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 هدف :-1

ت جه ت  تشریح و تبيين كليه فعاليت های تاثير گذار بر ایمنی ، بهداشت و محيط زیس   HSE   (HSE PLAN )هدف از تدوین  طرح  

پيشگيری از بروز حوادث جانی ، خسارات مالی ، بيماری های شغلی جهت همکاران ، كارفرما ، پيمانکاران فرعی و كليه اف راد یینع و و   

 می باشد.  اجرای عمليات رنگ آميزی معابر و المان های شهری در پروژه  HSEایجاد آسيب های زیست محيطی و بهبود عملکرد 

 

 دامنه کاربرد: -2

در س طح  اجرای عمليات رنگ آميزی معابر و المان های شهری  در پروژه   سام بتن پردیس  شركت كاری محيطهای كليه در طرح ینا

 .ميباشد االجرا الزم فرعی( )اصلی و همکاران، پيمانکاران كليه جهت   تهران 11شهرداری منطقه  3ناحيه 

 

كنت رل ش ركت     تح ت  ژهوپ ر  عمليات با مرتبط فعاليتهای آن در كه فيزیکی محل هرگونه كاری ازمحيطهای منظور است یكر به الزم

فعاليت های شركت در هنگام حمل و نقل كاال و یا ماموریت های خ ار  از س ایت    HSEانجام می شود . با توجه به این تعریف تاثيرات 

 نيز با توجه به این طرح می بایست در نظر گرفته شود .

 

 تعاریف: -3

 بتن پردیسسام  :شرکت

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

 .آنهاباشد از تركيبی یا و مالی خسارات یا و بيماری مصدوميت، صورت به آسيب، پتانسيل دارای كه اقدامی یا و وضعيت منبو،   :خطر

 آن خصوصيات تعریف و خطر یک وجود تشخيص شناسایی فرآیند :خطر شناسایی

 كه ميتوان د  وارده خسارت یا بيماری مصدوميت، وخامت و خطرناك اتعاق یک رخداد احتمال از تركيبی :بهداشت و ایمنی ریسک

 .آید پدید اتعاق آن موجب به

 خطر از دوری درجه :ایمنی

 رخ داده  اموال به خسارت یا و مرگ آن(،  وخامت از نظر )صرف بيماری مصدوميت، یک آن موجب به كه كار با مرتبط اتعاق :رویداد

 .دهد رخ بتواند یا

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

 "دثه شبه حا "یک  عنوان به ندهد، رخ اموال به خسارت یا مير و مرگ یا بيماری مصدوميت، آن موجب به كه رویدادی :حادثه شبه

 یا رخداد خطرناك مورد اشاره قرار می گيرد . "اتعاق ختم به خير "،  "شبه سانحه  "، 

 ویا می شود ناشی كار محيط یا و كاری فعاليت یک از كه )روحی( یهنی یا جسمی نامطلوب و تشخيص قابل شرایط :شغلی بیماری

 .ميشود بدتر كار محيط /فعاليت آن اثر بر



Code:P-31 

 ستیز طیو مح یمنیطرح بهداشت ، ا
 شرکت  سام بتن پردیس 

 

Rev.: 00 

Page 6 of 59 

 

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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 هر كنترلم

 

آن  در س ازمان  ك ه  آنه ا  ب ين  متقاب ل  روابط و انسانها جانوران، گياهان، طبيعی، منابو خاك، آب، هوا، لشام محيطی :زیست محیط

 .ميشود شامل را دنيا كل تا سازمان از محيط، این .می كند فعاليت

 .باشد شتهدا تاثيرمتقابل زیست محيط با بتواند كه سازمان یک خدمات یا محصوالت یا فعاليتها از بخشی :زیستی محیط جنبه

 مح يط  جنب ه ه ای   از ناش ی  آن از بخشی یا تمام كه نامطلوب، یا مطلوب از اعم زیست محيط در تغييری هر :زیستی محیط پیامد

 .می باشد سازمان یک زیستی

بص ورت   پيام د  ای ن  خ واه  آن ناش ی  پيام د  وخام ت  و محيط ی  زیست جنبه یک رخداد احتمال از تركيبی :زیستی محیط ریسک

 .باشد بار فاجعه یا و دهد رخ تدریجی

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

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

  های اجرایی ، الزامات قانونیاستاندارد های كاری ، دستورالعمل های تخصصی ، روش 

  الزامات قيد شده در طرحHSE 

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

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

آنها تعری ف م ی ش ود .ای ن موض وی اختي ارات        "شرح شغل "شان كه توسط : مسئوليت نهایی افراد در دامنه اختيارات ایپاسخگویی

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

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

 كاری ستانداردهایا با مطابق مشخص كار یک انجام توانایی :صالحیت

 آسيب را ایجاد پتانسيل كه را معمول غير وضعيت یک بروز از ناشی اثرات كاهش برای شده برقرار پيش از طرح یک :اقتضایی طرح

 .باشد داشته

مي زان   و ن وی  ب ه  بس تگی  اض طراری  موقعيت وسعت .می باشد عمده حادثه یک از منتج اضطراری موقعيت یک :اضطراری موقعیت

 وضعيت اض طراری،  با مقابله وسعت و می شوند درگير وضعيت این در كه سازمانهایی تعداد آن، به دنبال .دارد پيوسته وقوی به رویداد

 .دارد حادثه شدت به بستگی

عب ارت   ب ه  .باشد برداشته در را حادثه یک ایجاد پتانسيل كه می شود گعته ناایمنی اعمال یا شرایط به :رسان آسیب بالقوه عوامل

 .می آید به وجود حادثه دیگر عامل چند یا یک با شدن جمو صورت در كه می شود محسوب حادثه فاكتور یک یگرد
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 هئارا قابل خدمات و ها فعالیت شرح-4 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات شرکت 

 78/8/1317 تاریخ ثبت :  744374شماره ثبت :   شركت سام بتن پردیسنام : 

 77پالك  –كوچه تقی زاده  –خ مخصوص  –خ قزوین  –تهران نشانی : 

 61711337833تلعن :   1333373431كد پستی :  

 اجرای عمليات عمرانی و زیبا سازی  موضوی شركت :

 مشخصات پروژه 

 شهرداری تهران  11منطقه  3ناحيه   محل اجراء:

    تهران 11شهرداری منطقه  3در سطح ناحيه اجرای عمليات رنگ آميزی  موضوی قرارداد: 

 61/67/1318 تاریخ شروی قرارداد:

 61/67/1313 تاریخ پایان قرارداد:

سام بتن شركت  HSEمسئول   :تهيه كننده

 پردیس

 

 سام بتن پردیس  شركتتأیيد كننده: مدیر عامل 

 

 
  پرویز صالحی تازه كند نام: 

 امضاء:

 پرویز صالحی تازه كند   نام: 

 امضاء
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 نمودار فرایند کار -4-1
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 خط مشی: -5
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 هدف گذاری   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس برنامه ها اهداف
وضعيت 

 موجود
 فرمول محاسباتی هدف كمی

مسئول 

 اجرا

تاریخ 

 شروی

تاریخ 

 پایان

ارتقاء 

سطح 

آموزش و 

آگاهی 

 پرسنل

آموزش 

 HSEتوجيهی 
 16 6 نعر *ساعت

 تعداد افراد آموزش دیده

 شده تعداد افراد برنامه ریزی

 

 

مسئول 

HSE 
 كارگاه

شروی 

 پروژه
36/17/18 

 

افزایش 

ضریب 

 ایمنی كار

افزایش 

 toolجلسات 

box 
meeting 

 78 16 نعر *ساعت
 تعداد افراد آموزش دیده

 تعداد افراد برنامه ریزی شده

 

 
مسئول 

HSE 
 كارگاه

شروی 

 پروژه

پایان 

 پروژه

آموزش اطعا 

 حریق
 8 6 نعر *ساعت

 وزش دیدهتعداد افراد آم

 تعداد افراد برنامه ریزی شده

 

 
مسئول 

HSE 
 كارگاه

1/1/18 18/1/18 

آموزش كمک 

 های اوليه
 86 6 نعر *ساعت

 تعداد افراد آموزش دیده

 تعداد افراد برنامه ریزی شده

 

 

سازمان 

هالل احمر و 

 hseمسئول 

شروی 

 پروژه
36/17/18 
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 چارت سازمانی  -7
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 چارت سازمانی سطح دو  -7-1
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 مسئولیت ها -8

 مدیر عامل  

 مسئول   عنوان به شركت پرسنل از یکی معرفیHSE كارگاه 

 اب مرتبط های گيری تصميم در مشاركتHSE  مسئول  گزارشات به توجه باHSE  

 آموزشی های دوره در شركت HSE 

  رسنلپ كار نوی با متناسب فردی حعاظت تجهيزاتتامين منابو تهيه 

  سازگار با محيط زیست و ایمن تجهيزات و كاالتامين منابو تهيه 

 

  اجراییمدیر

 پروژه را بر عهده خواهد داشت . سایر مسئوليت ها شامل موارد زیر است : HSEوی مسئوليت كلی در موضوعات 

  استقرار ، اجرا ، حعظ و نگهداری سيستم  حصول اطمينان از HSE     ب ب ا ني از ه ا ، خط رات در     و ب ه روز رس انی آن متناس

 مراحل مختلف انجام پروژه  

  نظارت عاليه بر مسائلHSEپروژه و تامين منابو و تجهيزات مورد نياز 

  نظارت بر انتخاب و ارزیابی كاركنان استخدامی ، پيمانکاران فرعی ، تجهيزات و ادوات موثر برHSE   در پروژه 

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

.پروژه در كاربرد قابل قانونی



 :اکیپسر

پاسخگو می باشد . سایر مسئوليت ها  اجراییپروژه به مدیر   HSE –PLANصوص پياده سازی و تامين نياز های  متناسب با وی در خ

 شامل موارد زیر می باشد :

 

 كارگاه( در زیست محيط و بهداشت ایمنی، با رابطه )در اجراییمدیر تصميمات یاجرا 

  در رابطه با شرایط ( مطالعه شرایط عمومی و خصوصی پيمانHSE ) قابل انجام در پروژه 

  استعاده مناسب از منابو مالی تخصيص یافتهHSE 

 تحت واحدهای در آنها صحيح اجرای كنترل و طیمحي زیست و بهداشتی ایمنی، دستورالعملهای و اجرایی روشهای مطالعه 

 سرپرستی
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 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 
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 هر كنترلم

 

 مربوطه واحدهای عمليات اجراء در تسریو و بهبود جهت دستورالعملها و روشها اصالح پيشنهاد 

  پيشنهاد و مشاركت در استخدام پرسنل بومیHSE 

 نظر تحت كارگاه دارائيهای و اموال كليه حعظ بر نظارت. 

 خصوصی و دولتی دوایر و سازمانها كليه در نظارت تحت حوزه در شركت حيثيت از دفای و حقوقی مبانی كليه از حعاظت 

 موجود وضو بهبود منظور به  )ماهيانه( ادواری جلسات برگزاری و كار بهداشت و فنی حعاظت كميته تشکيل 

  پيگيری نياز ها و حمایت از واحدHSE 

  نظارت بر عملکرد واحدHSE 

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

 

 نماینده مدیریت

  تهيه خط مشیHSE 

  تهيه اهدافHSE با نظارت مدیریت 

  كارگاهی فعاليتهای دركليه زیست محيط و ایمنی بهداشت،تهيه و تدوین روش های اجرایی و دستورالعملهای. 

 كارگاهی فعاليتهای دركليه زیست يطمح و ایمنی بهداشت، دستورالعملهای اجرای بر نظارت. 

 كارگاه درسطح زیست محيط و بهداشت و ایمنی آموزشهای برگزاری بر نظارت 

  پيگيری دعاوی قانونی مرتبط باHSE  در پروژه 

  گزارشات حادثه پيگيری امورات مربوط 

 

 

 :HSEمسئول 

  نماینده مدیریت  ارائه گزارش ماهيانه فرم های مربوطه به 

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

  نظارت بر استعاده صحيح از وسایل حعاظت فردی توسط پرسنل 

  اوم برا دستيابی به آخرین ویرایشات ارتباط با حيطه فعاليت و پایش مدشناسایی الزامات قانونی و كاربردی در 

  ریتنماینده مدی به فعاليتها، تمامی مکتوب گزارشارائه 

   نماینده مدیریت  و ارسال به تهيه گزارش حادثه در صورت وقوی رویداد 

 افراد گونه این با برخورد نحوه پيگيری و كارگاه سرپرست به زیست محيط و بهداشت و ایمنی زمينه در خاطی، افراد عرفیم 
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 فعاليت حال رد بخشهای و مناطق ازروزانه  بازدید

   كارگ  اه درس  طح زیس  ت مح  يط و تبهداش   و ایمن  ی آموزش  هایبرگ  زاری (tool box meeting  

) 

 نهایی نتيجه به حصول تا ایمنی كميته جلسه مصوبات كليه پيگيری مسئوليت 

 كارگاهی فعاليتهای دركليه زیست محيط و ایمنی بهداشت، دستورالعملهای اجرای 

  صدور پروانه های مجوز كار 

  پيگيری برای  انجام معاینات دوره ای كاركنان 

    آموزش كمک های اوليه به كاركنان 

 جلسه كميته حعاظت فنی و بهداشت كار  نواقص كارگاه در  طرح گزارشات و 

 

 معرفی می شوند. HSEبه عنوان مسئول    1728159776 با کد ملی  پرویز صالحی تازه کند آقای 

 

 سایر پرسنل

به آنها ابالغ خواهد شد . كلي ه   HSEبه انجام فعاليت توسط واحد  كليه پرسنل در پروژه دارای شرح وظایف مدون بوده كه قبل از شروی

پرسنل در پروژه به غير از وظایف مشخص شده دارای شرح وظایف عمومی ایمنی ، بهداشتی و زیست محيطی بوده كه شامل موارد زیر 

 می باشد:

  معرفی خود قبل از شروی به كار در پروزه به واحدHSE ح وظایف جهت ابالغ الزامات و شر 

 آنها فعاليت نوی با متناسب و مناسب فردی حعاظت تجهيزات از استعاده 

 شنایی  با نيازمندیهای مرتبط یا آHSE-PLAN     ایمنی ، بهداشت و محيط زیست و الزامات كاری و ق انونی و رعای ت كام ل ،

 آنها

 با آن مدیریت و بررسی ثبت، در کاریهم و تجهيزات( و دارایيها و اموال خسارات و رویدادها )حوادث، رویداد گزارش 

 مربوطه مسئولين

  همکاری در فرایند ارزیابی ریسک با مسئولينHSE 

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

 الکلی نوشيدنيهای و زا توهم مواد مخدر، مواد از استعاده عدم 

 یمنی ، بهداشت و محيط زیست به سرپرست واحد و پرسنل ارائه پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت اHSE 
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 :کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

كارگاه به عنوان دبير جلس ه   HSEمسئول  ، سرپرست كارگاه، كميته ایست متشکل از مدیر پروژه یا نماینده وی به عنوان رئيس جلسه 

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

  تنظيم و بازنگری اهداف پروژه 

  تشکيل جلسات ماهانه به منظور بررسی وضعيتHSE  پروژه 

 پروژه زیست محيط و پرسنل بهداشت و ایمنی بر موثر مسائل خصوص در الزم تصميمات اتخای 

  ثبت و رسيدگی به مشکالتHSE پروژه 

 عيين اقدامات اجرایی الزم به منظور حصول اطمينان از دستيابی به اهداف تHSE 

 عامل مدیر به ارائه منظور به الزم گزارشات تهيه 

 پرسنل برای فردی حعاظت تجهيزات و آموزشی نيازسنجی 

 به الزم اقدامات خصوص در گيری تصميم و كارگاه در مهم رویدادهای و حوادث بررسی از اطمينان حصول و پيگيریمنظور 

حوادث اینگونه مجدد بروز از جلوگيری
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 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست
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 HSE مسئول رزومه  -8-1

 

 مشخصات فردی 

   1475181443كد ملی :  1384سال تولد :   پرویز صالحی تازه كند نام و نام خانوادگی : 

 تحصیالت 

 عمران  از دانشگاه تبریز  –مهندسی عمران 

 

 سوابق اجرایی 

  واحدی نگين پردیس شركت انبوه سازان سبز اندیشان  817فنی و اجرایی در پروژه مدیر 

 مدیر پروژه های مسکونی شركت زمانرود تبریز 

  واحدی شركت مهندسی عمران و توليدی نيرو  376كارشناس فنی و اجرا در پروژه 

  ی نيرو واحدی شهریار شركت عمران و توليد 376سرپرست دفتر فنی و مدیر اجرایی پروژه 

 ناظر مقيم در دفتر مهندسی شمال غرب نزسا 

  ) سرپرست نظارت پروژه های مسکونی و احداث سایت گردانی شركت نيروی زمينی سپاه منطقه شمال غرب كشور ) نزسا 

  كادر اجرایی در كارگاه كنار گذر غربی در شركت آیر سيماب 

  

 سوابق آموزشی 

  نظام مهندسی ساختمان   پروانه اشتغال به كار مهندسی سازمان 

  13-3-6-64341شماره عضویت     

 113-366-63688شماره پروانه     

 پروانه اشتغال به كار سازندگان مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 13-64341شماره عضویت     

 76-13-61331شماره پروانه     
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 در پروژه  HSEهزینه های  -9
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 استانداردها و قانونی الزامات   -11

اجرایی شناسایی الزامات قانونی و كارفرمایی ب ا ك د   روش  مطابق با  وپروژه  HSEشناسایی الزامات قانونی و استانداردها توسط مسئول 

P-25   .انجام می گردد 

 ب ه  و قوانين الزامات با پروژه در انطباق فعاليتها وضعيت از را گزارشهایی و داشته عهده بر را بند این اجرای مسئوليت پروژه HSEواحد 

ليستی از  .گزارش ميگردد كارفرما به ساليانه صورت به گزارشات این سوابق. می نماید ارائه اجرایی مدیریت به و تهيه ماهه شش صورت

  :بدان پایبند می باشد به شرح ییل است كه آنها را شناسایی كرده و سام بتن پردیسآیين نامه های مرتبط با زمينه فعاليت شركت 

 

 تاریخ ویرایش مرجو مستنداتنام و مشخصات  ردیف

 1335 وزارت كار بهداشت عمومی در كارگاه هاآیين نامه  1

 1317 وزارت كار حعاظتی حمل و نقل و جا به جا كردن مواد و اشيا در كارگاه هاآیين نامه  7

 1347 وزارت كار داشت كاركميته حعاظت فنی و بهآیين نامه  3

 1316 وزارت كار آیين نامه وسایل حعاظت فردی 7

 1311 وزارت كار و مبارزه با آتش سوزی دركارگاه ها ریيشگيآیين نامه پ 8

 1377 وزارت كار حعاظت مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انعجارآیين نامه  3

 1353 وزارت كار ها عالئم ایمنی در كارگاهآیين نامه  4

 1351 وزارت كار ایمنی كارگران ، كارفرمایان و كارآموزانآیين نامه  5

 1316 وزارت كار و كارآموزان انیكارگران ، كارفرما یمنیآیين نامه ادستورالعمل اجرایی  1

 1351 وزارت كار حعاظتی حمل دستی بارآیين نامه  16

 1351 زارت كارو ایمنی امور پيمانکاریآیين نامه  11

 1317 وزارت كار بکارگيری مسئول ایمنی در كارگاه هاآیين نامه  13

 1316 وزارت كار آیين نامه ایمنی كار در ارتعای 17
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 1351 وزارت كار ها اختالل شنوایی در كارگا ه آیين نامه ایمنی افراد دارای 18

 1343 وزارت كار آیين نامه تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت 13

 1318 وزارت بهداشت حدود مجاز مواجهه شغلی 14

 بدون تاریخ  وزارت بهداشت راهنما و دستورالعمل جامو معاینات سالمت شغلی  15

 بدون تاریخ  وزارت بهداشت راهنما و دستورالعمل جامو مواد شيميایی خطرناك  11

 تاریخ  بدون وزارت بهداشت راهنما و دستورالعمل جامو حمل دستی بار  76

 بدون تاریخ  وزارت بهداشت راهنمای نحوه صحيح امحا مواد شيميایی  71

 بدون تاریخ  وزارت بهداشت دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شيمایی و سموم  77

73 

 

 بدون تاریخ  وزارت بهداشت شرایط و ویژگی های انبار های مواد شيميایی  سموم 
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  HSEهای کمدیریت ریس  -11

 تعاریف  -11-1 

 (خطرHAZARD   منبو ، وضعيت یا اقدامی كه دارای پتانسيل آسيب رسانی به شکل جراحات انسانی یا بيماری ی ا تركيب ی :)

 از اینها باشد.

 شناسائی خطر(HAZARD IDENTIFICATION )  فرآیند شناسائی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعيين مشخص ات و :

 عوارض آن.

 کریس(RISK)تابعی ( از احتمال و پيامد)های ( ناشی از وقوی یک اتعاق خطرناك مشخص . ی: تركيب ( 

 ( ارزیابی ریسکRISK ASSESSMENT )   فرایند ارزشيابی ریسک ناشی از خطرات ، با توجه به كعایت هر گون ه كنترله ای :

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

 ( ریسک قابل قبولACCEPTABLE RISK      ریسکی كه ميزان آن تا سطحی كاهش پيدا كرده اس ت ك ه م ی توان د توس ط :)

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

  شود اطالق می گردد: به كليه اقداماتی كه در حال حاضر جهت مهار خطرات انجام ميكنترلی موجوداقدامات 

 مختلف های تکنيک در شده تعيين معيارهای به تواند می كه است خسارت وقوی احتمال بيانگر احتمال رتبه :احتمال رتبه 

 . انتخاب گردد ریسک ارزیابی

 است خسارت وقوی شدت بيانگر شدت رتبه : شدت رتبه . 

 باشد می شده شناسایی خطر با مواجهه ميزان :تماس رتبه . 

 تشکیل تیم شناسایی و ارزیابی ریسک :  -11-2

م دیر  و  نماینده مدیریتكارگاه ،  HSEو ارزیابی ریسک و مدیریت اقدامات كنترلی تيمی متشکل از مسئول خطرات به جهت شناسایی 

 تشکيل می شود . اجرایی

 :شناسایی مخاطرات و پیامدها -11-3

    ب ا ك د   یمخ اطرات ش غل   ییف رم شناس ا  ودر توفان یهنی  با روشو HSEواحد  توسطپيامدها  و یو بهداشت یمنیشناسایی مخاطرات ا

F-93  .ثبت می گردد 

تسهيلگر یک روند یهنی را آغاز ميکند و همه در جستجوی ایده هستند و تا حد ممکن مسائل را  شناسایی ميکنند. در این مرحله  

هرست گنجانده شود یا نشود و منظور از جمله های خاص چيست، هيچ بحثی در این مورد صورت نميگيرد كه چه چيزی بایستی در ف

چون این امر مانو تعکر آزاد ميشود. تمام ورودیها پذیرفته ميشوند و هيچ یک مورد انتقاد قرار نميگيرند و گروه به سرعت پيش ميرود 

 تا به ایده ها اجازه دهد تعکر جانبی ایجاد كنند؛
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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 هر كنترلم

 

جهت تعکر بی فایده شده یا بحثی بيش از ح د از موض وی  دور ش ده اس ت، اف راد را در جه ت       تسهيلگر ممکن است در زمانی كه یک 

 و بدین ترتيب  خطرات هر مرحله از فرایند شناسایی می شود . دایت كندجدیدی ه

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

 آمار حوادث و بيماریها -1

 های ناشی از كارغيبت  -7

 وجود نشانه هایی از مواجهه با عوامل زیان آور -3

 پيامد شدید -7

 مشاغل تغيير یافته   -8

 مشاغل غير روتين -3

 ارزیابی ریسک  -11-4

 واقعه شدت یا پيامد رتبه در وقوی احتمال رتبه حاصلضرب از معموالً .گردد یانجام م لیو به شرح ی HSEتوسط واحد  سکیر یابیارز

ریس ک از  ك ه   William fineروش ویلي ام ف این    درش ركت از آید كه این بستگی به نوی تکني ک انتخ اب ش ده دارد .      می بدست

 استعاده می شود. حاصلضرب رتبه احتمال در رتبه شدت در رتبه ميزان تماس بدست می آید 

 رتبه  ()شدت پيامد consequence   -1جدول شماره  ردیف 

 166 ریال ميليون 866 باالی خسارت ، توليد فرآیند عمده توقف ، نعر 8 باالی رمي و مرگ فاجعه 1

 86 ریال ميليون 866 تا ميليون 786 بين خسارت ، نعر 8 تا 7 مير و مرگ 7

 78 ریال ميليون 786 تا 166 بين خسارت ، نعر 1 مير و مرگ 3

 18 ریال ميليون 166 تا 16 بين تخسار دائمی( ناتوانی ، بدن از عضوی قطو ) جدی بشدت صدمات 7

 8 ریال ميليون 16 تا 1 بين خسارت ، ناتوانی به منجر آسيب 8

 1 ریال ميليون 1 زیر ، خعيف خسارت و آسيب ، صدمات 3

 

 رتبه  (ميزان تماس  (  exposure -7جدول شماره ردیف 

 16 روز در ساعت 5 از بيش / روز در یکبار تا / پيوسته بطور 1

 3 ساعت  در روز 5-3لبا / تا یکبار در هعته / غا 7

 3 ساعت در روز  3-7گهگاه ، بعضی اوقات / تا یکبار در ماه /  3

 7 ساعت در روز  7-7بطور غير معمول و غير عادی / تا یکبار در سال /  7

 1 زساعت در رو 7بندرت / به عنوان موردی كه امکان تماس داشته باشد می شناسيم / كمتر از  8

 6.8 به طور جزیی / به عنوان موردی كه امکان تماس داشته باشد ، نميشناسيم  3
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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 هر كنترلم

 

 :ریسک سطح -11-5
 باال و شدید طبقه در كه هایی ریسک . روند می کارب خطر( ) نگرانی هر برای ریسک معادل سطح تعيين جهت احتمال و تأثير رتبه

 می قرار متوسط طبقه در كه هایی ریسک . شوند اصالح فوراً كاری هر از قبل بایستی و هستند قبول قابل غير عموماً گيرند قرارمی

 ق رار  پایين درطبقه كه هایی ریسک. دارند ، آید نمی بوجود خسارتی اینکه از اطمينان جهت مناسب كنترلی به اقدامات نياز گيرند

 .مطرحند قبول ریسک قابل بعنوان ، دارند

R= P*C*E 
R= RISK =  ریسک 

P= probability = احتمال وقوی 

C= consequence = شدت پيامد    

E= exposure =  ميزان تماس  
 

ورت م ی گي رد . در ف رم    ص    F-94تعيين ریسک فعاليت ها از طریق فرم ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشتی با ك د  

 برای سطوح ریسک خيلی زیاد ،زیاد و متوسط بعد از اجرای اقدامات پيشنهادی تکميل می شود 7مذكور قسمت ارزیابی 

 

 رتبه  سطح بندی ریسک  – 7جدول شماره  

 )زیاد(  H یابد كاهش خطر تا شود متوقف بایستی فعاليت ، است نياز فوری اصالحات  1866-766

 )متوسط(  M گيرد صورت بایستی وقت اسری در الزم توجهات 111-16

 )كم( L باشد كنترل و نظارت تحت خطر  51-6

 

 سکیمرحله سوم : کنترل ر  -11-6

                                                ALARPكنت    رل ریس    ک ب    ر اس    اس ج    دول معي    ار ه    ای تص    ميم گي    ری و براس    اس اص    ل          

((As Low As Reasonably Practicable   .صورت می گيرد 

و شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محيطی مط ابق   P-27روش شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت مطابق كد 

 انجام ميپذیرد.   P-23با روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محيطی با كد 

 رتبه  )احتمال وقوی(   probability    -3جدول شماره ردیف

 16 . است درصدد 86 از بيشتر وقوی شانس / است محتمل اغلب 1

 3 است / امکان دارد . 86/86شانس وقوی  7

 3 درصد است  86بيعتد / شانس وقوی كمتر از می تواند تصادفی اتعاق  3

 6.8 احتماال تا چند سال بعد از تماس اتعاق نمی افتد ، اما امکان وقوی دارد  7

 6.1 عمال وقوعش غير ممکن است / هرگز اتعاق نمی افتد  8
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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 هر كنترلم

 

 جدول ارزیابی ریسک -11-7

 ارزیابی ریسک

سطح  فعالیت خطر پیامد ات كنترلیاقدام

 ریسک

شدت 

 پیامد

میزان 

 تماس

احتمال 

 وقوع

H 78 16 3 

نصب دو عدد كپسول آتش نشانی 

تعبيه هواكش  –كيليویی  17پودری 

عدم استعاده از وسایل گرم  -مناسب

كننده هوا كه با نعت و گاز می سوزند 

عدم استعاده از مخزن یا بشکه جهت  –

یا تينر ) تنها از مواد نگهداری رنگ 

عدم  –بسته بندی شده استعاده شود( 

نگهداری مواد شيميایی در نزدیکی 

رطوبت  –محل اسکان یا موتور خانه 

-5درصد و دما بين  36انبار باید زیر 

نصب  –درجه سانتی گراد باشد  18

 جعبه كمک های اوليه در انبار 

 اتش سوزی
تجمو بخارات مواد 

 شيميایی
 نر و رنگ انبارش تي

H 78 16 3 

و  16666تينر فوری  MSDSنصب 

 –رنگ هوا خشک در محل انبار 

بازرسی روزانه از انبارو بازرسی از ظروف 

انجام  –و اطمينان از بسته بودن  آنها  

آرایش و طبقه بندی مواد شيميایی به 

طوری كه به راحتی قابل دسترسی 

خرید مواد استاندارد و مورد  –باشد 

استعاده از سيستم ثبت  –ارفرما تایيد ك

ممنوعيت  –ورود و خرو  مواد از انبار 

نگهداری مواد قابل اشتعال در ظروف 

ممنوعيت نگهداری تينر فوری  –سرباز 

نصب جعبه كمک  -در بشکه های سياه 

 های اوليه در انبار

 آتش سوزی 
تجمو بخارات مواد 

 شيميایی
 نشت مواد شيميایی

H 78 3 3 

ید طوری باشد كه قوطی بارگيری با

های رنگ و تينر در حال حركت جابه 

استعاده از  –جا نشده تا آسيب نبينند 

وانت مسقف جهت مانو شدن از تابش 

حداكثر سرعت  –مستقيم نور خورشيد 

 36وانت در آزادراهها و شاهراهها 

عدم استعمال دخانيات در  –كيلومتر 

 نشت مواد شيمایی آتش سوزی 

بارگيری و جابه جایی 

 مواد شيميایی
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 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 هر كنترلم

 

نصب كپسول آتش نشانی در  –كابين 

 ين داخل كاب

 ارزیابی ریسک

سطح  فعالیت خطر پیامد اقدامات كنترلی

 ریسک

شدت 

 پیامد

میزان 

 تماس

احتمال 

 وقوع

H 78 3 3 

وانت حمل و نقل حتما باید سرپوشيده 

در هنگام توقف  –و دارای سایبان بوده 

حتما  –رك شود حتما باید در سایه پا

درب ظروف بعد از استعاده و در هنگام 

انتقال به ماشين بسته باشد ، ممنوعيت 

  –استعمال دخانيات توسط راننده 

نصب كپسول اتش نشانی پودری در 

ماشين ، به همراه داشتن جعبه كمک 

ماشين حمل و  -های اوليه در ماشين  

 نقل باید دارای زنجير اتصال زمين باشد

 حریق

سوزی به  تشآ

علت باال بودن دما 

و رسيدن تينر به 

 نقطه اشتعال 

 حمل و نقل تنير و رنگ 

L 1 3 3 

استعاده از دستکش بلند الستيکی كه 

زیر آن باید دستکش نخی پوشيده شود 

همراه  –استعاده از لباس كار یکسره  –

آموزش  –تينر و رنگ  msdsبودن 

 اقدامات و كمک های اوليه 

ی ، خشکدرماتيت 

، ترك خوردگی ، 

و تاول قرمزی 

پوست ، جذب از 

طریق پوست و 

وارد شدن به خون 

و اثرات 

سيستميک روی 

كبد و كليه ها و 

 سيستم عصبی 

تماس تينر با 

 پوست 

مخلوط  –رنگ آميزی 

 كردن تينر با رنگ 

L 1 5 16 

استعاده از ماسک كارتریج دار شيميایی 

در صورت  –مخصوص بخارات مواد آلی 

س بخارات فرد باید در هوای ازاد و تنع

دور از تينر تنعس عميق انجام دهد در 

صورت وجود مشکل به پزشک مراجعه 

 شود 

حالت  –سردرد 

سر گيجه  –تهوی 

 –خستگی  –

زمان  –گيجی 

عکس العمل را 

آهسته و تصميم 

 را مختل می كند 

 تنعس بخارات تينر 

مخلوط  –رنگ آميزی 

 كردن تينر با رنگ

L 8 3 3 

استعاده از عينک ایمنی و شيلد صورت، 

 –تينر و رنگ  msdsهمراه بودن  –

آموزش اقدامات و كمک های اوليه ، در 

دقيقه با اب فراوان  18صورت تماس 

سوزش  ، تحریک

 و قرمزی چشم 
 پاشش به چشم 

مخلوط  –رنگ آميزی 

 كردن تينر با رنگ
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 شستشو داده شود 

 ارزیابی ریسک

سطح  فعالیت خطر یامدپ كنترل های موجود

 ریسک 
 

شدت 

 پیامد

میزان 

 تماس

احتمال 

 وقوع

M 18 7 3 

پيشنهاد : ایجاد حعاظ پشتی و جوش 

دادن دو ميلگرد به صورت ضربدری ، 

استعاده از هارنس مجهز به شوك گير ، 

  safety netاستعاده از 

شکستگی دست 

 یا پا یا سر ، مرگ 

سقوط كارگر از 

 پشت 

كار –دیوار رنگ آميزی 

 روی داربست  

M 

18 7 3 
پيشنهاد : استعاده از هارنس مجهز به 

شوك گير ، استعاده از لنيارد ، كاله 

 ایمنی چانه بند دار

شکستگی دست 

 یا پا یا سر ، مرگ
سقوط كارگر در 

 هنگام جابه جایی 

كار –رنگ آميزی دیوار 

 روی داربست  

M 

  توقف كار در شرایط جوی نامناسب 3 7 18

شکستگی دست 

 یا پا یا سر ، مرگ

سقوط كارگر به 

علت شرایط جوی 

 نامناسب 

كار –رنگ آميزی دیوار 

 روی داربست  

M 

18 7 3 

با چشمه   safety netاستعاده از 

های ریز یا صعحه و محافظی زیر 

 جایگاه كار 

آسيب به دست ، 

سر ، چشم یا پا 

 افرا دیگر 

سقوط تجهيزات و 

 لوازم كار كارگر و

آسيب به افراد 

 دیگر 

كار –رنگ آميزی دیوار 

 روی داربست  

H 86 3 3 
 –گماشتن نيرویی به عنوان پرچم دار 

 استعاده از راه بند مخروطی 

شکستگی دست و 

 پا یا سر یا مرگ 

تصادف ماشين یا 

موتور با كارگران 

 در حال انجام كار

 رنگ آميزی جداول 

L 1 3 3  استعاده از ماسک تنعسی باffp3  بيماریهای ریوی 

استنشاق مواد  

سمی موجود در 

 رنگ  

 رنگ آميزی نرده

L 1 3 3 

پاك كردن تمامی لکه های رنگ از 

روی زمين بعد از اتمام كار ، بستن و 

فشرده كردن قوطی های رنگ و دور 

 نگاه داشتن انها از سرما و گرما 

 رنگ آميزی نرده اشتعال آتش سوزی 
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 ماتریس لوازم حفاظت فردی  -11-8
 

 

صورت می پذیرد I-36استعاده از لوازم حعاظت فردی با كد دستورالعملانتخاب واستعاده از لوازم حعاظت فردی مطابق 
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                           کارگر رنگ آمیزی 

                           پرچم دار 

                           راننده وانت 

                           hseمسئول 

 شغل 
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 مهر كنترل

 

 محیط کار سیستم اطالعات مواد مخاطره آمیز در  -12

( ب رای تين ر   msdsبرگه اطالعات ایمن ی م واد )     I-37مطابق با دستورالعمل سيستم اطالعات مواد مخاطره آميز در محيط كار با كد 

 فوری و رنگ هوا خشک كه دو ماده شيميایی اثر فرایند كار هستند ارائه شده است .

 16666نام ماده : تينر فوری 

 لوزی خطر  -1

 

 

 

 بی خطر  0 
 كم خطر 1
 نسبتا شدید 2
 شدید   3
 خيلی شدید   4

 هشدار های حعاظتی   -7

 ها سبب سوزش و تحریک می گردددر اثر تماس با چشم  تماس با چشم 

 در اثر تماس با پوست سریعا تبخير شده و سبب خشکی و تحریک پوست می گردد تماس با پوست 

 ش گلو و سينه شده و سبب تهوی و استعراغ می گرددبليعدن این ماده سبب سوز بلعيدن و خوردن 

 تنعس بخارات این مایو سبب كاهش كارایی دستگاه اعصاب مركزی و آسيب به ریه ها  می گردد تنعس 

 كمک های اوليه  -3

 شستشو داده و در صورت ادامه سوزش به پزش ک دقيقه با آب فراوان  18سریعا چشم هاب آلوده را به مدت  تماس با چشم 

 در صورت تماس با پوست ، موضو را با آب و صابون شستشو دهيد  تماس با پوست  مراجعه شود .

لي وان آب خوران ده ش ود و ب ه پزش ک       7و به فرد در صورت بلعيده شدن مصدوم را وادار به استعراغ نکنيد  بلعيدن و خوردن 

 مراجعه شود 
 و در صورت مشکل در تنعس به اورژانس اطالی دهيد در صورت استنشاق فرد را به هوای آزاد برده  تنعس 

 احتياطات شخصی  -7

 و كعش ضد مواد شيميایی استعاده شود از دستکش مقاوم در برابر مواد شيميایی و لباس كار  حعاظت پوست 

 از عينک های محافظ استعاده شود  حعاظت چشم 

 مواد آلی استعاده شود مخصوص بخارات از ماسک های كارتریج شيميایی  حعاظت تنعسی 

 جابه جایی و انبارش  -5

این مواد خطر آتش سوزی دارد و بسيار سمی هست و بهتر است قبل از هر كاری تجهيزات ایمنی در اختيار  احتياطات جابه جایی

 ر گيرد افرد قر
 منابو مشتعل باشد  در محيطی خشک و خنک با تهویه مناسب و به دور از نور خورشيد و حرارت و شرایط انبار داری 

 



Code:P-31 

 ستیز طیو مح یمنیطرح بهداشت ، ا
 سام بتن پردیس  شرکت 

 

Rev.: 00 

Page 31 of 59 

 

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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 



Code:P-31 

 ستیز طیو مح یمنیطرح بهداشت ، ا
 سام بتن پردیس  شرکت 

 

Rev.: 00 

Page 32 of 59 

 

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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 صالحیت آموزش و آگاهی  -13

 آموزش -13-1

ش ده    لي  تکم   F-20ب ا  ك د مربوط ه     یاز پرسنل شاغل در سطح شركت توسط واحد آموزش فرم خالصه سوابق آموزش کیهر  یبرا

 گردد.      یم ینگهدار یو یو در پرونده آموزش F-156پرسنل با كد  ستيمنطبق بر ل

 یبه كليه واح دها   F-21آموزش كاركنان با كد مربوطه  یهای آموزشی نسبت به ارسال فرم نياز سنج ر ارتباط با برنامهآموزش د واحد

. مسئولين واحدها پس از تکميل فرم مربوطه تا پایان ه ر س ال آن را ب ه واح د آم وزش       دینما یدر دو ماهه آخر هر سال اقدام م ربطیی

 دهند.     یارجای م

 تیریم د  ن ده یاز نما هی  دیيها و اخ ذ تا  از واحد  F-21آموزش كاركنان با كد مربوطه  یفرم های نياز سنج افتیاز درآموزش بعد  واحد

ه ا را تعي ين نمای د و پ  س از دریاف ت زم ان        ها و سازمان های آموزشی اقدام نموده ،تا زم ان دوره  بایست نسبت به تماس با واحد ،می

منظ ور تایي د    كند. سپس این فرم را ب ه  اقدام می  F-22با كد انهيآموزشی سال میزشی ط بق فرم تقوآم و ریزی رنامهها نس بت به ب دوره

نمای د. بع د از تایي د برنام ه ،واح د آم وزش        نماید و در صورت عدم تایيد تغييرات الزم را اعم ال م ی   ارسال می  تیریمد ندهیبرای نما

ها را بر عهده دارد. واح د آم وزش ط ی ف رم  اع الم زم ان ك الس         افراد در دوره منظور شركت به ممسئوليت هماهنگی و انجام امور الز

 دهد. هماهنگی الزم را جهت شركت افراد در دوره را انجام میF-23آموزشی   

ای داشته باشند ،موارد توسط مس ئول واح د ط ی ف رم درخواس ت       صورتی كه هریک از واحدها خار  از برنامه آموزشی نياز به دوره در

هم اهنگی الزم را   تیریم د  ن ده یرسد و ایشان در ص ورت تایي د نما   به اطالی واحد آموزش می F-24ره/ سمينار خار  از برنامه باكد دو

دهند. در صورتی كه دوره آموزشی خار   از  برنامه  به  س ازمان  معرف ی ش ود ، مس ئول آم وزش  ب ا         می امجهت برگزاری دوره را انج

دارد ،ت ا   ني از ارس ال م ی    ها با توجه ب ه   را برای مسئولين واحد F-25موزشی / سمينار خار  از برنامه آن با كد تکميل فرم اعالم دوره آ

 شود . ارسال می  تیریمد ندهیخود اعالم نمایند و سپس جهت تایيد برای نما دایشان نظر خود را در مورد كاركنان واح

تکمي ل ش ده و     F-26شود ،فرم حضور و غياب افراد شركت كننده در دوره با كد صورتی كه دوره آموزشی در داخل سازمان برگزار  در

 گردد. توسط مدرس دوره تایيد می

)متناسب  با شغل مربوطه( را قب ل    HSE یتخصص  یآموزش ها نيو  همچن یمقدمات یباید آموزش ها تیپرسنل شاغل در سا تمامی

 شركت ببينند.   یاز شروی كار در پروژه ها

 حداقل آموزش مقدماتی نمونه برای واحدها براساس موضوعات زیر می باشد: ميزان 

 در قبال خود فرد و همکاران. HSEهای  مسئوليت

 استعاده از الکل و مواد مخدر. ممنوعيت

 صحيح از تجهيزات حعاظت شخصی. استعاده
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 رفاهی ) دستشویی ،محلهای استراحت و غذاخوری(. تسهيالت

 اوليه سایت ،كلينيک و ...(. پزشکی )كمکهای تسهيالت

 محدود شده و عالئم منحصر كننده و ممنوعه. مناطق

 (.Tool Box Meetingجلسات سرپایی و سخنرانی ) تشکيل

 از گرمازدگی و صدمات ایجاد شده بر اثر گرما. جلوگيری

 از آتش سوزی و استعاده از وسایل و تجهيزات آتش نشانی. جلوگيری

 ارها و ...تجمو اضطراری ، هشد محل

 حوادث ، اتعاقات و عملکردهای نامطمئن. گزارش

باید حداقل هعته ای یک بار انجام شود تا در مورد نکات ایمن ی و بهداش تی ص حبت ش ود و      Tool Box Meetingآموزشی  جلسات

ب ا    Tool Box Meetingجلس ات در ف رم     نیآگاهی كاركنان در مورد این مسائل و حوادث مرتبط افزایش یابد.اطالعات مربوط به ا

 گردد. یثبت م F-129كد مربوطه 

 یآموزش   یازه ا يب ه منظ ور رف و ن    ایبراساس تغيير موقعيت پروژه و  HSEكاركنان پس از طی مدت مشخصی كه توسط مسئول  تمام

 می گذرانند. كالس های باز آموزی را در باالترین سطح ممکن HSEو حعظ اطالعات  یجهت به روز رسان زيآمده و ن شيپ دیجد

نمای د. در پای ان نظرس نجی     م ی  F-27دوره آموزشی با كد  یابیآموزش پس از پایان دوره اقدام به نظرسنجی از افراد طی فرم ارز واحد

باشد ، علل باید مورد بررسی قرار گرفت ه   3كه این ميانگين كمتر از  ها را تعيين نموده و در صورتی واحد آموزش ميانگين كل نظرسنجی

 زاني  واحد آموزش  ب ا  ارس ال  ف رم س نجش م     یآموزش یمجدداً برگزار شود. دو  ماه پس  از برگزاری  دوره ها دورهدر صورت نياز و 

نماید و در صورت غير اثربخش ب ودن   اقدام به تعيين اثربخشی از مسئولين واحدها می F-28با كد مربوطه  یآموزش یدوره ها یاثربخش

 ی قرار گيرد.  دوره علل باید مورد بررس

آمار حوادث و ميزان رعایت موارد ایمنی و زیست محيطی س نجيده   یاز طریق بررس HSEاثربخشی دوره های تئوری و عملی  نيهمچن

از واح دها ،   HSEبررسی آمار حوادث در منطق ه ، بررس ی گزارش ات بازدی دهای ایمن ی       با HSEمی شود. برای این منظور، سرپرست 

بررسی ميزان رعایت قوانين و مقررات ایمنی ،بهداش تی و زیس ت    د،يتول ایكارگاه  طياز مح یدهای زیست محيطبررسی گزارشات بازدی

محيطی بصورت ساليانه ، نسبت به اثربخشی آموزش ها در سایت اقدام می نماید. چنانچه وضعيت آمار و گزارش ات م ذكور نس بت ب ه     

دوره ها ،دوره تک رار   ريشی اثربخش واقو شده است. در غير اینصورت ،نسبت به تغيسال گذشته روند بهبود داشته باشد، دوره های آموز

 مدرس اقدام خواهد شد. ريسرفصل دوره ها و یا تغي يريآن ، تغ

ك ه خ ار  از    ه ایی  شود و در مورد دوره یصادر م F-29شود گواهينامه با كد مربوطه  هایی كه در داخل سازمان برگزار می مورد دوره در

 ها را انجام دهد. بایست پيگيری الزم جهت دریافت گواهينامه افراد شركت كننده در دوره شود ،مسئول آموزش می سازمان برگزار می
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اری ه ای گذران ده ش ده توس ط وی در واح  د آم وزش نگه د        صعحه از كپی مدارك آموزشی هر فرد ،گواهی صالحيت ه ا و دوره  یک

 شود. شود. خالصه این مدارك برای هر فرد در فرم خالصه سوابق آموزشی ثبت می می

 

 

 ماتریس مشاغل بحرانی و آموزش های مورد نیاز -13-2
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  …….. از ……صفحه : 

 تقویم  آموزشی سالیانه
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 نام دوره آموزشی
مرجع 

 آموزشی

 تعداد

 کل
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ر برنامه

یزي 

 شده

 برنامه ریزی شده در ماهتاریخ )روز( / تعداد 
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سازمان  اطفا حریق  3

آتش 

 نشانی

9         31/5    

        9    

سازمان  کمک هاي اولیه  2

 هالل احمر

9        03/8     

       5     

م حفاظت استفاده از لواز 1

 فردي

مسئول 
hse 

9         31/5    

        9    

سرپرست   hseتوجیهی  4
hse  

9         59/5    

        9    

مسئول   ایمنی کار در ارتفاع  9
hse 

1          1/13   

         1   

                

            

                

            

 :  نماینده مدیریتواحد آموزش :                                                تصویب 

 تاریخ :
 تایید واحد آموزش در پایان سال :

 خ :تاری
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Form Code : F-28 
Rev.: 00 

 تاریخ:

سنجش میزان اثر بخشی دوره های 

 آموزشی
 

 از: واحد آموزش

 به :

برگزار گردیده است ، امتیازات  …………………. که در تاریخ …………………….………………………لطفاً در خصوص اثربخشی دوره آموزشی 

 هر فرد را تعیین نمایید.

 نام افراد ردیف
جمع  ( 3 – 03ت)محدوده امتیازات بین اهداف و امتیازا

 امتیازات
 = میانگین جمع امتیازات

         5 A B C D E 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  اثربخش 11جمع کل بیشتر از 

  غیر اثربخش 11جمع کل کمتر از 

 = جمع کل گین  میان   

 تعداد افراد            

 

 

 توضیحات مسئول واحد :  

             

 

 امضاء:                                           

 ارزیابی دوره آموزشی :    

 

           

 

 مسئول آموزش :                                           

 اهداف دوره آموزشی :

A : ایمن فرد هنگام کار ثیر مستقیم در عملكردتا        B  :  براي پیشنهادات بهبود          ایجاد انگیزه           C : افزایش کیفیت کار                        

 d    : کار بدون حادثه( افزایش کمیت کار(                   

E :  و همكاريمشارکت افزایش حس 
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                                    ت ومشارکت                                                                                                                    ارتباطا      -14

 HSE. ی ا ق وانين    HSE. دستورالعمل های  HSEجلسات  از طریق  HSEدر رابطه با مسائل  سام بتن پردیسدر شركت ارتباطات موثر

طات و مشاوره ب ا  همه مطابق روش اجرایی ارتبا HSEنحوه ارتباطات گيری های داخلی و خارجی در رابطه با مسائل  .  صورت می گيرد

 تحت كنترل می باشد .  P-26كد 

 

   :.   ارتباطات داخلی 1

 

 

 

 

 

 

 نحوه برقراری ارتباط زمان برقراری ارتباط ارتباط گيرنده مسئول   برقراری مو ضوی ارتباط ردیف

1 
شناسایی خطرات و    

 ارزیابی ریسک
 كليه واحدها پروژه   HSEواحد 

مطا بق با بند 

)مدیریت ریسک و 11

 ( HSEجنبه 

 جلسات حضوری

 كليه واحدها پروژه HSEواحد   نياز سنجی آموزشی 7
     13مطابق با بند 

 )آموزش(
 جلسه آموزشی

 حضوری طا بق با برنامهم كليه واحدها پروژه  HSEواحد  بازرسی ها ومميزی ها 3

 بر حسب نياز پروژه  HSEواحد  كليه پرسنل ارائه  پيشنهادات 7
از طریق  –حضوری 

صندوق مکاتبات واحد 

HSE 

 آژیر/ پيجر زمان مانور كليه واحدها HSEواحد  مانورها 8
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 : ارتباطات خارجی   -7

  

 طموضوی ارتبا نام سا زمان ردیف
مسئول برقراری 

 ارتباط
 نحوه برقراری ارتباط زمان برقراری ارتباط

1 
مراكز آموزشی / 

 اساتيد
 مکاتبه )آموزش( 13براساس بند  پروژه  HSEواحد  آموزش كاركنان

7 
سازمان های 

 امدادی
 تلعنی بروز شرایط اضطراری مشاهده كننده بروز شرایط اضطراری

 پروژه     HSEواحد دریافت الزامات مراجو قانونی 3

) الزامات  16براساس  بند 

قانونی ، قراردادی و سایر 

 الزامات قابل كاربرد(

مکاتبه / سایت 

 اینترنتی / حضوری

 مکا تبه بر حسب نياز پروژه  HSEواحد  HSEمشاور  مشاورین 7

 حضوری بر حسب نياز واحد خرید HSEخرید تجهيزات  تامين كنندگان 8

 پيمانکاران جزء 3
ابالغ و اجراء   كنترل 

 های اداری و عملياتی
 پروژه  HSEواحد 

پس از تا یيد كنترل ها   

 توسط كارفرما
 حضوری/ مکا تبه

                                                                                                                                                                                                       

 )كميته حعاظت فنی و بهداشت كار(                HSEكميته   -3

 كارگاه است.  HSE، مسئول سراكيپ اجرایی، ، مدیرمدیر عامل شامل  سام بتن پردیسشركت  HSEكميته 
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 جلسات              -7

 .را برگزار خواهد كرد  HSEموارد زیر جلسات برای  سام بتن پردیسشركت 

ف
دی
ر

 برگزار كننده اریزمان برگز شركت كنندگان موضوی جلسه 

1 

جلسات روزانه قبل از 

 TOOIBoxشروی كار   )

Meeting) 

 كليه كاركنان
صبح هر روز و قبل از شروی 

 به كار
 پروژه  HSEواحد 

 پروژه HSEواحد  وقوی حوادث ماهيانه/ زمان اعضای كميته جلسات كميته ایمنی 7

 جلسات توجيهی 3

افرادتازه وارد، 

بازدیدكنندگان، 

ناظرین، بازرسين و 

 مميزان

به محض ورود به محوطه  

 كارگاه

پروژه / كارفرما/  HSEواحد 

 گروه بازدید ایمن

7 
جلسه با پيمانکاران فرعی 

 در كارگاه
 هپروژ HSEواحد  هعتگی و ماهيانه نمایندگان پيمانکار

 پروژه HSEواحد  ماهيانه سرپرستان واحدها جلسات پيشرفت ماهانه 8

 پروژه HSEواحد  روز قبل وبعد از دوره آموزشی پروژه HSEواحد  جلسات آموزش 3

 مميزی و بازرسی ها 4
مميزان و واحد مميزی 

 شونده
 پروژه HSEواحد  مميزی

 بازرسی های كارفرما 5

نمایندگان كارفرما و 

 واحد

 HSEه        پروژ

حداقل شش ماهه/ بر حسب       

 ضرورت
 كارفرما

 HSEجلسات هعتگی  1
نماینده و  HSEمسئول 

  مدیریت
 پروژه hseواحد  هعتگی 
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 ارتباط با كارفرما   -8

 HSEمس ئولين   می گي رد . با كارفرما صورت  عاملاعم از نامه نگاری ها ، پيام ها ، گزارشات و غيره از طریق مدیر  HSEكليه ارتباطات 

ب ه   HSEرا مبادله می نمایند . مس ئولين   HSEكارفرما در موارد الزم ارتباط برقرار كرده و موارد  HSEكارگاه ها مستقيماٌ با نمایندگان 

كارفرم ا ی ان    پيمانکار برگزار می نمایند. در صورتی كهHSEكارفرما وبا حضور نمایندگان   HSEصورت ادواری جلساتی را با نمایندگان 

از عملکرد سيستم ایمنی ، بهداشت كار و محيط زیست شکایتی كتبی و یا شعاهی داش ته باش ند م ی توانن د ب ه م دیران پ روژه و ی ا         

 جهت بررسی و رسيدگی ارسال نمایند .    HSEمستقيماٌ به واحد 
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 و کنترل آنها   HSEمستندات  -   15 

برای اطمينان از موارد ییل تدوین نموده   P-01روش اجرایی كنترل مستندات  HSEك سيستم مدیریت به منظور كنترل مدارشركت 

 است 

       مدارك بتوانند به وسليه  شركت . بخش . وظيعه یا فعاليت تشخيص داده شوند . -1

سيله افراد واجد اختي ار ب ه   مدارك در فواصل زمانی  معين مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نياز تجدید نظر شوند وبه و  -1

 منظور تعيين كعایت آنها قبل از انتشار مورد تایيد قرار گيرند .     

 ویرایش های جاری در محل هایی كه به آنها نياز دارند ، در دسترس باشد.   -7

نند ، جم و  هنگامی كه منسوخ می شوند سریعا از تمام محل های توزیو شده و محل هایی كه از این اطالعات استعاده می ك  -3

 آوری شوند.   

مدارك باید خوانا ، تاریخ دار )با تاریخ های تجدید نظر(. به راحتی قابل تشخيص ، شماره گذاری شده بوده و طبق ی ک روش مش خص    

حعظ وبرای یک مدت معين نگهداری شوند. سياست ها و مسئوليت ها باید برای اصالح م دارك و دسترس ی ب ه آنه ا ب رای كاركن ان ،       

 نکاران ، نهادهای دولتی و عموم مردم ، برقرار شوند .  پيما

 فهرست مستندات شركت در زیر آورده شده است. 

 ویرایش   مدت زمان نگهداری   كد مدرك   عنوان مدرك  ردیف

 اول سال HSE HSE -01 7خط مشی  1

 اول سال HSE -02 1 چارت سازمانی 3

 اول سال P-01 1 كنترل مستندات  7

 اول سال P-02 1 ابق كيعیكنترل سو 8

 اول سال P-03 1 اقدامات اصالحی و پيشگيرانه 3

 اول سال P-04 1 مميزی داخلی 4

 اول سال P-05 1 بازنگری مدیریت  5

 اول سال P-06 1 كنترل خدمات )محصوالت( نامنطبق 1

 اول سال P-07 1 آموزش 1

 اول سال P-08 1 پایش فرایندها 11

 اول سال P-09 1 بهبود مستمر 17

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

 اول سال P-11 1 انبارش 17
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 اول سال P-12 1 تامين كاال )خرید( 18

 اول سال P-13 1 رسيدگی به شکایات مشتریان 13

 اول سال P-14 1 سنجش رضایت مشتریان 14

 اول سال P-15 1 برنامه ریزی و كنترل پروژه 15

، ارزیابی و بکار گيری پيمانکاران شناسایی  11

 فرعی

P-16 1 اول سال 

 اول سال P-17 1 امور اداری 76

 اول سال P-18 1 تحقيق بازار 71

 اول سال P-19 1 فروش و مناقصات 77

 اول سال P-20 1 تبليغات 73

 اول سال P-23 1 شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محيطی 77

 اول سال P-24 1 ایط اضطراریآمادگی و واكنش در شر 78

 اول سال P-25 1 شناسایی الزامات قانونی و مشتریان 73

 اول سال P-26 1 ارتباطات و مشاوره 74

شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و   75

 بهداشت

P-27 1 اول سال 

 اول سال P-28 1 كنترل عمليات 71

 اول سال P-30 1 طرح كيعيت )عمومی( 36

 اول سال P-31 1 داشت ، ایمنی و محيط زیستطرح به 31

 اول سال HSE P-32 1پایش و اندازه گيری عملکرد 37

 اول سال P-33 1 تسهيالت پزشکی  33

 اول سال P-35 1 سرویس و نگهداری ماشين آالت 37

پایش و اندازه گيری ابزار و تجهيزات پایش و  38

 اندازه گيری )كاليبراسيون(

P-36 1 اول سال 

 اول سال P-37 1 گزارش و بررسی حوادث و اتعاقات خطرناك 33

34 

 

 اول سال P-38 1 كارگاه زيدر تجه HSE تیرعا

 اول الس P-41 1 نگهداری از اموال 35

 اول سال P-43 1 ارتباط با پيمانکارن فرعی 31

 اول سال P-44 1 مدیریت ریسک 76

 اول سال P-45 1 انجام پروژه 71
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 کنترل عملیات      -16

ستورالعملی امکان وقوی خطررا با خود به همراه دارند باید د كه بابت تمامی نقاط ریسک و پرخطر  -P 75 طبق روش اجرایی كنترل عمليات با كد 

نگاشته و به تمامی كاركنان در گيری ابالغ ش ود. ای ن دس تورالعمل ه ا در قال ب روش اجرای ی        ت به عنوان قانون و برای جلوگيری از وقوی خطرا

 به شرح ییل است .  hseكنترل عمليات ارائه می شوند فهرست دستورالعمل های 

 ویرایش مدت زمان نگهداری كد مدرك  عنوان مدرك ردیف

 اول سال I-34 1 گزارش حادثه 1

 اول سال I-35 1 مقابله با حریق و پيشگيری از آن 7

 اول سال I-36 1 استعاده از تجهيزات حعاظت فردی 3

ایجاد سيستم اطالعات مواد مخاطره آميز در محيط  7

 كار

I-37 1 اول سال 

 اول سال I-39 1 ایمنی در برق 8

 اول سال I-40 1 ایمنی در جوشکاری و برشکاری 3

 اول سال I-42 1 ایمنی در نردبان 4

 اول سال I-43 1 ایمنی كار با جرثقيلها و تجهيزات وابسته 5

 اول سال I-45 1 عمومی HSEرعایت  1

 اول سال I-46 1 مدیریت مواد زائد 16

 اول سال I-53 1 ایمنی كارهای تعميراتی 11

17 HSE پيمانکاران I-54 1 اول سال 

 اول سال I-55 1 يستم مجوز كارس 13

 اول سال I-60 1 دوره ای از اصناف و اماكن HSEبازدید  17

 اول سال I-61 1 حعاظت از سایت 18

 اول سال I-63 1 ایمنی انبار 13
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 سیستم مجوز کار  -17

 

 در .ميگيرند قرار استعاده مورد خطرناك اماكن كاردر از خاصی خطرناك موقعيتهای در فعاليتها انجام كردن مجاز برای كار، مجوزهای

 است مکتوب گواهی یک كار مجوز خالصه بطور .شود صادر مجوز بایستی كار شروی از قبل وخطرآفرین استاندارد غير فعاليتهای تمام

 در و مع ين  محل یک در مشخص افرادی توسط معين كاری انجام كه است مطلب این بر گواه و ميشود ارائه ،مسئول فردی توسط كه

 اف راد  ك ار  هنگ ام  به تا گيرد انجام باید یا و شده انجام اقداماتی چه كه ميشود بيان مجوز ضمناًدر .ميباشد ایمن معين، زمان یک طی

  .آید عمل به جلوگيری ازخطرات

 

  ،مسئولپس از دریافت درخواست HSE دستورالعمل سيس تم   صادر كردن مجوز كار در محدوده فعاليت و اختيارات خود و مطابق

 می باشند.های مجوز كار و فرم  I-55مجوز كار با كد 

  مسئولHSE     كارگاه موظف است پس از دریافت مجوز و بازدید از موقعيت كاری و ارائه الزامات ایمنی و بهداشت، اق دام ب ه تائي د

 مجوز كار می نماید.

 ی در فرم مجوز كار جهت امضای ایشان در نظر گرفته می شود.درخواست كننده مجوز بعنوان گيرنده مجوز تلقی گردیده و محل 

 می باشد.   ان های انجام فعاليت نزد خود گيرنده مجوز كار ملزم به نگهداری مناسب و ایمن آن در كليه زم 

   جات مج وز  امضا درخواست كننده مجوز به منزله مطالعه دقيق و كامل فرم مجوز كار و اطالی از شرایط و حدود كار مط ابق من در

 كار می باشد.

 .صادر كننده و گيرنده مجوز كار )درخواست كننده( الزاماً نمی توانند شخص واحدی باشند 

 .صدور مجوز توسط افراد غير تائيد شده در كارگاه اكيداً ممنوی می باشد 

  مسئولمجوز كار پس از تائيد HSE شركت برسد.مدیریت اجرایی  كارگاه می بایست به تصویب 

 برای كارهایی نظير رنگ آميزی بر روی داربست  ضروری می باشد . F-125جه به مخاطرات موجود در پروژه مجوز كار در ارتعای  با كد با تو
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 : محل دقیق موقعیت

 ارتفاع انجام عملیات:

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

 :ارتفاع  در کار عملیات انجام کار وعلت کامل شرح

 : عملیات جهت استفاده مورد تجهیزات

 عملیات: مجري نفرات

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

 ؟گرفته اند قرار تأیید و
 خیر        بلی   

 خیر        بلی    ؟است مناسب ارتفاع در کار عملیات اجراي جهت جوي شرایط آیا-0

 خیر        بلی    باشند؟ می تأیید مورد ایمنی مقررات نظر از عملیاتی سطوح و سكوها آیا-0

 خیر        بلی    قرار گرفته است؟ الزم ایمنی تدابیر تحت ارتفاع از اجسام سقوط از پیشگیري جهت مناسبی نحو به عملیات اجراي محوطه آیا-1

یش متر پ 0.5از  بیش ارتفاع در کار حین در سقوط از پیشگیري جهت مناسب فردي حفاظت لوازم یا و حفاظتی هاي سازه آیا-5

 بینی شده است؟

 خیر        بلی   

 سقوط ارتفاع جهت کاهش الزم ایمنی تمهیدات سقوط، از پیشگیري جهت ایمنی تجهیزات بكارگیري امكان عدم صورت در آیا-6

 است؟ شده پیش بینی متر 0.5از  بیش ارتفاع در کار جهت

 

 

 

 خیر        بلی   

 مجوز صدور جهت ضروري ایمنی اقدامات

 سقوط کاهش ارتفاع حفاظتی هاي سازه نصب سقوط از پیشگیري حفاظتی هاي سازه نصب عملیاتی سطوح و سكوها سازي ایمن

 تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز:

  (safety beltایمنی) کمربند ایمنی کفش چانه اي بند به مجهز ایمنی کاله

  (safety netایمنی) تور  (work seatارتفاع) در کار نشیمنگاه  (safety harnessایمنی) حمایل

 از ........................ کارمندي شماره به ..................................اینجانب

 متعهد و داشته آگاهی کار در ارتفاع در محیط هاي پرمخاطره ایمنی مقررات

 کلار  ایلان پ از پلس  و نملوده  اجلرا  کاملل  بطور را مقررات این گردم که می

 .نمایم می اعالم hseد واح به مراتب را

 

 

 واحلد  hse کارشلنا   ........................ شماره کارمندي به .............................................. اینجانب

 بله  مشلروط   امكلان  محلل،  از بازرسلی  و اللککر  فلو   شرایط به با توجه .......................

 .نمایم می تأیید را الککر فو  اتمقرر رعایت

 : مدیر اجرایینام و امضا  : hseمسئول نام و امضا  نام وامضا مسئول انجام:

 

Form Code:F-127 
  مجوز کار در ارتفاع

Rev:00 



Code:P-31 

 ستیز طیو مح یمنیطرح بهداشت ، ا
 سام بتن پردیس  شرکت 

 

Rev.: 00 

Page 46 of 59 

 

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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 رویدادها و حوادث بررسی و ثبت دهی، گزارش سیستم -18

 در مستقر HSEو  توسط پرسنل آنها دهی گزارش چرخه و شده معرفی حوادث شبه و حوادث دهی گزارش فرمهای بخش این در

 .گردد می تعيين كارفرما و مركزی دفتر HSEبه  سایت

 سعی در پروژه در حوادث تکرار و پيش بينی قابل حوادث بروز از جلوگيری همچنين و پروژه در حوادث مدیریت منظور به شركت این

 و P-37اتعاقات خطرناك با كد گزارش و بررسی حوادث و اجرایی روش از شركت این منظور بدین. نمود خواهد پروژه در رویدادها ثبت

فرم های اعالن حوادث   F-123و گزارش شبه حوادث با كد  F-33. فرم گزارش حوادث با كد  می نماید تبعيتییل  مطابق فلوچارت

 درشركت هستند. 

 آسيبرسان و جدی رویدادهای/  حادثه بروز صورت در كار اجرای روش                         

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سریعا مراتب تجهیزات و اموال به آسیب/ شبه حادثه/ حادثه هرگونه وقوع از پس.1

 می شود.کارگاه و مدیر اجرا  اطالع داده  hseمسئول 

 اختیار در و تهیه دفتر مرکزي hse سرپرست توسط ساعت 01مدت  ظرف حادثه گزارش.2

 .میگیرد قرار( اجتماعی تامین اداره) مراجع ذیصالح

 واحدHSEشرکت 

 افراد آموزش کمک با حادثه کنترل.1

 حراست دیده و

 مداوا احتمالی جهت مصدومین .اعزام0

 از کمک درخواست/ به مراکز درمانی

 نجات و اکز امدادمر

تهیه  در hse سرپرست با .همكاري0

 حادثه از گزارش

 مدیرت اجرایی

 منظور به الزم پیگیریهاي .انجام1

 حادثه کامل مهار از حصول اطمینان

 صورت در) رویداد از گزارش .تهیه0

 و عكس تهیه و شاهدین با نیازمصاحبه

 همكاري با ساعت 18درمدت( فیلم

 پرسنل وسایر HSEواحد

 در مسئول افراد سایر به .اطالع0

 پروژه

 شرکت hseکمبته 

 حادثه مجدد بروز از جلوگیري منظور به الزم اقدامات تصویب و حادثه دقیق .بررسی1

 رویداد وقوع علل و چگونگی خصوص در واحدها سایر به رسانی . اطالع0

 هفته یک مدت ظرف کارفرما به کاري روز 7از بیش LTIبا  حوادث کامل گزارش . ارائه0
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) بايد توسط مسئول HSE در طي 48 ساعت تنظيم شود(

ناحيه : واحد:

تاریخ گزارش : تاریخ حادثه   :
محل حادثه :

 زمان كاری از دست رفته  كشنده

 محدودیت كار  معالجات پزشکی   پيمانکار فرعی )                         (

سن : نام مصدوم :

نوی شغل : شماره پرسنلی :

آدرس مصدوم :

كد خودرو : نوی خودرو : خودرو شماره 1 :

جهت خودرو : پالك  : مدل :

نوی گواهينامه : سن : نام خانوادگی : نام :

تاریخ صدور : شماره گواهينامه :

قسمتهای آسيب دیده :

كد خودرو : نوی خودرو : خودرو شماره 2 :

جهت خودرو : پالك  : مدل :

نوی گواهينامه : سن : نام خانوادگی : نام :

تاریخ صدور : شماره گواهينامه :

قسمتهای آسيب دیده :

كروكی محل تصادف

اظهارات بيان شده در صورت نياز را ضميمه كنيد

ردیف

1

2

3

1( فقدان عالئم و حصارهای هشداردهنده

2( خطرات انعجار و آتش سوزی

3( بی نظمی در عمليات اجرایی

5( آلودگيهای صوتی 5( عدم رعایت موارد ایمنی در زمان جابجایی بار

6( سرما و گرما بيش از حد هوا 6( استعاده از ماشين آالت و تجهيزات نا ایمن هنگام فعاليت

7( روشنایی نامناسب 7( عدم رعایت نکات ایمنی

8( تهویه نامناسب

9( تصادف وسایل نقليه

10( در معرض تششو قرار گرفتن

موارد دیگر )در زیر بيان كنيد(

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

نظرات :

تاریخ: امضاء:

  شركت رسوبگيری

1( توجه نکردن به عالئم و هشدارهای ایمنی

2( عدم استعاده از وسایل ایمنی و تجهيزات حعاظت فردی

3( انجام كارهای خطرناك مانند شوخی كردن در محيط كار

4( استعاده نا به جا یا غير اصولی از تجهيزات

شرح اقدامات انجام شده در جهت رفو دليل بروز حادثه :

جزئيات جراحت و بيماري

)اگر صدمات براي كاركنان پيش آيد، قسمت زير تكميل گردد(

كارفرما

جزئيات تصادف

)اگر صدمات براي ماشين آالت پيش آيد، قسمت زير تكميل گردد(

دات
تأيي

HSE مسئول

سرپرست اجرايي

رياست كارخانه

پليس منطقه

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

حات
وضي

ت

چگونه حادثه / رويداد رخ داد ؟

)جزئيات مربوطه را ذكر كرده، در صورت نياز برگه اي پيوست كنيد(

4( موقعيت های محيطی خطرناك :

 گازها، گرد و غبار، دود

ادها
ويد

 و ر
ادث

 حو
حليل

ه و ت
جزي

ت

داليل حادثه / رويداد

 Form Code: F-33

 Rev.: 00

گزارش حوادث

شرايط غير استاندارداقدامات غير استاندارد

دان
شاه

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

Rev:00گزارش شبه حوادث            

تاریخ:واحد / قسمت

ساعت گزارش

ابزار و وسایل ناایمن

استفاده ناایمن از وسایل و ابزار

زمان :

تحقیق در مورد شبه حوادث

تاریخ تکمیل فرم

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

این قسمت توسط گزارش دهنده تکمیل گردد

سرپرست HSE و امضاء  :                                                                                  نماینده مدیریت و امضاء:

کامل نشدن به دالیل ذیل :

شرایط ناایمن

توضیحات در مورد رویداد یا خطرات بالقوه:

شرح و توصیف شرایط شبه حوادث :

علت های)اولیه وساختارهای سهیم(:

این قسمت توسط واحد HSE تکمیل گردد

 امضاء گزارش دهنده

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

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

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

وضعیت شبه حوادث تکمیل کنید.

لطفا تمام شرایط مقتضی را چک كنید:

عمل ناایمن
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 HSEبازرسی -19

 انجام HSEمسائل پروژه به افراد تعهد تشخيص منظور به نيز و پروژه سطح در HSEسيستم  صحيح عملکرد از اطمينان منظور به

 ایمنی، طرح در HSEبازرسی عنوان تحت است بخشی الزم منظور همين به. است ضروری زیست محيط و بهداشت ایمنی، بازرسيهای

 شود. گرفته نظر در زیست محيط و بهداشت

 :نيست ردموا این به محدود البته باشد ییل موارد بازرسی شامل ميتواند HSEبازرسی در كه مواردی نمونه

سيستم های گرمایشی و سيستم های مکانيکی ،  الکتریکی، سيستمهای خطرناك، شيميایی موادبازرسی وضعيت  ،انبار بازرسی

 تجهيزات حمل كارگاهی، ساماندهی و مسيرها حریق، اطعاء و اعالم تجهيزات آن، مرتبط با جنبه های و زیست محيطسرمایشی انبار، 

 و فردی، تجهيزات حعاظت تجهيزات خروجی ها، و دسترسی ها آالت، ماشين ،(اوليه كمکهای)نجات و مدادا تجهيزات بار، جابجایی و

 .انبار كار، بهداشت كار، اجرای رویه های پرسنل، جابجایی ابزارآالت،

 

 اضطراری شرایط در واکنش طرحهای  -21

ریس ک ه ای عن وان ش ده ، ش رایطی ب ه عن وان ش رایط          به ج ز  توضيح : با توجه به سطح محدود فعاليت های شركت در این پروژه 

.با این و تنها موقعيت اضطراری وقوی بالیای طبيعی است  با توچه به تعریف شرایط اضطراری وجود نداردمربوط به فعاليت ها  اضطراری

های بعدی تشریح شده است  حال روش واكنش در شرایط اضطراری با در نظر گرفتن وسعت پيدا كردن فعاليت ها در آینده و در پروژه

  . 

 تعاریف :

  حادثه یاaccident  واقعه ای برنامه ریزی نشده و بعضا صدمه آفرین یا خسارت رسان كه انجام ، پيشرفت یا ادامه طبيعی :

وقوی  یک فعاليت یا كار را مختل می سازد و همواره در اثر یک عمل یا كار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا تركيبی از ان دو به

 می پيوندد.

  رویداد یاincident:  عبارت است از یک رخداد یا اتعاق كه منجر به یک حادثه شده و یا پتانسيل منجر شدن به یک

 حادثه را داشته باشد.

  1حادثه سطح  :(حادثه ایست كه پتانسيل تبدیل شدن به بحران را دارد اما اگر زمان طالییgolden time استعاده كنيم )

 خود قادر به كنترل كردن آن است. ،  شركت

  حادثه ایست كه در صورت وقوی سازمانها یا شركت های مجاور را نيز درگير می كند. و باید از سازمانهای  2حادثه سطح :

 دیگر هم كمک گرفت .
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  يز استعاده : حادثه ایست كه در صورت وقوی منطقه را نيز درگير می كند. و باید از كمک های منطقه ای ن 3حادثه سطح

 كرد.

 محل تجمع ایمنmuster Point)) : كاركنان در هنگام آتش سوزی، انتشار مواد  یشده كه تمام نييتع شياز پ یمحل

پرسنل  هيمکان كل نیكنند. در ا یساختمان ها دارد در آن اجتمای م هيبه تخل ازيكه ن گرییاتعاق د هرگونه ایخطرناك و 

 دند.گر یم ییاقدامات بعدی راهنما جهت

را قبل از وقوی  3و  7، 1شركت باید در ابتدای امر با توجه به شرایط ، فعاليتها و فرایندهای كاری خود هر یک از حادثه های سطح  -

حادثه تعریف كند و اقدامات الزم در صورت وقوی هر یک از حادثه ها را از قبل مشخص كند .  همچنين مسئوليت افراد را در قبال 

تعيين   F-85باكد  (Responsibility Matrixمطابق فرم مسئوليت ها در شرایط اضطراری) 3و  7، 1های سطح  هریک از حادثه

 كند . 

به جهت برقراری تماس در شرایط  F-86( با كد (Emergency Contact Listهمچنين ليست تماس در شرایط اضطراری  -

 هادها و ارگانهای امداد رسان ، به كار می رود .  اضطراری با افراد مسئول شركت وكارگاه و همچنين تمامی ن

 كارشناسآن باید تهيه شود و نزد  در خرو  و راههای نشانی آتش كپسولهای نصب محل كردن مشخص با كارگاه كامل های نقشه -

HSE یک نسخه از این نقشه نيز نزد نماینده مدیریت نگهداری می شود. نگهداری شودكارگاه  مدیر دفتر و . 

 

 نحوه اعالم شرایط اضطراری و تخليه پرسنل :-

كه قبال موضوی را با تماس با تلعن های اضطراری  و ..هریک از پرسنل موظعند به محض مشاهده حادثه ای نظير آتش سوزی ، انعجار  

 در اختيار افراد قرارگرفته است اطالی دهند.

 مسئوليت ها: -

ن به قرار زیر است كه البته می تواند با توجه به شرایط و سطوح حادثه ، گسترش یا به طور معمول مسئوليت ها در یک كميته بحرا

 كاهش یابد .

كميته بحران : كميته ای است كه به منظور مقابله با بحران و وضعيت های اضطراری تيم های واكنش سریو را بر اساس طرح واكنش 

ین وظيعه این كميته به حداقل رساندن خسارت جانی و مالی در شرایط در شرایط اضطراری ،سازماندهی و انسجام می بخشد . مهمتر

عمليات ، سخنگو ، تيم اطعاء حریق ، تيم امداد ، تيم تخليه انسانی ، تيم  معاون،  رئيس بحران اضطراری است . این كميته متشکل از 

 تيم پاكسازی می باشد . تخليه تجهيزاتی فنی ، تيم تخليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های اطالعاتی و
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 رئيس بحران:

 بحران را بر عهده دارد. یمقابله با بحران و فرمانده اتيبر انجام عمل هيعال ریيگ ميالف( كنترل و نظارت و تصم 

 سطوح بحران نيي( تعب

 .یاتيمحدودة عمل یوانتظام ی،اجتماع یاسي( ارتباط با مسئوالن س 

 :اتيمعاون عمل

 بخشهای مختلف بحران. یاهنگهم جادیا تي( مسئولالف

  بحران. تهيارتباط مناطق با كم جادیا تي( مسئولب

 بحران. اتيبه عنوان معاون عمل اتيبر عمل ميو نظارت مستق ی( فرمانده 

 بحران. سيبه رئ یاتي( ارائه گزارش عملد

 .یبانيپشت تیریمنابو از مد صيتخص یبررس ی( هماهنگه

 :کيلجست یا یبانيمعاون پشت

 مربوط به فراهم نمودن امکانات مقابله با بحران تهایيفعال هيكل (الف

 .یروش اجرائ طبق ازيمنابو مورد ن نيتام ریيگي( پب

 بحران: یمسئول ارتباطات واطالی رسان

 بحران. ۀتيكم یی( سخنگوالف

 مسئول. یانتظام ،یواجتماع یاسيارگانها وسازمانهای س هيبه كل ی( اطالی رسانب

 .ربطیبحران از مبادی ی تیریعات الزم در مداطال افتی( در 

 بحران: تهيكم ريبحران مقابله ودب زییمجری برنامه ر 

 در زمان بحران تهياطالعات از منابو موجود و ارائه به اعضاء كم ازهایين شيپ هي( تهالف

 بخشهای موثر در بحران هياز كل یليو تحل یليگزارش تکم هي( تهب
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 بحران تهيات بحران وارائه در كممستند هي( جمو آوری وته 

 ییروش اجرا نیشده درا نييتع فی( انجام شرح وظاد

 مسئول تيم اطعاء حریق:

 تعيين و شناسائی اعضاء تيم  مسئول تيم اطعاء حریقالف(

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

 حعظ آمادگی تيم تحت سرپرستی  (

 رمانده عمليات اجرای دستورات ف د(

 تعيين محدوده خطره (

 جلوگيری از گسترش آتش و قطو برق و(

 تهيه گزارش ميزان خسارات احتمالی و ارائه به كميته بحران  ی (

 

 مسئول تيم امداد:

 حعظ آمادگی تيم تحت سرپرستیالف 

 عمليات  فرمانده دستورات اجرای ب (

 بحران ازمحل مصدوم افراد   (خرو 

  مانی در مراكز به دومانمص د (انتقال

 ميته بحران  ك به ارائه و مصدومين تعداد گزارش ه ( تهيه

 تهيه گزارش : -

 تهيه شده و به نماینده مدیریت ارائه می شود. كارگاه HSEمسئول   I-34گزارش حادثه طبق دستورالعمل گزارش حادثه باكد   
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ها و واحد حادثه دیده تشکيل جلسه داده و ضمن بررسی و تهيه گزارش ، با همکاری مسئولين واحد  HSEپس از وقوی حوادث،  واحد 

پيگيری می گردد. خروجی  HSEمسئولپيشنهادات ارائه شده را  مورد بررسی و تجزیه تحليل قرار داده و مصوبات این جلسه توسط 

زم، تجهيزات مورد نياز، اصالح دستورالعمل جلسات می تواند اقدامات اصالحی و پيشگيرانه مورد نياز مانند پيش بينی آموزش های ال

 عمل می شود. P-03ها و انجام تمرینات دوره ای بيشتر باشد كه مطابق روش اجرایی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه با كد 

 

 تمرین های دوره ای ) مانور ( : -

انجام می گيرد.  HSEر و با هماهنگی واحد جهت آمادگی هر چه بيشتر در مقابل شرایط اضطراری تمرینات ادواری هر شش ماه یکبا

بایستی سناریویی از قبل نوشته شود و تمامی فعاليتها و اقدامات به كار گرفته  3و  7، 1برای انجام مانور هر یک از حادثه های سطح 

 HSEتوسط سرپرست    F-87شده زمانبندی شود و مسئوليت ها نيز مشخص شود . پس از انجام هر تمرین فرم ارزیابی مانورها با كد 

 تکميل می شود . در صورت وجود نقاط ضعف در عملکرد بایستی پيشنهاداتی به منظور بهبود داده شود.

 

 خارجی ییل منابو با موثری ارتباط دارند، بيشتری وسعت كه اضطراری شرایط در ویژه به اضطراری مدیریت طرح اثربخشی منظور به

 .است گردیده برقرار

 با حریق احتمالی انوای كارشناسی پروژه، انجام محل به ایمنی خدمات و نشانی آتش های ایستگاه نزدیکترین شناسایی( نشانی آتش -

 كارشناسان از شده، استعاده شناسایی مراكز هایتماس شماره به نسبت كاركنان سازی آگاه مصرفی، مواد و عمليات ماهيت به توجه

 )... و اضطراری شرایط وقوی زمان در مناسب شواكن نحوه آموزش برای مربوطه مراكز

 حوادث خطرات و تشریح پروژه، انجام محل به بيمارستان / اورژانس پایگاه /درمانی مراكز نزدیکترین شناسایی( بيمارستان  /اورژانس -

 مراكز كارشناسان ستعاده ازا نياز، مورد تجهيزات كردن مهيا و بيشتر هرچه آمادگی برای نجات و امداد تيم سرپرست برای احتمالی

 )... و اضطراری شرایط وقوی زمان در مناسب واكنش نحوه آموزش برای مربوطه

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

 مدیریت و سازمان پيشگيری امکانات كليه از استعاده جهت نگیهماه(شده شناسایی اضطراری شرایط به مربوطه منطقه شهرداری -

 وقوی زمان در مناسب واكنش آموزش نحوه برای مربوطه مراكز كارشناسان از استعاده ، وسيو سطح در حوادث بروز صورت در بحران

 )... و اضطراری شرایط

 در یا مشاركت و انشاعابات قطو محل، در أسيساتت از محافظات برای گاز شركت امداد تيم حضور جهت هماهنگی( گاز شركت -

 )مربوطه سازمان به بودن وابسته صورت در اضطراری شرایط كنترل

 در یامشاركت و انشعابات قطو محل، در تأسيسات از محافظت برای برق شركت امداد تيم حضور جهت هماهنگی( ای منطقه برق -

 )مربوطه ازمانس به بودن وابسته صورت در اضطراری شرایط كنترل

 با شرایط مقابله و كنترل برای اثربخش ریزی برنامه انجام منظور به هوایی و آب وضعيت از آگاهی جهت هماهنگی( هواشناسی -

 )اضطراری
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 و و نجات امداد های گروه عملياتی های رفو محدودیت جهت اختصاصی تجهيزات و امکانات استعاده جهت هماهنگی( احمر هالل -

 )لزوم صورت در محل از آنها تخليه / منطقه ساكنين به كمک يدگیرس همچنين

 ... و -

 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات -21

  با كد  ”،  انتقادات و نظرات پيشنهادات“داشته باشد آن را طی فرم  ،  انتقادات و نظراتی پيشنهادات شركتچنانچه هركدام از افراد در 

 F-07 با كد  ”،  انتقادات و نظرات پيشنهادات“درفرم  نيز رساند . نظرات و شکایات مشتریان  به اطالی نماینده مدیریت می   F-07  

،  انتقادات و نظرات تهيه و در  پيشنهادات،  انتقادات و نظرات ، صندوق   پيشنهادات.  همچنين جهت سهولت در اخذ شود ثبت می

ره ای توسط نماینده مدیریت تخليه و موارد مطروحه نيز در فرم اماكن مختلف نصب گردیده است كه این صندوقها بصورت دو

 .شود ثبت می  F-07   با كد  ”،  انتقادات و نظرات پيشنهادات“

نماید . در صورت رد ،  گيری می تصميم درباره موارد مطروحهمربوطه  )های(نماینده مدیریت پس از بررسی و همعکری با مسئول

شود. در صورت پذیرش اقدام الزم تعریف شده و یک نسخه از فرم به مسئول اجرای  سابقه بایگانی می عنوان مختومه شده و به موضوی

 ،  انتقادات و نظرات می رسد. پيشنهاداتدر هر صورت نتيجه به اطالی ارائه دهنده شود. اقدام تعریف شده داده می

 

 نتایج مميزی ها -

گزارش مميزان به توسط  گواهينامه یا مراقبتی( گزارش عدم  انطباقهای مطروحه پس از انجام هرگونه مميزی داخلی و خارجی )اخذ 

تعریف و مسئول اجرا  تعيين را الزم  اصالحیاقدام  نماینده مدیریت با همکاری مسئولين مربوطه رسد و  اطالی نماینده مدیریت می

 . شود می

 

 جلسات  بازنگری مدیریت -

رساند تا وی  قدام اصالحی تعربف شود ، نماینده مدیریت مراتب را به اطالی مجری آن اقدام میچنانچه در جلسات بازنگری مدیریت ا

 مطابق تصميم اتخای شده اقدام الزم را اجرا نماید.

 

 نتایج عدم انطباق -
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 اصالحی اقدامات  ها بعد از بررسی علل و ریشه ،نامنطبق خدماتطی تشکيل جلسه  یا و موارد عدم انطباق  هر گونه در صورت مشاهده

 شود. الزم تعریف و مسئول آن تعيين می

 

 ها و پایش فرآیندها نتایج تجزیه و تحليل داده -

اقدامات اصالحی پس از تجزیه و تحليل داده های كسب شده چنانچه نياز به تعریف اقدام اصالحی باشد با همکاری نماینده مدیریت  

 گردد .  الزم تعریف می

 

 اقدامات اصالحیتعریف و پيگيری  -

اقدام  ” در فرمالزم  اصالحی اقدام نماینده مدیریت با همکاری مسئولين مربوطه ها ، در تمامی موارد فوق بعد از بررسی علل و ریشه 

به  گردد . نماینده مدیریت با توجه و زمان الزم برای اجرای اقدام اصالحی تعيين می شود تعریف می F-08با كد  ” اصالحی / پيشگيرانه

بایس ت نسبت به پيگيری انجام اقدام اصالحی  در زمان مورد نظر می  F-09با كد ”  رانه  پيشگي ی و پيگ يری اقدامات اصالح“ ف رم 

شود  كه  اقدام نماید . در صورت عدم تایيد اقدام صورت گرفته و یا اثربخش نبودن اقدام فوق مهلت مجددی برای انجام اقدام تعریف می

دهد. در صورت عدم تایيد مراتب جهت پيگيری و اعالم نظر به  ق مجدد نماینده مدیریت پيگيری و كنترل الزم را انجام میدر زمان فو

 شود .  مدیر عامل اعالم  می

 

 اقدامات پيشگيرانه  -

كيعيت تعریف و پيگيری  منظور برطرف كردن و پيشگيری از عدم انطباقهای ناشی از علل بالقوه و بهبود مستمر سيستم این اقدامات به 

 شوند. می

یابی  باشد با این تعاوت كه در مورد اقدامات پيشگيرانه علل بالقوه بررسی و ریشه مرجو تعریف اقدامات همانند اقدامات اصالحی می

 شوند . می

شود . پس  عریف و پيگيری میمنظور بهبود سيستم ت ها اقدامات پيشگيرانه الزم به از جمو بندی پایش فرآیندها و تجزیه و تحليل داده

و توسط نماینده مدیریت به  تعریف و ثبت گردیده  F-08با كد  ” اقدام اصالحی / پيشگيرانه ” فرمیابی اقدام الزم در  از بررسی و ریشه

بر     F-09با كد  ”  رانه       پيشگي/ ی       پيگ يری اقدامات اصالح“ ف رم توسط پيگيری انجام این اقدامات می شود. مجری ابالغ 

 .بایست اثر بخشی آن سنجيده شود عهده نماینده مدیریت بوده و می
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 عملیات توقف و اصالح -22

 دارای كه نماید جنبه هایی و یا مخاطرات ایجاد كه نحوی به گردد مشاهده ناایمن شرایط و عمليات ، پروژه اجرای حين در چنانچه

 پذیرد صورت مقتضی اقدام موقعيت اصالح به سرعت نسبت به است الزم باشد پيمانکاران سایر و شركت برای قبول قابل غير پيامدی

 مشابه موارد تکرار از پيشگيری جهت موردی صورت به مغایرت رفو از پس و متوقف شده خطرناك عمليات ابتدا است الزم منظور بدین

 .شود گرفته نظر در باال در شده تعریف رویه با مطابق اقدامات اصالحی لزوم صورت در

 .است شده ارائه عمليات توقف فرم از نمونه ای زیر در

Form code: 

 شماره :                           تاریخ صدور:            

  عمليات توقف حکم

 كد پروژه: نوی عمليات: پروژه: عنوان

 نام پيمانکار: مجری عمليات: واحد پروژه:

 :توقف شروی ساعت :توقف یشرو تاریخ محل اجرای عمليات:

 :پيمانکار/پروژه محترم مدیریت

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

 :است گردیده مشاهده ییل شرح به محيطی زیست

 متوقف عمليات فوق الذكر زیست محيطی، بارز پيامد یا و شركت اموال به سنگين تخسار مرگ، جرح، بروز احتمال گرفتن نظر در با

 .شود مهيا می بایست ییل شرایط عمليات این مجدد شروی جهت. ميگردد

 :عمليات ادامه برای نياز مورد زیست محيطی و كار بهداشت ایمنی، شرایط

 ميباشد. توقف عمليات حکم ابالغ و رسانی اطالی همنزل به صرفاً قسمت این در امضاء :HSEنام و امضا بازرس 

 سایت: سرپرست/مدیر امضاء و نام مجری عمليات: سرپرست امضاء و نام

 :توقف رفو مجوز

 ایطشر رعایت و خطرات بارز رفو مشاهده با عمليات، اجرای محل از............  ساعت....................  مورخ در آمده بعمل بررسی به توجه با

 .دهد خودادامه فعاليت های به ميشود داده اجازه عمليات مجری به و شده توقف رفو عمليات، از ایمنی،

 توضيحات:

 :HSEنام و امضا بازرس 
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 پیمانکاران فرعیHSE مدیریت  -23

پياده سازی سيستم مدیریت تمامی پيمانکاران فرعی خود را نظارت كرده و بحث  hseشركت بنا بر تعهد و الزام به  استاندارد و مدل 

hse  مانکاران فرعی نموده است كه برای شركت بسيار مهم است در همين راستا اقدام به مستند كردن الزامات مورد نياز پيپيمانکار

ارد ایمنی و ملزم به رعایت استاندر پيمانکارفرعی گذاشته و بدینوسيله پيمانکار فرعی ادر اختيرا در زمان قرارداد  I-54با كد  نداین س

 بهداشت و محيط زیست شركت می شوند. 

 

 بازنگری – 24

و نسبت به  برنامه ریزی شدهماهه   ششدر دوره های سالی دو بار روش كار بدین صورت می باشد كه جلسات بازنگری مدیریت 

 . گرددتشکيل این جلسات در فواصل طرحریزی شده اقدام می 

، اهم موارد و مسایل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمو آوری  معاونتها  مدیر عامل و نماینده مدیریت موظف است با هماهنگی

 نماید .

هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسه را به عمل آورده و زمان تشکيل جلسه را به اطالی كليه شركت  ستوی سپس می بای

 كنندگان برساند .

وی برای هر یک از  . بر عهده نماینده مدیریت می باشد  F-15   ورتجلسه با كدمطابق با فرم ص اتو تهيه صورتجلس اتدبيری جلس

جلسات بازنگری مدیریت ، صورتجلسه ای را تنظيم نموده و خالصه موارد مورد بحث و بررسی و تصميمات اتخای شده در جلسه را ثبت 

پيگيری و اقدامات بعدی در نزد نماینده مدیریت  جهت هرگونه كليه حاضرین در جلسه  نماید . این صورتجلسات پس از امضاء می

 نگهداری و نسخه ای از آن جهت رعایت و اجرای اقدامات مورد نظر به افراد ییربط ارسال می گردد.

 مواردی كه در این جلسه بررسی می شود شامل موارد زیر می باشد .

ریت قبل و بررسی صورتجلسات مربوط به جلسات بازنگری نتایج اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ناشی از جلسات بازنگری مدی – 1

 مدیریت قبل 

  كارفرماوضعيت شکایات یا نظرات  – 7

 وضعيت اقدامات اصالحی و پيشگيرانه انجام شده و وضعيت پيگيری آنها – 3

 نتایج و گزارشات مميزی ها – 7

  محصوالتگزارشات عدم انطباق – 8

 ابی به اهداف ساالنه و موانو موجودگزارشی از ميزان پيشرفت و دستي – 3

 وضعيت برنامه های بهبود مستمر و كليه برنامه هایی كه در سيستم تغييری ایجاد نماید . – 4
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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 نتایج تجزیه و تحليل داده ها – 5

 توصيه هایی برای بهبود سيستم – 1

، تصميم گيری در مورد نياز به منابو  خدماتبود تصميماتی برای بهبود اثربخشی سيستم و موارد مطرح شده ، به، نتایج این جلسات 

 جدید و راهکارها و تصميم گيری در مورد اختصاص منابو الزم برای دستيابی به اهداف ساالنه می باشد .

روش چنانچه اقدامات اصالحی و پيشگيرانه در طی جلسات بازنگری مدیریت تصویب گردد ، نماینده مدیریت این تصميمات را مطابق 

 تعریف و پيگيری می نماید .P-03 با كد  اقدامات اصالحی و پيشگيرانه اییاجر

همچنين نماینده مدیریت ، مسئول پيگيری سایر مصوبات و موارد تعيين شده در جلسات در طی زمان تعيين شده و گزارش آن به 

 می باشد . مدیر عامل

ضرورت پيدا كند  تشکيل این جلسه HSEمدیریت اری جلسه بازنگری جهت برگزدر خار  از زمان از قبل تعيين شده   تبصره : چنانچه

 نماینده مدیریت هماهنگی های الزم را جهت تشکيل جلسه  انجام ميدهد.
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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد HSEاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 HSEتعهد به اجرای طرح -25
 تاریخ:                                     HSEطرح اجرای به التزام تعهدنامه                                                    

 :شماره                                                                                                                                

 :سازمان/ شركت نام

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

 :پروژه در همکاری موضوعات یا فعاليت نوی

 ایمنی، طرح معاد كه نمایم می تعهد بدینوسيله  سام بتن پردیس شرکت از تعهدآور امضاء اسناد حق هدارند پرویز صالحی تازه کند  اینجانب

 زیست و كار قوانين سایر و  11شهرداری منطقه  3اجرای عملیات رنگ آمیزی در سطح ناحیه پروژه  زیست محيط و بهداشت

 .بپذیرم را مذكور موارد رعایت عدم از ناشی حوادث هرگونه مسئوليت و رعایت نمایم قرارداد اجرای حين در را ایران در جاری محيطی

یا  ایشان به و دهد رخ ای حادثه پروژه اجرای محل در پوشش، تحت پيمانکاران و نعرات یا و خود عمل واسطه به هرگاه تعهدنامه، این برمبنای

این  و باشد داشته...  و شدن بستری جراحی، پزشکی، رسيدگی های قبيل از فوری خدمات ارائه به نياز كه گردد وارد صدمه ای ثالث اصاشخ

 .پرداخت نمایم و شده متقبل را آن های هزینه كليه گردم می متعهد پذیرد، انجام پروژه محل بهداشت و ایمنی واحد توسط خدمات

 .نمایم اجرا را آن آمد بوجود مذكور HSEطرح در تغييری گونههر ميشوم متعهد همچنين

 از و زیست محيطی ایمنی موارد رعایت عدم صورت در و گرفته عهده به را خود فرعی پيمانکاران و پرسنل نعرات، كليه توجيه مسئوليت اینجانب

 جانب از یا و تعيين قانونی ییصالح مراجو توسط كه احتمالی جانی و مالی خسارات و جرائم زیان، ضرر، هرگونه تا ميگردم متعهد ایشان، جانب

 .جبران نمایم را گردد مطالبه كارفرما از متضرر، حقوقی و حقيقی اشخاص

 تأمين كننده شركت مهر (:تعهدآور اسناد امضاء حق دارندگان) متعهدله تأیيد

  تاریخ:

 :امضا                                              پرویز صالحی تازه كند: نام

 

 


