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 هدف -1

 .باشدیمپیمانکاران  HSEارزیابی، انتخاب و مدیریت بر عملکرد  منظوربههدف از تدوین این سند ایجاد ساختاری منسجم 

 دامنه کاربرد -2

 تعاریف -3

اسناد و  بر اساسامضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را  سوییکشخص حقوقی است که  کارفرما: -3-1

در این سند  .باشدیمقانونی کارفرما، در حکم کارفرما  هایینجانشنمایندگان و  .مدارک پیمان به پیمانکار واگذار کرده است

 .گرددیمعنوان  سازمان اختصاربهباشد و در مواردی نی و خدمات ایم نشانیآتشسازمان منظور از کارفرما، 

 مهندس مشاور، مهندس ناظر: -3-2

مهندس مشاور شخصی حقوقی و یا حقیقی است که برای نظارت در اجرای کار در چهارچوب اختیارات تعیین شده بر ( الف

 .شودیماسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی 

ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در پایگاه است و در چهارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان مهندس  (ب

 .شودیمبه پیمانکار معرفی 

 بر اساسشخص حقوقی و یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را  پیمانکار: -3-3

 .باشندیمقانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار  هایینجانشنماینده و  .گرفته است عهدهبه اسناد و مدارک پیمان 

اجرایی  هاییتفعالانجام برخی  منظوربهشخص حقوقی و یا حقیقی است که از طرف پیمانکار اصلی  پیمانکار فرعی: -3-4

 .شودیمبکار گرفته 

اف عملکردی یک شرکت را در زمینه ایمنی، بهداشت و است که اصول و اهدیک بیانیه عمومی: HSE مشیخط -3-5

 .کندیمو چگونگی رسیدن به اهداف استراتژیک آن شرکت را بیان  زیستمحیط

3-6- HSE-Plan : شدهبینیپیشدستیابی به اهداف  منظوربهکه پیمانکار  یابرنامهطرح و HSE  و حذف یا کنترل خطرات و

 .باشدیم روزرسانیبهبسته به شرایط پروژه قابل تغییر و مستلزم  .کندیمپیشگیری از وقوع حوادث در طول مدت پروژه اجرا 

و تخصصی پرسنل، لباس  به مواردی نظیر موانع و عالئم هشداردهنده، آموزش ایمنی عمومی: HSEالزامات عمومی  -3-7

کاری الزام دارند،  هاییطمحکلی اصول و قواعد فراگیر ایمنی که در تمام صنایع و  طوربهکار و تجهیزات حفاظت فردی و 

 .گرددیماطالق 

از سوی پیمانکار به  شدهارائهو خدمات  هایتفعالمنظور از این دسته قراردادها، قراردادهایی است که با ریسک کم:  قرارداد

 ، ارزیابی و مدیریت ریسک به شمارهHSEکارفرما مطابق ماتریس ارزیابی ریسک مطابق با روش اجرایی شناسایی خطرات 

HSE-PR-03 گیردیمجهت بهبود مستمر( قرار  یزیربرنامهسطح ریسک کم ) در. 

از سوی پیمانکار به  شدهارائهو خدمات  هایتفعالاست که  منظور از این دسته قراردادها، قراردادهاییقرارداد با ریسک متوسط: 

 ( (As Low As Reasonably Practicable .گیردیمقرار  ALARPمطابق ماتریس ارزیابی ریسک در ناحیه  کارفرما

وی پیمانکار به از س شدهارائهو خدمات  هایتفعالمنظور از این دسته قراردادها، قراردادهایی است که  با ریسک باال: قرارداد

 .گیردیمکارفرما مطابق ماتریس ارزیابی ریسک در سطح ریسک غیرقابل تحمل قرار 
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و خدمات خود برای اجرای قرارداد بر اساس سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و  هایتفعالپیمانکار  نوع اول: قرارداد

 ندارد. HSE. به این معنی که از خود سیستم مدیریت دهدیمکارفرما ارائه  زیستمحیط

 زیستمحیطو خدمات را برای اجرای قرارداد بر اساس سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و  هایتفعالپیمانکار  قرارداد نوع دوم:

به کارفرما ارائه دهد.  HSE یهاشاخصخود را شامل آمار حوادث و دیگر  HSEگزارش عملکرد  بایستییمخود ارائه داده و 

کارفرما را تأمین  HSEپیمانکار، باید الزامات سیستم مدیریت  HSEالزم به ذکر است در این نوع قرارداد، سیستم مدیریت 

 با آن حرکت نماید. راستاهمنموده و 

 .متیق تریننازل به مقرر فاتیتشر تیرعا با خدمات از استفاده ای کاال دیخر: مناقصه -3-8

 هاتیمسئول -4

 .باشدمیمسئول نظارت بر حسن اجرای موارد مرتبط با این روش اجرایی  HSEدر امور  نماینده مدیریت -4-1

 .باشدیم HSE مدیر ادارهبر عهده این روش اجرایی  تهیه، تدوین، بازنگری، همچنین کنترل و نظارت برمسئولیت  -4-2

کارفرما  HSEمسئولیت نظارت مداوم بر اجرای روش توسط نیروهای پیمانکار را بر عهده دارد و نماینده  HSEاداره  -4-3

و اطمینان از رعایت  هایکاستو شناسایی  HSEنظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکار و حصول اطمینان از رعایت الزامات  فهیوظ

را بر عهده  HSEو ارزیابی اولیه  HSEو مسئولیت پیش ارزیابی  HSE، تهیه گزارشات و دستور جلسات HSEکلیه مفاد طرح 

 دارد.

 .باشندیمپیمانکاران سازمان موظف به اجرای این روش اجرایی  یهیکل -4-4

 .باشدیم HSE مدیر ادارهو تأمین صحیح منابع بر عهده  HSEپایش عملکرد، تأیید برنامه نظارت بر بازنگری و ممیزی  -4-5

پیمانکاران و سایر مدارک مرتبط اشاره شده  HSEکمیسیون معامالت مسئولیت ضمیمه نمودن روش اجرایی مدیریت  -4-6

 در روش اجرایی را به تمامی قراردادهای موجود و جدید بر عهده دارد.

 مشخصمعامالت  نامهآیین طبق که سازمان در معامالت از بخش آن مورد در میتصم اتخاذ و اظهارنظر و یبررس -4-7

 .باشدمی معامالت ونیسیکم عهده بر ،گرددمی

کمیسیون فنی  بر عهدهو اعالم نظر در این خصوص  هاایستگاهبررسی موارد فنی مربوط به خرید خودروها و تجهیزات  -4-8

 .باشدمی. ریاست کمیسیون فنی بر عهده مدیرعامل باشدمی

 .باشدمیمسئولیت تحویل مستندات مربوطه به پیمانکار به عهده کمیسیون معامالت  -4-9

بر عهده کمیسیون  زیستمحیطاطمینان از تعهد پیمانکار نسبت به الزامات مرتبط با بهداشت، ایمنی و مسئولیت  -4-10

 .باشدمیمعامالت 

 .باشدیم HSE مدیر ادارهپیمانکاران به عهده  HSE مسئولیت بررسی و امتیازدهی پرسشنامه پیش ارزیابیهمچنین  -4-11

 و موارد حقوقی: هایتمسئولسایر  -4-12

 .خواهد شد بینیپیشاصلی پیمان  ضمایمیکی از  عنوانبهزمان انعقاد قرارداد یک نسخه از این دستورالعمل 

 HSEصریح و روشن در فصل سوم تحت عنوان الزامات  طوربهاز پیمانکاران  خود را HSEکارفرما شرح مختصری از انتظارات 

 .دهدمیپیمانکاران در اختیار آنان قرار 

مفاد این  بر اساسالخطاب بوده و سایر موارد فصل عنوانبهدر صورت وجود تناقض در محتویات اسناد مناقصه، این دستورالعمل 

 .گرددمیدستورالعمل اصالح 
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با توجه به مفاد این دستورالعمل مسئول نظارت بر حسن  سازمان HSEکلیه مدیران اجرایی، کارشناسان و بازرسین مسئول 

 .باشدمیاجرای آن 

 لیستچکاز  اینسخهدر ضمن  .پیمانکار را پایش نماید HSEپیوست، عملکرد  هایلیستچکموظف است در قالب  سازمان

در اختیار پیمانکار  HSEسوابق  عنوانبه، مدیر پروژه و سرپرست کارگاه HSEز امضای مدیر تکمیل شده نهایی بایستی پس ا

 .شود قرار داده

 .از طریق کارشناسان متخصص و بازرسین ایمنی بر حسن انجام این دستورالعمل نظارت خواهد نمود سازمان HSEمدیریت 

که بنا  ایگونهبه، در صورت مشاهده شرایط یا رفتار ناایمن ایورهد بازدیدهایدر هر مرحله از  توانندمی سازمان HSEناظرین 

مجری یا ناظر پروژه اقدام به تعطیل نمودن کار تا  با هماهنگی به تشخیص، احتمال وقوع حادثه را دربرداشته باشد، شخصاً

 .نماید ناایمنبرطرف شدن شرایط 

متوقف شده و اقدام اصالحی مناسب  ، کار باید فوراHSEًعمومی هایدستورالعمل، مقررات و هاروشدر صورت عدم رعایت 

 .، برخورد قانونی متناسب اعمال خواهد شداین صورتصورت پذیرد و در غیر 

حصول اطمینان از کفایت شناسایی تمام خطرات توسط  منظوربهپیمانکار را  HSE PLANباید با توجه به نوع قرارداد،  سازمان

 .ایدپیمانکار ارزیابی نم

اما این امر  ؛و تخصصی کارکنان یاری نمایدپیمانکار را در برآورده ساختن تعهدات مربوط به آموزش عمومی تواندمی سازمان

 .کارکنان خود رها سازد HSEنباید پیمانکار را از مسئولیت در تضمین آموزش 

صرف شده در  هایهزینهسنل پیمانکار، کلیه پر HSE هایدورهدر صورت درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما برای آموزش 

 .کسر خواهد شد سازمانخصوص ارائه آموزش به پرسنل پیمانکار، از حساب مطالبات پیمانکار توسط 

کافی واجد  اندازهبهباید افراد مشغول به کار را ممیزی نماید تا اطمینان حاصل شود که افراد برای انجام ایمن کار  سازمان

 .باشندمیو تحت کنترل  شرایط، باتجربه

پیمانکار را کنترل نموده تا اطمینان حاصل نماید که برای مقابله با موارد  هایدستورالعملاضطراری و  هایبرنامهباید  سازمان

 .باشندمیکافی  نشدهبینیپیش

البته بدون اینکه  .آورد عملبه الزم را از عملکرد پیمانکار  HSEو یا ممیزی  HSEحق دارد در مواقع لزوم، بازرسی  سازمان

، شودمیبرای مناقصه دعوت  هاشرکتبعدی که از  هایپروژهنتایج ارزشیابی در  .شود دارخدشهتعهد پیمانکار در این زمینه 

 .دارند HSEمورد توجه واقع شده تا امور به پیمانکارانی واگذار گردد که کارنامه بهتری از نظر وضعیت 

مهندسین  یهاشرکتکه از خدمات  ییهاپروژهنظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل را در  هایمسئولیت تواندیمکارفرما  

 .، به ایشان محول نمایدکندیمدستگاه نظارت کارگاهی استفاده  عنوانبهمشاور 

مشاور با توجه به مفاد این دستورالعمل مسئول نظارت بر حسن  ربطذیو ناظرین  HSEکلیه مجریان طرح، نمایندگان مسئول 

 .باشدیماجرای آن 

نظارت نموده و  (۲طبق الزامات فصل )پیمانکاران در حین اجرا  HSEالزامات مشاور موظف است بر رعایت تمامی 

 .ارائه نماید هاآنالزم را به  هایییراهنما

کامل مطالعه نمایند و پس از امضای کلیه اسناد، بر اجرای دقیق و کامل  طوربهمل را مفاد این دستورالع اندموظفپیمانکاران  

 .باشندیمتحت سرپرستی خود ملزم  یهاپروژهاین دستورالعمل در امور و 

حفاری از ریزش،  هاییوارهدحفاظت از ) ، مانندشودیمآنچه که تأمین ایمنی فنی عملیات اجرایی عنوان  بایستیمپیمانکار  

باس )ل، مانند شودیمعنوان  HSEو آنچه که رعایت حداقل الزامات عمومی (...و هاپرتگاهآزمایش نوع خاک، حفاظ گذاری لبه 
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، تدارک دیدن تجهیزات اطفاء حریق، تجهیزات رسانیاطالعو  سازیفرهنگپرسنل،  HSEکار و وسایل حفاظت فردی، آموزش 

 .، در طول اجرای پروژه رعایت نماید(موردنیازاجرایی  یهاروشو  اهدستورالعملبهداشتی، 

 .پیشنهادی مناقصه به کارفرما ارائه نماید یهاپاکتقبلی خود را در  یهاپروژه HSE PLANاز  یانمونه تواندیمپیمانکار 

را به  شدهگرفتهخطرات پروژه را شناسایی و ماتریس ریسک مربوطه را تهیه نموده و اقدامات در نظر  باشدیمپیمانکار موظف  

 .نماید روزرسانیبه آن راکارفرما برساند و در طول پروژه  ییدتأ

اجرایی  پروژه HSE PLAN(در فاصله زمانی تجهیز کارگاه)پیمانکار موظف است در فاصله زمانی ابالغ قرارداد تا شروع کار  

 .نماید روزرسانیبهخود را به کارفرما ارائه و در صورت نیاز در طول پروژه آن را بازنگری و 

انتخاب پیمانکاران آگاهی پیدا کند و بداند که در مرحله ارزیابی و انتخاب پیمانکار،  یهاشاخصپیمانکار بایستی از معیارها و  

 .باشدیمو مردود  قبولغیرقابلضعیف  HSEپیشنهاد کمترین قیمت با سابقه 

 .نماید اجرارا در پروژه عملیاتی  (۳طبق الزامات فصل )پیمانکاران  HSEالزامات پیمانکار موظف است تمامی 

 یهاشرکتدریافت شده از )در پروژه،  مورداستفادهسنگین  آالتماشینپیمانکار موظف است نسبت به ارائه گواهی سالمت  

 .کارفرما اقدام نماید و از رانندگان دارای گواهینامه مخصوص استفاده نماید HSE ادارهبه ، (صادرکنندهمعتبر 

  ..باشدیمو حضور ایشان در طول زمان فعالیت اجرایی کارگاه  HSEنماینده   به داشتن  ملزم  پیمانکار
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 نجام کارروش ا -5

 اتیکل -5-1

 پیمانکاران HSE: قالب کلی سند مدیریت 1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت بر پیمانکار 

 حین انجام کار

(5-5)  
 

دوران مناقصه و ارزیابی 

 پیمانکاران

(4-5)  
 

تهیه اسناد مناقصه و 

 پیش ارزیابی پیمانکاران

(2-5) 
 

توسط پیمانکاران برتر، ارزیابی نهایی  HSE-Planتحویل اسناد مناقصه به پیمانکاران، تدوین 

توسط  HSE، انتخاب پیمانکار برتر، عقد قرارداد و تعهد به اجرای تعهدات HSEپیمانکاران از منظر 

 پیمانکار

مشتمل بر تهیه اسناد مناقصه، تعیین نوع پیمان و ریسک پیمان، ارائه اسناد پیش ارزیابی به 

ارزیابی کیفی(، تعیین پیمانکاران ) یازدهیامتپیمانکاران و سپس دریافت آنها از پیمانکاران جهت 

 پیمان هاییتفعالواجد صالحیت جهت انجام 

کارگاه، نظارت بر عملکرد ، شروع قرارداد و جلسه افتتاحیه، تجهیز HSE-Plan ییدتأمشتمل بر 

 HSEاز منظر  هایدهو گزارش  هایبازرستشویقی،  هاییستمسو  جرائمپیمانکار، 

(2) (1) (3) 
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 :باشدیمپیمانکار شامل سه بخش به شرح ذیل  HSEموضوعات مربوط به مدیریت 

 پیمانکار HSEپیش ارزیابی  (1

 :پیمانکار HSEارزیابی  (2

 و دعوت به مناقصه ریزیطرح 

  مناقصهدوران 

 ارزشیابی پیشنهاد فنی و انتخاب پیمانکار 

 :پیمانکار HSEمدیریت  (3

 جلسه شروع با پیمانکار منتخب 

 تجهیز کارگاه 

 اجرا 

 برچیدن کارگاه 

 مرحله پایانی 

 است. شدهدادهنشان  2خالصه در شکل  طوربهاصلی هر مرحله  یهاتیفعالمراحل قرارداد و : 2شکل شماره 
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 پیمانکاران HSEاصلی در مدیریت  هاییتفعال: 2شکل شماره 

 
 

 

 

 

 

 

دوران 

 مناقصه
 و درصد وزنی آنها HSEتعیین معیارهای ارزشیابی 

 

 

 

و  یزیرطرح

دعوت به 

 مناقصه

 تشریح کار

دامنه قرارداد/ برنامه 

/ تعیین نوع یبندزمان

ارزیابی هر پیمانکار و احراز 

صالحیت

 تکمیل مستندات مناقصه

 ارزیابییشپ
HSE 

 پیمانکار

انتخاب پیمانکاران دارای 

 نمره حدنصاب

 ارسال پرسشنامه

به  HSE ارزیابییشپ

 پیمانکار

 یدهنمرهبررسی و 

 هاپرسشنامه

تجهیز 

 کارگاه

 اجرا

برچیدن 

 کارگاه

مرحله 

 پایانی

ممیزی پیش از 

 اجرا

دستیابی به وضعیت پیش از 

 اجرا

پایش عملکرد و 

 HSEاجرای طرح 

 HSEحفظ سطحی از آمادگی در موضوعات 

 در طول برچیدن کارگاه

جهت مرحله احراز  ییدشدهتأکسب بازخورد برای ثبت پیمانکاران  گزارش پایانی

 صالحیت پیمانکاران در مناقصات آتی

جلسه شروع  

 یمانکارپبا 

 منتخب

قبل از شروع  HSEتهیه و تدوین طرح 

 کار

ارزشیابی 

پیشنهاد 

مناقصه و 

انتخاب 

پیمانکار

 بازنگری مناقصه

 انتخاب پیمانکار
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 خالصه در جدول زیر آمده است: صورتبهوظایف سازمان و پیمانکار در هر مرحله : 3شکل شماره 

 تعریف وظیفه نام مرحله ردیف
مدیر 

 اداره
HSE 

کمیسیون 

 فنی

کمیسیون 

 معامالت

امور 

 قراردادها
 پیمانکار

1 

تعیین سطح 

ریسک 

 پروژه

تعیین سطح ریسک پروژه بر اساس پارامترهای تعیین شده در 

روش اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به 

 HSE-PR-02شماره

    اجرا مشاوره

 
2 

 پیش ارزیابی
HSE 

 پیمانکار

   اجرا   اسناد فنی به همراه به پیمانکاران HSEپرسشنامه ارائه 

 اجرا     موردنیازدریافت، تکمیل و ارسال پرسشنامه به همراه مستندات 

   اجرا  مشاوره هاپرسشنامه یبررس و افتیدر

مطابق با فرم امتیازدهی به  که یمانکارانیپ انتخابارزیابی و 

 اندکرده بسک را حدنصابپیش ارزیابی پیمانکار 
   اجرا  مشاوره

   دریافت  اجرا معتبر و ارائه به امور قراردادها مانکارانیفرم فهرست پ لیتکم

 
3 

و  ریزیطرح

دعوت به 

 مناقصه

   اجرا   محدوده کار و دامنه کاربرد بندیزمانتهیه برنامه 

     مشاوره قرارداد HSEتعیین مفاد 

از پیمانکار  ستیبایمتهیه مدارک مناقصه و تعیین تعهداتی که 

 اخذ گردد
   اجرا  مشاوره

 اجرا     هیید از تیم مناقصأاخذ ت

ارسال مدارک مناقصه به پیمانکاران تعیین شده در مرحله پیش 

 ارزیابی
   اجرا  

برقراری تماس با کارفرما ، مدارک مناقصهو بررسی دریافت 

و ارسال اطالعات مورد درخواست  گونگی تکمیل آنچجهت 

 کارفرما

 اجرا    

4 
دوران 

 مناقصه

و  ، مالیHSEگروه سه  پیمانکار درمعیارهای ارزشیابی  تعیین

 HSEدرصد وزن  تعیین فنی و همچنین
   اجرا  مشاوره

   اجرا  مشاوره سایتاز  بازدیدجلسه و در صورت لزوم  برگزاری

     مشاوره HSEارزشیابی پیمانکاران منتخب از نظر 

 
انتخاب  5

پیمانکار و 

 عقد قرارداد

 بر اساستشکیل جلسه با کمیسیون فنی و ارزشیابی پیمانکار 

 توسط تیم مناقصه تأییدشدهمعیارهای ارزشیابی 
    اجرا مشاوره

   اجرا   انتخاب پیمانکار

     اجرا HSE-Planدریافت، بررسی و تائید 

  اجرا    موردنیاز یهاوستیپابالغ قرارداد به همراه 

6 

جلسه شروع 

با پیمانکار 

 منتخب

 اجرا اجرا   مشاوره برگزاری جلسه جهت تشریح چگونگی انجام کار

 اجرا حضور   حضور شدهنیتدو HSEتشریح طرح 

 اجرا 7

 اجرا    اجرا پیمانکار یهاتیفعالبازدید از 

 اجرا    مشاوره HSE اجرای طرح

 اجرا    مشاوره HSEعملکرد  پایش

 اجرا     آن وتحلیلتجزیهاعالم حوادث و 

 اجرا     آموزش و تمرین نیروهای پیمانکار

     مشاوره ممیزی و بازرسی
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 اجرا     اصالح نواقص

8 
برچیدن 

 کارگاه

 HSEبرچیدن مطابق با طرح 
 اجرا    نظارت

9 
مرحله 

 پایانی

 اجرا     گزارش پایانی توسط پیمانکار

ارزیابی عملکرد نهایی و مشخص کردن موارد مثبت موفق طرح 

 )در صورت نیاز ثبت در فهرست سیاه پیمانکاران(
     اجرا

   اجرا  مشاوره کسب بازخورد برای قراردادهای آتی با پیمانکار
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برای  هاپروژه. سطح ریسک گرددیمبرای هرگونه معامالت متوسط و باال در سازمان مناقصه برگزار تعیین سطح ریسک پروژه: 

 شمارهبه  HSEسازمان از پیمانکار از طریق روش اجرایی شناسایی خطرات و مدیریت ریسک  HSEتعیین سطح مطالبات 

HSE-PR-02  یسازبرآوردهتعهدات خود را در خصوص  بایستیمو بر اساس سطح ریسک تعیین شده پیمانکار  گرددیمتعیین 

 موارد تعیین شده اعالم نماید.

 پیش ارزیابی پیمانکاران تهیه اسناد مناقصه و -5-2

 3جدول شماره 
موارد  

 موردنیاز

 

نوع 

 قرارداد

-HSE گزارش آموزش

Plan 
نماینده 

HSE 

حداقل 

الزامات 
HSE 

ریسک 

 کم
 موردنیاز

 .باشدینم
 .باشدینم موردنیاز

 موردنیاز

 .باشدینم

ینم موردنیاز

 .باشد

تعهد به 

 اجرا

ریسک 

 متوسط
 موردنیاز

 .باشدینم
 گزارش حوادث

بر اساس 

تشخیص 

 سازمان

یک نفر 

)بر  وقتپاره

اساس 

 نامهآیین

 کارگیریبه

مسئولین 

ایمنی وزارت 

 کار(

تعهد به 

 اجرا

ریسک 

 باال

دوره 

آموزشی 
HSE 

 عمرانی*

 حوادث -

 آورانیزعوامل  یریگاندازه -

 محیط کار

 طب کار -

 هایزیمم -

 آموزشی یهادوره -

الزام به 

 ارائه

محاسبه تعداد 

نفرات بر 

اساس 

 نامهآیین

 کارگیریبه

مسئولین 

ایمنی وزارت 

 کار

تعهد به 

 اجرا

حداقل توانایی الزم را جهت انجام امورات مربوط به قرارداد  HSE نظرنقطههدف از این مرحله انتخاب پیمانکارانی است که از 

 :باشدیمکه سازمان ملزم به انجام آن است شامل موارد زیر  ییهاتیفعالدارند. در این مرحله 

 مانکارانیپ به HSE-FO-56 شمارهبه  پیمانکاران HSE ارزیابیفرم پرسشنامه پیش ارائه  .1

 HSEبه موارد فوق توسط اداره  یبررس و افتیدر .2

 حدنصاب HSE-FO-56 به پیش ارزیابی پیمانکار به شماره امتیازدهیمطابق با فرم  که یمانکارانیپ انتخابارزیابی و  .3

 .اندکرده بسک را
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 و ارائه به کمیسیون معامالت HSEتکمیل فرم فهرست پیمانکاران معتبر به شماره توسط اداره  .4

 :باشدیمپیمانکاران در این مرحله به شرح زیر  هاییتفعال

 دریافت پرسشنامه .1

 گونگی تکمیل آنچجهت  HSEبرقراری تماس با اداره  .2

 موردنیازتکمیل و ارسال پرسشنامه به همراه مستندات  .3

را در اختیار  HSE-FO-56 به شمارهپیمانکاران  HSEمعامالت باید پرسشنامه پیش ارزیابی کمیسیون  هامناقصهدر تمام 

پیمانکار طراحی گردیده است. با استفاده  HSEاستقرار سیستم مدیریت  پیمانکار قرار دهد. این پرسشنامه در ارتباط با وضعیت

 .گیردیممورد بررسی قرار  زیستیطمحبهداشت، ایمنی و  هایینهزماز این پرسشنامه شایستگی بالقوه پیمانکار در تمام 

و به سازمان  قرار دادهتکمیل شده را در پاکت ب  یهافرممستند به همراه  صورتبهخود را  HSEپیمانکار باید سوابق عملکرد 

الزم  کندیمو خدمات ایمنی تحویل دهد. همچنین در مواردی که یک پیمانکار تعدادی پیمانکار فرعی را مدیریت  نشانیآتش

پیمانکاران فرعی منتخب  زمینه اعمال نماید. ر خصوص به عهده گرفتن مسئولیت در ایناست پیمانکار اصلی، تعهد خود را د

 مربوط به حوزه عملکرد خود را داشته باشند. HSEبایستی شایستگی الزم برای رعایت تمام الزامات 

، مورد ارزیابی،  HSE-FO-56شماره به پیش ارزیابی پیمانکار به  امتیازدهیفرم  بر اساسو  HSEپیمانکاران توسط اداره 

،  HSE-FO-56شماره پیش ارزیابی به  نامهپرسشپس از اینکه پیمانکاران بر اساس فرم  .گیرندیمو انتخاب قرار  یبندرتبه

شماره به پیش ارزیابی پیمانکار به  امتیازدهیمطابق با فرم  HSE مدیر ادارهمورد ارزیابی قرار گرفت،  HSE مدیر ادارهتوسط 

HSE-FO-56   توسط  هاآنمشخص شده و اسامی  اندکردهنمره را کسب  حدنصاب. پیمانکارانی که دهدیمبه پیمانکار امتیاز

شناسایی پیمانکاران شایسته و مورد تأیید  منظوربه HSE-FO-57شماره در فرم فهرست پیمانکاران معتبر به  HSE مدیر اداره

و امتیاز  گرددیم، به کمیسیون معامالت ارائه نمایندیمرا رعایت  HSEکه قادر به انجام مؤثر کار هستند و همچنین موازین 

 باسابقهت پیشنهاد کمترین قیم .گرددیمثبت  HSE-FO-56شماره به پیش ارزیابی پیمانکار به  امتیازدهی فرمپیمانکاران در 

HSE تعریف شده دست پیدا کنند برای  قبولقابل؛ بلکه پیمانکارانی که به حداقل نمره باشدیم، مردود قبولیرقابلغ

 .گیرندیمپیش از قرارداد مورد ارزیابی قرار  HSEالزامات  یسازبرآورده

 برحسب HSE مدیر ادارهتوسط   HSE-FO-56شماره به پیمانکاران  HSEتبصره: موارد مندرج در فرم پرسشنامه پیش ارزیابی 

در پرسشنامه توجیه شود و تا آنجا که امکان دارد  ذکرشدهپیمانکار باید در خصوص موارد و  گرددیمنوع فعالیت پیمانکار تهیه 

و هرگونه اسناد  هاپاسخبا ارائه اسناد کمکی اثبات شود.  تواندیمبر پاسخگویی کامل و صحیح سؤاالت تأکید شود که این امر 

 باشد. سازمان یمشخطکمکی باید دقیقًا مرتبط با مقررات سازمانی و 

 دوران مناقصه و ارزیابی پیمانکار -5-3

. باشدیم سازمان HSE اداره یقاز طر یمانکاربه پ یرساناطالعخطرات کار و  ییشناسا اقدام ینترمهمپیش از اجرای این مرحله، 

منتخب  یمانکارانو به پ یینخطرات کار تع یسکر یزاننوع قرارداد و م بر اساسمرحله  ینشرح کار و مدارک مناقصه در ا

 .شودیمارسال تعیین شده در مرحله قبل، 

 موارد زیر را انجام دهد: بایستیمسازمان در این مرحله 

 ، محدوده کار و دامنه کاربردبندیزمانبرنامه تهیه  .1

 قرارداد HSEتعیین مفاد  .2

 از پیمانکار اخذ گردد ستیبایمتهیه مدارک مناقصه و تعیین تعهداتی که  .3

 به پیمانکاران تعیین شده در مرحله پیش ارزیابی ارسال مدارک مناقصه .4
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عمرانی نمایندگان  یهاپروژهکمیسیون فنی و در مورد  گرددیمدر خصوص خرید تجهیزاتی که منجر به برگزاری مناقصه 

 .ندینمایم هاشنهادیپاقدام به بررسی  HSEه همراه نماینده مدیریت در امور معاونت فنی و توسعه ب

در قراردادها، با توجه به نوع قرارداد توسط کمیسیون فنی و یا معاونت فنی و توسعه و مشاوره با اداره  HSEتعیین درصد وزن  

HSE  شماره با توجه به دستورالعمل انتخاب و ارزیابی پیمانکاران بهHSE-FO-56  در این مرحله مدارک گرددیمتعیین .

. در این مرحله در صورت رندیگیمتعیین شده مورد ارزیابی قرار  یهاشاخصدریافتی از پیمانکاران مورد بررسی و بر اساس 

 .ردیپذیمنیاز با پیمانکار جلساتی برگزار و در صورت لزوم بازدید از سایت صورت 

 و دعوت به مناقصه ریزیطرح -5-3-1

 :شودیمو دعوت به مناقصه به شرح زیر انجام  ریزیطرحدر طول مرحله  HSE هاییتفعالکلی  طوربه

  تعیین نوع قرارداد و تعیین مفاد بندیزمانتشریح محدوده کار، تعیین دامنه کاربرد، برنامه ،HSE در هر قرارداد 

 تعهد پیمانکار به اجرای الزامات سازمان در صورت برنده شدن 

 ارائه  الزامHSE-Plan وین توسط پیمانکار مطابق با دستورالعمل تدHSE-Plan  شماره پیمانکاران بهHSE-WI-02 

  ارائه حداقل الزاماتHSE توسط سازمان 

  HSE-FO-59شماره فهرست سیاه پیمانکاران به فرم الزم به ذکر است کلیه موارد فوق منوط به عدم حضور پیمانکار در 

 .باشدیم

با پیمان خود را در  موردنیازموراد  3متعهد گردد بر اساس سطح ریسک قرارداد مطابق جدول  بایستیمهمچنین پیمانکار 

 .نمایدیمدر نظر گرفته و اجرا  هاینههزبرآورد 

 یهاکارگروهبر عهده  دهدیمطور جامع پوشش قرارداد را به HSEاسناد مناقصه، الزامات  کهینامسئولیت اطمینان از  

و خدمات ایمنی باید به این نتیجه برسد که از پیمانکار  نشانیآتشسازمان  درنهایت .باشدیمدر حوزه مربوطه  HSEتخصصی 

انجام  موردنیاز HSEکار را مطابق با استانداردهای  تواندیمبه ارائه پیشنهاد مناقصه، رضایت کامل داشته و پیمانکار  شدهدعوت

 دهد.

شفاف توسط پیمانکار درباره عملکرد  یدهگزارشو الزامات  HSEمدیریت  گانههفتمناقصه باید با توجه به عناصر  HSEاسناد 

HSE  خود در طول اجرای قرارداد ایجاد شود و توقف کار پیمانکار چنانچه الزاماتHSE  مستند گردد. بایستیمرا رعایت نکند 

 :رارزشیابی پیشنهاد مناقصه و انتخاب پیمانکا -5-3-2

تدوین نموده و جهت تائید به اداره  پیمانکاران HSE-Planتدوین  سندخود را مطابق با  HSEدر این مرحله پیمانکار باید طرح 

HSE  ارائه نماید. ادارهHSE  طرحHSE  پیمانکار را بررسی و در صورت وجود نواقص یا ابهامات در طرح، مشکالت را به پیمانکار

. این روند تا زمان رفع شودیمتحویل داده  HSE. پس از رفع موارد مذکور طرح مجدداً جهت بررسی به اداره نمایدیماعالم 

 تأییدیه مناسب اخذ گردد. کامل کلیه موارد ادامه خواهد داشت. پس از انتخاب نهایی پیمانکار، باید از واحد کمیسیون معامالت

. دهدیمبه نماینده پیمانکار ارائه  دییسدر قالب به را هنگام عقد قرارداد  HSEامور قراردادها کلیه اطالعات الزم مرتبط با 

 :باشدیمشده شامل موارد زیر تحویل داده دییس

 سازمان مشیخط -

در جهت باال بردن سطح آگاهی پیمانکار نسبت به موضوعات بهداشت، ایمنی و  HSEاطالعات عمومی  -

توسط پیمانکار  بایستمیکه  هاییفرم یکلیه واینده پیمانکار زیست و پاسخ به سؤاالت تخصصی نممحیط

 تکمیل شود.
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 پیمانکار موردنیاز هایدستورالعملاجرایی و  هایروش -

مشخص گردد و چنانچه نیاز به اقدامات بیشتری  HSE ازلحاظالزم است برای اخذ قرارداد، وضعیت جاری آمادگی پیمانکار 

ان باهمرا برای پیمانکار  HSE موردنیازو منابع  هاینههزپیش از اجرای قرارداد باشد این امر مشخص گردد. در این مورد باید 

 کیفیتی که در پیشنهاد مناقصه قید شده است ارزیابی نمود.

و همچنین زمان الزم  شدهاضافهمدیر امور مالی باید تخمین هزینه منابع  وجود دارد، HSE هاییکاستدر مناقصات هرجا که 

آورد و این مالحظات را هنگام ارزشیابی پیشنهاد مناقصه مورد  حساببهبرای ارتقاء عملکرد و رساندن آن به حد استاندارد را 

 توجه قرار دهد.

 اظهارنامهفرم ، یکپارچه سازمان مشیخطراستای تعهد به  بایست دریمهر یک از پیمانکاران منتخب در زمان عقد قرارداد، 

HSE  شمارهبه HSE-FO-60 .را تکمیل و مهر و امضا نمایند 

خیلی سریع پس از عقد قرارداد و پیش از شروع کار، با پیمانکار برگزار شود. با برگزاری این  یدبا HSE همچنین جلسات آغازین

از خطرات محیط کاری و عملیات خود و نیز  هاآناطمینان حاصل کرد که نیروهای پیمانکار و سرپرستان  توانیمجلسات 

آگاهی دارند. سایر عناوینی که در این  HSEاجرایی مرتبط با  یهاروشقوانین و مقررات، هشدارها، ارتباطات اضطراری و 

 :باشدیمشامل موارد ذیل  گردندیمجلسات مطرح 

 برای اجرایی شدن HSE طرحتأیید  -

 HSEتأیید صالحیت کارکنان پیمانکار از نظر  -

 HSEتأیید اهداف عملکردی  -

 HSEاجرایی  یهاروشقواعد کاری و  بر اساسسازمان،  یمشخطتوزیع و تشریح  -

و  هایزیمم، HSEبرای رویدادهای برجسته و مهمِ پیش از اجرا، جلسات  هایتفعال بندیزمانتأیید محدوده و برنامه  -

 هایبازنگر

 اضطراری سازمان و پیمانکار یهاطرح -

 است. شدهشناختهدر طرح واکنش در شرایط اضطراری  هاآنثالث برای اطمینان از اینکه نقش  یهاگروهارتباط با  -

 مناسب هستند HSEآموزش و استقرار  یهاطرحتأیید اینکه  -

 حادثه یگزارش دهروش اجرایی  -

مورد توجه  HSE هاییستمسدر زمان برگزاری جلسات آغازین باید فرصت بررسی شواهد فیزیکی در خصوص مناسب بودن 

 از: اندعبارتقرار گیرد. برخی از این شواهد 

  تجهیزاتHSE 

 ارتباطات مکانیزم 

 و ارزیابی خطرات بهداشتی، تسهیالت پزشکی و طرح واکنش در شرایط اضطراری شناسایی 

  برنامه ارتقاء آگاهیHSE 

 یهادستورالعمل HSE 

 زیستیطمححفاظت از  یهابرنامه 
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 HSE یهانهیهز -5-3-3

جداگانه در نظر گرفته  صورتبه HSEالزامات  سازیپیاده هایهزینهباید  شودمیدر اسنادی که در مناقصه به پیمانکار داده 

 شامل موارد ذیل باشد: تواندمیقرارداد  HSE هایفعالیتبرای  گذاریقیمتشود. 

 هاممیزی 

 جلسات 

 هایآموزش HSE 

 تسهیالت بهداشتی 

 تجهیزات حفاظت فردی 

 انگیزشی هایبرنامه 

  نشانیآتشتجهیزات ایمنی و 

  و ادوات کار آالتماشینبازرسی فنی 

 هایپایش HSE  محیط کار آورزیانعوامل  گیریاندازهو 

 معاینات صنعتی کارکنان 

  نمایندهHSE پیمانکار 

هزینه اقالم  بر اساسدقیق و کارشناسی  صورتبه. این درصد یابدیماختصاص  HSEدرصدی از کل مبلغ قرارداد به امور 

پیمانکار از ابتدای قرارداد موظف به اجرای . گرددیمسازمان اعالم  به HSE PLANدر طرح توسط پیمانکار محاسبه و  موردنیاز

و مدیر پروژه قابل  HSEپیمانکار و تأیید امور  یتوضعصورتپس از اعالم  HSEبه امور  یافتهیصتخصو مبلغ  باشدیمآن 

 پرداخت است.

 ضروری است پیمانکارانی انتخاب شوند که توانایی و صالحیت انجام کار را داشته باشند. 

   ایمن باید شامل سوابق پیمانکار در رابطه با بهداشت، ایمنی و  طوربهمعیار انتخاب عالوه بر انجام کار

 .نیز باشد زیستمحیط

 باید پیمانکارانی را انتخاب نماید که قادر به انجام کار مطابق با مقررات  سازمانHSE باشد. 

   به اثبات برسد هایبازنگرپیمانکار باید در  محیطییستزبهداشتی، ایمنی و  یهابرنامهکفایت. 

   باید شامل برگه اطالعات ایمنی گرددیمهرگونه پیشنهاد مناقصه که برای تأمین مواد اولیه ارائه ،

(MSDSنیز باشد ). 

   باید شامل برگه اطالعات گرددیمکه برای تأمین دستگاه و یا تجهیزات ارائه  یامناقصههر پیشنهاد ،

 ایمنی و مخاطرات کار با دستگاه نیز باشد.

   حاوی اطالعات زیر باشد بایستیماین برگه: 

 (هادستگاهخطرات مکانیکی )مانند نقاط گیر در  -

 (...خطرات بهداشتی )مانند میزان صدا، تشعشع و -

 ویژه. یهامحافظتو  هاحفاظ -

 حفاظت الزم توسط شرکت مزبور هرگونهپیشنهاد  -

نباید قرارداد عقد شود، مگر آنکه عالوه بر اخذ موافقت نباشد  سازمانپیشنهادی که مطابق با قوانین  هرگونهبرای  :تبصره

 .باشدیممیسر  HSEباالترین رده مدیریت شرکت، صراحتاً بیان نماید که چگونه انجام ایمن کار و منطبق با اصول 
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   به عملپیمانکار باید متعهد شود که در صورت عقد قرارداد اقدامات الزم برای اصالح موارد مربوطه 

 .آوردیم

   ادارهپیمانکار باید پس از عقد قرارداد ملزم به رعایت موضوعات کلی ذیل و ارائه گزارش به HSE سازمان 

 .گرددیم

مثال آزمایش نوع خاک محل حفاری  عنوانبهالزم از محیط کار برای شناسایی خطرات احتمالی ) هایارزیابیانجام  -

 برای تدبیر اقدامات احتیاطی(

 محیطیزیستارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و  -ایمنی و اضطراری  هایدستگاهتدارک تأسیسات و  -

 HSEترتیب الزم برای مشارکت نیروی کار در امور  -

 گزارش رویدادها و حوادث  -

 اضطراری یهادستورالعملتدوین  -

 بر پیمانکار در حین اجرای کار نظارت -5-4

پیمانکار مطابق با دستورالعمل نظارت بر  HSEشده در طرح باید از انطباق عملکرد پیمانکار با الزامات تعیین HSE مدیر اداره

 اطمینان یابند.  HSE-WI-43شماره عملکرد پیمانکاران به 

پرسنل  آموزشپیمانکار،  HSEشده در طرح یفتعر HSE نظارت در مرحله اجرا شامل تعهد مدیر ارشد پیمانکار و اجرای اهداف

شده توسط پیمانکار در خصوص انجام هاییبازرسپیمانکار، بررسی منظم و بازنگری و پایش کیفیت عملکرد پیمانکار، پایش 

 هاییتفعال هاییبازنگرو  HSE هاییزیمم/ هایبازرسصورت گرفته از سوی وی و میزان کارایی  هاییگیریپحوادث و 

 ماهیانه صورتبهحداقل  HSE منظم جلسات .باشدیمپیمانکار( در پروژه  HSEخلی کنترل پیمانکار )شامل بازرسی سیستم دا

 برگزار گردد. ستیبایمپیمانکار  توسط

 نماید. یبازرسسازمان باید تضمین صالحیت و برنامه آموزشی پیمانکار را پایش و  HSEدر طول اجرای کار، نماینده اداره 

 تواندیمباشد و پیمانکار می HSEبازرسی و ممیزی، مسئولیت اصلی پیمانکار است. مسئولیت ارزیابی ادواری بر عهده نماینده 

مربوط به  یهاافتهیانجام گردد. نتایج  HSE-FO-58شماره به  مانکاریپ HSE یادوار یابیارز لیستچکفرم مطابق نمونه 

 پیمانکار ارائه شود. مستقرشده، باید به دفتر مدیریت پیمانکار و کارگاه هاآنشات پیگیری و همچنین گزار هایزیممو  هایبازرس

 تیم پیمانکار و شرکت او است. HSEداخلی از وظایف نماینده  HSEبرگزاری جلسات 

 جلسه شروع با پیمانکار منتخب -5-4-1

هدف از این جلسه بحث پیرامون چگونگی انجام کار بر اساس انتظارات کارفرما همچنین انتقال اطالعات مربوط به خطرهای 

با حضور نماینده کارفرما و مدیرعامل شرکت  یاجلسهموجود، در چارچوب شرح کار است. برای یک پیمانکار جدید، در ابتدا 

که مسئولیت این جلسه به عهده امور  گرددیماز امور قراردادها برگزار  یاندهینماسازمان و  HSE مدیر ادارهپیمانکار و 

 .باشدیمقراردادها 

در فاز پیش از اجرا و گرفتن پروانه رسمی برای هرگونه  HSEطرح  یسازادهیپانجام الزامات و تهیه و  فهیوظنماینده پیمانکار 

 ت در طرح را دارد.انحراف از شروط و مقررات قرارداد یا ایجاد اصالحا
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 استقرار نیروها و تجهیز کارگاه -5-4-2

به شرح  ردیگیمانجام  HSE-WI-43شماره  به مانکارانینظارت بر عملکرد پاصلی این فاز که مطابق با دستورالعمل  یهاتیفعال

 :باشندیمزیر 

با شروع فعالیت  زمانهمرا  مانکاریپ یاز اجرا شیپ یهاتیفعالباید عملیات نظارت، پایش، بازرسی و ممیزی  HSEاداره 

و برگزاری جلسات پیشرفت کار با  گرددیمپیمانکار فعال شده و اجرا  HSEپیمانکار آغاز کند تا اطمینان حاصل نماید که طرح 

و نماینده پیمانکار برای بازنگری صورت گیرد. مسئولیت نظارت بر عملکرد پرسنل پیمانکار در  HSEحضور نماینده اداره 

 پیمانکار است. HSE، بر عهده نماینده HSEوضوعات م

با بررسی  زیستمحیطاز تعهد پیمانکار نسبت به الزامات مرتبط با بهداشت، ایمنی و  ستیبایمدر مرحله تجهیز کارگاه، 

تجهیزات  نیتأماز خطرات محیط کاری و عملیات،  هاآن، میزان آگاهی نیروهای پیمانکار و سرپرستان HSE یهادستورالعمل

HSE پزشکی و تخلیه مصدومین، آمادگی واکنش  یهاتیفور، تسهیالت پزشکی، طرح خدمات و هاسکیر، شناسایی و ارزیابی

 اطمینان حاصل گردد. HSEو برنامه ارتقاء آگاهی پرسنل از موارد مرتبط با  ستیزطیمحدر شرایط اضطراری، حفاظت از 

 :باشدیماین مرحله به ترتیب شامل موارد زیر 

و توجیهی اعالم شروع به کار با تکمیل و امضای فرم جلسه اعالم شروع به کار  سازیشفافجلسات  :به کار شروعاعالم 

 :به موارد زیر توجه گردد بایستیمدر این خصوص  .شودیمانجام ( ۳پیوست )

و  مدیرعامل HSEو نمایندگان  رئیسجلسات شروع به کار بهتر است بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تجهیز کارگاه با حضور  

 .گردد برگزار HSEپیمانکار در دفتر  HSEنماینده 

سوابق  کهینحوبه .در این مرحله صالحیت کارکنان یکی از مباحث کلیدی است :و تجهیز کارکنان و تجهیزات آوریجمع

موضوع تطابق سالمت  .باشد هاآنکارکنان پیمانکار باید مطابق با نیازهای شغلی  یهامهارتتحصیلی، آموزشی، تجربیات و 

 .نیز از موارد ضروری است موردنظرجسمانی و روانی فرد با شغل 

باید مطابق با استانداردها و مقررات  شودیمکلیه تجهیزات، ابزار و مواردی که توسط پیمانکار برای اجرای پروژه به کار گرفته 

 .در اسناد مناقصه باشد شدهمطرح

 :اقدامات بنیادی در تجهیز کارگاه 

 در هر منطقه اجرابرگزاری جلسات داخلی پیش از طراحی و  

 طبق نظر کارفرما HSE یهابرنامهدر خصوص زمان و نحوه ارائه گزارش پیشرفت  ریزیبرنامه 

 کارآموزش کارکنان پیمان 

 HSEاعمال نظارت و سرپرستی کارفرما و مهندسین مشاور بر پیمانکار در خصوص مسائل  

در کلیه  HSEه الزامات مربوط به سیستم مدیریت یلکدر این مرحله ضرورت دارد که استانداردها، مقررات و  :اجرای قرارداد

باید برنامه ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به شرایط  ضمناً .، توسعه، برچیدن و تغییر مدنظر قرار گیرداجرامراحل طراحی، 

 .گردد اجراعادی، غیرعادی، اضطراری و بحرانی در کلیه مراحل فوق 

 :در اجرای قرارداد HSEراهکارهای حصول اطمینان از رعایت استانداردها و مقررات 

 :پیمانکار را از طریق ارزیابی موارد زیر مشخص نماید HSEکارفرما موظف است اثربخشی عملکرد 

 کارفرما HSEپیمانکار و تناسب آن با محل کار و استانداردهای  HSE یهابرنامهکامل بودن  

 یزان بروز حوادث و صدمات م
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و  شوندیمگماشته  افراد موجود در محل یا افرادی که توسط پیمانکاران HSE هاییتمسئولکارکنان پیمانکار که  HSEبرنامه  

 .دهدیمرا شرح  هاآنهمچنین تخصص و اختیارات 

 HSEاصول اجباری و انضباطی پیمانکار در صورت تخلف از  یهابرنامه 

 .لیستی از تجهیزات حفاظت فردی که توسط پیمانکار فراهم خواهد شد 

رفع یا به حداقل  منظوربهکه  ییهاگاممودن ات پیمانکار در زمینه شناسایی خطرات مهم شغلی و لیست ننظرنقطهشرحی از  

 .منجر به حادثه گردد، به کار گرفته خواهد شد تواندیمکه  یابالقوهرساندن خطرات 

 .کامل نمودن الزامات قانونی به کار گرفته خواهد شد منظوربهپیمانکار که  HSE یهابرنامهتوصیفی از  

 آموزشی کارکنان پیمانکار یهابرنامهتوصیفی از  

کارفرما مراجعه نموده و ضمن مصاحبه حضوری و  HSEپیمانکار موظف است پس از امضا و تبادل قرارداد، به دفتر مدیریت  

 .را امضا و مهر نماید (۱۶ پیوست) HSE، فرم تعهدنامه HSEارائه برنامه 

 انتخاب ناظر/ ناظرین -5-4-3

، بایستی حداقل شوندیمپیمانکار تعیین  یزیستمحیطو  یمنیا بهداشت، عملکرد افرادی که برای انجام عملیات نظارت بر

 زیر را دارا باشند: هایییتواناو  هایتصالح

 داشته باشد. آشنایی موردنظرپروژه پیمانکار  هایفعالیتبا  -

 آموزشی الزم را گذرانده باشند و یا دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشند. هایدوره -

 برقراری ارتباط مناسب با کارکنان را داشته باشند.قابلیت  -

 از اسناد و اطالعات شرکت پیمانکاری حراست نمایند. -

 از اعضاء شرکت پیمانکار نبوده و مخالفت، تضاد یا اشتراک منافعی با شرکت پیمانکار نداشته باشند. -

 زیستی پیمانکاراننظارت بر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط -5-4-4

زیر به  ذکرشدهماهیانه از طریق موارد  صورتبه بایستیمو خدمات ایمنی شهرداری تهران  نشانیآتشسازمان  ناظر یا ناظران

 بازرسی و کنترل بپردازند:

 مصاحبه با کارکنان پیمانکار و ذینفعان در صورت نیاز

 بررسی مدارک و مستندات

 مشاهده فعالیت کارکنان در حین اجرا

 HSE-WI-43شماره  پیمانکاران بهHSE  کردنظارت بر عمل لیستچکتکمیل 

 روزبهخود را در زمان ارزیابی آماده و ی زیستمحیطبهداشت، ایمنی و مدارک و مستندات عملکرد  اندموظفپیمانکاران 

تا  تواندیمنقص/ کمبود مستندات، پیمانکار  هرگونهو در صورت درخواست به دستگاه نظارت ارائه نمایند. در صورت  داشتهنگه

و ارائه مستندات تکمیلی اقدام نماید و دستگاه نظارت در صورت تأیید  هاآنیک هفته پس از ابالغ نتیجه ارزیابی نسبت به رفع 

، در غیر این صورت امتیاز ارزیابی نمایدیماقدام  شدهدادهنسبت به تجدیدنظر در امتیاز  شدهارائهرفع نقص یا کمبود مستندات 

 .شودیمه از زمان ارزیابی، قطعی تلقی پس از پایان یک هفت
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 تعیین امتیاز کل -5-4-5

 :گرددیمارزیابی عملکرد پیمانکاران امتیاز کل با توجه به موارد ذیل تعیین  لیستچک بر اساس

 .در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشد شدهدادهامتیازات تخصیص 

ارزیابی عملکرد پیمانکاران باتوجه به  لیستچک هایشاخصید به هر یک از جداول جد یدرصورتی که نیاز به افزایش معیارها

افزوده شده و  لیستچک به HSE مدیر ادارهمربوطه و تأیید  هایمعاونتنوع پیمان باشد، این معیارها با پیشنهاد ناظر اجرایی 

 .باشدمیو پیمانکار ملزم به رعایت آن  گرددمیبه پیمانکار ابالغ 

 اقدامات انضباطی -5-4-6

مدیر ماهیانه و حوادث توسط  هایارزیابینظارت بر عملکرد و مطابق با  هاییستلچکهمچنین اقدامات انضباطی نیز بر اساس 

 :گرددیماعمال  HSE اداره
 اقدامات جمع امتیاز ارزیابی

 درصد 25-0
 جریمه نقدی برای بار اول

 در صورت تکرار قطع همکاری

 درصد 25 -50
 تذکر و درج در پرونده پیمانکار

 در صورت تکرار جریمه نقدی و در صورت موارد بعدی قطع همکاری

 درصد 75-50
 تذکر برای رفع موارد مشکل

 در صورت تکرار جریمه نقدی

 (75-90جلسه با پیمانکار برای حل موارد ) درصد 75 -100

و  آمدهیشپی و ایمنی و بهداشت خود را به همراه آمار حوادث ستزیمحیط هاییتفعال باریکپیمانکاران وظیفه دارند ماهی 

 مدیر ادارهزیستی به مطابق با گزارش عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط  HSEمدیر ادارهتوسط  شدهخواستههمچنین موارد 

HSE .ارائه دهند 

  



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 21 صفحه:

 

 

 

 مراجع -6

 .ندارد

 پیوست -7

 الزامات عمومی پیمانکاران: 1پیوست 

 .کندیمبیان  باشدیمکه پیمانکار موظف به اجرای آن  HSEدر این فصل کارفرما انتظارات خود را در زمینه 

 :کلیات-۱

 .باشدیمبه عهده پیمانکار  هایتفعال HSEمسئولیت اولیه تأمین 

شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و همچنین ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت  هاینامهآئیناین دستورالعمل، مکمل 

و پیمانکار موظف است مواردی از قانون و ضوابط مذکور را که در این دستورالعمل نیامده است نیز به  باشدیم زیستمحیط

 .آوردمورداجرا در

کامل پیروی نماید و فرم  طوربه سازمان HSEستانداردهای و ا هادستورالعمل، قوانین، مشیخطپیمانکار موظف است از 

 (.۱۵پیوست )پیمانکاران را تکمیل و مهر و امضاء نماید  HSEتعهدنامه 

 یهادستورالعملاجرایی و  یهاروشبوده و  زیستمحیطمناسب در زمینه ایمنی، بهداشت و  مشیخطپیمانکار باید دارای 

 .خود را مطابق با درخواست کارفرما تهیه کرده و بتواند مشارکت نیروی کار در امور مذکور را به اثبات برساند HSEاجرایی 

 اجراتهیه و تدوین نموده و آن را در محدوده فعالیت خود به مورد  زیستمحیطپیمانکار بایستی یک برنامه ایمنی، بهداشت و 

 .بگذارد

به مسائل ایمنی، بهداشت و  شدهانتخابکه بیانگر تعهد، توانمندی و توجه به پیمانکاران جزء  پیمانکار باید مستنداتی ارائه دهد

 .باشد زیستمحیط

 منظوربهپیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه کلی که 

 .باشدیماست، متناسب  شدهگرفتهان در نظر کارکن زیستمحیطتضمین بهداشت، ایمنی و 

 .واجد شرایط هستند کامالً  HSEپیمانکار باید مستنداتی ارائه دهد که ثابت کند، افراد مسئول و ناظرین 

و همچنین آگاهی از خطرات مربوط به  مورداستفادهو مواد  هادستگاهپیمانکار باید احتیاطات الزم شامل تهیه اطالعات در مورد 

 .کاری را داشته باشد هاییسسرو

همچنین  .بایستی در آنجا انجام گیرند، آشنا شود موردنظرپیمانکار الزم است با محل کار یعنی جایی که خدمات و یا کارهای  

روبرو شود، آگاه  هاآنبایستی از واحدهای عملیاتی مجاور و خطراتی نیز که ممکن است در حین انجام کار و یا خدمات با 

در محل  هاآنیعنی اگر  ؛داشته باشد هاآنپیمانکار باید تابع نظرات شرکت و دیگر مراجع قانونی بوده و همکاری الزم با  .گردد

 .خطراتی را مشاهده کنند در صورت درخواست از پیمانکار باید شیوه عملیات تغییر یابد

 :HSEآموزش   -2
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الزم را فرا گرفته و دانش و اطالعات الزم را در این زمینه دارا  یهاآموزشپرسنل پیمانکار بایستی در زمینه وظایف شغلی خود  

که در حین کار ممکن است  باشدیماطالعات مذکور شامل کلیه الزامات ایمنی، بهداشتی و اقدامات پیشگیری از حریق  .باشند

 .ایجاد شود

مدارک بایستی شامل نام افراد  .را فراهم نماید پیمانکار بایستی مدارک و مستندات الزم در زمینه آموزش کارکنان خود

 .مربیان باشد، محتوای دوره، زمان اجرای دوره و اسامییدهدآموزش

 .معتبر باشد هایینامهگواهاز طرف مراکز آموزشی معتبر همراه با  بایستییم هاآموزش 

 .و محقق کند کارکنان خود را تضمین HSEپیمانکار باید با ارائه مستندات الزم، آموزش  

پیمانکار بایستی این  .داندیمایمنی و بهداشتی توسط پیمانکار را در موارد خاص ضروری  یهاآموزشکارفرما، فراهم نمودن  

پیمانکار موظف است مدارک و مستندات  .مکتوب قبل از شروع کار در اختیار کارفرما قرار دهد طوربهموارد را شناسایی و 

 .را در صورت درخواست کارفرما در اختیار او قرار دهد شدهانجام یهاآموزش

 :از اندعبارتآموزشی پیمانکار  یهادورهاز عناوین  یانمونه

 رادیواکتیووقایع طبیعی ناشی از مواد  -تجهیزات حفاظت فردی -

 آمیزمخاطرهعملیات مواد زائد  -ریوی-اولیه و عملیات احیای هایکمک-

 دهی و رفع خطراتگزارش -طراریطرح مقابله با شرایط اض -

 خطرات ناشی از استفاده نادرست مواد -و مستمر یادورهایمنی  هاییبازرس -

 پیشگیری و حفاظت از حریق -حفاظت در برابر سقوط -

 جوشکاری و کار گرم -هایلجرثقکار با باالبرها و  -

 وآمدرفتطوح کار و مسیرهای س -ورود به فضاهای بسته -

 پروانه کار -ربطضبط و  -

 در محیط کاراصول بهداشت فردی و عمومی -حفاظت تنفسی -

 حفاری، شیارها و شمع کوبی -بندیاصول داربست -

 تخلیه و اقدامات پزشکی اضطراری -

 HSEبازرس انتخاب مسئول و  -3

و حداقل یک  HSEمسئول  عنوانبه، یک نفر را موردنظرپیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت در طرح یا پروژه  -

به کارفرما معرفی  کتباًخواهد کرد تعیین و  وظیفهانجام HSEکه تحت نظر مسئول  HSEبازرس  عنوانبهنفر را 

و یا  زیستمحیطپیمانکار بایستی دارای تحصیالت تخصصی در زمینه ایمنی، بهداشت،  HSEنیروهای  .نماید

 .سندکارفرما بر HSE تأییدمرتبط و به  هایرشته

الزم، در مدت انجام  هایآموزشبا محیط کار و  آشنایی هایدورهپیمانکار پس از طی  HSEو بازرس  HSEمسئول  -

 .گیرندمی بر عهده، HSE هایمراقبتکار پیمانکاری، مسئولیت کامل کارکنان پیمانکار را از نظر آموزش و 

را انجام خواهند داد و محول نمودن وظایف  HSEه به امور محوله در رابط پیمانکار صرفاً HSEو بازرس  HSEمسئول  -

 .کارفرما ممنوع است HSE ادارهبدون هماهنگی با  هاآندیگر به 

پیمانکار، مسئولیت آموزش کلیه نفرات پیمانکار را در رابطه با رعایت موارد ایمنی در ضمن کار،  HSEمسئول  -

 .اطفاء حریق و اقدامات الزم در زمان اعالم وضعیت اضطراری در پروژه را به عهده خواهد داشت هایروش

 .کارفرما تحویل نماید HSEادواری به واحد  صورتبهپیمانکار بایستی گزارش عملکرد خود را  HSEمسئول  -



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 23 صفحه:

 

 

ی هماهنگی و همکاری الزم پیمانکار بایست HSEو بازرس  HSEدر صورت اعالم وضعیت اضطراری در کارگاه، مسئول  -

 .آورند عملبهشرکت  HSE ادارهو تنگاتنگ با 

پیمانکار بایستی کلیه شئونات اخالقی را در هنگام برخورد و تذکرات ایمنی به کارکنان  HSEبازرس  و HSEمسئول  -

به  سریعاًمراتب را  HSEشرایط یا اعمال ناایمن و مغایر با مقررات  هرگونهپیمانکار رعایت نموده و در صورت مشاهده 

 .منعکس نمایند( کارفرما) سازمان HSEاداره 

نسبت به تهیه گزارش کامل حادثه و  سریعاً بایستی در صورت وقوع حادثه برای کارکنان پیمانکار،  HSEمسئول  -

 .کارفرما اقدام نماید HSE ادارهارسال آن به مراجع ذیصالح و 

 :و دفاتر پیمانکار هاکارگاهتجهیز  -4

کارفرما  HSE ادارهپیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، نسبت به تجهیز کارگاه خود اقدام نموده و پس از تائید   -

 .فعالیت خود را آغاز نماید

پیمانکار موظف است به نحو مناسبی نسبت به تعمیر و نگهداری تجهیزات خود اقدام نموده و آزمایشات الزم و   -

خطری افراد،  گونههیچیکه طوربهاطمینان حاصل نماید،  هاآنو از ایمن بودن  آوردهعملبه را  بازرسی فنی از تجهیزات خود

 .را تهدید ننماید زیستمحیطاموال و 

تا در صورت  کارفرما برساند HSE ادارهپیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان محل دقیق کارگاه خود را به اطالع   -

 .به یاری حادثه دیدگان شتافت ، بتوان سریعاًهبروز حادث

، (کارفرما)کانتینر و یا تخصیص فضایی جهت کارگاه یا انبار پیمانکار در محدوده عملیاتی شرکت  هرگونهاستقرار   -

 .باشدیمکارفرما  HSE ادارهو تائید  ربطذیمنوط به اخذ مجوز از واحد 

 .کارفرما صورت پذیرد HSE ادارهمجوز اخذ انشعاب برق جهت روشنایی محل کار در کارگاه بایستی با   -

 .باشدیمو یا دفاتر کار پیمانکاران ممنوع  هاکارگاهو یا هر نوع شعله دیگر در  نیکپیکروشن نمودن گاز   -

 .استفاده از هر نوع سیستم گرمایی در محل کار پیمانکار، باید مطابق استانداردهای ایمنی باشد  -

 .پیمانکار موظف است سایر شرایط ناایمن در محیط کارگاه را برطرف نموده و اعمال ناایمن افراد را کنترل نماید  -

 :تأمین وسایل حفاظت فردی -5

  پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان، نسبت به تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود اقدام نماید. 

   بایستی از جنس مرغوب و مقاوم تهیه گردند و متناسب با ماهیت خطرات و نوع عوامل کلیه وسایل حفاظت فردی

 .موجود در محیط کار باشد آورزیان

   توسط پیمانکار قبل از ورود به کارگاه بایستی از نظر کیفیت مطابق  شدهیداریخروسایل حفاظت فردی

 .باشد شدهیفتعراستانداردهای 

   نماید که کلیه کارکنان تحت سرپرستی او از وسایل حفاظت فردی  یزیربرنامهپیمانکار موظف است به نحوی

 .تحویلی استفاده نمایند

  گرددیمدر صورت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهای انضباطی ذیل اعمال: 

 .تفاده از وسایل حفاظت فردیاخطار شفاهی به پیمانکار و درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی برای اس -

 خطار کتبی به پیمانکار و درخواست اخراج فرد خاطیا -

  تهیه لباس و وسایل حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار اجباری است: 

 کاله ایمنی استاندارد و دارای استحکام مناسب -

 لباس متحدالشکل با نام و آرم شرکت پیمانکاری -

 با نوع کار کفش ایمنی متناسب -
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   استمورد، الزامی برحسبوسایل حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار: 

 عینک ایمنی -

 گوشی حفاظتی -

 ماسک و فیلتر ضد گاز -

 نوع کار برحسبو یا ماسک جوشکاری  یاپارچهماسک  -

 دستکش متناسب با نوع کار -

 Full Body Harnessکمربند ایمنی برای کار در ارتفاع از نوع  -

 برای کار در محیط بارانی( بادگیر)بارانی  -

 چکمه متناسب با نوع کار -

 سایر وسایل حفاظت فردی ویژه برای کارهای خاص -

  ز وسایل و تجهیزاتی مانند ماسک تنفسی استفاده نمایندا عوامل پیمانکار حسب مورد، باید. 

 

 :کارکنان پیمانکار -6

   ادارهدر کارگاه و  ربطذیپیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، لیست نفرات خود را به واحد HSE  کارفرما اعالم

 .نماید

   یهاکالسکلیه نفرات پیمانکار قبل از شروع به کار در کارگاه، بایستی با حضور در HSE  طبق استانداردهای

 .را دریافت نمایند هادورهنامه شرکت در این الزم را فرا گرفته و گواهی یهاآموزشمربوطه، 

  همچنین پیمانکار مکلف است  .کلیه کارکنان پیمانکار بایستی دارای شرایط فیزیکی و روانی سالم و مناسب باشند

 .اجرای هرگونه عملیات در سطح طرح و پروژه از افراد ماهر و دارای صالحیت فنی استفاده نماید منظوربه

  مقررات  اندموظفانکار کلیه نفرات پیمHSE تخلف، پیمانکار  هرگونهدر صورت مشاهده  .کارفرما را رعایت نمایند

فرد خاطی اقدام نماید، بدیهی است در صورت لزوم از ورود افراد خاطی به داخل  کارگیریبهنسبت به عدم  باشدیمموظف 

 .کارگاه نیز جلوگیری خواهد نمود

   باشدیمانجام موارد زیر در داخل کارگاه برای کلیه افراد و کارکنان پیمانکار ممنوع: 

 روشن نمودن آتش -

 ورود به واحدهای خارج از محدوده فعالیت تعیین شده بدون اجازه مسئولین مربوطه -

 ربطذیو تجهیزات سایر واحدهای دیگر بدون هماهنگی با مسئولین  هادستگاهدست زدن به  -

 در قسمت بار وانت و کامیون سوارشدن -

 پرت کردن اشیاء -

 نشانیآتشاز آب  غیرمجازاستفاده  -

 یا هر نوع شعله دیگر نیکپیکروشن نمودن گاز  -

 سایر موارد حسب نوع پروژه و محل کارگاه طبق اعالم و درخواست کارفرما -

  و  نشانیآتشاورژانس،  هاییمارستانبمراکز درمانی و امدادی نظیر  ترینیکنزدپیمانکار موظف است آدرس و تلفن

 .را در دسترس داشته باشند ...

 :ابزار و لوازم کار -۷

  هایینههز .کلیه وسایل و ادوات برقی پیمانکار بایستی مطابق با استانداردهای مربوطه بوده و دارای نقص نباشد 

 .آزمایش سالمت وسایل و تجهیزات برقی به عهده پیمانکار است

  وسایل برقی بایستی دارای مشخصات زیر باشند: 
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 .باشند (تصال به زمین)اکلیه وسایل برقی بایستی دارای سیم ارت  -

 .و یا دارای زدگی به کارگاه ممنوع است دوتکهورود و استفاده از کابل و سیم برق  -

 .مناسب باشند دوشاخهرقی بایستی دارای کلیه تجهیزات ب -

  چنانچه پیمانکاران جهت تجهیز کارگاه خود نیاز به اتصال برق داشته باشند، بایستی جعبه برق مناسب تهیه نماید. 

  ًکلید خودکار از قبیل فیوز مینیاتوری با آمپر  /دارای اتصال به زمین و فیوز اتوماتیک  جعبه برق بایستی حتما

 .مناسب باشد

   کارشناس ذیصالح برق و پیمانکار قرار گیرد ییدتأجعبه برق مذکور باید مورد بازدید و. 

  ،کلیه وسایل برقی پیمانکار بایستی از سالمت کامل برخوردار بوده و فاقد هر نوع نقص از قبیل شکستگی

 .و یا هر نوع عیب دیگری که باعث بروز حادثه گردد، باشند خوردگیترک

   باشدیمکندن آسفالت سطح خیابان، در عمق حفاری ممنوع  جزبهاستفاده از چکش برقی. 

  قسمت گردنده کلیه وسایل فوق بایستی دارای حفاظ سالم و مناسب باشد. 

  که دارای نشتی روغن، و گازوئیل و یا بنزین بوده و یا نقص فنی داشته باشند، به  ییهادستگاهورود و استفاده از

 .باشدیممنوع کارگاه م

   مربوطه سالم و فاقد زدگی باشند هاییلنگشکمپرسورهای هوا بایستی دارای شیر اطمینان بوده و کلیه اتصاالت و. 

  جوشکاری بایستی سالم و دارای سیم اتصال به زمین باشند یهاترانس. 

  باشدیماستفاده از گاز طبیعی جهت برشکاری ممنوع  .جهت انجام برشکاری باید از گاز استیلن استفاده نمود. 

   هوا و استیلن بایستی دارای کالهک باشند یلندرهایسکلیه. 

   سالم باشند کامالً بایستی  یلندرهاسمانومتر. 

  مربوطه باید سالم، فاقد زدگی، سوختگی و سوراخ باشند هاییلنگش. 

   محکم شده باشد و استفاده از سیم بجای بست ممنوع است های مخصوصبایستی با بست هایلنگشکلیه اتصاالت. 

  مختلف باشند یهارنگآن باید سالم و در  شیرفلکهبرشکاری و  یهانازل. 

  ادارهممنوع است، مگر با اجازه نماینده  غیر اداریپروژه در ساعات  یهاکارگاهورود ابزار و وسایل پیمانکار به سایت و 

HSE کارفرما 

 

 انجام کارنحوه  -۸

 HSEقبل از تجهیز کارگاه و انجام عملیات اجرایی نسبت به اخذ مجوز کار از نماینده کارفرما و  بایستیمپیمانکار   -

 .اقدام نماید

، توسط ناظر مربوطه جهت دریافت اجازه کار باشندمیدر بدو شروع پیمان بایستی نفرات پیمانکار دارای امضاء مجاز   -

 .کارفرما معرفی گردند HSE ادارهبه 

شکل برای  Vیا حفر ها پیمانکار موظف است در حین انجام کار اقدامات احتیاطی مانند حفاظ گذاری دیواره ترانشه  -

 .آورد به عملپیشگیری از بروز حوادثی نظیر ریزش دیواره ترانشه و اقدامات پیشگیرانه دیگر را 

 .از کلیه وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند هنگام انجام کار اندموظفکارکنان پیمانکار   -

کارفرما در صورت مشاهده انجام کار بدون دریافت اجازه کار یا بدون رعایت موارد ایمنی و عدم استفاده  HSE اداره  -

 .باشدیمخسارت حاصله به عهده پیمانکار  ینتأماز وسایل حفاظت فردی، نسبت به تعطیل نمودن کار پیمانکار اقدام نموده و 

و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه  سازیپاکپیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به   -

 .مستمر این کار را انجام دهد صورتبهاقدام نماید و 
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 به عملصورت مشاهده از انجام کار جلوگیری در هنگام کار ممنوع است، در  ناایمناستفاده از ابزار و لوازم ناقص و   -

 .خواهد آمد

 .ابزار و لوازم ناایمن پیمانکار، در صورت مشاهده توقیف خواهد شد  -

آید، تا زمان رفع نقص و  به عملچنانچه از ادامه فعالیت پیمانکار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی جلوگیری   -

 .فعالیتی را نخواهد داشت گونههیچرما، پیمانکار حق کارف HSE ادارهنارسائی و صدور مجوز از سوی 

مربوطه را  یهاکانالو  هاحفرهچنانچه جهت انجام کاری نیاز به حفاری باشد، پیمانکار موظف است کلیه   -

در تمام مدت  کهنحویبهو یا با وسیله مناسب پوشش دهد،  قرار داده هشداردهندهعالئم  هاآنو در جلوی  گذاریعالمت

 .و ایمن باشد رؤیتقابل  روزشبانه

نسبت به توقف کار اقدام و در صورت نیاز  HSEاعالم مسئولین  محضبهدر وضعیت اضطراری، پیمانکار موظف است   -

 .پرسنل خود را از محوطه خارج نمایند یعاًسر

 .کارفرما ممنوع است HSE ادارهانجام کار در ساعات غیر اداری، بدون هماهنگی قبلی با  -

 :نقلیه وسایطورود و تردد  -9

در شروع پیمان  اندموظفنقلیه دارند،  وسایطپیمانکارانی که برای انجام فعالیت خود نیاز به حضور و تردد مکرر   -

کارفرما اخذ و نسبت به معرفی و ارائه مشخصات کامل  HSE ادارهمجوز ورود و فعالیت خودروهای مذکور را از حراست و 

 .رانندگان دائم خود، جهت دریافت گواهینامه داخلی اقدام نمایند

 .باید دارای گواهینامه ویژه باشند( ...از قبیل لودر، بیل مکانیکی و )نقلیه ویژه  وسایطرانندگان   -

ن ومجاز تعیین شده، عبور نمایند و بد یرهایمساصلی کارگاه و یا  هاییابانخرانندگان پیمانکار تنها بایستی از   -

 .دیگر و مراکز ممنوعه را ندارند یواحدهااجازه حق ورود به 

مجاز تعیین شده، عبور نمایند و بدون اجازه حق ورود به  یرهایمسحداکثر سرعت مجاز خودرو در کارگاه و یا   -

 .دیگر و مراکز ممنوعه را ندارند یواحدها

 .کیلومتر در ساعت تجاوز ننماید ۳۰ از رو در کارگاه،دحداکثر سرعت مجاز خو  -

 .ممنوع است یداًاککارگاه  هاییابانخسبقت گرفتن در   -

 .سوار نمودن سرنشین بیش از ظرفیت در اتاق خودرو و یا در سمت چپ راننده ممنوع است  -

 .باشدیممجاز، ممنوع  هایمکان جزهبهرگونه تعمیر، تعویض روغن و شستشوی خودرو در سطح کارگاه   -

 .هر بار بیش از ظرفیت در وانت با کامیون ممنوع است  -

کارفرما در  HSE ادارهچنانچه راننده پیمانکار مرتکب تخلف شود، حق رانندگی در سطح کارگاه تا زمان تائید مجدد   -

 .گرددیمکارگاه از راننده خاطی سلب 

در حال انجام مأموریت،  نشانیآتشامداد و  هایینماشمشاهده حرکت  محضبه اندموظفکلیه رانندگان پیمانکار   -

 .، از حرکت خودداری نمایندهاآنخودروهای خود را به سمت راست خیابان هدایت نموده و تا زمان عبور 

 وقوع حوادث و شرایط اضطراری -10

روش اجرایی ثبت، بررسی و طبق دستورالعمل  یعاًسرحادثه، مراتب را  هرگونهپیمانکار موظف است در صورت وقوع   -

فرم تأمین  باشدیمشامل بیمه تأمین اجتماعی  دیدهحادثهارش نماید و اگر گز HSE-PR-09 به شماره تجزیه و تحلیل رویداد

 .ساعت به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید ۲۴را در عرض ( ۸پیوست )اجتماعی 

ر ماسک و فیلتر گازهای مختلف متناسب با نوع فعالیت را یموظف است وسایل حفاظت فردی مناسب نظ پیمانکار  -

 .تهیه نموده و برای مواقع اضطراری در اختیار کارکنان خود قرار دهد
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پیوسته، نیاز به امداد و یا اعزام به درمانگاه یا بیمارستان وجود داشته باشد، مسئولین  به وقوعچنانچه در حوادث  -

پیمانکار ضمن همکاری در اعزام مصدوم به درمانگاه و یا بیمارستان بایستی مراتب را با ذکر نام مصدوم و محل وقوع حادثه 

 .کارفرما اطالع دهند HSE ادارهاضطراری به  یهاتلفن وسیلهبه

آورده و  به عملتا زمان رسیدن نیروهای امداد، مسئولین پیمانکار بایستی از تجمع غیرضروری افراد جلوگیری   -

، پیمانکار موظف است ضمن سعی در سوزیآتشدر صورت وقوع  دارندهنگهمسیر تردد خودروهای امدادی را باز  المقدورحتی

 .کارفرما برساند HSE ادارهاضطراری به اطالع  یهاتلفناطفاء حریق، مراتب را با ذکر محل حادثه با 

نفرات  آوریجمعنسبت به  یعاًسردر صورت وقوع حادثه و اعالم وضعیت اضطراری، مسئولین پیمانکار بایستی   -

 .گذارند اجرارا به مورد  HSE یهادستورالعملپراکنده خود اقدام نموده و 

یستی خود را به عهده دارد، در زمان اعالم وضعیت اضطراری با نظر به اینکه پیمانکار مسئولیت حفظ جان کارکنان  -

کارفرما با ذکر  HSE ادارهبه  یعاًسراالمر خود اقدام نموده و در صورت مفقود شدن افراد مراتب را نسبت به آمارگیری افراد تحت

 .مشخصات کامل افراد و محل کار اعالم و گزارش نماید

آبکش سیار، لجن  یهاپمپو تجهیزات متعلق به پیمانکار از قبیل  هادستگاهدر صورت بروز شرایط اضطراری، کلیه   -

کارفرما قرار خواهند  HSE ادارهکه در زمان وضعیت اضطراری کاربرد دارند، تحت سرپرستی  ...کش، کمپرسی، لودر، بلدوزر و 

 .باشدیمگرفت و پیمانکار موظف به همکاری 

 :سوزیآتشطرح جلوگیری از حوادث و -۱۱

پیمانکار باید قبل از شروع کار، برنامه یا طرح جلوگیری از حوادث خود را برای مهندس ناظر و مسئول ایمنی   -

مطلع نموده و آنان را به  موردبحثاجات ایمنی پیمانکار برای حفظ ایمنی کارگران یکارفرما تشریح نماید، در همین جلسه احت

 .موظف نماید HSEو رعایت تمام مقررات  اجرا

تابع مقرراتی خواهند بود  (کارکنان پیمانکار ازجمله)، شوندیمتمام اشخاصی که به مراکز تحت پوشش شرکت وارد   -

و سایر سوانح  سوزیآتشجلوگیری از  منظوربهکه در آن زمان توسط شرکت برای اجرای ایمنی در مورد کارکنان و اموال، 

 .دیده استتعیین گر

که در تمام مواردی که شرایط انجام کاری برای کارکنان و اموال  داردیمشرکت این حق را برای خود محفوظ   -

 .باشد بتواند از ادامه تمام یا قسمتی از آن جلوگیری نماید آمیزمخاطرهشرکت یا پیمانکار 

یط محیط کار که توسط شرکت یا دولت اجرای پیمانکار تمام اقدامات احتیاطی برای ایمنی کارکنان و اموال و شرا  -

 .است، را معمول خواهد داشت شدهدادهضروری تشخیص  هاآن

 .نماید اجرارا  زاآتشپیمانکار موظف است مقررات کارفرما را در مورد استعمال دخانیات و حمل مواد   -

پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مانند عینک، کفش، کاله و وسایل مخصوص کارهای معین نظیر   -

 هاآنرا تهیه و در اختیار کارکنان خود قرار دهد و برای استفاده از  ...مناسب، دستکش نسوز، نقاب جوشکاری و  بندپیش

 .آورد به عملنظارت دقیق 

 .کارفرما اخذ گردد HSE اداره، مگر آنکه اجازه کار از طرف باشدیممواد در محوطه کارگاه ممنوع  هرگونهسوزاندن  -

با حداقل شرایط  کهوقتیتا  (از قبیل نردبان، ابزار الکتریکی، ابزار دستی و نظایر آن)تجهیزات متعلق به پیمانکار   -

این تجهیزات شامل کفشک ایمنی  .قرار گیرند استفادهموردایمنی تعیین شده توسط شرکت مطابقت نداشته باشد، نباید 

 .باشدیم، مجهز بودن تمام تجهیزات و لوازم الکتریکی به سیم اتصال زمین و غیره هانردبانتمامی هاییهپا

باشد و در روز نیز با پرچم زرد و در  شدهدادهقرار باید موانعی  هاآنو در جلوی  گذاریعالمت هادهانهو  هاحفرهتمام   -

 .زرد مجهز باشد زنچشمکشب به چراغ 

 .باشند موردنیازکارکنان پیمانکار باید در کارگاه، مجهز به کاله ایمنی، عینک، کفش و سایر وسایل ایمنی   -

 .باید از آهن استاندارد استفاده شود هاکانالو  هاداربستدر تمام   -
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 .رای گردگیری بدن و لباس کارکنان استفاده گردداز هوای فشرده نباید ب  -

 .از ظروف ایمن استفاده شود احتراققابلدر محدوده کارگاه باید برای نگهداری مایعات   -

عالئم راهنمایی در محدوده کارگاه نصب شده، توجه  کهدرصورتیموظف هستند  هاآنتمام پیمانکاران و کارکنان   -

 .نموده و مقررات مربوطه را رعایت نمایند

به کارهایی که در  هاآن، لذا گماردن اندشدهمشغول کاری باشند که برای انجام آن استخدام  منحصراًکارکنان باید   -

 .، مجاز نیستندباشدینمتخصصشان 

رای صالحیت فنی و متخصصین جهت انجام وظایف محوله استفاده نمایند و از افراد دا اندموظفپیمانکاران   -

 .باشدینمجهت اجرای امور مورد تعهد، مجاز  تجربهکمافراد متفرقه و  کارگیریبه

برای نصب در کارگاه خود را که با نظر کارفرما،  نشانیآتش حملقابلپیمانکار موظف است کلیه تجهیزات موقت یا   -

 .آشنا نماید هاآندر طول مدت کار به هزینه خود، تهیه و کارکنان را با طرز عمل  شدهدادهضروری تشخیص  هانآاستفاده از 

 به عملمطالبه نمایند، تمام اقدامات احتیاطی الزم را  ایینههزدر تمام مدت کار، پیمانکاران بدون اینکه از شرکت   -

 :خواهند آورد تا از وارد آمدن خسارت به تجهیزات و اموال کارفرما و متوقف شدن کار جلوگیری شود مانند

 آالتماشینگردنده در  یهاقسمتنصب حفاظ روی  -

رفع  منظوربهو همچنین مجراهای فاضالب  کندیمکه از روی جاده و یا از زیرزمین عبور  ییهالولهحفاظ الزم روی  -

 .و یا تجهیزات دیگر هایلجرثق، هایونامکوزن تحمیلی 

 و دیوارها هاکانالانجام مقدمات الزم جهت جلوگیری از ریزش  -

 .نماید برطرفپیمانکار باید اعمال و شرایط ناایمن را در محیط کار   -

شان شرکت را رعایت کرده و طرز رفتار ایمنی ای محیطیزیستکارکنان پیمانکار باید مقررات بهداشت، ایمنی و   -

 .نماید اجرا ارکنان خودپیمانکار باید در تمام مواقع اصول انضباط را در مورد ک .باشد بخشرضایت

و مبارزه با  سوزیآتشرعایت نموده و از نظر پیشگیری حوادث و  شدهابالغویژه که به وی  هاییاطاحتپیمانکار باید   -

 .آماده نماید شدهارائهکارفرما طبق استانداردهای  HSE ادارهحریق وسایل الزم را به کمک مهندس ناظر و 

سالم و  کامالًو تجهیزات متحرک، بایستی از نظر فنی  هایونکامتوسط پیمانکاران مانند  مورداستفادهنقلیه  وسایط -

 .باشد برداریبهرهجرثقیل نیز باید دارای پروانه معتبر  .بدون عیب باشد هاآن )اگزوز (برق و تخلیه دود کشیکابلسیستم 

مسئولین مربوطه در مواقع الزم اقدام به بازرسی مجدد خواهند نمود تا اطمینان حاصل نمایند که این تجهیزات   -

کافی از  اندازهبهباید  کنندیمکار  سوزدرونموتورهای  وسیلهبهجوشکاری و مولدهایی که  هایینماش .شوندیمتعمیر  موقعبه

 .نگردد هاآن، دور باشند تا خطری متوجه شوندیم برداریبهره هاآنکه از  ییهادستگاهمخازن و 

بعالوه تمام  .جابجا کرده است، دوباره در جای اولیه قرار دهد موقتاًپیمانکار موظف است تمام تجهیزاتی را که   -

اولیه  صورتبهرا عمومی هاییسسرو و تمام هایهپا، هاجادهتعمیر نموده و تجهیزاتی از قبیل  اندیدهدوسایلی را که خسارت 

 .باشند غیرضروری، خواه این تغییرات برای انجام کار ضروری و یا درآورد

ه و همچنین از حمل درآورد اجراکامل به مرحله  طوربهپیمانکار بایستی مقررات راهنمایی و رانندگی را در محل کار   -

استفاده از مواد منفجره  - .خودداری نماید ...فتراک، لودر، بلدوزر، وانت ویصنعتی از قبیل باالبرها، ل آالتماشینافراد بر روی 

 .باشدیمدر محدوده تأسیسات کارفرما ممنوع 

 :معالجه جراحات ناشی از کار -12

تسهیالت درمانی برای  گونههیچکارفرما  .جراحات مختصر وارده به کارگران، باید در مراکز درمانی معتبر درمان شود  -

در مورد صدمات منجر به  .کارکنان پیمانکار فراهم نخواهد کرد، مگر آنکه در شرایط خصوصی پیمان، توافقی صورت پذیرد
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مرگ و یا فوت طبیعی در هنگام کار، نباید شرایط محل حادثه و کار تغییر نماید و همچنین تا بازدید مقامات دولتی و قضایی و 

 .آن مقامات، جسد نباید جابجا گرددمیصدور اجازه رس

 هاییتقابلبزرگ و خارج از محدوده خدمات شهری درگیر هستند، نیاز به دسترسی به  یهاپروژهپیمانکارانی که در   -

کارکنان گروه پزشکی بایستی با پروژه، نوع کارهایی که در  .مقیم دارند صورتبهبهیار، پزشکیار یا پزشک  کارگیریبهپزشکی و 

 .الزم داشته باشند آشناییو خطرات موجود  شودیممحل انجام 

 :ثبت نمودن و گزارش دادن جراحات ناشی از کار -۱۳

پیمانکار دفتر مخصوصی برای ثبت خصوصیات تمام معالجات جزئی که توسط کارکنان خود در محل کارگاه انجام   -

در این کتابچه اسم و مشخصات مصدوم، تاریخ و نوع معالجه باید قید شود و مشخصات  .تهیه و نگهداری خواهد کرد گیردیم

باشد، یعنی  کنندهناتوانحادثه  کهدرصورتی .باید در دفترچه دیگری برای عالقه و توجه کارفرما و مقامات دولتی ثبت گردد

روز و بالفاصله بعد از حادثه سر کار خود حاضر صدمه وارده طوری باشد که کارکنان به علت عدم توانایی نتوانند در همان 

اجتماعی کارگران  هاییمهبشوند، پیمانکار موظف است گزارشی روی فرم مخصوص با نام گزارش حادثه که توسط اداره 

کارفرما ارسال داشته و نسخه  HSE ادارهتنظیم و ضمن ارسال نسخه اصلی به اداره بیمه مربوطه یک نسخه آن را به  شدهیهته

 (۷پیوست ) .دیگری را بایگانی نماید

به اطالع اداره کار و بیمه تأمین  فوراً افتدمیرا که در کارگاه اتفاق پیمانکار موظف است تمام تصادفات مهمی -

 .کارفرما برساند HSE ادارهمربوطه و نماینده کارفرما و  یهافرماجتماعی محل مطابق 

عملکرد پیمانکار در خصوص  عنوانبهکارفرما تهیه و  HSE ادارههلت قانونی قرارداد، آمار حوادث توسط در پایان م  -

پیمانکار ثبت  HSEبه نام کارنامه  یاپروندهو نتایج در  قرارگرفته وتحلیلتجزیهاجرای مقررات ایمنی و بهداشت مورد ارزیابی و 

 .خواهد شد

ار حوادث ساالنه پیمانکاران، پیمانکارانی که کمترین و بیشترین حوادث را و مقایسه آم HSEبا بررسی کارنامه   -

در این مورد سوابق ) شوندیمو دفتر امور بازرگانی و قراردادهای شرکت معرفی  مدیرعاملبه  HSE اداره توسط مدیر اندداشته

HSE پیمانکاری در نظر گرفته خواهد شد یهاشرکتیکی از ضوابط مهم انتخاب  عنوانبه). 

 :یاحرفهبهداشت  -14

صدا و )موجود در محیط کار شامل عوامل فیزیکی  آورزیانفهرستی از خطرات بهداشتی و عوامل  بایستیمپیمانکار   -

، (...بخارات و، گازها و گردوغبار)، عوامل شیمیایی (مغناطیسی هاییدانمارتعاش، شرایط جوی، روشنایی، تشعشعات، فشار، 

نسبت به حذف این خطرات اقدام الزم را  االمکانحتیاز مشاغل تهیه کند و  هرکدامعوامل ارگونومیکی و بیولوژیکی را برای 

 .انجام دهد

بی تدابیری  بایستیموجود ندارد، پیمانکار  الذکرفوقدر مواردی که امکان حذف پتانسیل خطرات بهداشتی   -

دفترچه حدود تماس شغلی )شغلی، زیر حد مجاز قانونی  هایبیماریمحیط کار و عوامل بروز  آورزیان تا میزان عوامل اندیشید

 یهاکنترلقرار گیرد و ( ۱۳۸۲مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چاپ  زابیماریعوامل 

اجرایی کار،  یهاروشمهندسی، تدوین  یهاکنترلشامل  تواندیم هاکنترلاین  .بهداشتی الزم در این خصوص صورت گیرد

 .باشد ...اداری، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و یهاکنترلتماس،  زمانمدتکنترل 

و حوادث را  هایماریب، بایستی فرم باشدیمنفر  ۱۰بیش از  هاآنکلیه کارفرمایان و پیمانکارانی که تعداد کارکنان   -

 :از اندعبارتارزیابی ایمنی  منظوربه موردنیازاطالعات  .سال نگهداری نمایند ۵را به مدت  اهآنتکمیل نموده و 

  تعداد موارد فوت 

   منجر به محدودیت در انجام  هایحالتدوری از کار و  یروزهاو حوادث منجر به اتالف وقت شامل  هایماریبتعداد

 کار
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   شوندیمو حوادثی که منجر به دوری از کار برای چند روز  هایماریبتعداد. 

  دوری از کار یروزها 

  که محدودیت در انجام کار وجود دارد ییروزها. 

که در آنجا کار کرده است تهیه  ییهابخشو  هاشرکتسال گذشته خود را از  ۳کارفرما بایستی از پیمانکار بخواهد اطالعات 

آمار و اطالعات مذکور  کهدرصورتیدیگر مقایسه نماید و یک بارا  هاشرکتو حوادث  هایماریبان بروز کارفرما بایستی میز .نماید

پیمانکار بایستی از  .پیمانکاران بایستی مورد بررسی قرار گیرد HSE یعملکردها، سایر اقدامات و باشدینمدر دسترس 

 .نماید و حوادث شغلی استفاده هایماریبدستورالعمل ثبت و نگهداری 

پیمانکار را تعیین نماید و  HSE هاییتفعالو روند  HSEگرایش پیمانکار به  تواندیمبا استفاده از این اطالعات، کارفرما 

 باهمتوسط ادارات کار  شدهارائه یآمارهایکسان و  یکارهابرای  هاآنپیشنهادی  یهابستهعملکرد پیمانکاران را بر اساس 

 .گرددیم درخواستاز پیمانکار  (۸پیوست )و این اطالعات از طریق پرسشنامه  مقایسه نماید

 

 :بهداشتی یهامراقبت -15

و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  هانامهآئینقانون کار و همچنین  ۹۲پیمانکار موظف است مطابق با ماده  

 .دهد کارکنان خود را مورد معاینه و آزمایشات پزشکی شغلی قرار

 

 :اولیه هایکمک -16

اولیه مجهز به تجهیزات و  هایکمکپیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه   -

تهیه و در نقاطی که  (...و کنندهضدعفونی، ماده شدهبندیبستهحداقل شامل چسب، پنس، گاز استریل )داروهای الزم 

 .برای کارگران میسر باشد، نصب نماید هاآندسترسی فوری به 

ابتال یکی از کارگران به امراض واگیردار ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه  محضبه اندموظفپیمانکار  HSEواحدهای   -

 .کارفرما اطالع دهند HSE ادارهب را به مرات

 

 :تأسیسات بهداشتی -17

دوش، رختکن، حوله و /پیمانکار مکلف است تأسیسات بهداشتی شامل آشپزخانه، محل غذاخوری، انبار مواد غذایی، حمام  

تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت و به استناد قانون وظایف و تشکیالت وزارت  نامهآئین»را مطابق  ...صابون توالت دستشویی و

 .برای کارکنان خود فراهم کند «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون کار

 

 :مسئولیت در برابر خسارت -۱8

برای کارفرما در قبال ایمنی کارگران پیمانکار و یا  هایییتمسئول خودخودیبهکارفرما  HSEرعایت مقررات   -

بر مقررات  اضافهآموزشی دیگری  یهابرنامهپیمانکار حق خواهد داشت  .نخواهد آورد به وجودجلوگیری از صدمات احتمالی 

HSE پیروی از مفاد بندهای فوق و رعایت مقررات و شرایط  .شرکت برای حفاظت و ایمنی کارکنانش بکار گیردHSE  ،کارفرما

 .نمایدینمکه در قبال صدمات وارده به کارکنان شاغل در کارگاه تحت نظارت پیمانکار دارد معاف  هایییتمسئولپیمانکار را از 

 هایدستگاهغفلت، عدم رعایت ضوابط ایمنی، ایجاد شرایط ناایمن، نقص در  براثرچنانچه پیمانکار و کارکنان آن   -

و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان کارکنان و یا تأسیسات شرکت گردند، پیمانکار مسئول جبران  مورداستفاده

 .باشدیمخسارات وارده 

 آموزشی ایمنی: یهابستهنشریات و  -19

 .را در اختیار کارکنان پیمانکار قرار دهد HSEآموزشی  یهابستهو  در صورت تقاضای پیمانکار، نشریات تواندیمکارفرما  
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 انگیزشی یهابرنامه -۲0

 اجرامناسب  طوربه کهدرصورتی، اندشده نائل HSEانگیزشی از قبیل اعطای جایزه به کارکنانی که به اهداف خاص  یهابرنامه 

اهداف خاصی ممکن است تأکید بر انجام کار بدون داشتن غیبت از کار به علت صدمه،  .شود HSEباعث بهبود  تواندیمشود، 

 .، یا شناسایی مخاطرات باشدHSEتوسعه شعارهای 

 :زیستمحیطارتباطات مؤثر ایمنی و بهداشت و  -۲1

 .باشدیمبین کارفرما و پیمانکار ضروری  HSEپیمانکار، داشتن مباحث پیشرفته  HSE یهابرنامه شدنواقعمؤثر  منظوربه

بعدی،  HSEقبل از شروع کار، جلسات  HSEمحل ممکن است در مراحل قبل از ارائه پیشنهاد و مباحثات  HSEشرایط خاص 

طات لذا ایجاد ارتبا .بحث نشده باشد هاآن، شناسایی نگردیده و در رابطه با شدهنوشته، یا قوانین ایمنی HSE یهادستورالعمل

بایستی ارتباطات بیشتری بین کارفرما، پیمانکار و نیروهای تحت امر پیمانکار  .باشدیمپیشرفت کار ضروری  منظوربهمؤثر 

بر عناوین آموزشی  .پیمانکار در نظر گرفته شود HSEآموزشی  یهابرنامهبخشی از  عنوانبهعناوین زیر بایستی  .برقرار گردد

 .شودیمهد شد و طول مدت انجام پروژه انتخاب نوع کاری که انجام خوا اساس

 :طرح مقابله با شرایط اضطراری( الف

و حوادث شغلی، فوت، نقص عضو، حریق، نشت مواد به  هایماریباست که در صورت بروز  ییهادستورالعملاین طرح شامل 

 .گرددیم اجراشرایط اضطراری دیگر  هرگونه، یا زیستمحیط

 :سیستم مجوز کار( ب

از قبیل کار گرم، حفاری، ورود به  هایییتفعالاین سیستم دستورالعمل مکتوب کارفرما برای صدور پروانه کار و مجوز انجام 

 .باشدیم آمیزمخاطرهفضای بسته و کنترل انرژی 

 :گزارش واقعه( ج

باید مطابق با دستورالعمل گزارش  ، صدمات و حوادث قابل ثبت، ضرر و زیان و تغییر مهم وارده به تجهیزات فرآیندیهایماریب

همچنین پیمانکار موظف به تکمیل و ارسال فرم گزارش  .به کارفرما گزارش شوند ۲۰۳-۲۰۶۶۰۱رویداد شرکت با شماره سند 

 .باشدیم( ۷پیوست )اجتماعی  ینتأمحادثه سازمان 

 .شرکت به عهده پیمانکار نباشد HSEدر الزامات و مقررات فصول یا بندهایی از شرایط اعالمی کهدرصورتینوع قرارداد،  برحسب

پیمانکار موظف به رعایت کلیه الزامات و  این صورتدر غیر  .در شرایط خصوصی پیمان بیان گردد بایستیم صراحتاًموارد 

 .مقررات ابالغی خواهد بود

 

  



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 32 صفحه:

 

 

 اجرایی یهاکارگاهپیمانکاران  HSEفرم ارزیابی سیستم مدیریت : 2پیوست 

 

 منطقه شهرداری شماره قرارداد: نام مشاور:

 ساعت بازدید: تاریخ بازدید: نام پیمانکار:

 آدرس کارگاه: نام بازرس:

حداکثر  ردیف

 امتیاز

امتیاز  شرح موارد

 اکتسابی

 توضیحات

   HSE مشیخط 2 1

   HSEمدیریتی مرتبط با  یهاستمیس یهانامهیگواهدارا بودن  2 2

   HSEمعرفی نماینده  2 3

   HSEشایستگی و صالحیت نماینده  3 4

   شناسایی مخاطرات پروژه ارزیابی ریسک 5 5

   و اجرای پروژه مطابق آن HSE PLANتهیه  5 6

   مدیران و کارکنان HSEبرنامه آموزش  3 7

   (TBMبرنامه آموزش روزانه برای کارگران ) 2 8

   بارز یهاسکیرحذف یا کاهش درجه  منظوربه ریزیبرنامه 4 9

   روزانه یهایبازرسسیستم ثبت گزارش  3 10

   سیستم پیگیری و رفع موارد نامنطبق 3 11

   تهیه دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری 2 12

و تفهیم آن به کارکنان و کارگران در هنگام بروز  هاتیمسئولتعیین  2 13

 شرایط اضطراری
  

 هایکمکانجام  منظوربهبا گواهینامه معتبر  دیدهآموزشوجود فرد  2 14

 اولیه در شرایط اضطراری
  

اطفاء و کنترل اولیه  منظوربهبا گواهینامه معتبر  دیدهآموزشوجود فرد  2 15

 حریق
  

   پرسنل اجرایی با مدیرعامل پیمانکار HSEجلسات ماهیانه  2 16

   برای کارکنان یادورهانجام معاینات  2 17

   هایبیماریانگیزشی برای کاهش مخاطرات و  یهابرنامهاستفاده از  2 18



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 33 صفحه:

 

 

 شغلی

   در دفتر HSEمربوط به  یهادستورالعملو  هانامهآیینوجود  1 19

جانی، صدمه به  صدماتسیستم ثبت رویدادها )به تفکیک حادثه: فوت،  5 20

 تجهیزات، ریزش، حریق و ...(
  

   گزارش حوادث موقعبهارسال  4 21

   گزارش شبه حوادث موقعبهارسال  3 22

   ارسال گزارش موارد ناایمن همراه با اقدام صورت پذیرفته 2 23

   HSEگزارش عملکرد ماهانه  موقعبهارسال  4 24

   حضور در جلسات کارفرما و مشاور 3 25

   آموزشی کارفرما و مشاور یهاکارگاهحضور در سمینارها و  3 26

   جهت رسیدگی به شکایات اختیارصاحبمعرفی نماینده  2 27

   122شکایات مردمی  موقعبهپیگیری و رفع  5 28

شکایات حقوقی منجر به خسارت مالی و جانی  موقعبهپیگیری و رفع  5 29

 شهروندان
  

   دولتی یهاارگانشکایات شهرداری و سایر  موقعبهپیگیری و رفع  5 30

   برنامه تعمیر و نگهداری تجهیزات فردی در وضعیت ایمن 2 31

   زیستمحیطاز نظر ایمنی و  آالتماشینبرنامه تعمیر و نگهداری  3 32

)تأمین اجتماعی، کارگاه، مسئولیت مدنی و شخص  نامهبیمهدارا بودن  3 33

 ثالث(
  

و  نشانیآتشبیمارستان و درمانگاه و ایستگاه  نیترکینزدهماهنگی با  2 34

 از نوع و عمق فعالیت اجرایی رسانیاطالع
  

    100 جمع
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 شروع به کار پیمانکاران اجرائی HSEعناوین جلسه  :3پیوست 

و الزامات  گرددیمکارفرما برگزار  HSEمشاور در دفتر  HSEجلسه با حضور مدیرعامل و نماینده  سازیشفاف منظوربهقبل از شروع به کار 

 با ذکر سند به تأیید کارفرما، مشاور و پیمانکار برسد: ستیبایمزیر 

 عنوان ردیف
قرار شرکت  یهاپروژهو تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه کلی  هاآن، ریسک شدهشناساییکارفرما پیمانکار را در جریان خطرات  1

مخاطرات مختص منطقه کاری خود را در فاصله زمانی ابالغ قرارداد تا تجهیز کارگاه شناسایی و  گرددیمو پیمانکار متعهد  داده

 ماتریس ریسک را تهیه و پس از تأیید مشاور مربوطه به کارفرما تحویل نماید.

 را اعمال نماید. HSEکه در طول اجرای قرارداد مدیریت ریسک  گرددیمپیمانکار متعهد  2

خود را تدوین نموده و با تأیید مشاور به  HSE PLANدر فاصله زمانی ابالغ قرارداد تا تجهیز کارگاه  گرددیمد پیمانکار متعه 3

 نماید. روزرسانیبهکارفرما تحویل نماید و در طول پروژه در صورت نیاز آن را 

 را اجرا و رعایت نماید. HSEکلیه قوانین و مقررات ملی جاری و مرتبط با  گرددیمپیمانکار متعهد  4

 صورتبه باشدیمخود را که دارای شرایط احراز صالحیت از طرف کارفرما  HSEکارشناس و بازرس  گرددیمپیمانکار متعهد  5

 کتبی به مشاور و کارفرما معرفی نماید.

کارفرما و مشاور  یهاآموزشفته و در را برای کارکنان خود در نظر گر HSEمهم و کاربردی  یهاآموزش گرددیمپیمانکار متعهد  6

 شرکت نماید.

کوتاه و هشداردهنده برای کارگران  صورتبهبه زبان ساده همراه با عکس و فیلم  ییهاآموزش باشدیمهمچنین پیمانکار موظف 

 کند. ریزیبرنامهخود 

دستورالعمل واکنش در شرایط مختص پروژه خود را تهیه نموده و پس از تأیید مشاور به کارفرما  گرددیمپیمانکار متعهد  7

 تحویل نماید.

 توجیه نماید. HSEدر صورت نیاز به پیمانکار فرعی وی را در رابطه با الزامات  گرددیمپیمانکار متعهد  8

 آرشورای عالی حفاظت  یهانامهآیینو  HSEزارش ماهیانه داخلی شرکت، فرمت گ یهادستورالعمل، کلیه مشیخطکارفرما  9

 .دینمایمبه پیمانکار ارائه  CDرا در غالب  HSEمحیط کار مرتبط 

 .گرددیمبا ذکر نام تعریف  HSE یهابرنامهمسئولیت کلیدی افراد )پیمانکار، مشاور، کارفرما( در رابطه با اجرای  10

 کلیه رویدادها شامل حوادث و شبه حوادث را در اسرع وقت به اطالع مشاور و کارفرما برساند. گرددیمپیمانکار متعهد  11

 به مشاور مربوطه تحویل نماید. موقعبهخود را  HSEگزارش ماهانه  گرددیمپیمانکار متعهد  12

 آورد. به عملرا  ...، برق، گاز، مخابرات و آبشهرداری،  یهاسازمانتعامالت الزم با  گرددیمپیمانکار متعهد  13

و یا شهروندان در اسرع وقت رسیدگی نموده و  الذکرفوق یهاسازمانبه کلیه شکایات رسیده از  گرددیمپیمانکار متعهد  14

 خسارات احتمالی را پرداخت نماید.

 کلیه موارد این دستورالعمل را مطالعه و اجرا نماید. گرددیمدر آخر پیمانکار متعهد  15

و در صورت باال بودن ریسک مربوطه کارگاه تعطیل  شودیمبه پیمانکار اخطار داده  نامهآیینو  هادستورالعملموارد متغیر با شرایط ایمن و 

 .باشدیم هانهیهزرد با احتساب گشته در صورت عدم برطرف نمودن در مهلت مقرر، کارفرما یا مشاور مجاز به رفع موا

شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد و پیمانکار از لیست  49و یا  46در صورت تکرار موارد فوق بر اساس شرایط مطابق ماده 

 .گرددیمدر مناقصه حذف  کنندگانشرکت

 امضاء تاریخ: نام و نام خانوادگی: کارفرما

 امضاء تاریخ: نام و نام خانوادگی: مشاور

 امضاء تاریخ: نام و نام خانوادگی: پیمانکار
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 به پیش ارزیابی پیمانکاران امتیازدهیفرم : 4 وستیپ

 خود اظهاری یهاتمیآ
حداکثر 

امتیاز 

 زیربند

امتیاز  وضعیت ارائه

 شدهکسب

 در زیربند

امتیاز 

ارائه  ناقص کامل نهایی

 نشده
 تعهد و رهبری

 مدیریتتعهد 

ارشد نسبت به 
HSE 

      HSE 2مربوط به  یهانهیهزارائه سند 

شامل  HSEاسناد استخدامی نیروهای متخصص 

 قرارداد و لیست بیمه مربوط به افراد تخصصی
2      

لیست تجهیزات تخصصی موجود در شرکت مربوط 

 محیطیزیستبه الزامات ایمنی، د=بهداشتی و 

 قرارداد

      

آموزشی و شرکت در سمینارهای  یهانامهیگواه

 تخصصی مربوط به مدیریت ارشد
      

 و اهداف استراتژیک مشیخط

 مستندات

 HSE مشیخط

بازنگری شده حداکثر مربوط به یک سال  مشیخط

 گذشته
      

های قبلی، اطالعات  HSE Planسوابق موجود در 

موجود در سایت اینترنتی شرکت، مکاتبات مربوط 

محیطی  یرساناطالع، یمشخط یرساناطالعبه 

شامل نصب بنر، استند و تراکت، شرکت در 

به  یمشخط رسانیاطالعرویدادهای تخصصی و 

 کنندهشرکتافراد 

      

و  اهداف

 یهابرنامه

 استراتژیک

       HSEمربوط به  SWOTسوابق مربوط به انجام 

       شرکت HSEسوابق مربوط به اهداف کالن و خرد 

 HSEعملیاتی  یهابرنامهسوابق مربوط به 

 گذشته یهاپروژهدر شرکت و یا  شدهنیتدو
      

 ، منابع و مستنداتدهیسازمان

 دهیسازمان

 HSEتخصصی 

چارت سازمانی شرکت و مشخص نمودن جایگاه 

 در چارت سازمانی HSEسازمانی 
1      

      2 شرح وظایف تخصصی افراد

      HSE 2حکم انتصاب نماینده مدیریت در امور 

مستندات مربوط به برگزاری جلسات کمیته 

 داخلی HSEحفاظت فنی و جلسات تخصصی 
3      

جلسات مشترک با کارفرمایان سابق و یا سایر 

 و مصوبات جلساتصورتذینفعان به انضمام 
2      

      HSE 2 یهاآموزشارائه اسناد مربوط به نیازسنجی  یهاآموزش
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 خود اظهاری یهاتمیآ
حداکثر 

امتیاز 

 زیربند

امتیاز  وضعیت ارائه

 شدهکسب

 در زیربند

امتیاز 

ارائه  ناقص کامل نهایی

 نشده
عمومی و 

تخصصی و 

 هاتیصالح

 برای کلیه پرسنل

 یهادورهارائه مستندات مربوط به برگزاری 

 عمومی برای کلیه پرسنل شرکت HSEآموزشی 
3      

تخصصی  یهاآموزشارائه مستندات در خصوص 

 HSEتخصصی  یهاپستافراد شاغل در 
2      

 یهاپستارائه مدارک تحصیلی افراد شاغل در 

 HSEتخصصی 
2      

افراد شاغل در  یهایتوانمندارائه سوابق اجرایی و 

 HSEتخصصی  یهاپست
1      

 مدیریت و ارزیابی ریسک
سوابق شناسایی خطرات ایمنی، بهداشتی و  

 هاپروژهدر  محیطیزیست
4      

ایمنی، بهداشتی و  یهاسکیرارائه سوابق ارزیابی 

 گذشته یهاپروژهدر  محیطیزیست
3      

عملیاتی  یهابرنامهارائه سوابق مربوط به تدوین 

 کنترل ریسک
3      

 و پایش ریزیطرح

و  هاروش

 یهادستورالعمل

 کاری

      HSE-MS 2نظامنامه 

ایمنی،  یهادستورالعملاجرایی و  یهاروشنمونه 

و  هاتیفعالمربوط به  محیطیزیستبهداشتی و 

 شدهارائهخدمات بر اساس شناسنامه پیمان 
3      

یکپارچگی 

 سرمایه

فیزیکی بحرانی )آن دسته  یهاهیسرماارائه لیست 

 ازلحاظکه بر عملکرد شرکت  ییهاهیسرمااز 

یم تأثیرگذار زیستمحیط، بهداشت و یمنیا

 .(باشند

1      

بازرسی، تعمیرات و نگهداری  یهابرنامهارائه 

 تجهیزات بحرانی
2      

      2 از تجهیزات یبرداربهرهارائه استانداردهای خرید و 

واکنش در 

 شرایط اضطراری

واکنش در  یهاطرحارائه مستندات مربوط به 

 شرایط اضطراری
3      

و مانور مربوط به  هاآموزشارائه سوابق برگزاری 

 شرایط اضطراری
2      

 اجرا و پایش

      2ارائه سوابق مربوط به انجام پایش و تحلیل عوامل پایش عوامل 
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 خود اظهاری یهاتمیآ
حداکثر 

امتیاز 

 زیربند

امتیاز  وضعیت ارائه

 شدهکسب

 در زیربند

امتیاز 

ارائه  ناقص کامل نهایی

 نشده
محیط  آورانیز

کار و معاینات 

 سالمت کارکنان

، ایمنی و بهداشتی محیط محیطیزیست آورانیز

 کار در سال گذشته

ارائه شواهدی مبنی بر انجام اقدامات کنترلی منتج 

 محیط کار آورانیزاز پایش عوامل 
2      

ارائه سوابق مربوط به انجام پایش سالمت کارکنان 

 در سال گذشته
2      

      2 سوابق معاینات بدو استخدام

سیستم پایش 

 HSEعملکرد 

ارائه سوابق تشویق کارکنان بر اساس عملکرد 

 HSEمثبت در حوزه 
1      

ارائه سوابق تنبیه کارکنان بر اساس تخلفات و 

 HSEعملکرد نامناسب در حوزه 
1      

بررسی حادثه و 

 یدهگزارش

ارائه لیست کامل حوادث شرکت در سه سال 

 گذشته
1      

      2 تحلیلی از حوادث یدهگزارشارائه سوابق 

ارائه سوابقی در خصوص اجرای اقدامات کنترلی 

 پس از حادثه
2      

پایش عملکرد 

 HSEمدیریت 

شدت  یهاشاخصارائه سوابق و نمودارهای پایش 

شغلی،  هایبیماریحوادث، ضریب تکرار حوادث و 

نرخ غیبت از کار، تعداد و یا سرانه عدم انطباق، 

 تغییرات سطح ریسک

3      

و گزارشات تحویلی به کارفرمایان  هالیتحلارائه 

 پایش شده یهاشاخصپیشین بر اساس 
2      

 ممیزی و بازنگری

ممیزی و 

 بازنگری

یزیممممیزی و گزارشات  یهابرنامهارائه سوابق 

 شدهانجام یها
2      

توسط  شدهانجام یهایزیممارائه سوابق مربوط به 

 کارفرمایان سابق
2      

مربوط به  جلساتصورتو  هایورودارائه سوابق 

 جلسات بازنگری مدیریت
2      

 جانبی یهاتیفعال -HSEمدیریت 

 
صالحیت ایمنی از سوی وزارت  دییتأارائه گواهی 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3      

  جمع کل امتیازات:

  باشدیم: مورد تائید 60باالی  شدهکسبامتیاز 
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 52 از 38 صفحه:

 

 

 خود اظهاری یهاتمیآ
حداکثر 

امتیاز 

 زیربند

امتیاز  وضعیت ارائه

 شدهکسب

 در زیربند

امتیاز 

ارائه  ناقص کامل نهایی

 نشده
  باشدینم: مورد تائید 60کمتر از  شدهکسبامتیاز 

 نام پیمانکار:

 مناقصه:موضوع 

 تاریخ بررسی:
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 39 صفحه:

 

 

 اجرایی پیمانکاران هایکارگاه HSEفرم بازدید و ارزیابی  :5پیوست 

 :منطقه شهرداری                         شماره قرارداد:                              نام مشاور:

 ساعت بازدید:                          تاریخ بازدید:                                   نام پیمانکار:

 آدرس کارگاه:                         نام بازرس:

 

 ردیف

ر 
کث

دا
ح

از
تی

ام
 

 شرح موارد بازدید شده
امتیاز 

 اکتسابی
 توضیحات

1 2 
 ارتفاعنصب تابلوی مشخصات پروژه در ابتدا و انتهای پروژه و در 

 مناسب و نصب بنر عذرخواهی از شهروندان

  

   تهیه و نصب حفاظ مناسب جهت محصورسازی چهار طرف کارگاه 6 2

3 4 

تهیه و نصب عالئم و تابلوهای هشداردهنده و ترافیکی به تعداد الزم و 

زمان مناسب  کهنحویبهایمن مطابق دستورالعمل شرکت  یهافاصله

 شهروندان را فراهم نماید. العملعکسبرای 

  

   و گردان به تعداد کافی زنشمکچ یهاچراغتهیه و نصب  3 4

   هایحفارتهیه و نصب درپوش مناسب و ایمن بر روی  5 5

   آزمایش نوع خاک منطقه حفاری 2 6

   پایدارسازی دیواره حفاری بر اساس نوع خاک 3 7

8 2 
 استفاده از باالبر ایمن جهت حمل خاک ناشی از حفاری

 )مهار، بست، سیم بکسل، کابل برق، تسمه(

  

9 2 
استفاده کارگر از طناب مهار و کمربند ایمنی حائل تمام بدن در 

 متر 2حفاری بیش از 

  

10 2 
باالی گودال حفاری که کارگر  دیدهآموزشوجود یک نفر کارگر 

 واکنش صحیح در شرایط اضطراری منظوربه باشدیممشغول به کار 

  

   از گودال و به تعداد کافیاستفاده از نردبان ایمن جهت ورود و خروج  2 11

   هایحفارتأمین روشنایی مناسب داخل  2 12

13 2 
کار در شب و استفاده از  یهاتیفعالتأمین روشنایی مناسب جهت 

 شبرنگ یهالباس

  

14 2 
استفاده مجاز از برق و رعایت استانداردها و اصول ایمنی برق و 

 هاکشیکابل

  

  گازسنج قبل از ورود کارگران به عمق  هایدستگاهتهیه و استفاده از  2 15
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 52 از 40 صفحه:

 

 

 ردیف

ر 
کث

دا
ح

از
تی

ام
 

 شرح موارد بازدید شده
امتیاز 

 اکتسابی
 توضیحات

 زیاد

16 3 
 10عمیق و افقی )بیش از  یهایحفارتأمین تهویه مناسب داخل 

 متر(

  

17 1 
در نظر گرفتن محل مناسبی برای ثبت کدها و ارقام ارتفاعی حفاری 

 بعد از برچینی کارگاه در محل باقی نماند. کهنحویبه

  

18 3 
برقراری تردد بین عابرین و  منظوربهفراهم آوردن تجهیزات مناسب 

 هایگودبرداروسایل نقلیه از روی دهانه 

  

19 2 
مانع تردد شهروندان به داخل  کهنحویبهچیدمان مناسب حصارها 

 نگردد. هانگیپارکمنازل و 

  

   خاک مازاد ناشی از حفاری موقعبهحمل  5 20

   استفاده کارگران از لوازم حفاظت فردیتهیه و الزام  4 21

   استفاده کارگران از لباس متحدالشکل با ذکر نام شرکت پیمانکاری 2 22

   (5sآراستگی مناسب کارگاه رعایت ) 2 23

24 2 
و سایر تجهیزات و استفاده  هالولهاختصاص محل مناسب جهت دپوی 

 از عالئم هشداردهنده

  

25 2 
و  هالولهوجود گوه و ترمز و مانع جهت جلوگیری از ریزش و سقوط 

 آالتماشین

  

26 2 
در هنگام انجام فعالیت و استفاده از  آالتماشیناستقرار مناسب 

 دارپرچم

  

   زیستمحیطاز نظر ایمنی و  آالتماشینگواهینامه سالمت  2 27

   ...داشتن گواهینامه مخصوص رانندگان جرثقیل و  2 28

   تأمین مکان مناسب جهت استقرار ناظرین، سرپرستان و بازرسین 2 29

30 2 
 منظوربهاختصاص مکان مناسب جهت اسکان موقت کارگران 

 هاکانکسلباس و رعایت موارد بهداشتی در  تعویضاستراحت و 

  

   تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی جهت استفاده کارگران 2 31

32 2 
اولیه در دسترس و تأمین وسایل  هایکمکن جعبه قراردادتهیه و 

 اولیه امداد و نجات

  

   اطفاء حریق به تعداد کافی یهاکپسولوجود  2 33
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 41 صفحه:

 

 

 ردیف

ر 
کث

دا
ح

از
تی

ام
 

 شرح موارد بازدید شده
امتیاز 

 اکتسابی
 توضیحات

   مجوز کار )پرمیت( در کارگاه یهابرگهاستفاده از  2 34

35 4 
 آوریجمعو آبروها و فضای سبز به حالت اولیه و  هاخیابان سازیپاک

 بعد از برچینی کارگاه هانخاله

  

   در کارگاه HSEحضور سرپرست و نماینده  3 36

   مجهز بودن عوامل اجرایی به لوازم حفاظت فردی 2 37

38 2 
شورای  یهانامهآیینو  HSEو قوانین مربوطه  هادستورالعملوجود 

 عالی حفاظت کار در کارگاه

  

39 2 
ضروری و مراکز اورژانس نزدیک در معرض دید  یهاتلفننصب شماره 

 واکنش سریع در شرایط اضطراری منظوربهکارگران 

  

   وجود حمام، دستشویی و توالت و رعایت موارد بهداشتی در کارگاه 2 40

جمع 

 کل
100 
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 42 صفحه:

 

 

 :منطقه شهرداری                       شماره قرارداد:                                نام مشاور:

 ساعت بازدید:                       تاریخ بازدید:                               نام پیمانکار:

 آدرس کارگاه:

 طوفانی:           برفی:          بارانی:           ابری: :         : آفتابیوهواآب

 

 توضیحات خیر بله شرح موارد بازدید شده ردیف

    بنر عذرخواهی در ابتدا و انتهای کارگاهنصب  1

    نصب تابلوی مشخصات پروژه در ابتدا و انتهای کارگاه 2

کاری )پنل فلزی، نیوجرسی  جبهه چهار طرفهمحصور بودن  3

 پالستیکی و بتونی(

   

نصب عالئم ایمنی و تابلوهای هشداردهنده )نوار خطر، عالئم متناسب  4

 با نوع فعالیت(

   

ترافیکی، شبرنگ و چراغ  یهابشکهنصب عالئم راهنمایی و رانندگی ) 5

 (زنچشمک

   

در محل مناسب و استفاده از عالئم  آالتماشیناستقرار کلیه  6

 هشداردهنده

   

تجهیز کارگران به لباس متحدالشکل و لوازم حفاظت فردی )کاله،  7

 لباس، کفش، دستکش و ...(

   

    مازاد یهانخالهخاک و  موقعبهحمل  8

 روهاپیاده سبزرعایت جلوگیری از پراکنش خاک در جوی آب، فضای  9

 هاخیابانو 

   

    و منهول های در حال ساخت هالهیمتهیه پوشش مناسب برای کلیه  10

    بعد از برچینی کارگاه باقی نماند کهنحویبهدرج رقوم و کد ارتفاعی  12

تجهیز مناسب دفاتر )کانکس استقرار مدیر و سرپرست کارگاه و  13

 (HSEمسئول 

   

    پس ا ز اتمام کار هاخیابانمعابر، فضای سبز، جوی آب و  سازیپاک 14

    محل مناسب و ایمن جهت دپوی مصالح 15

    و استفاده از ترمز اتیلنیپلی یهالولهمحصورسازی محل دپوی  16

نحوی باشد که سهولت تردد شهروندان اجرایی کارگاه بهفعالیت  17

 باشد. پذیرامکان

   

    تأمین روشنایی کارگاه 18

    مشاور در هنگام فعالیت پروژه HSEحضور سرپرست کارگاه و مسئول  19
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 52 از 43 صفحه:

 

 

 توضیحات خیر بله شرح موارد بازدید شده ردیف

اولیه،  هایکمکوجود تجهیزات ایمنی در کارگاه )نردبان، جعبه  20

 کپسول اطفاء حریق، دمنده هوا و ...(

   

    (...، تابلوی برق و کشیکابلرعایت اصول ایمنی برق ) 21

    دارای معاینه فنی آالتماشیناستفاده از  22

    سنگین آالتماشیناستفاده از راننده دارای گواهینامه برای  23

    (5Sرعایت نظم و ترتیب و آراستگی کارگاه ) 24

    ؟حادثه رخ داده است 25

    شبه حادثه رخ داده است؟ 26

 

 سایر توضیحات/ شرح مختصر حادثه:

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 امضاء:
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 44 صفحه:

 

 

 الزامات در زمان برچیدن کارگاه: 6پیوست 

 کد فرم الزامات در زمان برچیدن کارگاه

 موظف است فرم زیر را تکمیل و به تأیید مشاور و کارفرما برساند.، پیمانکار حسابتسویهقبل از اتمام قرارداد و 

 عنوان ردیف

خود را کنترل نموده است. موردی  یهاتیفعالپیمانکار با اعمال مدیریت ریسک در طول قرارداد مخاطرات ناشی از  1

 .شودینمو ریست محیطی گردد در محیط فعالیت پیمانکار مشاهده  ایمنیکه باعث بروز خطرات بهداشتی، 

 پیمانکار سایت را به حالت اول برگردانده است. 2

 صحیح توسط پیمانکار مدیریت شده است. طوربهبازیافتی  ومواد زائد  3

 مالحظات:

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام پیمانکاری: نام و نام خانوادگی کارفرما:

 امضاء: امضاء:

 تاریخ: تاریخ:
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 45 صفحه:

 

 

 

 تاریخ: ............................

 
 جمهوری اسالمی ایران

 

  تاریخ تنظیم گزارش: ...................... شماره تلفن کارگاه: .................

 

 گزارش حادثه: فرم :7پیوست 

 مشخصات کارگاه:

 .............................فعالیت: ....................................................... شماره کارگاه: نوع ..............................................................نام کارگاه: 

 .......................................................................................................نام کارفرما: ................................................نشانی کارگاه:

 

 

 :شدهبیمهمشخصات 

 ...............................ه: نام و نام خانوادگی: .......................................... شماره بیمه: .................................... شماره شناسنام

 ........................... :تولد محل صدور: ........................... تاریخ تولد: روز ................. ماه ...................... سال .................. محل

 ..../ ................../ ...............................تاریخ استخدام:            متأهل مجرد وضعیت تأهل:

 ............................شده:بیمه.......................................................... محل کار کاری که موظف به انجام آن بوده:

 .............................شده:بیمه........................ نشانی )ریال(   وسیله ایاب و ذهاب کارگاه:............................ دستمزد روزانه:

 شب  عصر  صبح شده: بیمهساعات کار  ......................................................................اوقات کارگاه:

 ................................... از ........................................ لغایت ...................................از ........................................ لغایت 

 چگونگی حادثه:
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 تاریخ بازنگری:

 52 از 46 صفحه:

 

 

 

 .............وقوع حادثه: ساعت ....................... روز ............................ ماه ............................ سال .............. تاریخ

 ................................................................................................................محل دقیق وقوع حادثه: 

 

 

 .علت حادثه: ..................................................................................................................

 .هنگام حادثه: ............................................................................ شدهبیمهابزار کار 

 وسایل حفاظت: ...........................................................................................................

 هنگام وقوع حادثه .................................................................... شدهبیمهنوع کار 

 ....................................................................................................... دیدهحادثه عضو

 نتیجه حادثه ................................................................................................................

 

 

 شرح واقعه

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

 ل آمده است .....................................................................................................اقداماتی که از طرف کارفرما برای معالجه به عم

 شهود حادثه .....................................................................................................

 ضمیمه شود( جلسهصورت)در صورت مثبت بودن ))بله  از طرف مقامات صالح تنظیم شده است. آیا صورت جلسه

 

 

 .شودیمقانون تأمین اجتماعی تنظیم گردیده و صحت مندرجات آن گواهی  93و  90این گزارش با توجه کامل به مفاد 

 ....................................... امضاء مجاز و مهر کارگاه ...........................................نام و نام خانوادگی کارفرما یا نماینده او ............................
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 52 از 47 صفحه:

 

 

 

 و حوادث هایماریبفرم گزارش عملکرد پیمانکار در زمینه : 8پیوست 

 علت تعداد موضوع ردیف

   حوادث منجر به فوت 1

   سرپایی(حوادث منجر به اتالف زمان )مداوای  2

   حوادث منجر به نقص عضو 3

   حوادث منجر به دوری از کار )بستری( 4

   رفتهتدسازروزهای  5

   شدهتلفساعات  6

   شغلی هایبیماری 7

   حوادث مربوط به وسایل نقلیه 8

   حوادث منجر به صدمه به تجهیزات پیمانکار 9

   حوادث منجر به صدمه به تأسیسات شهری 10

   حریق 11

   گرفتگیبرق 12

   ریزش دیواره حفاری 13

   سقوط در گودال 14

   شبه حادثه 15
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 52 از 48 صفحه:

 

 

 به پیمانکار HSEفرم تذکر و اخطار اعالم موارد  :9پیوست 

 شماره: ............................ شرکت پیمانکاری .........................................................

 تاریخ: .............................. 

 سوم    دوم      / اخطار اولتذکر  موضوع: ابالغ

 منطقه شهرداری شماره قرارداد: نام پیمانکار:

 ساعت بازدید: تاریخ بازدید: نام مشاور:

 آدرس کارگاه:

 

 شرح موارد

 خیر بلی خیر بلی 

 ) عالئم راهنمایی و رانندگینصب  -11)) محصور نمودن چهار طرف جبهه کاری -1

 ) مناسب یهامحلدر  آالتماشیناستقرار کلیه  -12)) تجهیز کارگران به لباس متحدالشکل -2

 ) رعایت جلوگیری از پراکنش خاک در حین اجرا -13)) و منهول ها یهالهیمتهیه درپوش جهت  -3

 ) روی دیوارها عدم درج رقوم و کد ارتفاعی بر -14)) حضور سرپرست کارگاه -4

 ) تجهیز مناسب دفاتر -15)) پیمانکار HSEحضور مسئول  -5

 ) محل مناسب جهت دپوی مصالح -16)) مازاد یهانخالهخاک و  موقعبهحمل  -6

 ) تأمین روشنایی کارگاه -17)) هاخیابانو  روهاآبمعابر، فضای سبز،  سازیپاک -7

 ) کارگاه کشیکابلرعایت اصول ایمنی در  -18)کارگاه )نصب تابلوی مشخصات پروژه در ابتدا و انتهای  -8

 ) وجود تجهیزات ایمنی در کارگاه -19)) شهروندان رسانیاطالعنصب بنر عذرخواهی و  -9

 ) دارای معاینه فنی آالتماشیناستفاده از  -20)هشداردهنده )نصب عالئم ایمنی و راهنمایی و تابلوی  -10

 

ساعت از طرف پیمانکار رفع گردیده و گزارش رفع موارد  24مندرج در شرح موارد اصالحی، ظرف مدت  ضروری است که موارد

 هاییتمسئولمشاور به کارفرما ارسال گردد. بدیهی است که هرگونه کوتاهی در این خصوص، تمامی  HSEاصالحی با تأیید 

 را متوجه پیمانکار خواهد نمود.ناشی از بروز حوادث 

 کارفرما HSEنماینده  کارفرما HSEنماینده  کارفرما HSEنماینده 

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء تاریخ و امضاء

  



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 49 صفحه:

 

 

 (203-308801فرم حکم توقف کارگاه )شماره  :10پیوست 

 شماره: ............................ .........................................................شرکت پیمانکاری 

 تاریخ: .............................. 

 

 شرکت پیمانکاری .......................................................

 ....................................................موضوع: حکم توقف کار در کارگاه 

شماره .......................... مورخ .............................  جلسهصورتبر اساس  HSEدر کمیته  شدهگرفتهحسب تصمیمات  رساندیمبه اطالع 

، توقف کار وسیلهبدینابالغ سه مرحله اخطار به آن شرکت و عدم اقدام به تعهدات قراردادی از طرف آن شرکت،  به دلیلکمیته مذکور 

 .نمایدیمرا اعالم  HSEاجرایی، تا زمان رفع موارد عدم انطباق  هاییتفعال

و کلیه تأخیرات  باشدیمارش تأیید مشاور و ارسال گز HSEاجرایی منوط به رفع موارد عدم انطباق  هاییتفعالبدیهی است که شروع مجدد 

 آمده در این خصوص غیرمجاز تلقی خواهند شد. به وجود

   ضمناً با توجه به توقف کار در کارگاه مذکور این حکم در کمیته آتیHSE  گرددیممطرح و تصمیم الزم اتخاذ. 

 

 HSE ادارهمدیر 

 

 

 رونوشت

 اطالعات پیمانکارانجهت ثبت در پورتال مدیریت  HSEبخش  - 

 معاون مالی و پشتیبانی، جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 امور قراردادها جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 معاون مهندسی و توسعه جهت اطالع و اقدام الزم - 

 شرکت مهندسی مشاور پروژه، جهت اطالع و اقدام الرم - 

 

 



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 50 صفحه:

 

 

 (203-308901فرم فسخ قرارداد )شماره  :11پیوست 

 شماره: ............................ 

 تاریخ: .............................. 

 شرکت پیمانکاری .........................................................

 موضوع: فسخ قرارداد

شماره .......................... مورخ .............................  جلسهصورتبر اساس  HSEدر کمیته  شدهگرفتهحسب تصمیمات  رساندیمبه اطالع 

، شدهانجامبر اساس بند شماره ............... ماده .............. قرارداد  وسیلهبدینابالغ دو مرحله توقف کارگاه به آن شرکت،  به دلیلکمیته مذکور 

 .نمایدیممذکور را اعالم  فسخ قرارداد

   جرائم مربوطه اعمال خواهد شد. مابینفی، مطابق ماده ............ قرارداد شدهانجامضمناً با توجه به فسخ قرارداد ،

نماینده مطلع آن شرکت جهت اجرای مفاد ................. )اقدامات پس از فسخ( به امور  ییدفرماخواهشمند است دستور 

 مراجعه نمایند. سازمانقراردادهای 

 

 HSE ادارهمدیر 

 

 رونوشت

 جهت ثبت در پورتال مدیریت اطالعات پیمانکاران HSEبخش  - 

 معاون مالی و پشتیبانی، جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 امور قراردادها جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 معاون مهندسی و توسعه جهت اطالع و اقدام الزم - 

 اقدام الرم شرکت مهندسی مشاور پروژه، جهت اطالع و - 

  



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 51 صفحه:

 

 

 فرم محرومیت :12پیوست 

 شماره: ............................ 

 تاریخ: .............................. 

 شرکت پیمانکاری .........................................................

 موضوع: محرومیت و خروج از فهرست کوتاه پیمانکاران

 :رساندیمنظر به صدور تذکرها و اخطارهای متعدد به اطالع 

آن شرکت  .................. کمیته مذکور،شماره ............................ مورخ . جلسهصورت، بر اساس HSEدر کمیته  شدهگرفتهحسب تصمیمات 

شماره ................................. مورخ ......................... رئیس کمیته فنی مبنی  ...... و بر اساس نامه.......................................................... به دلیل

محرومیت آن شرکت اعالم و از لیست کوتاه این شرکت خارج و در لیست سیاه قرار  وسیلهبدینبر فسخ قراردادهای منعقده با آن شرکت 

 .گیریدیم

 

 

 HSEرئیس کمیته 

 

 رونوشت

جهت اطالع، حذف نام شرکت مذکور از فهرست کوتاه، ثبت در لیست سیاه و پورتال مدیریت اطالعات  HSEبخش  - 

 پیمانکاران

 معاون مالی و پشتیبانی، جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 امور قراردادها جهت اطالع و اعمال جرائم - 

 الزممعاون مهندسی و توسعه جهت اطالع و اقدام  - 

 دفتر حراست جهت اطالع و اقدام الزم -

 شرکت مهندسی مشاور پروژه، جهت اطالع و اقدام الرم - 

  



 
 انپیمانکار HSEروش اجرای مدیریت 

co.ir-www.sdm 

 تاریخ بازنگری:

 52 از 52 صفحه:

 

 

 (302-409101شورای عالی حفاظت فنی کار )شماره  یهانامهآیینلیست : 13پیوست 

 هاکارگاهحفاظت و بهداشت عمومی در  نامهآیین -1/100 بندیطبقهکد 

 هاکارگاهو مقررات حفاظتی ساختمان  نامهآیین -2/100 بندیطبقهکد 

 هاکارگاهو جابجا کردن مواد و اشیاء در  ونقلحمل وسایلحفاظتی  نامهآیین -3/100 بندیطبقهکد 

 هاکارگاهعالئم ایمنی در  نامهآیین -4/100 بندیطبقهکد 

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار -5/100 بندیطبقهکد 

 ایمنی امور پیمانکاران نامهآیین -6/100 بندیطبقهکد 

 نحوه تشخیص و تأیید مشاور فنی و خدمات ایمنی نامهآیین -7/100 بندیطبقهکد 

 وسایل حفاظت انفرادی نامهآیین -8/100 بندیطبقهکد 

 آورزیانکارهای سخت و  نامهآیین -9/100 بندیطبقهکد 

 آورزیاناجرائی کارهای سخت و  نامهآیین -10/100 بندیطبقهکد 

 آورزیاندستورالعمل اجرایی کارهای سخت و  -11/100 بندیطبقهکد 

 آورزیانقانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و  -12/100 بندیطبقهکد 

 هاکارگاهحفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در  نامهآیین -13/100 بندیطبقهکد 

 حفاظتی حمل دستی بار نامهآیین -14/100 بندیطبقهکد 

 داربرقو مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات  نامهآیین -15/100 بندیطبقهکد 

 تینگ(راایمنی سیستم اتصال زمین ) نامهآیین -16/100 بندیطبقهکد 

 جوشکاری و برشکاری گرم نامهآیین -17/100 بندیطبقهکد 

 هاکارگاهدر  سوزیآتشپیشگیری و مبارزه با  نامهآیین -18/100 بندیطبقهکد 

 انفجارقابلحفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد  نامهآیین -19/100 بندیطبقهکد 

 و توزیع گاز مایع سازیذخیره، ونقلحملحفاظت  نامهآیین -20/100 بندیطبقهکد 

 دستی یهاچاهو مقررات حفاظتی حفر  نامهآیین -21/100 بندیطبقهکد 

 ساختمانی یهاکارگاهحفاظتی  نامهآیین -22/100 بندیطبقهکد 

 ایمنی مخازن آب و استخر نامهآیین -23/100 بندیطبقهکد 

 هایشگاهآزماحفاظت ایمنی در  نامهآیین -24/100 بندیطبقهکد 

 آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان نامهآیین -26/100 بندیطبقهکد 

 


