مربوط اقدامات کردن یكپارچه منظور به اجرائی روش های در نظر تجدید 
   مدیریت نظام قال، در آنها اعمال و مربوطه کارکنان به تغییرات کیفیت انتقال و مستمر

 و بازبینیاستقرار  ـ 6

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 وقایع گزارش 6ـ5

  :از عبارت یافت، دست آنها به می توان گزارش گیری طریق از که کلیدی دادهایی
 

می باشد زیست محیط بر سوء اثرات یا حرفه ای بیماری آسی، ها، جزئیات.  
دیده حادثه /بیمار فرد به مربوط جزئیات  
حادثه وقوع محیط از شرحی   
پیوسته بوقوع که رویدادهای سلسله جزئیات  
نتایج جزئیات   
مدیریت نظام صحیح غیر عملكرد بالقوه اثرات HSE گردیده حوادث وقوع به منجر که.   

 و بازبینیاستقرار  ـ 6

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 وقایع پیگیری 6 ـ6

بایستی حادثه موضوع پیگیری برای کس هر مسئولیت های و(وكار ساز)مكانیزم 
   .شود تعیین دقیقاً

برای که باشد اجرایی روش شبیه ممكن حد تا بایستی پیشنهادی کار و ساز 
  مدیریت نظام با انطباق عدم کردن برطرف برای اصالحی اقدامات اعمال
HSE می گیرد قرار استفاده مورد.   

شدت با متناس، بایستی حادثه یك پیگیری برای شده تعیین مسئولیت های 
   .باشد وقوع، صورت در آن نتایج یا وقوع

 و بازبینیاستقرار  ـ 6

 مجدد بررسی و ممیزی .7
 مورد نظام تناس، و بخشی اثر عملكرد، کارآئی دوره ای ارزیابی بخش این در

 .می گیرد قرار بررسی

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

شده طرحریزی برنامه با فعالیتها و عناصر انطباق 

اجرایی معیارهای و اهداف مشی، خط بر تاثیرگذار فعالیتهای 

مرتبط قانونی الزامات از پیروی 

نظام پیشرفت به منجر تواند می که بهبود نواحی شناسایی  
  .شود HSE مدیریت

 ممیزی 7ـ1
 :تعیین برای اجرایی های روش برقراری

 بررسی مجدد 7ـ2

در تالش برای تعهد ایجاد و محیط تغییر سایه در اهداث و مشی خط احتمالی تغییرات 

   مستمر بهبود مسیر

مدیریت نظام استقرار برای منابع تخصیص HSE آن نگهداری و حفظ و   

آن ریسك های و رسان آسی، بالقوه عوامل ارزیابی پایه  بر مختلف موقعیت های یا و محل 

 ثبت آن نتایج و شده مستند بایستی مجدد بررسی فرایند اضطراری وضعیت طرح ریزی و

 استحكام برای بایستی مجدد بررسی .گیرد انجام سادگی به تغییرات اعمال تا شود

  .گیرد انجام HSE عملكرد کارآئی بهبود برای پیوسته، تالش های

  نیز موارد این به محدود ولی باشد ذیل موارد شامل بایستی مجدد بررسی
   :بود نخواهد

 سيستم مدیریت بهداشت، ایمني و محيط زیستهفتگانه عناصر 

 مجدد بررسی و ممیزی .7
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 شغلی ـ الزاماتمدیریت ایمنی و سالمت سیستم 
 به همراه راهنمای بکارگیری

 ISO 45001:2018 

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

 مقصود استاندارد بين المللي

 ISO 45001:2018 

 
ای حرفه بهداشت و ایمنی فرصتهای و ریسكها مدیریت برای چارچوبی ارائه 

کارکنان کار از ناشی های بیماری و صدمات از پیشگیری 

سازمان ای حرفه بهداشت و ایمنی عملكرد بهبود 

ای حرفه بهداشت و ایمنی ریسكهای مدیریت 

الزامات سایر و قانونی الزامات پوشش در سازمان به کمك 

 (PDCA) اقدام ـ بررسي ـ اجرا ـ ريزی طرح مدل

  توسط كه است شونده تکرار فرآيندي مدل، اين مفهوم
 .شود مي استفاده بهبودمداوم به دستيابي بمنظور سازمانها

 
  فرآیندهای و اهداف ایجاد ها، فرصت و ریسكها ارزیابی و تعیین :ریزی طرح(الف
 سازمان مشی خط مطابق نتایج، ارائه برای الزم

 

 شده ریزی طرح که آنگونه فرآیندها سازی پیاده : اجرا (ب
 

  گزارش و ها مشی خط با قیاس در فرآیندها و ها فعالیت گیری اندازه :بررسی (ج
 نتایج

 

 نتایج به دستیابی منظور به عملكرد مداوم بهبود بمنظور اقدامات انجام: اقدام (د
 ـ الزامات  زیستمدیریت محیط سیستم 

 به همراه راهنمای بکارگیری
 ISO 14001:2015 

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

 مقصود استاندارد بين المللي
 ISO 14001:2015 

 

به محیطی زیست شرایط تغییرات به پاسخ و زیست محیط حفظ برای چارچوبی ارائه 

 سازمان

ارشد مدیریت به مدت بلند موفقیت ریزی پایه برای اطالعاتی قراردادن اختیار در 

زیر موارد توسط پایدار توسعه در مشارکت: 

 پيامدها كاهش يا پيشگيري طريق از زيست محيط از حفاظت ـ 
 سازمان بر محيطي زيست شرايط بالقوه نامطلوب آثار كاهش ـ
 انطباق تعهدات نمودن برآورده در سازمان به كمک ـ
 محيطي زيست عملکرد ارتقاء ـ

 HSEمدیریت تغییر در 

 :خصو  در آگاهانه تصمیم یك نتیجه تغییر

جایگزینی، تبدیل، اصالح، تحول، 
 اضافه کردن و یا تنوع دادن 

 

 در تغییرات شامل تواند می که است؛ موجود فرآیند اجراء به
 

، ابزارهاي كنترلي، نيروي انساني و تجهيزات
 يا تغيير در يک سيستم مديريت 

 
 .باشد
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 :که دهند می رخ زمانی تغییرات
 

طراحي ويژگيهاي مطابق تجهيزات يا و سازند نمي برآورده را الزامات موجود فرايندهاي 
   نکرده، عمل

كنند، مي تغيير مقررات و قوانين 
شوند مي اصالح ها دستورالعمل و اجرايي هاي روش. 
گردد مي بازنگر سازماني ساختار.   

 

  ایمنی های ریسك توانند می نگیرند قرار کنترل تحت اگر تغییراتی چنین
 اجرای با .گردند رویداد وقوع به منجر و داده افزایش را (تولیدي يا خدماتي)عملیات
 .رسید خواهند حداقل به ها ریسك این تغییر مدیریت سیستم

 

 :برشمرد ذیل شرح به میتوان را تغییر عمده دالیل بنابراین
توسعه   
بهبود 
ذينفع هاي گروه هاي نيازمندي 
نشده بيني پيش رويدادهاي 

 : است کرده بندی تقسیم اصلی جزء چهار به را مدیریت دمینگ دکتر

 Planning ـ ريزي برنامه .1
 Do  ـ اجرا .2
 Check  ـ كنترل .3
 Action  ـ اقدام .4

 .کرد ایجاد های زمین هر در را مستمر بهبود توان می دمینگ چرخة تداوم با

 :(management )مدیریت

   تغییر، مدیریت
پیامدهای بروز از پیشگیری منظور به تغییرات مناس، کنترل و ریزی طرح 

   .است محیطی زیست و بهداشتی ایمنی، نامطلوب
مدیریت موثر اجرای در تواند می ولی برسد، نظر به آسان است ممكن HSE ، 

   .باشد عناصر ترین مشكل از یكی
مدیریت سیستم عناصر سایر روی ملموسی تاثیر HSE ،دارد   
 

 شود اعمال سیستم های جنبه کلیه در یكپارچه صورت به که است؛ الزم بنابراین

 زمینه، این در ارشد مدیریت تعهد .شوند دخیل آن پیشبرد در افراد ی کلیه و

 صاح، افراد برای تغییر اساسی نیازهای تامین جهت مناس، فضای یك ایجاد

 از یكی .باشد می تغییر سازی پیاده برای پشتیبان ساختار آوردن فراهم و اختیار

 .است کارکنان مشارکت ضروری، نیازهای

 انواع تغییرات

 تغییرات از نظر ماهیتانواع 

 مدیریتی/ تغییرات اداری. الف

 سازمانی یا ساختاری تغییرات .ب

 فنی تغییرات .ج

 سازمان در كار انجام روشهاي اصالح يا تغییر از است عبارت اداري تغییرات

 تغییر يك آن كوچكي يا و بزرگي به توجه بدون سازمان يك ساختار اصالح
 .دارد مناسب و جانبه همه تحلیل و تجزيه به احتیاج میشودكه محسوب اصلي

 گذارد مي تاثیر برداري بهره و فرايند روي بر فني تغییرات

 :از عبارتند ساختاری تغییرات از هایی نمونه
 از استفاده ه كاركنان ساعت نفر افزايش يا كاهش ه سازماني چارت در ستادي و فني مسئولین افزايش يا كاهش

  ورود ه .میدهند انجام بحراني فعالیتهاي كه افرادي مسئولیت و نقش مجدد تعريف ه شركت كاركنان جاي به پیمانكاران
 .جديد پیمانكاري گروههاي

 :از عبارتند فنی تغییرات هایی نمونه
 خريد و نصب ه ابنیه و ساختمانها در تغییر ه ...و فشار دما، نظیر تولید فرايند عملیات هاي مولفه از يكي در تغییر

 فعالیت و عملیات كاري، هاي روش تغییر ه ها دستگاه و تجهیزات روي بر تغییرات يا اصالحات انجام ه جديد تجهیزات
 مورد طرح در كه استانداردهايي و كدها در تغییر ه .است بوده متوقف مدتها كه فعالیتي مجدد راهاندازي ه جاري هاي

 هاي روش محتوي در تغییر ه ...و محیطي زيست بهداشتي، ايمني، دستورالعملهاي در تغییر ه .گیرند مي قرار استفاده
 يا و برنامه در تغییر ه .عملیات كنترل روشهاي و اضطراري شرايط در واكنش و مهندسي عملیاتي، مديريتي، اجرايي
 .كنترل و پايش هاي سیستم استقرار ساختار در تغییر

 انواع تغییرات

تغییرات از نظر ویژگیانواع   

 تغییرات همنوع. الف

 همنوع غیر تغییرات .ب

 آن از ديگري يكسان قطعه با دستگاه از قطعه يك بین جايگزيني پیشنهادي، تغییر اگر
 به نیازي و گويند همنوع را تغییر آن باشد داشته مشابهي مشخصات و باشد تجهیز
 .ندارد تغییر مديريت فرايند

 :باشد داشته صحت آن مورد در ذیل معیارهای که دانست همنوع را تغییر یك توان می صورتی در
باشد يكسان ( ... و وزن ،ابعاد)مواد مشخصات 
بماند باقي تغییر بدون تجهیز نگهداري و تعمیر و بازرسي فرايندي، شرايط پشتیباني، سرويا 
باشد تعمیرات روتین برنامه از بخشي گرفته صورت جايگزيني 
باشد اختیار در دستگاه مفید عمر مورد در كاملي اطالعات 
نشده تامین ديگري سازنده از يا و نبوده جديدتري مدل و بوده قبلي تجهیز مشابه عیناً شده جايگزين تجهیز 

 نظر در آن براي تغییر مديريت فرايند بايد باشد، جديد سازنده يا باشد تر پیشرفته تجهیز صورتیكه در .باشد
 بر مختلف روشهاي طريق از زيادي اثر دارد امكان مشخصاتي هر با جزئي ظاهر به تغییر حتي .شود گرفته
 .باشد داشته فرايند هاي جنبه

 مي غیرهمنوع را تغییر باشد، نداشته  وجود همنوع تغییر مورد در شده ذكر شرايط اگر
 .شود اعمال آن مورد در كامل صورت به تغییر مديريت فرايند است الزم و گويند

 انواع تغییرات

تغییرات از نظر ویژگیانواع   
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 انواع تغییرات

ابعادتغییرات از نظر انواع   

 کوچكتغییرات . الف

 بزرگ  تغییرات .ب

 فرایند، اجزاء در جزئی تغییرات شامل معموالً کوچك تغییرات
  به توجه با .باشند می ها دستورالعمل و اجرایی های روش تأسیسات،
 بر چندانی تاثیری ظاهراً و شوند می اجرا سرعت به تغییرات این اینكه
 نگیرند، قرار دقیق بازنگری مورد است ممكن ندارند، سازمان عملكرد
 به منجر کوچك تغییرات اغل، که داده نشان تجربه آنكه حال

 .اند شده جدی رویدادهای

 سیستم تجهیزات، در وسیع اصالحات شامل بزرگ تغییرات معموالً
 بازنگری یك باید و باشند می اجرایی های دستورالعمل و دقیقی ابزار
 .شود انجام آنها برای تغییر مدیریت اساس بر کامل

 انواع تغییرات

مدتتغییرات از نظر انواع   

 موقتتغییرات . الف

 دائم تغییرات .ب

 :مثال
 اینگونه که است ضروری برداری بهره زمان در تجهیز از قطعه یك موقت جایگزینی یا تعمیر
 زمان مدت برای موقت تغییر چند هر .باشند داشته مشخصی اتمام /انقضاء تاریخ تغییرات
 یك باید .گردد تكمیل نفر سه یا دو وسیله به آن  HSE لیست چك باید ،شود می انجام کوتاه

 شرایط با مقابله جهت الزم آمادگی و شود تدوین تغییرات نوع این برای دستورالعمل
 .گردد فراهم نشود، انجام مناسبی شكل به اصالحات که صورتی در ،اضطراری
 فرایند غالباً ها سازمان ،اند شده طراحی کوتاهی مدت برای تغییرات این اینكه بدلیل
 برای جدی رویدادهایی بروز باعث امر این و دهند نمی انجام آنها برای را تغییر مدیریت
 .گردد می سازمان

 صورت به و هستند مشخص پایان و شروع زمان دارای موقت تغییرات
  .شوند می انجام مختلف های حوزه در مقطعی

 هر ندارند، پایانی زمان پیداست، آن عنوان از چنانكه دائم، تغییرات
 یا تغییرات برخی دستخوش آینده در تغییر این است ممكن چند

 مدیریت فرایند اساس بر باید حتماً دائم تغییرات انجام .شود اصالحات
 .شود پیشگیری نامطلوب پیامدهای بروز از تا گردد اعمال تغییر

 انواع تغییرات

 تغییر اضطراری

 :باشد ذیل شرایط دارای که شود می تلقی اضطراری زمانی تغییر یك
 

كاركنان براي بالفعل خطرات وجود 
تجهيزات به جدي آسيب پتانسيل وجود 
برداري بهره اشکال براي عمده پتانسيل وجود 
زيست محيط براي شديد پيامدهاي داراي 
ذينفع هاي گروه و مردم جانب از زياد شکايات بروز امکان 
قانوني تخلفات 

 و سرعت به آنها اجرای جهت گیری تصمیم که است تغییراتی شامل اضطراری تغییرات
  .گیرد می صورت تغییر مدیریت سیستم گرفتن نظر در بدون فوریت

 :گیرند قرار تغییر مدیریت برنامه طراحی دامنه در باید که تغییراتی از هایی نمونه

 :است عبارت خالصه طور به
  اجرا ،گيري تصميم ارزيابي، شناسايي، مراحل سلسله از
 از اطمينان حصول فرايند اين از هدف تغيير پيگيري و

 بررسي تجربه با و آگاه افراد توسط تغييرات كه است اين
 .شوند مي تأييد و

  که باشند داشته تغییر مدیریت با رابطه در ای رویه باید سازمانها تمام
 نظر در کارکنان بین ارتباطات نوع و چگونگی و فرهنگی مسائل آن در

 .شود گرفته

 .مديريت تغيير يك كار گروهي و تيمي است

 تغییر مدیریت فرآیند
  مخصو  فرمهای در آن ثبت مانند رسمی اقدام یك آن اساس بر و میشود داده پیشنهاد یك که زمانی
 .است گردیده آغاز رسمی بهصورت فرایند حقیقت در میگیرد صورت
  موجود تغییرات اجرای از قبل مستندات همه و گردیده تهیه MOC اجرایی روش اینكه از باید HSE مدیر
 .نماید حاصل اطمینان بوده،
 .باشد داشته عهده بر را تغییرات اجرای هماهنگی مسئولیت باید نفر یك

 .هستند تغییر مدیریت به مربوط امور انجام مسئول جداگانه گروه یك معموالً بزرگ درتأسیسات

 و تصدیق مربوطه کارشناسان توسط و شده رسانی اطالع HSE واحد به اجرا از قبل باید تغییری هرگونه
 .گردد گذاری صحه
 ارزیابی به اقدام ریسك کاهش یا حذف از اطمینان حصول جهت ، مربوطه موارد ارزیابی از پس HSE واحد
 .باشد می حاصل کهای ریس ازکنترل اطمینان حصول به منوط تغییرات پذیرش .نماید می مجدد ریسك
  تغییر اجرای ,قبول قابل حد به پیشنهادی تغییر ریسك کاهش یا حذف بر مبنی HSE واحد اطمینان از پس

  انجام شده تعیین کنترلی اقدامات رعایت با عملیات تا شود می داده اطالع مرتبط واحدهای به پیشنهادی
 .گردد

 تغییر مدیریت فرآیند
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 تغییر مدیریت فرآیند

 ها مسئولیت و ها نقش
ارشد مديريت 
مدير HSE 
تغيير مديريت كننده هماهنگ 
تغيير مديريت تيم 
تغيير متقاضي /آغازگر 
اوليه كننده بررسي 
تغيير درخواست فرم كنندگان بررسي 
تغيير درخواست فرم كنندگان تصويب 
كاركنان 

 تغییر مدیریت فرآیند

 (تغییر مديريت فرايند هاي ورودي)تغییر برای اولیه تقاضای ـ1
 تغییرات اولیه بررسی ـ2
 تغییر جزء به جزء و کامل ارزیابی ـ3
 رسمی تصوی، ـ4
 پیشنهادی تغییر استقرار ـ5
 تغییر مستندسازی ـ6
 بازخورد و بازنگری ـ7

 تغییر مدیریت فرآیند
 برای فرصت یا مشكل یك که شود می شروع زمانی تغییر فرایند
  کلیه باید مستمر بهبود نگرش به توجه با .شود شناسایی تغییر
 خود و نمایند درک را موضوع این ضرورت و اهمیت سازمان کارکنان

 .بدانند تغییر مدیریت فرایند از بخشی را
 تغییر متقاضی ،نماید می ارائه را تغییر پیشنهاد که فردی واقع در

  یا سرپرست، مدیر، یك تواند می متقاضی .شود می شناخته
 و بوده آزاد پیشنهاد ارائه در نیز پیمانكار کارکنان .باشد کارشناس

 فرد که است مهم بسیار .نمایند ارائه تغییر پیشنهاد توانند می
 مربوطه های فرم و باشد دخیل تغییر طرح اجرای در دهنده پیشنهاد

 .گیرد قرار همگان اختیار در راحتی به
/ متقاضی تغییر باید قسمت اول فرم درخواست

 .پیشنهاد تغییر را تکمیل کند

 (تغییر مدیریت فرایند ورودیهای)تغییر برای اولیه تقاضای . 1 ـ 3

 تغییرات اولیه بررسی .2ـ3
 (شده ذکر های ورودی به توجه با)تغییر جهت شده پیشنهاد موارد از یك هر

 شده صادر ایشان واحد از تغییر پیشنهاد که ذیربط، های گروه مسئولین توسط
 بهداشتی، مالحظات کلیه اولیه بررسی در .گیرد می قرار اولیه بررسی مورد است،
 شامل اولیه بررسی گزارش .شود می گرفته نظر در تغییر محیطی زیست و ایمنی
 :باشد می ذیل موارد نمودن مشخص

 

دارد تغيير به احتياج كه مشکلي يا و پيشنهاد 

تغيير نوع 

تغيير اهميت 

محيطي زيست و ايمني بهداشتي، اوليه مالحظات 

 تغییر جزء به جزء و كامل ارزیابی . 3ـ3
 

  این .گیرد قرار کامل ارزیابی مورد باید پیشنهادی طرح اولیه، بررسی از پس
  در)مختلف های تخصص از متشكل ارزیابی تیم توسط (تغییر ماهیت به توجه با)ارزیابی

  موارد به توجه دقیق، و کلی ارزیابی برای .شود می انجام (تغییر مديريت هاي كمیته قالب
 :است الزامی ذیل
دارد؟ وجود پیشنهادي تغییر يا مرتبط هاي ريسك كاهش يا و حذف امكان آيا 
؟كند مي تبعیت سازمان در موجود استانداردهاي و مقررات قوانین، از پیشنهادي تغییر آيا 
بود؟ خواهد موردنیاز ومقررات استانداردها با تغییر انطباق ازتداوم اطیمنان براي سیستمهايي يا عوامل چه 
؟شوند مي اضافه سیستم به جديدي ،ات و رسان آسیب بالقوه عوامل چه خاص، طور به  
است؟ نیاز مورد جديدي كنترلهاي چه 
است؟ الزم سازمان غیرفني و فني مستندات ساير و اجرايي روشهاي ،ها نقشه در تغییراتي چه 
چیست؟ موجود ساختمانهاي و تجهیزات قابلیت به مربوط ضرورتهاي 
در خاصي موضوعات آيا و میشود اضافه سیستم به جديدي نگهداري و تعمیراتي نیازمنديهاي چه  

 دارد؟ وجود بهرهبرداري
چیست؟ تغییر به مربوط هاي تست و فني بازرسي جديد هاي نیازمندي 
دارد؟ تغییر به نیاز موجود مصرفي مواد يا و يدكي قطعات لیست آيا 
؟شود مي اضافه سیستم به آموزشي نیازمنديهاي چه 



5/13/2020 

17 

 رسمی تصویب . 3ـ4
 ریسك در رسان آسی، بالقوه عوامل و ،ات به توجه و جزء به جزء ارزیابی نتایج
  ها هزینه کیفیت، تولید، مقادیر روی بر آن اثرات همچنین و تغییر با مرتبط های
  و شناسایی .است پیشنهادی تغییرات رد یا تصوی، جهت مناسبی بازخورد ...و

 تصمیم مهم منابع از محیطی زیست و بهداشتی ایمنی، های ریسك ارزیابی
 توسط باید ،تغییر پیشنهاد رسمی تصوی، .باشند می زمینه این در گیری
 .باشد شفاف کامالً و گرفته صورت مدیریت

در برخی سازمانها ارزیابی تغییرات پیشنهادی 
با نظارت   MOCدائمیتوسط یک كمیته 

 .می شودمدیریت ارشد انجام 
 کمیته این ،شود می ارائه مشكل با مقابله برای حل راه چندین که شرایطی در

 عضو یك دارای معموال  MOC کمیته .است حل راه ترین مناس، انتخاب مسئول
 .باشد می  HSE و ها پروژه مهندسی، و فنی تعمیرات، عملیات، واحدهای از ثابت

 پیشنهادی تغییر استقرار . 3ـ5
مستندات رسانی روز به 

 الزامي تغییر، طرح استقرار از قبل ،ها نقشه و مستندات برروي اولیه تغییرات انجام
 تغییرات همچنین و فرايندي هاي دستورالعمل ها، نقشه در تغییرات امرشامل اين.است

  ،HSE مديريت سیستم، HSEهاي ارزيابي ،رسان آسیب بالقوه عوامل شناسايي درنتايج
 .باشد مي نیاز صورت در ايمني هاي دستورالعمل و اضطراري شرايط در واكنش طرح
 .گیرند قرار تصويب و تايید مورد بايد تغییرات اين
آموزش و رسانی اطالع 
 مطلع باید است تغییر این از متأثر نوعی به که هرکس تغییر اجرای از قبل
 نسبت مربوطه افراد کردن مطلع MOC کننده هماهنگ مسئولیتهای از .گردد
 تأثیر وچه شد خواهد انجام چرا اینكه شود، انجام میخواهد که است کاری به

 .داشت خواهد فرآیند بر احتمالی
 را الزم های آموزش باید دارند دخالت تغییر در نوعی به که کارکنان از یك هر

 دیده را مربوطه آموزش تغییر اندازی راه از قبل باید کارکنان تمامی .ببینند
 باید ها آموزش سایر .شود حاصل اطمینان عملیات ایمن شروع از تا باشند
 .گیرد انجام تغییر اجرای از پس بالفاصله

 تغییر مستندسازی . 3ـ6
 .باشد داشته وجود سازمان نزد باید هرتغییر از کاملی سوابق

 

 :بود خواهد ذیل اطالعات شامل سوابق این
 

تغییر پیشنهاد علت یا و دلیل 
پیشنهادی تغییر ارزیابیهای و جزء به جزء اولیه،بررسیهای بررسیهای سوابق. 
آن زمان و تغییر تصوی، سوابق 
مربوطه های تاییدیه و تغییر پیشنهاد روی بر شده انجام اصالحات سوابق 
مربوطه امضاهای و تغییر اندازی راه پیش های لیست چك سوابق 
تغییر اندازی راه عملیات انجام از روشنی سوابق 
اول حالت به تغییر برگرداندن از روشنی سوابق 
تغییر انجام از بعد و قبل در مستندات و ها نقشه کپی به مربوط سوابق 
اند نگرفته قرار تایید مورد اما اند شده پیشنهاد که تغییراتی سوابق 

 بازخورد و بازنگری . 3ـ7
 .آید می شمار به مستمر بهبود فرایند بخشهای مهمترین از استقرار،یكی از پس تغییرات بازنگری
 راستای در تغییر، مناس، استقرار و طرحریزی از اطمینان حصول منظور به باید بازنگری این

 .شود انجام تغییر از ناشی HSE نامطلوب اثرات کاهش
 

 :از عبارتند شوند طرح بازنگری این طول در باید که سئواالتی
پیشنهادی تغییر آیا یا و است بوده نظر مورد که است تغییری همان دقیقاً شده انجام تغییر آیا 

 است؟ شده دیگری تغییرات دچار اولیه
عوامل تعیین و ریسك ارزیابی ،خطرات شناسایی مراحل کلیه است الزم باشد، چنین اگر 

 .شوند بًازنگری مجدداً کنترلی
است؟ آمده وجود به تغییر، طرح استقرار طول در منتظرهای غیر آسیبرسان بالقوه عوامل آیا 
و شده ثبت آنها احتمالی اثرات و طبیعت شده، ارزیابی باید بالقوه عوامل این است چنین اگر 

 .شود منتقل نمایند، جلوگیری آنها تكرار از و بدانند را آنها باید که افرادی به آنها اطالعات
است؟ آورده وجود به را الزم مطلوب اثرات تغییرات، آیا 

جديدي به  آسيب رسان چنين نيست و عوامل بالقوه اگر 
بايد  سيستم اضافه شده و عدد ريسک افزايش يافته است، 

الزم براي برگرداندن تغيير به حالت اول و حذف يا  اقدامات 
 .مورد توجه قرار گيردآسيب رسان كاهش عوامل بالقوه 

 تغییر مدیریت فرم از هایی نمونه
 ايمني فوايد  ـ1ـ4

 ،ناک مواد سازی آزاد یا تخلیه از ناشی حوادث کاهش .الف
 ها بازسازی و تعمیرات کاهش .ب
 عملیاتی حوادث کاهش .ج

 اقتصادي مالحظات ـ2ـ4
 برداری بهره .ج                 دارایی .ب                    تولید .الف

 تغییر مدیریت فواید ـ4

 :ذینفع های گروه مندی رضایت  شركت شهرت ـ3ـ4
مشتريان 
سهامداران 
كاركنان 
همسايگان 
قانوني مراجع 
ها بانک 
دولتي غير هاي سازمان 
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 تجزیه و تحلیل 
 خطرات و اجرای مدیریت ریسك

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

 قلب ایمنی سیستم،  
 .استتجزیه و تحلیل خطر 

 کلی دسته دو در توان می را ایمنی های فعالیت

 فعالیت های مهندسی و فعالیت های مدیریتی
 .تقسیم بندی کرد

 :سیستم ایمنی مهندسی درفعالیتهای موجود تعاریف ازکاملترین یکی
 راستای در مهندسي و علمي تکنيکهایي و معيارها اصول، بکارگيری
 یک به ها آن به مربوط ریسک رساندن و خطرات کنترل و شناسایي

 قبول قابل  سطح
 

 فرآيند ارزيابي كمي ريسك

 ـ شناسایی خطر 1
شناسایی عوامل ریسک، شرایط و رویدادهایی که بطور بالقوه ایجاد پیامدهای زیان آور )     

 (برای افراد یا محیط می کند

 ـ ارزیابی ریسک  2
 (تشریح و توصیف ریسک)                           

 ـ ارزشیابی ریسک3
 (مقایسه و قضاوت راجع به اهمیت و بزرگی ریسک)                           

 :ریسک ارزیابی آنالیز مراحل

 :سيستم ایمني معيارهای
 (Risk Severity) خطر شدت
 تلفاتي و خسارات دامنه و وسعت دهنده نشان خطر شدت
 .شد خواهد ایجاد خطر درآمدن بالفعل صورت در که است

 : خطر شدت های  بندی طبقه
 (امریکا ملی نقل و حمل ایمنی هیئت بندی طبقه)جدی شدید، بحراني، بار، فاجعه ـ1

 (امریکا ملی هوافضای سازمان بندی طبقه) کوچک جدی، بزرگ، بار، فاجعه ـ2

 (امریکا نظامی استانداردهای بندی طبقه)جزئي مرزی، بحراني، بار، فاجعه ـ3

 (امریکا ملی ایمنی شورای بندی طبقه) 4 طبقه ، 3طبقه ، 2طبقه ، 1طبقه ـ4

 خطرات شناسائي
  است ریسک ارزیابی فرآیند در گام مهمترین و اولین خطر شناسایی

   .کند مشخص را آنها محل و خطرات نوع تا است تالش در آن

 خطرات شناسايي متداول روشهای
 خطرات توان می آنها طریق از که دارد وجود روش چندین سازمان یک در

 :کرد شناسایی را احتمالی
 کار محیط از بازرسی 

مدیران و کارگران بین گفتگو و بحث 

سازمان از مستقل افرادی توسط ممیزی 

شغلی ایمنی تحلیل و تجزیه و بررسی (JSA) 

و فرایند نوع برحسب خطر شناسایی و واکاوی روشهای سایر و خطر و عملیات مطالعات  

 (FTA، FMEA، ETBA) موجود خطرات

سوانح و حوادث مورد در اطالعات و آمار 

 

 گروه اجرا
 (به محدود نه ولی)شامل باید پروژه یک در ریسک ارزیابي اجرای گروه

 :باشد زیر نفرات
 

مدیریتماینده ن 

سرپرست /مدیرHSE 

 کارشناسان با تجربه در واحدHSE 

 (در صورت وجود)مشاور 

سرپرستان با تجربه در دیگر واحدها/مدیران 

 .افراد با تجربه حتما کمک بگيرید در شناسایي خطرات از کارگران و: نکته
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ریسک ارزیابی شناسایی و فرآیندهای   

فعالیت ها/ شناسایی فرآیندها  1 

هر مرحلهدر تعیین خطرات   2 

خطرهر ” پیامد“تعیین   3 

(تعیین شدت، احتمال، تشخیص)امتیازدهی   4 

RPNمحاسبه  اولویت بندی   5 

اصالحی الزم /تعیین اقدامات كنترلی  6 

 آناثرات و  حاالت شکست تجزیه و تحليل  

FMEA  

nalysisAffect Eode and Mailure F 

 دهد تحليل اثر آن بر محيط را انجام مي بيند و مي(خطر)حالت خرابي 

 روش ها و تکنيک هاي آناليز ايمني

 FMEA  تعریف 
   منظور به که است مهندسي تکنيک یک

و اشتباهات بالقوه موجود  مشخص کردن و حذف خطاها

 (خطرات)سيستم

   .آنهاست وقوع از قبل آنها پیشگیری و 
ممکن حد مي کوشدتا که است ارزیابي و سيستماتيک ،تحليلي تکنيک یک ریسک ارزیابي 

 و مي شود انجام (فعاليت محل)ریسک ارزیابي درآن که محدوده ای در موجود بالقوه خطرات

 واقعيت از قبل اقدام يك و کند رتبه بندي و شناسايي آنرا هب مرتبط اثرات و علل همچنين

 .(بيني پيش به نيازمند).نماید اجرا(آشكارشدن قبل)را آن
 

 يک اقدام قبل از واقعه است،
.يک تمرين بعد از آشکارشدن مشکالت نیست  

دهد؟ رخ است ممكن خطایی چه   

؟است کدام آن پیامدهای و آثار و خطا این وقوع احتمال 

است؟ چقدر وقوع از پیش خطا این کشف و شناسایی احتمال 

 شودهایی که ممكن است یك فرآیند دچار شكست شناسایی راه 
 اثرات یا نتایج احتمالی بروز این شكست ها 
 هاعلل احتمالی بروز این شكست 
 حاالتاتخاذ تدابیری برای کاهش احتمال وقوع این 
 وقوعجلوگیری یا کاهش احتمال 
کاهش پیامدهای وقوع 

 FMEA هدف از انجام

 

است خطرات از پيشگيری ابزار یک. 

است ریسک ارزیابي برای کمي مناسب روش یک. 

هزینه کم و موثرترین و مشکالت بيني پيش برای مطمئن روش یک 
   .است پيشگيری های حل راه ترین

 

 FMEA ایيمزا

FMEA تيم 
  از متشکل

 که به موضوع تحت مطالعه اشراف کارشناسانی 
 .دارند کامل

 .کارآمد به یک تیم واقعی نیاز داردارزیابی 
 

کند مي تعریف و تعيين کار محيط در را مشکالت سپس و شناسایي گروه، 

 مي کار به را مناسب تحليلهای و ها سازد،تکنيک مي مشخص را اهداف

 تصميم جمع موافقت اساس بر و کند مي بندی طبقه را ریسک حدود بندد،

 .کند مي گيری
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 اولمرحله  4
 ، شناسایيدانش،تجربه

 مرحله دوم  4
 قوانين و
جداول 

 (تيم)سازماني

در چه 
محدوده 
 ای است؟

نياز به 
 اصالح دارد

 نياز به 
 ثبت و کنترل ندارداصالح 

تصميم گيری و 
اقدام افزایش 

 یا کاهش

 FMEA   مراحل انجام

 :یندآجمع آوری اطالعات مربوط به فرـ 1
 .در مورد اجرای آن فرایند ساختماني اطالعات جمع آوری مي کنيد    

 (  شرح و شناسایي فعاليت)

 معاینه بررسی :ماشینی گودبرداری یا و کار ابزارآالت و انسانی نیروی بررسی :دستی صورت به)گودبرداری:مثال    
 (... و راننده سالمت کارت راننده، ویژه گواهینامه ماشین، فنی

 ...(روش های منتخب در اجرا، نیروی انسانی ماهر، بررسی وضعیت ماشین آالت و )اجرای سازه نگهبان       

 :تعيين خطرات بالقوهـ 2
کـه  ... وانسـاني  خطـای  ، مـواد ، تجهيزاتي، محيطيخطرات  يتمام    

 . ایمني را تهدید مي کند باید در نظرگرفته شود
 ارزیابي ریزش دیوار گود: مثال         

 بررسي اثرات هر خطرـ 3

 .اثر  یا اثرات احتمالي که آن خطر بر جای مي گذارد    
 مرگ ـ جراحت شدید: مثال       

  :تعيين علل خطر ـ4

 علل ایجاد این خطر چيست؟    
 عدم رعایت مقررات و نکات فني: مثال         

 مسئول ایمنيجمع آوری اطالعات،تجربه ،هوش و دانش مرحله اول مربوط به  4

 .بررسي و انجام مي گرددجداول سازماني مرحله دوم بعد از طریق 4

  :قانوني های دستورالعمل و الزامات کردن چک ـ5
 بررسي .مي گيرد صورت خطرات با بهتر مقابله روشهای و ارزیابي منظور به

 جمله از مربوط عوامل و کار محيط بر حاکم قوانين و الزامات، استانداردها
 .کارهاست این

 

 :خطر شدت تعيين ـ6
 یک شدت، .(بپیوند وقوع به اگر البته)شکست نتيجه سنجش و ارزیابي
 صورت در را شکست یک اثر بودن جدی که است ارزیابي مقياس

 .کند مي تعریف آن ایجاد
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  رخط شدت اثرجدول   
 شرح شدت اثرات شدت اثر امتياز

 ميليارد تومان 1باالی =و مير،ازبين رفتن کل سيستم،             خسارت مرگ فاجعه بار 10

 ميليارد 1ميليون تا 500=شغلي،     خسارت وسرطانکشنده بيماری،جراحت  خطرناک 9

تا   100=خسارت.      کاهش عمرمنجر به ...عضو، شکستگي بزرگ،قطع خيلي شدید 8
 ميليون500

تا   50=خسارت...      شدید،کری،کوری،آسمسوختگي وپيچ خوردگي  شدید 7
 ميليون100

 ميليون 50تا  10 =خسارت...                              جزیيآسيب های متوسط و  متوسط 6

 5= خسارت.   زودگذر عوارض بيولوژیکي،ارگونومي،التهابات،ناتواني پایين 5
 ميليون10تا

تا  هزار500=خسارت                موقتيجراحت سطحي و جزیي وناراحتي  پایين خيلي 4
 ميليون5

 هزارتومان500=و بدون آسيب                            خسارت بسيارپایينآسيب  جزیي 3

 پوشي قابل چشم ناچيز 2

 وجود ندارد آسيبي خطر بدون 1

ت
یس

ن ن
برا

 ج
ل

قاب
با 

ري
تق

 
ت

اس
ن 

برا
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ل
قاب

 
ب

سی
ن آ

دو
ب

 

 :وقوع احتمال ـ7

 .دارد وقوع احتمال چقدر (حادثه) علت یک مي کندکه مشخص  

  نسبت شکستها تعداد شمارش دیگر عبارتي به (بود خواهد پیاپی چقدر)

 .فرآیند انجام تعداد به

 و سوابق بررسي .مي شود سنجيده 10 تا 1 مبنای بر رخداد احتمال

 و الزامات استانداردها، کنترلي، یندهایآفر گذشته، مدارک

 عدد این به یافتن دست برای آنها اعمال نحوه و کار قوانين

 .تاس مفيد بسيار

   

  جدول احتمال وقوع خطر  

 احتمال وقوع       نوع احتمال امتياز

 خطرمکرر در سيستم رخ ميدهد%                91بيش از احتمال وقوع مکرر 10

 خيلي زیاد در سيستم رخ ميدهد%       90-%76بين احتمال وقوع خيلي زیاد 9

 زیاد در سيستم رخ ميدهد%         75-%61بين احتمال وقوع زیاد 8

متوسط به  7
 زیاد

 احتمال باال در سيستم رخ ميدهد%         60-%46بين احتمال وقوع

 متوسط 6
احتمال متوسط در %  45-(هرسه تا یکي اتفاق مي افتد%)31بين احتمال وقوع

 سيستم رخ ميدهد

 گاهگاهي در سيستم رخ ميدهد%        30-%16بين احتمال وقوع گاه به گاه 5

 احتمال وقوع خطر کم%         15-%6بين احتمال وقوع کم 4

 احتمال اونقدر پایين که قابل صرف نظر است%              5کمتراز احتمال وقوع خيلي کم 3

 تاکنون اتفاق نيافتاده بعيد 2

 تاکنون گزارش نشده است غيرمحتمل 1

اد
 زي

وع
 وق

ال
تم

اح
 

كم
با 

ري
 تق

ال
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اح
 

 خطر کشف احتمال نرخ  ـ8

است آن رخداد  از قبل خطر به پي بردن توانایي کشف احتمال . 

 شود مشخص آن وقوع اثر که آن از قبل شکست تشخيص احتمال. 

دوم مرحله  4  

.بررسي و انجام گردیدجداول سازماني طریق از   

  جدول احتمال کشف خطر  

 شرح قابليت کشف امتياز

 شناسایي خطر غيرممکن است با کنترل ودستورالعمل های موجود غيرممکن 10

 شناسایي خطر خيلي جزیي است با کنترل ودستورالعمل های موجود خيلي جزیي 9

 شناسایي خطر جزیي است با کنترل ودستورالعمل های موجود جزیي 8

 شناسایي خطر خيلي پایين است با کنترل ودستورالعمل های موجود خيلي پایين 7

 شناسایي خطر پایين است با کنترل ودستورالعمل های موجود پایين 6

 است(متوسط)شناسایي خطر ممکن با کنترل ودستورالعمل های موجود ممکن 5

 شناسایي خطرنسبتا زیاد است با کنترل ودستورالعمل های موجود متوسط به باال 4

 شناسایي خطر باال است با کنترل ودستورالعمل های موجود باال 3

 شناسایي خطر خيلي باال است با کنترل ودستورالعمل های موجود خيلي باال 2

 شناسایي خطر قطعي است با کنترل ودستورالعمل های موجود قطعي 1

ف
عی

 ض
ی

قو
 

50-50  

  : RPN محاسبه ـ9
 بين ریسک اولویت عدد     

 بود خواهد 1000 و1         

RPN= Severity × Occurrence × Detection 

 

RPN =S x O x D 

 اقدامات ریسك سطح RPN محدوده
A عدم فعالیت= کاهش ریسك قبل کاهش ریسك شروع فعالیت ممنوع، عدم تحمل غیرقابل به باال 

  A  تاB از اقدامات وکنترل های ویژه بهره برد اگرنتوان ریسك را کاهش داد باال 

 B   تاC ریسك هزینه ها محدود شوند،اقدامات در فواصل زمانی مشخص برای کاهش متوسط 

 C  تاD های با هزینه کمتر بهره برد،نظارت هوشمندانه نیاز نیست،راه اقدامات بیشتری تحمل قابل 

 اقدام خاصی نیست نیاز به جزیی Dاز  کمتر

  بر و رتبه بندی  ریسك اولویت عدد براساس را خطراتاست؟ نیاز اصالح آیاـ10

 . می گیریم نظر در RPN حد یك FMEA سیستم نظر اساس

پایین تر باشد؛ ضری، ایمنی  RPNهر چه عدد 
 .باالتر می باشد
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 اقدامات اصالحی و پیشنهادیکنترل و ـ11      

 :این اقدامات باید در جهت اهداف زیر وضع و انجام گردنند   

          (،(ایجاد مرکز درمانی)عكس العمل،اقدام به موقع)کاهش شدت اثر خطر.... 

  (با آموزش و تجهیزات و)            احتمال وقوع خطرکاهش.... 

  اسـتفاده تشـكیالت سـازمانی و    )پیش از وقـوع  افزایش احتمال کشف خطر

 ...(تكنولوژی،

 :وظایف و مسئولیت تعیین ـ12
 .نماید ثبت و مشخص را اصالحی اقدامات از هریك مسئول باید سازمان

R
P

N
 

 (شده انجام اقدامات)اصالحي اقدامات طبق فرایند صحيحت ـ13

  .شود ارزیابي نيز اقدامات این و شده پياده موثر بطور باید اقدامات   

 را جدیدی مخاطرات سمي ماده یک جایگزیني و حاللها از آتش زا ماده یک حذف مثال بعنوان   

 .شوند تحليل و تجزیه ترتيب همين به نيز آنها باید که دارد بدنبال

 

 گردد محاسبه RPN عدد باید دوباره اصالحي اقدامات از عدب ـ14

 فعاليت نوع براساس مي بایست کشف و شدت ،احتمال اعداد تعيين PRN عدد محاسبه در   

 مي بایست دارند 7 باالی احتمال و شدت که خطراتي برای عمدتاً،شود تثبيت و تعيين سازمان

 .شود نظرگرفته در اصالحي اقدام

 ارزیابی ریسک،کارگاه تخریب
 با نگاه به برخی از خطرات

 ارزیابی ریسک،کارگاه تخریب
 با نگاه به برخی از خطرات

 کارگاه تخریب و تجهيز  :موضوع

 (تخریب دستي، ماشيني انفجار و یا هر روش دیگری باشد: مي تواند شامل)تخریب : فرآیند

ف
ردی

 

شرح  
 فعاليت

  خطرات
 بالقوه

اثرات 
 خطر

 علت

ت 
الزاما

ي
قانون

 

کنترل های   احتمال شدت
 جاری

ضریب  
 RPN کشف

1 

عمليات  
تخریب  

 بنا

برخورد با 
 ماشين آالت

 
سقوط مصالح 

حاصل از 
 تخریب

 
 
 

 سقوط کارگر
 
 

  سقوط
 ابزارآالت

 
خارج نمودن 
شيشه درب 

 پنجره
 

آفتاب 
 سوختگي

جراحت 
 کشنده

 
 جراحت

-شدید
 شکستگي

 
 

 مرگ
 
 

 جراحت
 
 

 جراحت
 
 
 

التهابات 
 پوستي

-مباالتي افراد بي
 عدم مهارت فرد

 
عدم ایستایي  

عدم )ذاتي
بي -(استحکام

 احتياطي افراد
 

عدم استفاده از 
تجهيزات حفاظت 

عدم مهارت /فردی
 فردی

 
عدم -بي احتياطي

 وجود تجهيزات
 
 

بي /عدم مهارت
 احتياطي

 
 

 در معرض آفتاب

ي شود
بررس

 

9 
 
 
8 
 
 
10 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
5 

4 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
4 

بررسي صالحيت  
  آموزش-راننده

 عوامل کار
 

-آموزش
تعيين حریم 
 حفاظت شده

 
 

بررسي جایگاه 
 کار
 

-کيف حمل
تعيين محل  

 ابزار
 

 استفاده
 ازدستکش

 
 

 ...کاله و

3 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
3 

108 
 
 

160 
 
 

120 
 
 

160 
 
 

36 
 
 
60 

کنترل ها و 
اقدامات 

 پيشنهادی

مورد نظر   مسئوليت وتاریخ
 نتایج اقدامات کنترلي انجام اقدام

ضریب   احتمال شدت شده اقدامات انجام تاریخ مسئول
 انجام اقدام تاریخ RPN کشف

ایجاد حریم  
کنترل /امن

 مدیریتي
 

کنترل  
 مدیریتي

 
 

 من بسکت
ليست   چک

 ایمني
 

کيف و کمربند  
 حمل ابزارآالت

 
 

 لباس و کاله  

 فورمن
 
 
 

 واحد فني
 
 
 

 واحد ایمني
 
 
 

واحدایمني
 واحد انبار/

 
 
# 

کارگر  -حریم امن ایجاد 98/7/10
 راهنما

 
 

نرده کشي در حریم  
 خطر نوار-تخریب

 
 

3 
 
 
3 

3 
 
 
3 

3 
 
 
3 

27 98/07/17 
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 ارزیابی ریسک،کارگاه گودبرداری ـ عملیات خاکی
 با نگاه به برخی از خطرات

 ارزیابی ریسک،کارگاه گودبرداری ـ عملیات خاکی
 با نگاه به برخی از خطرات

 ( گودبرداری) کارگاه عمليات خاکي :موضوع

 گودبرداری: فرآیند
ف

ردی
 

 شرح فعالیت
 خطرات
 بالقوه

 علت اثرات خطر

ت 
الزاما

ی
قانون

 

 احتمال شدت
کنترل های 

 جاری
ضریب 
 RPN کشف

 خاکبرداری 2

 
 

برخورد با 
ماشين 

 آالت
 

ریزش 
دیواره گود 

و پالک  
 مجاور

 
 

 واژگوني
ماشين 

 آالت
 

آفتاب 
 سوختگي

 

 
 

 جراحت
-شدید

 شکستگي
 
 

 مرگ
 
 
 
 

شکستگي  
 بزرگ

 
 

التهابات 
 پوست

 
 

 
 

-مباالتي افراد بي
-عدم مهارت اپراتور

 عدم آموزش
 
 

عدم رعایت نکات 
 فني و مقررات

 
 
 
 

 عدم مهارت فردی
 
 
 

در معرض مستمر نور 
 خورشيد

 
 
 
 
 

ي شود
بررس

 

 
 
8 
 
 
10 
 
 
 
8 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

 
بررسي  

صالحيت  
 ومدارک 

راننده  آموزش
 و عوامل کار

 
 

 بازدید مستمر
 
 
 
 

بررسي  
مسيرهای  

 تردد
 

 ..کاله و
 
 
 

 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 

96 
 
 

160 
 
 
 

160 
 
 
60 
 
 
 
 

 ارزیابی ریسک،کارگاه سفت کاری ـ دیوارچینی
 با نگاه به برخی از خطرات

 ارزیابی ریسک،کارگاه سفت کاری ـ دیوارچینی
 با نگاه به برخی از خطرات

 کارگاه سفت کاری :موضوع

 دیوارچيني: فرآیند

ف
ردی

 

 بالقوه خطرات شرح فعالیت
اثرات 
 خطر

 علت

ت 
الزاما

ی
قانون

 

 احتمال شدت
کنترل های 

 جاری
ضریب 
 RPN کشف

 دیوارچيني 7

 
 
 

ریزش مصالح 
 بر روی افراد

 
آسيب های  

 ارگونومي
 
 

آسيب های  
 شيميایي

 
 

سرخوردن و 
سقوط از 
 جایگاه کار

 

 
 
 

 جراحت
 
 

 گرفتگي
 
 
 

مشکالت  
 تنفسي

 
 
 

 فوت
 
 
 
 
 

 
 

بي -عدم مهارت بنا
 احتياطي

 
عدم مهارت و 

 ورزیدگي کارگران
 
 

عدم استفاده از 
تجهيزات حفاظت 

 فردی
 
 
 

جایگاه -بي احنياطي
 نامناسب

 
 
 
 

ي شود
بررس

 

 
 
8 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
10 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
 

بررسي  
سرپوش  
 حفاظتي

 
 

بازدید کارت 
  مهارت فني

 
 

بررسي
msds-
-آموزش

تجهيزات 
 فردی  

 
بررسي  

جایگاه کار 
لباس و کفش  

کارت -کار
 -مهارت

 
 
3 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

 
 

96 
 
 

120 
 
 
60 
 
 
 

240 
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می باشد آن با مرتبط ریسكهای ارزیابی و خطرات شناسایی برای نظام مند روشی. 

می شود طراحی استاندارد حدود از فرایند احتمالی انحرافات ارزیابی برای. 

 ؟؟؟؟ What if  روش

تعريف اهداف اصليو   دامنه كاربرد تعيين  

عملياتي تيم اعضاي انتخاب 

و يافتن پاسخ هاي مناسب (؟؟...چه مي شود اگر ) سئواالت طرح 

سازي نتايج  دمستن 

شدهشناسايي  خطرات كنترلراستاي  در پيگيري فعاليت انجام شده 

 اگر این امر رخ دهد پيامدهای آن چه خواهد شد؟؟؟؟؟

 مراحل انجام

.برای شناسایي خطرات مي توان از چک ليست های ایمني مختلف استفاده کرد  

JSA    است ازعبارت: 

 می دهند تشكیل را شغل یك انجام که مراحلی ارزیابی 

 دارد وجود مرحله هر با رابطه در که خطراتی شناسایی 

 اندیشید می توان خطرات کاهش یا حذف برای که تدابیری اتخاذ. 

  nalysis)Aafety Sob J(J.S.A         روش

  آنالیز ایمنی شغل

 درجمع محقق به مختلف تکنيکهایي بکارگيری با که است روشي(الف
 تصميم و قضاوت برای آنها از استفاده و ها داده ساماندهي و آوری
 .کند مي کمک گيری

 :شغلی ایمنی آنالیز تعریف

  آن، بالقوه خطرات شناسایي بمنظور شغل یک سيستماتيک بررسي(ب
  کنترل برای مناسب کنترلي روش وشناسایي ریسک سطح ارزیابي
 .شده شناسایي خطرات ریسک

 دهنده تشکيل وظایف و ها مأموریت برحسب شغل تعریف فرآیند(ج
 .است آن اجرای برای الزم های مهارت و دانش و

 را شغل که شخصي نه است شغل بررسي شغلي، ایمني آناليز
 (شغلي خطرات آناليز :دیگر نام).دهد مي انجام

 شغلی ایمنی آنالیز اجرای مراحل

 انتخاب شغل برای آناليز

 پيشنهاد کنترلهای مناسب

 اطالع رساني به دیگران

 بازنگری دوره ای و بهبود مداوم

 حفاظ های انرژی

 تبدیل شغل به وظایف آن مواجهه با انرژی های کنترل شده آناليز تغيير

 استراتژیهای کنترلي شناسایي خطرات هر وظيفه

 واكنش / پاسخگویی
 شرایط اضطراری و مدیریت بحراندر 

 راهنمای جامع تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست 
 در کارگاه های ساختمانی

 :(Emergency)اضطراری شرایط
 افراد، آن اثر در که است ای نشده ریزی برنامه رویداد اضطراری وضعیت
   .گیرند می قرار جدی معرض، در زیست محیط و تاسیسات
 مواد نشت انفجار، سوزی، آتش منجربه زیر حاالت از یكی اثر در که شرایطی
 :شود زیاد حجم در مایعات شدن رها یا سمی و شیمیایی

   كاركنان يا و كنترلي،تجهيزات سيستمهاي ناصحيح عملکرد ـ1
   ....و زلزله طوفان، سيل، برق، و رعد ـ2
 .... و هوايي بمباران نظامي، حمله ـ3

 :(Crisis)بحران
 به وابسته سیاسی و مدیریتی گیریهای تصمیم و اجرایی فعالیتهای مجموعه
 خسارات، و ضایعات کاهش نجات، جهت در بحران، سطوح کلیه و مختلف مراحل

 و زیست محیط حفظ ارتباطات، حفظ خدمات، و تولید زندگی، وقفه از جلوگیری
 .ها خرابی بازسازی و ترمیم باالخره

 .غافلگيري اولين عامل مخرب در بحران هاست
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 و وضعیت بحران در است؛که این اضطراری شرايط با بحران عمده تفاوت
 بر بیشتر رسانی آسی، موج، و است تر وسیع شده حادث شرایط پیامدهای
 .گردد می سازمان و ذینفعان
 ها بخش سایر برای سازمان خود بر عالوه عواق، شدت بحرانی، شرایط در یعنی
 .دارد باالیی اهمیت جامعه حتی و دولتی و ملی های سازمان و

 (مدیریت بحران)اضطراریمدیریت 
 و تجزیه و ها بحران سیستماتیك مشاهدة وسیلة به که است پویاست فرآیندی
  بروز از بتوان آنها بوسیلة که است ابزاری یافتن جستجوی در آنها تحلیل
 آمادگی ،آثار کاهش خصو  در آن بروز صورت در یا و نمود پیشگیری بحرانها
 .نمود اقدام بهبود، و سریع امدادرسانی الزم،

 :بحران عمر
 

دارد مشخصی عمر طول که بحران 
 اجتماعي موضوعات

ندارد ثابتی عمر طول که بحرانی 
 گراني مثل
ندارد خاصی زمان که بحرانی 

 زلزله مثل

قدم اولین در انسانها جان از حفاظت 
منظور به ، ناحیه کردن مهار و دیده آسی، افراد نجات عملیات انجام  

 بعدی اتفاقات از جلوگیری
امكان حد تا شرایط کردن کنترل 
دیده آسی، اشخا  درمان 
دائم طور به رویداد هر پتانسیل شدت گرفتن نظر در 
کارکنان برای مناس، رسانی اطالع 
ایمن تخلیه و فرار ، عبور مسیرهای گرفتن نظر در 
مناس، کمكی امكانات گرفتن نظر در 

 اضطراری شرایط در واكنش فلسفه
حادثه منشاء لحاظ به بندی تقسیم 

طبیعی بالیای 
زلزله 
سیل 
طوفان 

ساخت انسان حوادث 
سمی مواد شدن رها یا انفجار سوزی، آتش 
ای هسته حوادث 
کاری خراب 

حادثه وسعت لحاظ به بندی تقسیم   
مجتمع مختص اضطراری وضعیت 
(ای منطقه) محلی اضطراری وضعیت 
ملی اضطراری وضعیت 
المللی بین اضطراری وضعیت 

 اضطراری وضعیت انواع

  به اضطراری شرایط در واکنش سازمانی ساختارهای
 :شوند می تقسیم گروه 3

Team Response Emergency ، ERT 

Response Cell Emergency ، ERC 

CMC –Management Cell Crisis  
 

  شرایط در مجزایی وظایف شرح دارای آنها از یك هر
 .باشند می بحران و اضطراری

 اضطراری شرایط در واكنش ساختارهای

2 یا 1 شدت سطح با حوادث 
 .مي شونداعزام   ERTبراي مقابله گروه 

 

3 شدت سطح با حوادث 
 .اعزام مي شوند  ERCبراي مقابله گروه 

 

5 یا 4 شدت سطح با حوادث 
 .اعزام مي شوند CMCبراي مقابله گروه 

 اضطراری شرایط انواع
 :شوند می تقسیم زیر صورت به اصلی دسته 3 به حوادث شدت ماتریس به توجه با اضطراری شرایط

 آن با مقابله به قادر سازمان و نبوده الزم خارج از کمكی گونه هیچ اول نوع در
 الزامی سایت از خارج از گرفتن کمك و مساعدت دیگر نوع دو در .باشد می
 .است
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 :گردد می مرحله چهار شامل که است یكپارچه هماهنگ مراحل یكسری شامل

 پیشگیری مرحله ـ1
 آمادگی مرحله ـ 2
 مقابله مرحله ـ 3
 بازسازی مرحله ـ 4
  را مالی و جانی های هزینه و خسارات و ها آسی، توان می بحران بروز موقع در فرایند این اجرای با که
 .رساند حداقل به

 ( پیشگیری) وقوع از قبل اقدامات یا مقدماتی عملیات ـ1 اضطراری طرح سازی پیاده مراحل
 این در .است پیشگیری طرح اضطراری، مدیریت جامع طرح یك عمده بخش
 مهندسی تكنیكهای گیری بكار با ،موجود وضعیت شناخت ضمن مرحله
 با مقابله برای موجود منابع آن دنبال به و شده شناسایی ،ات ایمنی،

 .شوند می سازماندهی محتمل اضطراری وضعیتهای

 جلوگیری سب، و بحرانها وقوع از پیشگیری موج، که اقداماتی کلیه: تعریف
 .شود می جامعه در بحران مخرب آثار از

   :مثال
 رودخانه طغیان از جلوگیری :سدها احداث
 زلزله مقابل در ساختمان سازی مقاوم

 کارا و بموقع و سریع العمل عكس به قادر را ومردم دولت که اقدماتی کلیه :تعریف
 .نماید می بحران بروز موقع در
 بحران ضد های برنامه افزایش ـ الف
 تمرین و آموزش ـ ب

 (آمادگی) وقوع از قبل اقدامات یا عملیات ـ2

 :بحران از پیش آمادگی مرحله در نیاز مورد اقدامات
 .صنعتي و روستايي شهري، ، پر مناطق يا پذيري آسیب هاي نقشه تهیه .1
 .سازي ايمن و پذيري آسیب تبديل هاي طرح تهیه .2
 وقوع از پیش نیاز مورد امكانات و كاربريها استقرار خصوص در اجرايي هاي طرح تهیه .3

 .، اعالم و باليا
 استفاده ه اولیه امداد مرحله براي نیاز مورد هاي كمیته تعداد و وظايف شرح تعیین .4

 .بازسازي مرحله ه  سوخت
 .موقت اسكان جهت مناسب مكانهاي تعیین .5
 .بازسازي مرحله جهت خصوصي و دولتي هاي سازمان ه ها شركت و ها گروه تعیین .6
 .نجات و امداد و بازسازي اجرايي عوامل و ابزار و سنگین و سبك آالت ماشین تعیین .7

 (مقابله طرح) وقوع حین اقدامات .3
 می صورت الزم ریزی برنامه محتمل اضطراری شرایط با مقابله برای 2مرحله در
 خود به اجرایی شكل شده انجام های ریزی برنامه است الزم فاز این در .گیرد
 .بگیرد
 به که است اقداماتی تمامی شامل اضطراری شرایط با مقابله مرحله ترتی، این به

 اجرا به حادثه بروز موقع در زیست محیط و تجهیزات ،افراد ایمنی حفظ منظور
 زمانی تا حادثه شدن آشكار لحظه از مذکور هدف به رسیدن برای و آید می در
 .یابد می ادامه کند، پیدا کاهش قبول قابل شرایط به کننده تهیه های ریسك که

 (مقابله طرح) وقوع حین اقدامات
 حادثه از اطالع 
 اضطراری وضعیت اعالم 
 اضطراری توقف 
 نشانی آتش و ایمنی تجهیزات انداختن کار به 
 اولیه های کمك انجام و مصدومین درمان و نجات 
 شده تعیین پیش از امن های محل در تجمع و اضطراری تخلیه 

امنیتی اقدامات 
حفاظتی اقدامات 

 (بازیابی طرح)وقوع از پس عملیات .4
 .شود انجام مرحله این عملیات شد؛ قرار بر امنی شرایط اینكه محض به
اولیه بررسی 

 .دارد اهمیت بسیار شوند سپرده فراموشي به ازواقعیت بسیاري اينكه از قبل اضطراري وضعیت يك گزارش تهیه
حادثه محل پاکسازی 
  مسئول عنوان به فردي كه است آن گیرد انجام بايد كه كاري اولین سريع بازيابي يك به دستیابي منظور به

 اين .باشد دسترس در منظور اين به افراد از لیستي است الزم اين بر عالوه .شود عمل وارد پاكسازي عملیات
 .دارند عضويت اضطراري كمیته در كه باشد افرادي شامل نبايد لیست
اضطراری کمیته جلسه تشكیل 
 با و دهد جلسه تشكیل اضطراري كمیته است الزم حادثه محل پاكسازي و اضطراري وضعیت پايان از پا

  .بپردازد آن علل يابي ريسه و حادثه تحلیل و تجزيه به آمده، بدست اولیه گزارش از كه اطالعاتي از استفاده
 قرار بررسي مورد اضطراري وضعیت در افراد ساير و اضطراري كمیته عملكرد نحوه است الزم اين بر عالوه
 و تسهیالت بودن مناسب بررسي اين بر عالوه .گردد مشخص اجرا و طرح در قوت و ضعف نقاط و گرفته

 بود خواهد مفید آن كردن آور روز و طرح بازنگري در ها پناهگاه از استفاده نحوه نیز و تجهیزات
اضطراری شرایط از ناشی روانی های آسی، بررسی 

 از ناشي وحشت و ترس دچار افراد بسیاري(بحراني وضعیتهاي)سخت اضطراري شرايط وقوع هنگام به معموال
  با آن از پا ها مدت تا است ممكن و گرفته خود به ماندگار حالت آنها در وضعیت اين كه شوند مي حادثه

  اين با مواجهه جهت افراد كردن آماده .شود افراد در رواني هاي حالت آوردن وجود به باعث تحريكي كمترين
  از حالت اين در افراد به جدي رواني هاي آسیب از جلوگیري منظور به حادثه از پا هاي مراقبت نیز و حوادث
 .است برخوردار خاصي اهمیت

 بیرونی های گروه با جلسات برگزاری

  و ها طرح بالقوه، اضطراری های وضعیت دربارة سوال
 آنها به نسبت واکنش برای دسترس در منابع

 
شامل اطالعات منابع: 
 

 آتش نشانی 
 نیروی انتظامی 
 هالل احمر 
 سازمان هواشناسی 
 شرکت مخابرات 
 برق منطقه ای 
 صنایع مجاور 
 ... 
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 نظام های  
 حمايت از بهره بردار

 بیمه ها، ضمانتنامه ها، حكمیت

 (قراردادها و شیوه نامه ها)مأموریت ها و مسئولیت ها

ت
ن کیفی

ضمی
کنترل و ت

 

ی
فن
ت 
دا
تن
س
و م
ک 
دار
م

صرفه  
 اقتصادی

 بهداشت آسایش

حفاظت از 
 محیط زیست

 ایمنی

 فرآیندهای بهبود نظام كنترل ساخت و ساز در ایران
 (اركان پیشنهادی نظام ساخت و ساز)

 .مراحل تکاملي نگرش به كيفيت مثالي براي گسترش مرز سيستم در طول زمان است

 شود مي دفن خاک زير پزشک، اشتباه
 .كند مي سقوط خاک روي ،مهندس يک اشتباه
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