
به نام خداوند بخشنده و مهربان

(طرح سالمت،ایمنی و محیط زیست)



طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟

شود،سندی است شامل جزئیات نسبتاً کاملی از نامیده می HSE Planزیست که طرح بهداشت، ایمنی و محیط•

در طول که (  (HSEزیستهای کاری در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطها، فرایندها و روشمجموعۀ برنامه

امع به این سند، به عنوان یک طرح ج. گیردعمر یک پروژه یا فرایند، صرفنظر از نوع و ماهیت آن مورد استفاده قرار می

ی زیست در یک سازمان اشاره کرده و چارچوب مدونهای جاری تاثیر گذار بر بهداشت، ایمنی و محیط رئوس فعالیت

-پیش،HSEاین سند تضمینی بر رعایت الزامات . کندهای مرتبط فراهم میهای الزم االجرا و مسئولیتبرای فعالیت

.باشدمی HSEمحیطی و بهبود عملکرد های زیستگیری ازبروز حوادث و آسیب



HSE Plan  بر اساس ساختار زیر تدوین گرددباید  .

HSEبازرسی ها و ممیزی های 

HSEجلسات 

HSEسیستم ثبت گزارش و تجزیه و تحلی 

ERP

HSEمدیریت عملکرد در 

PTW

پیمانکاران HSEمدیریت 

HSEکنترل عملیات 

اقدامات امنیتی

مقدمه و هدف

دامنه کاربرد

تعاریف و اصطالحات

شرح فعالیت ها و خدمات

HSEسیستم مدیریت 

HSEتشکیالت سازمانی 

HSEبرنامه های عملیاتی 

الزامات قانونی

فرایند مدیریت ریسک

HSEآموزش ها، صالحیت ها و آگاهی های 



مقدمه  و هدف

به صورت شفاف و روشن HSE Planتشریح اهداف تدوین •

 HSEتعیین مسئولیت های تدوین، تصویب ، اجرا، نظارت و بازنگری •

Plan 



دامنه کاربرد

.و اشخاص مشمول آن را مشخص نمایند HSE Planباید دامنه کاربرد •



تعاریف و اصطالحات

در این بخش اصطالحات کاربردی در سطح پروژه و نیز اصطالحات
ال برای مث. مربوط به مستندات مرتبط با پروژه تعریف می گردد

...تعریف خطر، حادثه، شبه حادثه و 



خدمات/ شرح فعالیت ها 

در این بخش مشخصات کلی پروژه مورد 
.نظر مطرح میشود



تشریح ماموریت ها، وظایف ، فعالیت ها و خدمات سازمان

رفتن لیست مناطق، نواحی ، اماکن تحت مدیریت که نیاز به در نظر گ

:دارند نظیر  HSEتدابیبر و مالحظات ویژه 

محل های که حضور همگانی مردم وجود دارد.

محل هایی که مدیریت ترافیک ضروری است

فضا های کاری محدود و فضا های بسته

 محل هایی که همواره افراد در معرض خطرات نظیر صدا، گرد و

.هستند. . .  غبار، عوامل زان آو ، مکان های مرتفع و 

ر خاص لیست فعالیت های ویژه کاری که نیازمند مالحضات و تدابی

HSEهستند.



 HSEتشریح سیستم مدیریت 

تعهد و رهبری•
خط مشی و اهداف استراتژیک•
سازمان، منابع و مستندسازی•
ارزیابی و مدیریت ریسک•
طرح ریزی•
اجرا و پایش•
ممیزی و بازنگری•



خط مشی

مشی به عنوان سند چشم انداز می خط 
باشد که بایستی اجرای آن در همه ارکان و

.در طول تمام پروژه قابل درک باشد



اهداف 
استراتژیک

اهداف کالن اهداف کالن اهداف کالن

اهداف خرد اهداف خرد

برنامه 
عملیاتی

برنامه 
عملیاتی



HSEچارت سازمانی واحد 

ینعناوذکرباشرکتارشدمدیریتتوسطشدهتأئیدسازمانیچارت
بهبایدبخشایندرHSEواحدها،پستاحرازشرایطوپستوسمت
یسازمانچارتنیزجزءپیمانکارانجهتشوددادهنمایششفافصورت

.گرددمیابالغوتهیه
آنهاهایمسئولیتوهانقشهمراهبهHSEبحرانیمشاغللیست





HSEتعیین مسئولیت ها و وظایف در حوزه 

HSEیهابرنامهقبالدرسازمانیسمتتفکیکبهافرادتکتکمسئولیت

ویاراختتفویضبابایدمسئولیتاینکهاستذکربهالزمشود،میاعالم
یستلبایداینکهمهمموردوباشندهمراهقدرتمنبعایجادومنابعاختصاص

.برگیرددرراHSEمواردکلیهشدهتکمیل



HSEبرنامه های عملیاتی زمانبندی شده 

برنامه های عملیاتی بهداشت•

برنامه های عملیاتی ایمنی•

برنامه های عملیاتی محیط زیست•



الزامات قانونی

بهمربوطقوانینمانندباشدمینظرمدپروژهسطحکهدرقانونیالزامات
وپزشکیآموزشوبهداشت،درمانوزارتواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارت

زیستمحیطسازمان



در برابر اشعهحفاظت 

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخر ها

آیین نامه عالیم ایمنی در کارگاه

آیین نامه ایمنی تعمیرگاههای وسائط نقلیه

آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

آیین نامه ایمنی امور پیمان

آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

ارتفاعآیین نامه ایمنی کار در 

کارگاه هادرعمومیبهداشتوحفاظتنامهآیین

کارگاه هاساختمانحفاظتیمقرراتونامهآیین

کارگاه هادراشیاءوموادونقلحملوسایلحفاظتینامهآیین

هاکارگاهدرایمنیعالئمنامهآیین

کاربهداشتوفنیحفاظتکمیتهنامهآیین

آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

گاه هاآیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی  در کار

کارگاههانامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در آئین



.

داخلیقوانین و مقررات 

ن در این قسمت مقررات داخلی کارگاه که به تأیید هیأت مدیرا
.  رسیده باشد ذکر می شود

ده که در عالوه بر قوانین ملی و بین المللی ذکر شده مقرراتی نیز مختص کارگاههای اجرایی تدوین ش
ه پروژه این قوانین نیز معتبر است و تخطی از آنها برای فرد خاطی جرایمی را در پی خواهد داشت ک

:شرح تعدادی از این قوانین بدین وسیله به استحضار میرسد
قبل از آگاهی کامل از طرز کار دستگاهها و ماشین آالت و حصول اطمینان از صحت و سالمت آنها 

استفاده از این تجهیزات ممنوع است



ارزیابی و مدیریت ریسک

معرفی تیم ارزیابی ریسک

تکنیک ها و روش های مورد استفاده

لیست خطرات شناسایی شده در سه حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

جدول تکمیل شده ارزیابی ریسک

نحوه پایش اثربخشی اقدامات کنترلی



HSEآموزش ها، صالحیت ها و آگاهی های 

HSEلیست دوره های اموزشی سالیانه •

HSEجدول زمانبندی آموزش های سالیانه •

مشخصات افراد برنامه ریزی مسئول برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی•

تشریح میزان کارآیی و اثر بخشی دوره های برگزار شدهع•

برنامه اموزشی برای نیروهای جدید الورود•



HSEبازرسی و ممیزی 

رآورد مستندات مالک ارزیابی های پروژه از نظر سیاست کلی مدیریت ارشد و جزئیات موارد الزام باید جهت ب
.شودمیزان فاصله یا انتظارات تدوین 

HSEبرنامه زمانبندی بازرسی ها و ممیزی های •

HSEتکنیک ها و روش بازرسی ها و ممیزی های •

HSEچک لیست بازرسی ها و ممیزی های •

HSEاعضا تیم بازرسی ها و ممیزی های •

HSEفرآیند آموزش اعضای تیم بازرسی ها و ممیزی های •

مسئولیت پیگیری نتایج حاصل•

تشریح فعالیت های ویژه یا مناطق خاص•



HSEجلسات 

و مکانیزم های تشکیل آنها در سطوح  HSEسازمان ها باید شرح جامعی از انواع جلسات
.مختلف ذکر نمایند

:حداقل اطالعات مورد نیاز
ت لیست انواع جلسات و کمیته های پیشبنی شده به همراه شرح اهداف و موضوع آنها و اعضای شرک•

کننده

جداول زمانبندی و برگزاری جلسات•

مکانیسم پیگیری مصوبات جلسه•

•TBM



حوادثفرآیند گزارش دهی و  تجزیه و تحلیل 

رش مواردی که نیاز به گزارش دارند برای مثال حوادث با ذکر زمان ماکزیمم ارائه گزا
.و مراجع ذیربط دریافت کننده باید مشخص شوند

مکانیسم اطالع رسانی ، ثبت و گزارش حوادث•
مسئولیت های گزارش و تجزیه و تحلیل•
مکانیسم اطالع رسانی حوادث به مراجع باالتر•
شرح مکانیسم پیشگیری از بروز مجدد•

آماریارائه شاخص های •



ERP (طرح واکنش در شرایط اضطراری ):
شدبامیموجودروشسهاضطراریشرایطتعیینجهتشود،میمشخصاضطراریشرایطابتدا
:شودمیگرفتهبکارتوأمصورتبهکه

Riskسند Assessmentمیشودشاملرازیادبسیارریسکبامواردکه.

زلزلهسیل،مثلطبیعیحوادث
مدیرتشخیصHSEدرواکنشاقداماتاضطراریشرایطتشخیصازپسعملیاتیسایت

مشخصERPکمیتهشود،میتعریفشدهبینیپیشاضطراریشرایطازکدامهربروزصورت
.دشومیدادهقراروظایفلیستدرراستادیوعملیاتیواحدهایازکدامهروظایفوشودمی
کمیتهاجراییوفنیتوانپایشجهتERPشودمیبرگزارمانورهایی.



حداقل اطالعات مورد نیاز

انواع وضعیت های اضطراری سازمان

ساختار و شرح وظایف مراکز واکنش در شرایط اضطراری

روابط عمومی و اطالع رسانی در شرایط اضطراری

 باشدانواع سناریوهای محتمل در رابطه با وضعیت های اضطراری که شامل سه مرحل زیر می:

طرح پیشگیری

طرح مقابله

  بازیابیطرح

برنامه زمانبندی مانورهای سالیانه پیش بینی شده

لیست سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری با شرایط اضطراری

 شدهبرنامه آموزشی پیش بینی



HSEمدیریت عملکرد 

باید به صورت شفاف و HSEروش ارزیابی و رتبه بندی سیستم 
ذکر شود تا بتوان ارزیابی از سیستم های HSE Planکامل در 

HSEپیمانکار و افراد زیر مجموعه آن ارائه کرد.



پیمانکاران HSEمدیریت 

لیست پیمانکاران و شرح وظایف آنها•

پیمانکاران HSEمسئولیت •

معیارهای صالحیت و انتخاب پیمانکاران•

پیمانکاران HSEبرنامه زمانبندی سالیانه بازرسی ئ ممیزی فعالیت های •



HSEکنترل عملیات 

اقدامات کنترل آلودگی خاک•

مدیریت پساماند•

الزامات و تدابیر ایمنی•

ایمنی کار در ارتفاع•

ایمنی انحراف ترافیک•

ایمنی حمل و نقل•

کار در فضا های بسته•

سیستم قفل زنی و برچسب گذاری ایمنی•

تجهیزات حفاظت فردی•

درمانیاقدامات پزشکی و •

کنترل آلودگی آباقدامات •

ری و ر محیط کار و مکانیسم پایش و اندازه گی.لیست عوامل زیان آو•
کنترل آنها

الزامات و تدابیر بهداشت محیط کار•

خدمات تخصصی مبارزه با آفات، حشرات، جوندگان و ناقلین، •
بهسازی محیط،

بهداشت اماکن تهیه و طبخ و توزیع  غذا•

بهداشت آب•

.بهداشت اماکن عمومی•

الزامات و تدابیر بهداشت عمومی•

الزامات و تدابیر محیط زیست •

هوااقدامات کنترل آلودگی •



اقدامات امنیتی

تشریح نظارت های امنیتی برای ممانعت از ورود افراد به کانون های خطر•

فضا ها و محیط های محصور شده و نواحی محدود شده•

مکانیسم کنترل ورودی ها و خروجی ها•

بازدیدکنندگان•



استخدامفرآیند جذب و 

زمانتاپروژهدراولیهورودومعرفیابتدایازپرسنلجذبمراحل
:شاملفعالیتانجام

پروژهبهورود-1
ارزشیابینحوهوآموزشمحتوایآموزش،نحوهآموزش،برگزاری-2
سالمتوضعیتشدنمشخص-3
کارگاهیشناساییوترددکارتاخذ-4
فعالیتشروعوجذب-5



PPEنحوه تأمین و امحاء 

وشوندذکربایدخصوصایندرمرجعاستاندارهایوقوانیناوالً
ردیفحفاظتتجهیزاتماتریسبایدشدهیادقوانینطبقثانیاً

دوینتمختلفهایشغلکلیهبراینیازنوعبامتناسبومناسب
.شود



PPE

شغل

عینککالهدستکشماسکگوشیپیشبندکمربندلباس کارگترچکمهکفش

-*برزنتیکاغذی-----انباردار

-*------نگهبان

HSE-*-پارچه ایکاغذیپالگ

جوشکاریچرمیفیلتردارپالگچرمی*چرمی-جوشکار

-الستیکی---**-برقکار

چرمیفیلتردارخلبانیچرمی*چرمی-فیتر

-برزنتیکاغذی---*-کارگر

بناییکاغذی--*-بتن ریز

*برزنتی---*--آرماتوربند

-برزنتی---*--نصاب

-برزنتی---*--ریگر

-کاغذیخلبانی---نجار

*سربی--سربی*--پرتونگار

-برزنتی---*-تأسیسات

-برزنتی-----داربست بند

--برزنتی-*پالگالستیکی---مکانیک

-چرمی-خلبانیچرمی-چرمی-آهنگر

--برزنتیکاغذی----خدماتی

---*------اداری

-------نقشه برداری

الستیکیفیلتردار-برزنتی-عایقکار

الستیکیفیلتردارخلبانیالستیکی-سندبالست

پارچه ای-پالگ----کارشناس سایت

---------راننده

-برزنتیکاغذیپالگالستیکی--اپراتور بچینگ

-برزنتی--الستیکی--سرویسکار

پارچه ای-*-----تکنسین سایت

برزنتی----قالب بند

آشپزی----پارچه ای--آشپز



(PTW)مجوز انجام کار 

لیست عملیات پر مخاطره که نیازمند اخذ مجاوز کارند•

انواع مجوزهای کاری•

نحوه گردش کار شامل مسئولیت درخواست، تایید، صدور و نظارت بر مجوزهای کاری•



HSE Final book

.شوندبایگانیشدهتعیینهایفرمتطیبایدHSEهایفعالیتتمامزمانی،فواصلدر

.شوندبایگانیHSE-PLANدرشدهذکرمواردیکلیهبایدهافرمتایندر



تباقی اسآمد این دفتر حکایت همچنان پایانبه 

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار


