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 مقدمه 

های نفت و گاز است  المللي متشکل از شركت (، انجمني بينOGPالمللي توليد كنندگان نفت و گاز ) بينانجمن 

المللي  های توليد و استخراج نفت و گاز كه مفاهيم بين تأسيس شد. اين انجمن به تمام جنبه 4791كه در سال 

باشد. اين انجمن  زيست هستند مرتبط مي رتباط با مسائل ايمني، بهداشت و حفظ محيطدارند و به خصوص در ا

 كند. المللي بيان مي های بين های سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ساير طرف های اعضايش را در آژانس خواسته

زيست  كارگيری سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط هاين خطوط راهنما برای كمک به توسعه و ب

(HSEMS)  در عمليات استخراج و توليد ارائه شده است. اعضای انجمن برای اينکه مطمئن شوند تجربه

 .اند شان استفاده شده و اين خطوط راهنما  پذيرش عمومي را به دنبال دارد، در اين كار مشاركت كرده گروهي

 

 پيشينه
 (OH&S)ای  رتبط با ايمني و بهداشت حرفههای توليد و استخراج، تابع قوانين و مقرارت جامع م فعاليت

باشند كه براساس  های معين ايمني و بهداشت مي ، دارای استراتژی باشند. تمامي متصديان فعال در اين زمينه مي

يکي از اجزای اصلي اين  (SMS)نمايند و سيستم مديريت ايمني  آن، الزامات قانوني و عملياتي خود را برآورده مي

 اشد. ب استراتژی مي

المللي توسعه داده شده  ها و نيز توسط مراجع ملي و بين خطوط راهنمای سيستم مديريت ايمني توسط شركت

ای برای رويکردهای علمي و هدفمند به ايمني وجود دارند. اين اصلي بنيادی در  است. مزايای شناخته شده

های كيفيت  اندارد جهاني سيستمباشد كه بر پايه اصول مديريتي است مي رويکرد سيستم مديريت ايمني

(ISO9000بنا نهاده ) محيطي تابع قوانين و مقررات جامع و  های زيست طور مشابه، جنبه شده است. به

محيطي استفاده  ثيرات زيستأهستند كه برای كنترل و مديريت ت (EMS)محيطي  های مديريت زيست سيستم

 شوند.    مي

های مهمي وجود دارد، مديريت ايمني و  محيطي تفاوت ت ايمني و زيستاگر چه در بررسي تفصيلي، بين موضوعا

دارند. بسياری از اعضای انجمن  ISO9000های مدل  سيستم زيست تمايل به همگرايي و حركت به سوی محيط

طور  هزيست را ب های مديريت ايمني، بهداشت و محيط ( سيستمOGPالمللي توليد كنندگان نفت و گاز ) بين

را برای كمک به توسعه  RP 75قبيل  از يهاي مجموعه (API)كنند، و موسسه نفت آمريکا  را ميمشترک اج

 در صنعت نفت فراساحلي منتشر كرده است. (SEMP)زيست  های مديريت ايمني و محيط برنامه

مات الزم باشند. به عنوان مثال اقدا زيست هميشه از يک هماهنگي برخوردار نمي محيط الزامات ايمني، بهداشت و

محيطي و يا بالعکس  برای حفاظت از نيروی انساني در شرايط اضطراری ممکن است موجب بروز اثرات زيست

 كند تا در  زيست، چارچوبي را فراهم مي شود. با اين وجود، مالحظه مشترک موضوعات ايمني، بهداشت و محيط

 وجود آيد.  هب آن، اين قبيل موضوعات بتوانند حل شوند و يک تعادل مناسبخالل 
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 هدف و دامنه کاربرد
 المللي توليدكنندگان نفت و گاز تهيه گرديده، تا:  توسط انجمن بين HSEخطوط راهنمای سيستم مديريت 

  مديريت  سيستمموضوعات مرتبط باHSE ؛در يک سند واحد پوشش داده شوند 

 ؛در سرتاسر دنيا مرتبط باشد توليد و اكتشاف صنعتهای  فعاليت با 

 ؛دبه اندازه كافي عمومي باش آنها های مختلف ها و فرهنگ انطباق با فعاليت شركت ایبر 

 ؛شودتوسط آنها به رسميت شناخته  قابل كاربرد با نقش پيمانکاران اصلي و فرعي بوده و 

 ؛قانوني، عمليات را تسهيل نمايد در چارچوب الزامات 

 المللي تسهيل نمايد.  استانداردهای بين/ انداردها را نسبت به يک است ، ارزيابي فعاليتطور مناسب به 

را تشريح  HSEاين خطوط راهنما عناصر اصلي ضروری برای توسعه، استقرار و نگهداری يک سيستم مديريت  

ها نسبت به برقراری  دهند، ولي پيشنهاد شده كه شركت الزامات عملکردی خاصي را ارائه نمي اين عناصركند.  مي

محيطي عملياتشان،  خود با مدنظر قرار دادن  اطالعاتي در مورد خطرات مهم و اثرات زيست  فها و اهدا مشي خط

 اقدام نمايند. 

كه در  به كار برده شودهای عملياتي يا پيمانکاری  تواند به عنوان الگويي برای شركت اين خطوط راهنما مي

(  ها ران، همسايگان، شركاء، مشتريان، بيمهگذا جستجو برای كمک به كسب اطمينان خود و ديگران )مانند قانون

الوه، اين ع . بهدر قالب يک سيستم مديريت هدفمند هستند HSEهای بيان شده  مشي در ارتباط با تطابق با خط

مؤثر و  های ها و روش ی كه جايگزين سيستمو نه لزوماً به عنوان پيشنهاد ،خطوط راهنما به منظور پشتيباني

 . شود كارگرفته مي هشد، بكارای موجود شركت با

در خطوط راهنما مورد استفاده قرار گرفته است،  "های اجرايي ... نسبت به نگهداری روش دشركت باي"عبارت  

يک  HSE باشد. ميزان بحراني بودن  ها نمي اما قصد آن تجويز يک روش اجرايي مکتوب برای تمامي روش

ک روش اجرايي مستند و كنترل شده رسمي آن را تضمين كند كه آيا ي عمليات يا موقعيت خاص تعيين مي

حال، كامالً قابل  ها كمتر رسمي بوده ولي با اين های موجود در شركت كند يا خير. در بسياری از مواقع روش مي

الزم است بوده و   به عهده هر شركت HSEهای سيستم مديريت  باشند. اطمينان از تناسب تمامي جنبه قبول مي

 ها تفسير گردد.  راهنما توسط خود شركتاين خطوط 

 

 زيست  مدل سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط

 طور شماتيک در شکل هدهد ب ، كه اساس مطالب اين خطوط راهنما را تشکيل ميHSEمدل سيستم مديريت 

ه شده، اما نشان داد HSEدر تصوير مذكور ترتيبي از عناصر سيستم مديريت  اگرچهنشان داده شده است.  ذيل

های مختلف مورد بازنگری قرار  زمان مورد توجه قرار گرفته يا در زمان همصورت  هبسياری از اين مراحل در عمل ب

 گيرند.  مي
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، اين خطوط راهنما بايد دباش شركت مي جامعمديريت  سيستم، بخشي از HSEمديريت  سيستمدليل اينکه  هب

رجاع دهد، اما برای سادگي در سرتاسر اين متن از عبارت سيستم ا HSEهای مديريت  زير سيستم به كامالً

اين امر برای سهولت بوده و هيچگاه بيانگر اين نيست كه سيستم مديريت  استفاده خواهد شد. HSEمديريت 

HSE باشد. از سيستم مديريت كل سازمان يا شركت جدا مي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ساختار اين سند 
  ."ضميمه"و  "خطوط راهنما"د: اين سند دو بخش اصلي دار

 يا عناصر -عناصر  كند. اين را توصيف مي و روابط متقابل آنها HSEمديريت  سيستمعناصر مدل  خطوط راهنما،

 داند. اين واژه نباي تعريف شده "استانداردهای عملکرد"ها به عنوان  گذاران و شركت توسط بعضي از قانون -مشابه

 باشد، اشتباه گردد. های انجام عمليات مي تری از ويژگي طح پايينكه س "معيارهای عملکرد"با 

كار  هب خطوط راهنمار اهايي است كه ممکن است برای استقر روش نمونه و های بيشتر بخش ضميمه شامل توصيه

 شون گذاری مي شماره خطوط راهنمامانند  ها ، اين بخششوند. برای راحتي گرفته 

 

   نامه واژه

اند،  های مختلف توسعه داده شده ها و سازمان متفاوتي كه توسط شركت HSEهای مديريت  سيستم ها و استراتژی

راهنما   يک پيوست در بخش خطوط اند، در كار رفته هكه در اين سند ب هايي ها شده است. واژه تنوع واژهمنجر به 

 اند.  تعريف شده

 زیست  . مدل سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط1-5شکل 
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، "Hazard"، خطر"Risk"ريسک  های واژه توجه خاصي به تعريف و كاربرد دراهنما باي  در اين خطوط

 ، نمود. مباحث اشاره شده در "Review"و بازنگری  "Audit"، مميزی "Performance criteria"معيارعملکرد 

 

 ،توان برای يک تأسيسات معين يا عمليات تنها برای يک شركت كاربرد دارد بلکه، آنها را مي اين خطوط راهنما نه

شركت مادر نيز تعميم داد. يک  HSEمحلي و همچنين سيستم مديريت  HSEريت بخشي از يک سيستم مدي

 HSEمسئول مديريت و عملکرد   عملياتي، مستقيماً  های اين خطوط راهنما اشاره دارد كه سازمان اغلب بخش

سازمان دهد و هر  توليد، خدمات ارائه  به هر نوع سازمان پيمانکاری كه به صنعت استخراج و "شركت"باشد.  مي

را توسعه داده و عمل  HSEكه قصد دارد براساس اين خطوط راهنما، سيستم مديريت گردد  اطالق ميديگری 

  .نمايد

 

 HSEخالصه کاربردي از مدل سيستم مديريت 

 HSE سيستم مديريتمدل عناصر کليدي 
برای ايجاد و  4-5 كند كه رئوس مطالب آن در شکل مديريتي را توصيف مي سيستميک  خطوط راهنمااين 

در  HSE مديريت سيستمخالصه شده است. عناصركليدی  HSEمشي و اهداف شركت در ارتباط با  استقرار خط

 شده است.نشان داده  ذيلجدول 

 HSE مديريت سيستم. عناصركليدی 4-5جدول 
عنصر سيستم مديريت 

HSE 
 شرح

 سيستم.اكم بر شركت، و ضروريات برای موفقيت تعهد در سطوح مختلف از باال تا پايين و فرهنگ ح رهبري و تعهد

مشي و اهداف  خط

 استراتژيك
 .زيست مقاصد، اصول كاری و آرمان شركت در ارتباط با ايمني، بهداشت و محيط

سازمان، منابع و 

 مستندسازي
 .HSEسازماندهي كاركنان، منابع و مستندسازی برای عملکرد صحيح 

ارزيابي و مديريت 

 ريسك

وسعه اقدامات تها، محصوالت و خدمات و  مربوط به فعاليت HSE  های ارزيابي ريسک وشناسايي 

 كاهش ريسک.

 ريزی برای تغييرات و واكنش اضطراری. های كاری شامل طرح فعاليتهدايت  و ريزی طرح ريزي طرح

 گيرد.  م ميمواقع لزوم انجا در ها و اينکه چگونه اقدام اصالحي فعاليت پايش و اجرا استقرار و پايش

 سيستم، اثربخشي و تناسب اصولي آن. عملکردای از  های دوره ارزيابي مميزي و بازنگري

 های بيشتر درمورد هر عنصر در بخش ضميمه گنجانده شده است. توصيه
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  رهبري و تعهد  -1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 از باال به پايين و ، مختلف سازمان در سطوح تعهداين بخش، 

 در شرکت براي رسيدن به موفقيت  يازمورد نفرهنگ 

 .کند سيستم را بيان مي

 

اطمينان حاصل نمايد كه اين  ايجاد كند و در سازمان را و قوی و تعهدی آشکار رهبری دمديريت ارشد شركت باي

و اهداف  مشي خطو دستيابي به  HSEمديريت  سيستمو نگهداری  ، اجرا، به منابع مورد نياز برای توسعهتعهد

طور كامل مورد  به HSEمشي  اطمينان حاصل كند كه الزامات خط دشود. مديريت باي راتژيک آن تبديل مياست

مايت ، حزيست پذيرش واقع شده و از اقدامات موضعي صورت گرفته در جهت حفظ ايمني، بهداشت و محيط

 نمايد. 

كند، ايجاد  ذيل پشتيباني ميبراساس موارد  HSEمديريت  سيستمرا كه از  سازماني فرهنگ يک دباي  شركت

 نموده و از آن حمايت نمايد: 

 های شركت برای بهبود عملکرد  اعتقاد به خواستهHSE . 

  ايجاد انگيزش برای بهبود عملکردHSE  .كاركنان 

  پذيرش مسئوليت فردی و پاسخگويي برای عملکردHSE. 

  توسعه سيستم مديريت برای درگيری در تمام سطوح  مشاركت وHSE. 

  مديريت  سيستمبه يک تعهد HSEاثربخش . 

 ايجاد و نگهداری چنين فرهنگ پويايي، مشاركت داشته باشند. در دباي شركت هم كاركنان و هم پيمانکاران
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 ................. ضميمه........................................................................................................... رهبري و تعهد -1

 ویزيست، رهبری و تعهد مديريت ارشد سازمان و آمادگي  اساس سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط

 باشد.  مي HSEمنظور فراهم نمودن منابع كافي برای موضوعات  به

م اين امر توجه خاصي به اهميت ايجاد تعهدی مشهود توسط مديريت ارشد شده است. قصور و كوتاهي در انجا

هايي از تعهد به سيستم مديريت ايمني،  خواهد شد. نشانه HSEمشي و اهداف  سبب مخدوش شدن اعتبار خط

 زيست در سطوح مختلف مديريت شامل موارد ذيل مي باشد:  بهداشت و محيط

  تخصيص منابع مورد نياز مانند زمان و پول به موضوعاتHSE . 

 ايجاد يک الگوی شخصي در كار روزانه. 

  قراردادن موضوعات مهمHSE ين. يمديره تا سطوح پا  دستور جلسات از هيأت  در 

 های مربوط به  ها و بازنگری مشاركت پويا در فعاليتHSE ،های تابعه آن. در سازمان و هم در بخش هم 

  ارتباط دادن اهميت مالحظاتHSE ات تجاریدر تصميم . 

 شود.  يافته ميكه به اهداف دست  قدرداني از عملکرد، زماني 

 جهت اقدام برای بهبود عملکرد  ،تشويق كاركنان به ارائه پيشنهاداتHSE . 

 های پيشگام داخلي و خارجي.  مشاركت در فعاليت 

ضروری رهبری مديريت ارشد ، HSEگر به منظور عملکرد مناسب  برای ترويج يک فرهنگ هدايتعالوه بر اين، 

تواند  عمل كند. مديريت ارشد مي طور اثربخشبهبتواند  HSE است، تا در پي اين امر، سيستم مديريت

های مشاركت فعال كاركنان و پيمانکاران را از طريق ترويج يک فرهنگ تعهد، مشاركت، مسئوليت فردی و  زمينه

 پرورش دهد:  HSEايجاد انگيزش و باورها در راستای بهبود عملکرد 

 به خواست شركت برای بهبود عملکرد  باورHSE- و   دهي آزادانه و دلسوزانه وقايع ضروری برای گزارش

 اثربخش.  HSEاستقرار سيستم مديريت 

 برای بهبود عملکرد  انگيزشHSE برپايه آگاهي، تفاهم، پذيرش مسئوليت فردی و نگرش  -كاركنان

 مثبت برای تقويت رفتارها و برخوردهای دلخواه. 

 نظرات و مشاركت آنها در توسعه  ا شدن نقطهاز طريق جوي -كاركنان در تمامي سطوح مشارکت

 و پيگيری فعاالنه پيشنهادات برای ايجاد بهبود. HSE  سيستم مديريت 

  كاركنان در تمامي سطوح ضروری است، اگر بخواهيد سيستم مديريت  تعهدHSE ًمؤثر باشد.  كامال 

 نمود.وی های فردی و مشاركت فعال كاركنان پير از باورهای استوار، انگيزه دباي
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 مشي و اهداف استراتژيك خط -2
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 اين بخش مقاصد شرکت، اصول کاري و آرمان حاکم 

 زيست  بر شرکت در ارتباط با ايمني، بهداشت و محيط

 کند. را  بيان ميHSE   و هدف از بهبود عملكرد

 

تند نموده و اطمينان حاصل كند خود را تعريف و مس HSEها و اهداف استراتژيک  مشي خط دمديريت شركت باي

 كه آنها: 

 مشي تعيين شده از سوی شركت مادر سازگار هستند.  با اهداف و خط 

 ها، محصوالت و خدمات شركت و همچنين تأثيرات آنها بر  مرتبط با فعاليتHSE باشند.  مي 

 های شركت سازگار هستند.  مشي با ساير خط 

  باشند.  ها و اهداف شركت مي يمش دارای اهميت يکسان نسبت به ساير خط 

 گردند.  شده و نگهداری مي در تمامي سطوح سازماني مستقر 

 باشند.  در دسترس عموم مي 

 ند. نك شركت را برای رعايت يا فراتر رفتن از تمامي الزامات قانوني و مقررات مرتبط متعهد مي 

 اند، مورد استفاده  ن معيار قرار دادهي كه قوانين و مقررات وجود ندارد، استانداردهايي كه خودشايدر جا

 دهند.  قرار مي

 ها، محصوالت يا خدماتش  زيست فعاليت محيط  ها و خطرات ايمني، بهداشت و شركت را به كاهش ريسک

 د. ننماي ترين حد ممکن معقول و عملي، متعهد مي به پايين

  برای تعيين اهدافHSE  عملکرد كه شركت را متعهد به تالش مستمر برای بهبودHSE اقدام  ،نمايد

 . كنند مي
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با  داقدام نمايد. چنين اهدافي، بايای آن  و بررسي دوره HSEنسبت به ايجاد اهداف استراتژيک  دشركت باي

، الزامات تجاری و عملياتي، HSEثيرات مرتبط با أها، خطرات و ت ه و بيانگر فعاليتمشي شركت سازگار بود خط

 كه در فعاليتهای مشابه درگير هستند. باشندهايي  مشتريان و شركت  نکاران،نظرات كاركنان، پيما  نقطه 

 

 

 همشي و اهداف استراتژيك................................................................................................... ضميم خط -2

ای  های جداگانه مشي ترجيح دهد كه خط منتشر كند يا HSEمشي يکپارچه  يک شركت ممکن است يک خط

عناوين طرح شده در  دكه انتخاب شود، باي ها تهر كدام از حالد. زيست انتخاب كن برای ايمني، بهداشت و محيط

 های مذكور، لحاظ گردد.  مشي راهنما در تدوين خط  اين خطوط

يد مديريت در يمورد حمايت و تأ و به صورت فعال ، توسعه داده شودمشي ايجاد شده است كه خط بسيار مهم

ها و تابلوهای  عنوان مثال در گزارش ساليانه شركت و در كتابچه به) باالترين سطح قرارگيرد و به شکلي قابل فهم

نفع در دسترس باشد. شركت نيازمند شناسايي هرگونه الزامات قانوني برای  های ذی برای گروه (اعالنات

 آنها خواهد بود.  و برآورده كردن HSEهای  مشي خط

 تواند شامل تعهداتي نسبت به موارد ذيل باشد:  مشي ايمني و بهداشت به عنوان مثال مي خط

 و تالش در جهت يک   كار بستن آنها در تمامي عمليات اجرايي ايمني و بهداشت و به های برقراری روش

 محيط كاری عاری از رويداد.

 ساز مناسب و نگهداری آنها در شرايط ايمن و  مهندسي فراهم نمودن تسهيالت، كارخانه و تجهيزات

 خطر. بي

 .ترويج آزادی بيان و مشاركت در امور مرتبط با ايمني و بهداشت 

 طريق ايمن و سالم. های آموزشي به منظور توانا ساختن كاركنان برای انجام كار به فراهم نمودن دوره 

 سازی در زمينه ايمني و بهداشت. اهيافته آموزشي و آگ های سازمان انجام سلسله فعاليت 

 تواند، بيانگر تعهداتي نسبت به موارد ذيل باشد:  محيطي به عنوان مثال مي مشي زيست خط

 محيطي و تالش به منظور كاهش ريسک  موضوعات زيستكردن با لحاظ   انجام كليه عمليات

 معقول و عملي. محيطي به حداقل ميزان ممکن زيست

 ي در مصرف مواد، سوخت و انرژی.يجو كاهش ضايعات و صرفه 

 هر جا كه عملي است ،ها ريزها و پساب كاهش و پرهيز از برون. 

 سازی برای كاركنان. های آموزشي و  آگاه فراهم نمودن برنامه 

 محيطي. های مناسب پيشگامان زيست مشاركت در فعاليت 

 ميزان ممکن معقول و عملي. های جديد، به حداقل  محيطي توسعه رات سوء زيستثيكاهش خطرات و تأ 

  محيطي. توسعه پايدار اقتصادی بر پايه موضوعات زيستراستای فعاليت در 

 گردد:  نوعأ شامل موارد ذيل مي HSEهايي با سوابق خوب در زمينه  های شركت مشي خططور مثال،  به
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 دهي اثربخش، برای مديريت موفق  اهميت سازمانHSE. 

 فع. های ذين اهميت ارتباط با طرف 

 ريزی شده به  مند و طرح نياز به ايجاد نگرش نظامHSEهای تجاری است.  ، نظير آنچه كه در ساير محيط 

 كند.  نقش مستمر مديريت، كه نقص را در ايجاد رويدادها كنترل مي 

 
 

 سازمان، منابع و مستندسازي -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منابع و مستندسازي را ،کارکناندهي  اين بخش سازمان

 HSEملكرد صحيح عي ابر

 کند. بيان مي

 

 ها  ساختار سازماني و مسئوليت -1-3
باشد كه نيازمند مشاركت فعال تمامي سطوح  يک مسئوليت صف مي HSEآميز موضوعات  اجرای موفقيت

 در ساختار سازماني و تخصيص منابع منعکس گردد. دباي مديريت و سرپرستي است، كه 

نسبت به تعريف، مستندسازی و ارتباط بين ، اني، در جايي كه مناسب استبا كمک نمودارهای سازم دشركت باي 

، اقدام HSEبخشي مورد نياز برای استقرار سيستم مديريت  ها، اختيارات، وظايف و روابط بين ها، مسئوليت نقش

 باشد:  گردد ولي محدود به آنها نمي نمايد كه شامل اقدامات ذيل مي

 ،برای توسعه و استقرار سيستم مديريت  فراهم نمودن منابع و كاركنانHSE . 

 مشي  حصول اطمينان از انطباق هر اقدام با خطHSE .قبل از آغاز آن ، 

  دريافت، تفسير و تهيه اطالعات موجود در زمينه موضوعاتHSE. 

 برای بهبود عملکرد  اه شناسايي و ثبت اقدامات اصالحي و فرصتHSE . 
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 های بهبود و تصديق  استقرار آنها. پيشنهاد، شروع يا تدارکِ سازوكار 

 باشند.  ها در طي مدتي كه اقدامات اصالحي درحال انجام مي كنترل فعاليت 

 های اضطراری. كنترل موقعيت 

 دتاكيد نمايد. همچنين باي HSEشان را برای عملکرد  های فردی و جمعي كاركنان، مسئوليت به تمام دشركت باي

را ببينيد( و اختيارات و منابع الزم را برای  1-3واجد صالحيت هستند )بخش  اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان

 انجام اثربخش وظايف محوله در اختيار دارند. 

در تمامي سطوح برای توسعه، استقرار و را مسئوليت مديران صف د سازماني و تخصيص مسئوليتها باي ساختار

 روابط بين موارد ذيل را بيان كند: دكند. ساختار باي شان منعکس در حيطه كاری HSEنگهداری سيستم مديريت 

 های عملياتي مختلف. بخش 

 های عملياتي و خدمات پشتيباني )اگر چه اين خدمات توسط واحدهای مشابه و يا حتي يک  بخش

 شركت بزرگتر انجام گيرد(.

 های ساحلي و فراساحلي. سازمان 

 .كاركنان و پيمانکاران 

 ک. های مشتر شركاء در فعاليت 

 

                    ضميمه .............................................................................................ها سازماني و مسئوليت رساختا -1-3

 و  ي، تحقيقكاركنانخدمات پشتيباني ممکن است شامل خريد )مواد، خدمات پيمانکاری و تجهيزات(، امور 

مهيا گردد و چه   باشد، چه توسط شركت ای   زيست، حراست و بهداشت حرفه عمومي، ايمني، محيط روابطتوسعه، 

 توسط شركت مادر. 

تواند  ها مي ، بستگي به نوع و ساختار سازماني هر شركت خواهد داشت. برخي مثالHSEهای  تخصيص مسئوليت

 شامل موارد ذيل باشد:

 مشي را بر عهده دارد.  تخصيص منابع، بازنگری و تبعيت از خطتقبل مسئوليت توسعه،  مديريت ارشد 

 ها و منافع  اجرايي حسابداری كه شناسايي و تخصيص هزينه های توسعه و نگهداری روش -ماليHSE  را

 امکان پذير سازد. 

  نظير عمليات، حفاری، توليد، اكتشاف، مهندسي، خدمات،  كار و  / مديران واحدهای كسبكاركنانتمامي(

 -كارگاهي(  كاركنانقراردادها، تحقيق و توسعه، خريد، مهندسي نفت، امور حقوقي، مالي و  بازاريابي، امور

هايشان )در مشورت با كاركنان( و ارتباط دو طرفه موثر  درحوزه مسئوليت HSEاستقرار سيستم مديريت 

 باشد. را عهده دار مي  HSEهای آموزشي در مورد موضوعات  و برنامه

 

 نماينده )نمايندگان( مديريت  -2-3
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هماهنگي جهت استقرار و  ،ويي، برای ايجادگ پاسخ، اختيار و  مسئوليت دبه نماينده يا نمايندگان مديريت باي

به مديريت ارشد سازمان پاسخگو باشند، ولي  دواگذار شود. اين نماينده)گان( باي HSEنگهداری سيستم مديريت 

در حوزه  HSEبرای استقرار سيستم مديريت را ليت فردی مديران صف مسئو داين انتصاب هيچگاه نباي

 كاهش دهد. شان، كاری

 

 ضميمه ................................................................................................نماينده )نمايندگان( مديريت  -2-3

داشته باشند تا  HSEهايش و موضوعات  ش كافي از شركت و فعاليتنماينده يا نمايندگان مديريت دانالزم است 

 HSEهای مديريت  اضافي برای هدايت فعاليت  كه مسئوليت طور موثر ايفاء نمايند. در حالي هبتوانند نقش خود را ب

يندها به ها و فرا شود، نماينده)گان( با مديران صف در تمامي وظايف، فعاليت ها حفظ مي در تمامي وظايف و گروه

كامل در رابطه با توسعه و استقرار سيستم مديريت  صورت تنگاتنگ همکاری خواهند كرد. مديران صف به طور

HSE باشند.  در حيطه مسئوليت خود پاسخگو مي 

های مختلف تقسيم كنند، مانند مدير ايمني و بهداشت  ها ممکن است نقش مديريت را بين بخش برخي از شركت

ت، يا اين وظيفه ممکن است يک بخش مهم از  وظايف يکي از مديران صف باشد. اگر نماينده زيس و مدير محيط

گونه تضادی با  اطمينان حاصل نمايد كه هيچ استمديريت وظايف ديگری نيز برای انجام، برعهده دارد، الزم 

 وجود نداشته باشد. HSEهای  مسئوليت

 

 منابع  -3-3 
، منابع كافي را به اين امر اختصاص دهد HSEاز عملکرد مؤثر سيستم مديريت برای اطمينان  دمديريت ارشد باي

صورت  هب دگيرد. تخصيص منابع باي  بهره HSEهای نماينده)گان( مديريت، مديريت صف و متخصصين  و از توصيه

ا ر 5-1را ببينيد(، مديريت تغيير )بخش  9-2)بخش HSEمنظم به عنوان بخشي از بازنگری سيستم مديريت 

 را ببينيد(، مورد بازنگری قرار گيرد. 1ببينيد( و مديريت ريسک )بخش

 

 ضميمه........................................................................................................................................منابع-3-3

كار برده  هب HSEهای سيستم مديريت  ته شود كه در مورد تمام بخشای در نظر گرف گونه به دتخصيص منابع باي

 شود عبارتند از:  ساير موارد، برخي از موضوعاتي كه در نظر گرفته مي عالوه برشود، 

  .تأسيسات، واحدهای توليدی و تجهيزات، برای برآورده كردن مقررات و الزامات قانوني 

 قابله و كاهش اثرات شرايط اضطراری. كاركنان، تجهيزات و زيرساخت الزم برای م 

 های  ها و بازنگری دسترسي مديريت برای انجام مميزیHSE . 

 های جديد.  تخصيص منابع برای توسعه 
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نماينده مديريت و ساير مديران برای انجام مؤثر وظايف  ممکن استو شرايط خاص شركت،   موقعيت با توجه به

، HSEته باشند. تخصيص منابع الزم و تأئيد شده برای موضوعات خود نياز به كمک و مشاوره متخصصين داش

 باشد. مي HSEمشي و اهداف  بسيار مورد توجه كاركنان و سايرگروههای ذينفع بوده و نشانگر تعهد شركت به خط
 

 شايستگي و صالحيت -4-3

 کليات -1-4-3

وظايف و كاركناني كه ن حاصل نمايد اطمينا را نگهداری نمايد تا بدين وسيله  اجرايي  های روش دشركت باي

 : بر اساس موارد  ذيل واجد صالحيت هستنددهند  را انجام مي HSEهای خاص واگذار شده بحراني  فعاليت

 های فردی  توانايي 

 های توسعه داده شده از طريق كسب تجربه  مهارت 

  دانش كسب شده 

 

های جديد، هم برای كاركنان  گام انتخاب فعاليتدر بدو استخدام و هن دهای اطمينان از صالحيت باي سيستم

طور  هب دكار گرفته شود. صالحيت مستمر كاركنان برای انجام وظايفشان باي هپيمانکاران، ببرای شركت و هم 

های  و آموزش كاركنان ارتقاءها شامل مالحظات مناسب برای  اين بررسي ؛مورد بازنگری و ارزيابي قرارگيردمرتب 

را  3-1-2باشد. )بند يافته مي  های تغيير ها و تکنولوژی ها جهت دستيابي به صالحيت برای فعاليتمورد نياز آن

 تواند شامل موارد ذيل باشد:  ساير موارد، مي عالوه براجرايي برای اطمينان از صالحيت افراد،  های ببينيد(. روش

 مند الزامات مرتبط با وظايف.  تجزيه و تحليل نظام 

 رد افراد در مقايسه با معيار معين. ارزيابي عملک 

 .شواهد مستندشده از صالحيت فردی 

 ای.  ارزيابي مجدد به صورت دوره  برنامه هايي برای 

 

 آموزش -2-4-3

 تعيين روشي که وظايف بايد بر اساس آن انجام گيرد

 

 ملكردبازنگري ع

 

 ها/دانش( ها/مهارت هاي مورد نياز )توانايي تعيين صالحيت

 

 فراهم نمودن آموزش در صورت نياز

 

 انتخاب کارکنان مناسب
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های اجرايي را برای اطمينان و افزايش صالحيت از طريق شناسايي نيازهای آموزشي و فراهم  روش دشركت باي

های رسمي و يا از  تواند به صورت دوره نگهداری نمايد. آموزش مي اركنانكمناسب برای تمامي   نمودن آموزش

ای باشد كه از دستيابي  به اندازه دها باي مين شود. گستره و نوع آموزشأطريق توسعه ساختار يافته در محيط كار ت

قوانين و  تعيين شده توسط مراجع قانوني در الزامات های شركت اطمينان حاصل شود و مشي به اهداف و خط

را  6-3نگهداری شود )بخش دمقررات مربوطه را برآورده كرده يا از آن فراتر رود. سوابق مناسب آموزشي باي

  هايي برای پايش اثربخشي سيستم دباي .بندی گردند های بازآموزی نيز زمان ببينيد( و در صورت لزوم دوره

 ه داده شود.های آموزشي و معرفي بهبودها در صورت نياز، توسع برنامه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضميمه ............................................................................................................شايستگي و صالحيت -4-3

ت ها، مديريت نياز خواهد داشت تا سطح شايستگي الزم را برای اطمينان از قابلي عالوه برتخصيص مسئوليت

های  صالحيت و  آموزش ها، تجربه، های فردی، مهارت براساس توانايي - HSEبرای انجام وظايف بحراني  كاركنان

های  شامل شرح شغل و ارزيابي دتأثير دارند، باي HSEهايي كه بر عملکرد  ها و نقش كند. فعاليت تعيين -رسمي

 عملکرد نيز باشند.

 نمايند:  افته و مستند اطمينان از شايستگي، فرايندهای زير را تسهيل ميهای ساختاري اجرايي و سيستم  های روش 

 ها خاص تعيين الزامات مربوط به شايستگي در فعاليت 

  تعريف و ثبت معيارهايي برای شايستگي 

  ارزيابي افراد براساس معيارهای تعيين شده 

 باشد كه نياز  مستندسازی و گواهي نمودن شايستگي هنگامي.  

 اييدهاي مورد نياز را شناسايي نم نوع/وسعت/دفعات آموزش

 اثربخشي را ارزيابي کنيد

 سازي نماييد دوره و مواد آموزشي را آماده

 سوابق آموزش برگزار شده را ثبت کنيد

 کنندگان را دريافت نماييد بازخور شرکت

 وظايف و افراد را در نظربگيريد
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  اند.  هايي كه كاركنان هنوز به شايستگي دست نيافته جنبهشناسايي 

  آموزش افراد برای افزايش صالحيت در حوزه كاری ايشان 

 ای. صورت دوره كاركنان به ارزيابي مجدد صالحيت 

 جديد  های ها و تکنولوژی ارزيابي صالحيت برای تغييرات شغل و فعاليت.  

 كه:  شودكند تا اطمينان حاصل  كمک مي -های باز آموزی شامل دوره -آموزش

 خوب  یتوانند همکاری مناسبي برای اجرا تمامي كاركنان ميHSE  .داشته باشند 

 های جديد كاری به ايشان واگذار  كاركنان جديداالستخدام و كاركناني كه وظايف، تجهيزات و روش

 اند.  درک كرده HSEها و نقش خودشان را نسبت به موضوعات  گرديده، مسئوليت

  مديران، سيستم مديريتHSE  را درک كرده، و دانش الزم را برای ايفای نقش خود در اين سيستم دارا

استقبال   هستند و از معياری كه بوسيله آن اثربخشي آنها در اين سيستم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت،

 كنند. مي

 

 پيمانكاران -3-5

نکارانش بر اساس يک واسطه آن اطمينان حاصل كند پيما هه بهای اجرايي را نگهداری نمايد ك روش دشركت باي  

 HSEو سازگار با سيستم مديريت  HSEMSمتناسب با الزامات و قوانين اين خطوط راهنمای، سيستم مديريت

های پيمانکاران با شركت و  طور مناسب روابط بين فعاليت به دهای اجرايي باي نمايند. روش شركت، عمل مي

تواند از طريق يک سند واسط معين، بين پيمانکار و  مانکاران را تسهيل كند. اين مورد ميهمچنين ساير پي

 كه قبل از شروع كار، هرگونه اختالفي حل شده و روش اجرايي مورد موافقت قرار طوری شركت حاصل شود، به

  ی قابل اجراء باشد، اينهای پيمانکار تواند توسط سازمان راهنما مي  های اين خطوط گيرد. اگر چه تمامي توصيه

 : داشته باشندتوجه خاصي به موارد ذيل  دهای اجرايي باي روش

 ( عالوه برانتخاب پيمانکاران  )مشي  ارزيابي خاص خط شاملساير مالحظاتHSEها، عملکرد و  ، شيوه

 ود. فراهم ش بايدكه باشد های مربوط به  خدماتي  ايشان، متناسب با ريسک HSEكفايت سيستم مديريت 

  را ببينيد( عناصر كليدی سيستم مديريت  3-6ارتباط مؤثر )بخشHSE و استانداردهای مورد   شركت

 HSEزيست، شامل اهداف و معيارهای عملکرد  در زمينه نيروی كار و حفاظت از محيط انتظار از پيمانکار

 مورد توافق.

 کرد تواند بر عمل تبادل اطالعات مربوطه بين پيمانکار و شركت كه ميHSE  هر يک از طرفين تأثير داشته

 باشد. 

 های الزام اينکه هر پيمانکار يک برنامه مؤثر و مرتبط آموزشي داشته باشد كه در برگيرنده سوابق و روش 

 باشد.  ي برای ارزيابي نياز اضافي آموزش ياجرا  

 معيارهای عملکرد توافق ي برای  پايش و ارزيابي عملکرد پيمانکاران مطابق با اهداف و يها تعريف روش

 .HSEشده 
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 .......................................................................................................ضميمهنكاران........................پيما -3-5

ب در يک تأسيسات و در پيمانکاران اصلي و فرعي، نقش مهمي را در صنعت استخراج و توليد ايفا نموده و اغل

شود )نظير:  از پيمانکاران استفاده مي در انجام آنها ي كهيها كنند، فعاليت كنار نيروی انساني شركت كار مي

 باشد. های آنها مستتر مي بيني در فعاليت های غير قابل پيش ساخت و تعميرات عمده( نوعأ روتين نبوده و موقعيت

اند تا در عمليات شركت اصلي يا شركت پيمانکاری به  طور  ا طراحي شدهراهنم  ين داليل، اين خطوطا ه ب 

 كار روند.  مساوی به

اند كه كاركنان پيمانکاران در ايجاد رويدادها، بيشتر از كاركنان شركت  نشان داده سوابق و آمارهای ايمني عموماً

ركنان خود شركت آشنايي كمتری اند. آنها ممکن است با خطرات خاص منطقه نسبت به كا اصلي دخالت داشته

يک شركت  HSEای دارد كه در نظر بگيريم سيستم مديريت  داشته باشند. با توجه به اين داليل، اهميت ويژه

)چه خود شركت اصلي باشد يا سازمان پيمانکاری( چگونه روابط بين پيمانکاران و پيمانکاران فرعي را تعيين 

 موارد ذيل معطوف شده است: نمايد. در اين متن توجه خاصي به  مي

  .ايجاد ارتباطي روشن بين كاركنان شركت و كاركنان پيمانکار در تمامي سطوح 

  ي برای مديريت تغيير. ياجرا های روش 

 های كاری. مجوز انجام كار برای سيستم 

  .گزارش رويداد و پيگيری آنها 

 های اضطراری و ارتباطات آنها. طرح 

  .مميزی و بازنگری 

  های مربوط به افراد و نقش آنها در مديريت ريسک.  خطرات و ريسکارتباط 

 HSEهای سيستم مديريت  های پيمانکاری همچنين نيازمند خواهند بود كه در ساير بخش به هر صورت، فعاليت

 مورد مالحظه قرار گيرند.
 

 ارتباطات  -6-3
د كه كاركنان، پيمانکاران و شركايش در اجرايي را نگهداری نمايد تا اطمينان حاصل كن  های روش دشركت باي

 تمام سطوح از موارد ذيل آگاهند: 

 مشي و اهداف  اهميت پيروی از خطHSE در دستيابي به آن. ايشانهای  ها و مسئوليت و نقش 

 های  خطرات و ريسکHSE را ببينيد( و  1آنها )بخش  های كاری و اقدامات كاهشي و پيشگيرانه فعاليت

 را ببينيد(. 5-5اند )بخش  ه برای مقابله با وضعيت اضطراری برقرار كردهاجرايي ك های روش

 اجرايي عملياتي مورد توافق.   های نتايج بالقوه انحراف از روش 

 اجرايي كه آنها و ديگران بر اساس آن   های روشزمينه در  به مديريت سازوكارهای پيشنهاددهي بهبود

  .كنند عمل مي
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 باشد و ترتيبات اقتضايي  های اضطراری حايز اهميت ويژه مي خارجي در زمانهای ارتباط  نگهداری راه

 را ببينيد(. 5-5در محل اعمال گردد )بخش بايدای  ويژه

مشي خود و قوانين  ، متناسب با خطHSEي را برای برقراری ارتباط در مورد اطالعات ياجرا  های روش يدشركت با

 كاربرد، نگهداری نمايد.  و مقررات قابل

را به كاركنان، پيمانکاران، مشتريان  HSEتجربيات خود در زمينه  دباياطالعات محرمانه،  از مراقبت ضمنشركت 

 صنعت در دسترس قرار دهد. HSEمشابه، برای تسهيل در بهبود عملکرد   های های درگير در فعاليت و شركت

 

 

  به ارتباط كاركنان، پيمانکاران، مشتريان، نهادهایگويي  منظور دريافت و پاسخ اجرايي را به  های روش دشركت باي

سازی عمومي و  دارند، نگهداری نمايد. آگاه  فعاليت HSEدولتي و عموم كساني كه در زمينه عملکرد و مديريت 

 مورد پايش قرارگيرد.  دثير آنها نيز بايأموقعيت مناسب برقرار گردند و ت در دای نيز باي های مشاوره  برنامه

 

 

 

 

 ضميمه .................................................................................................................................ارتباطات -6-3

و همچنين به  -يا اطالعاتي كه بايد جستجو گردد -انتقال داده شود دبه مالحظه دقيق پيامي كه بايمؤثر ارتباط 

، شامل HSEدارد. ارتباط مؤثر دو طرفه در مورد مباحث  ای كه بتوان اين كار را انجام داد، نياز ترين رسانه مناسب

 ها بيمه

 شرکت

 هيأت مديره
 نمايندگان مديريت

 تمام کارکنان
 

 همسايگان

 

 ها رسانه

 قانون گذاران

 مشتريان

 

 
 هاي ذينفع گروه

 
 هاي کار سازمان

 هابانک

 خدمات

 اضطراري

 پيمانكاران

 داران سهام

تامين 

 کنندگان
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های مهم ايجاد انگيزه در كاركنان و  ، راهHSEسازی در جهت موضوعات خاص  ها و سلسله اقدامات آگاه  برنامه

 باشد. مي HSEبرخورد صحيح ايشان با موضوعات 

ويژه به هنگام انتقال اطالعات فني به غير    به ،طور مداوم به دی ارتباط به زبان و روش مناسب باينياز به برقرار 

)مانند دستورالعمل تخليه در  HSEهای بحراني  ي و دستورالعملياجرا  های در نظرگرفته شود،. روش متخصصين،

ت كه به زبان و سبکي تهيه شود كه برای مواقع اضطراری و اقدامات بازيافتي در حادثه نشت نفت( نيازمند اين اس

و زباني در ارتباطات )نظير آن گروه از كاركناني كه زبان مادری  كاركنان سايت قابل فهم باشد. موانع فرهنگي

طور منظم مورد آزمايش قرار   به دي گردند. ارتباطات باييشناسا دباشد( باي ای در سايت نمي آنها، زبان محاوره

 گيرد.

در خصوص اثرات   های قانوني جامعه تواند برای پاسخ به خواسته ای مي های مشاوره عمومي و برنامه سازی آگاه

HSE .تأسيسات، مؤثر واقع شود 

 

 مستنداتمستندسازي و کنترل  -7-3
 HSEمستندسازي سيستم مديريت  -1-7-3

 ای را برای موارد ذيل نگهداری نمايد: شده مستندسازی كنترل دشركت باي

 های  مشي، اهداف و طرح طثبت خHSE  

 ها كليدی )وظايف( و مسئوليت ها ثبت و اعالم نقش 

  تشريح عناصر سيستم مديريتHSE و روابط بين آنها 

 های سيستم مديريت. ارجاع به مستندات مرتبط و تشريح ارتباطات با ديگر جنبه 

  ثبت نتايج ارزيابي و مديريت ريسک HSE. 

 مرتبط. ثبت قوانين و الزامات قانوني 

 ها و وظايف كليدی، در صورت نياز. های كاری برای فعاليت های اجرايي و دستورالعمل ثبت روش 

 های بالقوه  های مقابله با رويدادها و وضعيت ها و راه های وضعيت اضطراری و مسئوليت تشريح طرح

 اضطراری.

 موارد ذيل را پوشش دهد:  داين مستندسازی باي

 .شركت 

 كار. و  و واحدهای كسب های سازماني  بخش 

 سازی زمين، حفاری(. های خاص )مانند طراحي تأسيسات، استخراج، آماده عمليات و فعاليت 

 .پيمانکاران و شركاء 

 

 کنترل مدارك -2-7-3
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، برای اطمينان از موارد ذيل HSEاجرايي را به منظور كنترل مدارک سيستم مديريت   های روش دشركت باي

 نگهداری نمايد: 

  وظيفه يا فعاليت تشخيص داده شوند.  ، بخش وسيله شركت هارک بتوانند بمد ، 

 وسيله  همدارک در فواصل زماني معين مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نياز تجديد نظر شوند و ب

 .يد قرار گيرنديافراد واجد اختيار به منظور تعيين كفايت آنها قبل از انتشار مورد تأ

 ي كه به آنها نياز دارند، در دسترس باشد. يها در محلهای جاری  ويرايش 

 هايي كه از اين اطالعات استفاده  شده و محل های توزيع شوند سريعأ از تمام محل كه منسوخ مي هنگامي

 آوری شوند.  كنند، جمع مي

ده )با يک شماره گذاری ش های تجديدنظر(، به راحتي قابل تشخيص، شماره دار )با تاريخ خوانا، تاريخ دمدارک باي

ها  ها و مسئوليت ويرايش( بوده و طبق يک روش مشخص حفظ و برای يک مدت معين نگهداری شوند. سياست

 های دولتي و عموم مردم، برقرار شوند.  به آنها برای كاركنان، پيمانکاران، نهاد  برای اصالح مدارک و دسترسي دباي

 

 .......................................................................................ضميمه................مستندسازي و کنترل آن -7-3

 و ايجاد يک مرجع دايمي برای استقرار HSEهدف اصلي از مستندسازی، تهيه شرحي مناسب از سيستم مديريت 

ها باشد ولي  يکي يا ساير فرمتواند به صورت كاغذی، الکترون باشد. مستندسازی مي و نگهداری آن سيستم مي

 اجرايي حائز اهميت است.  های رش، محتوی و كنترل، بازبيني و اصالح روشااطمينان از انسجام در نگ

 دهد:  را از طرق ذيل افزايش مي HSEي سيستم مديريت ي، كارآ مستندسازی صحيح

  و كاركناني كه به آنها نياز دارند. گيرند  ي كه مورد استفاده قرار ميياطالعات در جامؤثر كاناليزه نمودن 

 ها. كمک به آگاهي نسبت به انجام صحيح وظايف و مسئوليت 

 .اجتناب از وابستگي اطالعاتي به افراد 

 .كاهش زمان يادگيری برای انجام وظايف جديد 

 های كاری. ها و روش اثبات وجود سيستم 

باشد، استفاده  ات شامل اين موارد مي، مالحظHSEدر تعيين ميزان جزئيات مستندسازی سيستم مديريت 

ها و  مميزان سيستم، جهت تصديق سيستم موجود؛ مناسب بودن برای اهداف شركت؛ و نوع خطرات و ريسک

 مرتبط.  محيطي زيستاثرات 
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 ارزيابي و مديريت ريسك -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و  HSEهاي بشري وجود دارد. اين بخش، شناسايي خطرات  ريسك  در تمامي تالش

 ها، محصوالت، خدمات براي تمامي فعاليت HSEهاي  ارزيابي ريسك

 کند.  و  توسعه اقدامات براي کاهش اين خطرات را بيان مي 

 هاي ضروري براي مديريت خطرات در  گام

 شكل پائين صفحه نشان داده شده است

 

 هاي ضروري مديريت خطرات گام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشگيري

 ارزيابي شناسايي

 بازيابي

 کاهش دادن
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 اتاثرخطرات و شناسايي  -1-4
نمايد كه ممکن  شناساييمند خطرات و اثراتي را  صورت نظام ي را نگهداری نمايد تا بهياجرا  های روش دشركت باي

تأثير گرفته يا از آنها ناشي  ،شود كار برده شده يا با آنها مواجه مي هها و همچنين از موادی كه ب است از فعاليت

ها را از آغاز )يعني قبل از مالکيت زمين( تا مرحله ترک و رهاسازی  فعاليت يدبا . دامنه شمول اين شناسايي شوند

 ها پوشش دهد.  و دفع خروجي

 باشد:  ذيلشامل مالحظات  بايداين شناسايي 

 ها(.  بهبود فعاليت دازی )يعني حصول سرمايه، توسعه وان طراحي، ساخت و راه 

 اندازی.  ری توليد، تعمير و نگهداری و راهشرايط عملياتي عادی و غيرعادی، شامل توقف اضطرا 

 شوند:  رويدادها و خطرات شامل آنهايي كه از موارد زير  ناشي مي 

 های الزم برای مواد مصرفي / محصوالت. فقدان كنترل .4

 شکست ساختاری. .2

 وضعيت آب و هوايي، جغرافيايي و ساير رويدادهای طبيعي خارجي. .3

 های حراستي. خرابکاری و ضعف سيستم .1

 .HSEها در سيستم مديريت  اكتورهای انساني شامل از كارافتادگيف .5

 .برچيدن، ترک محيط كار، از سرويس خارج كردن و دفع كردن 

 های قبلي. خطرات و اثرات بالقوه مرتبط با فعاليت 

 طور مقتضي مشاركت داشته باشند.  هدر شناسايي خطرات و اثرات، ب دكاركنان در كليه سطوح سازماني، باي

 ات و اثراتشناسايي خطر

 
 ايجاد معيارهاي از پيش تعيين شده 

 
 ارزيابي خطرات و اثرات

 مستند نمودن خطرات و اثرات مهم 

 کاربرد بلاو الزامات قانوني ق

 تعيين اهداف جزئي و معيار عملكردها

 
 شناسايي و ارزيابي اقدامات کاهش ريسك

 
 سازي اقدامات انتخابي براي کاهش ريسك پياده

 

 شناسايي الزامات

 کاربرد قانوني قابل 
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 ...................................................................................ضميمه....................راتاثشناسايي خطرات و  -1-4

ها و فنون تخصصي نظير مطالعات قابليت و  كارگيری سيستم طور مشخص نيازمند به هشناسايي خطرات و اثرات ب

يا  (FMEA)ات آن اثر، تجزيه و تحليل حالت شکست و (FTA)ل درخت خطا (، تجزيه و تحليHAZOPخطر )

، HSEو مشاركت كاركنان با مهارت خاص در مديريت ريسک، موضوعات  (EIA)محيطي  ارزيابي اثرات زيست

های عملياتي و  ليست استفاده از چک با HSE خطرات و اثرات ممکن است باشد. همچنين  مي طراحي و عمليات

عملياتي، شناسايي شوند. مشاركت كاركنان عملياتي در  های سايتصورت غيررسمي، در  به  "خطرات جستجوی"

 ها و اثرات، مورد تشويق قرار گيرد.  به عنوان راهي برای افزايش درک خطرات، ريسک دهايي باي چنين فعاليت

شود. اين  های جديد اجرا ميشناسايي خطرات در مرحله اوليه در طراحي و توسعه تأسيسات، تجهيزات و فرايند

تری  ايجاد كرده و اجازه انتخاب وسيع HSEاساس عملکرد صحيح  ها را بر سيستم و امر فرصت طراحي تجهيزات

دهد. شناسايي مستمر  يسيسات موجود مأكاهشي و بازيابي ريسک، نسبت به ت را برای اقدامات پيشگيرانه،

های  حوزه، الزامي است. احتمال دارد در HSEبود عملکرد سيسات موجود، برای نگهداری و بهأخطرات در ت

ای و  های تجاری ايمني و بهداشت حرفه شناسايي خطر و ارزيابي ريسک، بيشترين اختالفات بين استراتژی

به موازات يکديگر  حوزهزيست رخ دهد. به هر حال، حوادث سببي يا خطرات در دو  های حفاظتي محيط برنامه

 وجود دارند:
 

 ايمني و بهداشت زيست يطمح 

 شغلي  های تماس تخليه به صورت مستمر مزمن

 حريق/ انفجار نشت نفت )رويداد( حاد

 

 ارزيابي  -2-4

اجرايي برای ارزيابي )برآورد( ريسک و اثرات ناشي از خطرات شناسايي شده در مقابل معيارهای   های روش دباي

 نتايج آن برای موارد ذيل نگهداری شود: معين، با در نظر گرفتن احتماالت وقوع و شدت

  انسان 

 زيست  محيط 

  سرمايه 

توانند منجر به يک دامنه عدم اطمينان  دنبال دارد كه خود آنها مي توجه شود كه هر روش ارزيابي، نتايجي به دباي

گذاران و  نونهای رسمي ارزيابي ريسک، همراه با كسب نقطه نظرات كاركنان با تجربه، قا شوند. در نتيجه، روش

 شود.  كار گرفته مي هجامعه ب

 :دارزيابي ريسک باي

 خدمات باشد.  ها، محصوالت و در برگيرنده تأثيرات فعاليت 



    

 
 (HSE-MS)سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  22

 

 افزاری را بيان كند.  های ناشي از عوامل انساني و سخت تأثيرات و ريسک 

   .اطالعات را از كاركناني اخذ كند كه مستقيماً در منطقه ريسک حضور دارند 

 كاركنان واجد شرايط و با صالحيت انجام شود.  توسط 

 های مستند و مناسب انجام شود.  براساس روش 

 روز گردد.  های زماني معيني به در دوره 

 شامل مالحظات ذيل باشد:  دداشت، هر جا كه مناسب است، بايها و تأثيرات ايمني و به ارزيابي ريسک

 حريق و انفجار 

  ها متصادبرخوردها و 

 ،گرفتگي خفگي و برق  غرق شدن 

  عوامل شيميايي، فيزيکي و بيولوژيکيبا تماس حاد و مزمن 

 عوامل ارگونوميکي 

 شامل مالحظات ذيل باشد: دحيطي، هر جا كه مناسب است، بايم ارزيابي اثرات حاد و مزمن زيست

  .انتشار كنترل شده يا كنترل نشده مواد و انرژی به زمين، آب و اتمسفر 

 ها. اب جامد و ساير پسابتوليد و دفع پس 

 ها و انرژی و ديگر منابع طبيعي  استفاده از زمين، آب، سوخت 

  سر و صدا، بوی مواد، گرد و غبار، ارتعاش 

 ها  زيست شامل اكوسيستم اثرات بر يک بخش معين از محيط 

 ای حفاظت ه ها و محيط های طبيعي، پارک های فرهنگي، آثار هنری، محيط اثرات بر آثار باستاني، محيط

 شده.

 

 ...... ضميمه.............................................................................................................................ارزيابي  -2-4

)از قبيل يلي پيچيده صهای تق پذيرد، به هر حال روش وسيله خطرات شناسايي شده صورت مي هها ب ارزيابي ريسک

HAZOP  وHAZAN ،QRA ،ارزيابي ريسک بهداشتي ،EIA نيازمند در نظرگرفتن هر دو عامل شدت نتايج ،)

 باشد.  يک رويداد بالقوه و احتمال وقوع آن مي

 

 ريسك= احتمال وقوع * شدت نتايج
 

عيارهايي اكثراً توان براساس معيارهای معين، مقايسه و در نظر گرفت. چنين م ريسک رويدادهای مختلف را مي

 های كمي و كيفي بيان نمود.  توان آنها را به شکل ای از مالحظات يا مقادير مي باشند و مي گستره

ای وجود داشته باشد. اگر خطر  های قابل مالحظه در تخمين احتمال يک رويداد، ممکن است عدم اطمينان

تواند برای  ف شود. اين مدل دو عاملي ميتواند به راحتي و با دقت تعري تشخيص داده شود، شدت نتايج مي
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كار برده شود.  همحيطي يک رويداد خاص )مانند: فوران، يا نشت نفت( ب های حاد ايمني و/يا زيست ارزيابي ريسک

زيست، نيازمند آن خواهد بود تا بعضي از حوادث  بر محيط ناشي از عمليات جاری شركت ارزيابي اثرات مزمن

گيرند را نيز در نظر  و عمليات روشنايي گاز كه بطور مرتب يا پيوسته و عمدی انجام ميريز  مانند تخليه برون

 . برای چنين تاثيراتي:گرفت

 

 هاي طبيعي( گاه آوري )نظير سميت، برهم زدن زيست = مدت تماس* ميزان زيانشدت نتايج ريسك=
 

 باشد، بنابراين:  411تواند % طور مشابه، در ارزيابي ريسک بهداشتي، احتمال بعضي مراتب تماس مي هب

 

 آوري )نظير سميت( شدت نتايج= ميزان تماس* زيان ريسك=

 

 تواند بيانگر يا خارج از آن( مي  های نظارت بهداشتي يا مطالعات فراگير )در شركت های منظم و برنامه كنترل

سک باشد. عوامل مضر )عوامل ثيرات مزمن و نياز به انجام اقدامات كاهش ريأميزان تماس با خطرات بهداشتي، ت

قادر به ايجاد تأثيرات سوء مزمن و/ يا حاد بهداشتي( شامل عوامل شيميايي )مانند سولفيد هيدروژن، بخارات 

و  زای ايجادكننده ماالريا های بيماری ها، مواد پوششي(، عوامل بيولوژيکي )مانند ميکروارگانيزم حالل ،  هيدروكربن

 وهای گرمايي و سرمايي، گرد وغبار، سرو صدا و ارتعاش(  های يونيزه، تنش )مانند تابش عوامل فيزيکي، لژيونليا(

 راری( مرتبط با روش انجام وظايفهای تک عوامل ارگونوميکي )مانند طراحي تجهيزات و اثرات فزاينده حركت

 مورد مالحظه قرار گيرند. باشند كه الزم است  مي

 گردد:  موارد ذيل مي نتايج ارزيابي رسمي ريسک سبب تسهيل

 سنجي فعاليت پيشنهادی، براساس انطباق با معيارهای معين. ارزيابي امکان 

 .شناسايي نياز به اقدامات ويژه برای پيشگيری، كاهش و/ يا بازيابي 

 .)شناسايي عمليات مجاز )مانند عمليات همزمان 

 ( ريزها و  برون ها شناسايي الزامات پايش )مانند پايش  ميزان تماس 

 ها برای بهبود.  بندی فرصت اولويت 

نيازمند دسترسي به اطالعاتي درمورد احتماالت مربوط به يک رويداد معين و/يا نوع و  HSEهای  ارزيابي ريسک

 باشد. شدت نتايج محتمل مي

 منابع چنين اطالعاتي برای مثال شامل موارد ذيل مي باشد: 

  دانش درون شركت و تجربه مديران و متخصصانHSE. 

 های تحقيقاتي  های اطالعاتي موجود در صنعت و برنامه نرخ تکرار و شکست اعالم شده در پايگاه

 مشاركتي.

 المللي، ملي و شركتي.  استانداردها و كدهای عملياتي مرتبط بين 
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 تجاری و صنعتي و ساير راهنماها. های كدهای عملياتي انجمن 

های  اهش ريسکشناسايي خطرات و اثرات، و ارزيابي و ك تحقيق و توسعه در شركت و خارج از آن با هدف 

 د. تقويت شو دمربوط به آنها، باي
 

 اثراتثبت خطرات و  -3-4

اجرايي برای ثبت خطرات و اثرات )مزمن يا حاد( كه در ارتباط با ايمني،   های نسبت به نگهداری روش دشركت باي

را ببينيد(  1-5برای كاهش آنها )بخش  جاریدامات زيست شناسايي شده و همچنين فهرست اق بهداشت و محيط

 را شناسايي نمايد.  HSEاجرايي بحراني مرتبط با  های  ها و روش اقدام نموده و سيستم

اجرايي برای ثبت الزامات قانوني و كدهای قابل كاربرد در مورد   های نسبت به نگهداری روش دشركت باي

باشد و همچنين حصول اطمينان نسبت به  محصوالت و خدماتش مي كه در ارتباط با عمليات، HSEهای  جنبه

 تطابق با اين الزامات، اقدام نمايد. 

 

 ........................................................................................................ ضميمهات.....اثرثبت خطرات و  -3-4

ثبت شوند. اين سابقه توسط كاركنان عملياتي  دها و فرضيات مورد استفاده، باي ابع دادهنتايج ارزيابي همراه با من

نمايند، و توسط ساير كاركنان  های كاری را تدوين مي دهند و دستورالعمل اجرايي را توسعه مي  های كه روش

 ها جلوگيری و كاهش ريسک كه برایاند و اقداماتي  منظور ايجاد ارتباط با خطراتي كه شناسايي شده  كليدی، به

صورت  هممکن است ب  محيطي گيرد. مستندسازی خطرات و اثرات زيست شود، مورد استفاده قرار مي اجرا مي

منظور پايش و  بهممکن است های روتين به هوا، آب و خاک  زري مشترک يا جداگانه انجام شود. وضعيت برون

كه ممکن است مقررات و الزامات قانوني برای چنين سوابقي،  مديريت اثرات، نگهداری شوند. توجه داشته باشيد

 به عنوان شاهدی برای كاركرد اثربخش مديريت خطر وجود داشته باشد. 

 

 اهداف و معيارهاي عملكرد -4-4
و معيارهای عملکرد در سطوح   HSEاجرايي برای ايجاد اهداف مشروح   های نسبت به نگهداری روش دشركت باي

، HSEمشي، اهداف استراتژيک  با در نظر گرفتن خط دنمايد. چنين اهداف و معيارهای عملکردی بايمرتبط اقدام 

 و  بوده كمي دباي هر جا عملي باشدو نيازهای عملياتي و تجارِی توسعه داده شوند. اين اهداف  HSEهای  ريسک

 يافتني باشند.  ستبينانه و د واقع دبندی تعريف شده شناسايي شوند، آنها همچنين باي با زمان

اجرايي برای تنظيم   های  نسبت به نگهداری روش درا ببينيد( شركت باي 1-2منظور پيگيری ارزيابي ريسک ) به

اقدام نمايد تا استاندارد مورد قبول برای عملکرد آنها  HSEها و وظايف بحراني  معيارهای عملکرد برای فعاليت

ارتباط مستمر و تناسب اين معيارها  ،در فواصل زماني معين بايد، صورت مکتوب وجود داشته باشد. همچنين به

 مورد بازنگری قرار گيرد. 
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 .................................................................................................. ضميمهاهداف و معيارهاي عملكرد  -4-4

يدی است أيت HSEعيارهای عملکرد و گسترش مستمر سيستم مديريت ای اهداف و م تنظيم و تجديد نظر دوره

بندی معين برای اعتبار  . كمي نمودن آنها و همراه نمودن برنامه زمانHSEبر تعهد شركت برای بهبود عملکرد 

 باشد.  دادن به مقاصد شركت حائز اهيمت مي

شته و انعکاس تغييرات خارجي رد گذبا مدنظر قرار دادن عملک HSEاهداف و معيارهای عملکرد  استالزم 

 وكار، تعيين شوند.  هر گونه تغييرات در كسب، نظير محيط

با مشاركت فعال كساني كه مسئول  دمشروح اهداف و معيارهای عملکرد در اهداف استراتژيک شركت، باي

 دستيابي به آنها هستند، توسعه داده شود. 

بر اساس آن  دخاص يا يک عنصر سيستم باي  كه يک فعاليت كند يتوصيف ممعيارهای عملکرد، استانداردهايي را 

عنوان مثال، عالوه بر تعيين سطوح  . بهدكار رو هب HSEتواند در سطوح مختلف سيستم مديريت  و مي گيرد انجام 

ها يا پارامترها )مانند كيفيت فاضالب، سطوح تماس شغلي، تواتر رويدادهای كه زمان  قابل قبول برای خروجي

(، سطوح انتشار/ تخليه(، چنين معيارهايي ممکن است برای تعيين تواتر و نوع LTIFبرند ) كاری را از بين مي

 شود:  آيد ايجاد  وظايفي كه در ذيل مي

  .تعميرات و نگهداری واحدهای توليدی 

 های سيستم مديريت  ها و بازنگری مميزیHSE. 

 نيازهای آموزشي.  ارزيابي 

 ات و ارزيابي ريسک.و اثر اتشناسايي خطر 

 های وضعيت اضطراری. طرح مايشآز 

 های توقف اضطراری توليد و پيشگيری از انفجار. آزمودن سيستم 

 های تشخيص و اعالم و اطفاء حريق. سيستم ايشآزم 

 ها  ريز و برون هاپايش فرايند 

و باشند گيری  احتي قابل اندازهر بهگيری عملکرد، هم  به عنوان مبنايي برای كنترل و پايش و اندازهمعيارها بايد 

 روشني و صراحت مستند شوند.  هم به

نمايند، هرچندكه ممکن است در  ل، تمامي قوانين مرتبط را برآورده ميقعنوان يک حدا بهمعيارهای عملکرد، 

 صورت عدم وجود چنين قوانيني، به صورت مکرر تنظيم شوند. 

 (HSEداف استراتژيک شركت )مانند حداقل كردن اثرات سوء ، از اهHSEيک سلسله از اهداف اين ترتيب  به 

 وتر واحدی )مانند افزايش كارايي مصرف انرژی بوسيله يک مقدار معين(  اهداف سازماني و اهداف جزيي تاگرفته 

ريزهای هيدروژن سولفايد زير سطوح مشخص  معيارهای عملکرد مشخص )مانند اطمينان از باقي ماندن برون

 .گيرند شکل مي شده(

 

 اقدامات کاهش ريسك  -5-4
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سازی اقداماتي برای كاهش  اجرايي برای انتخاب، ارزيابي و پياده  های نسبت به نگهداری روش دشركت باي

شامل پيشگيری از رويدادها )يعني كاهش  دبايآنها اقدام نمايد. اقدامات كاهش ريسک هم  اثراتها و  ريسک

كه ممکن است  تا جاييد )يعني كاهش نتايج(. نآن را كاهش ده مزمن وحاد أثيرات د و هم تناحتمال وقوع( باش

مورد تاكيد قرار را ببينيد(  5-2ي سرمايه )بخش اقدامات پيشگيرانه از قبيل اطمينان يافتن از يکپارچگبايد 

 د. نگير

كاهش تأثيرات سوء بر های غيرعادی و  گسترش وضعيتاز پيشگيری هايي برای  مگاشامل  داقدامات كاهشي باي

د )بخش نبهداشت، ايمني و محيط زيست و نهايتأ اقدامات مربوط به مقابله با وضعيت اضطراری برای بازيابي باش

را ببينيد(. اقدامات مؤثر كاهش ريسک و پيگيری آنها نيازمند تعهد عيني مديريت و سرپرستي در واحدهای  5-5

 باشد.  نان عملياتي ميعملياتي و همچنين درک و تعلق خاطر كارك

حداقل ميزان منطقي و " برای كاهش ريسک به يک سطح فرضي ددر تمامي موارد، اقدامات باي

انجام گيرد، كه بيانگر ساير عوامل نظير شرايط منطقه و محيط، تعادل بين هزينه و سود و   "(ALARP)عملي

 باشد.  نظر دانش علمي و فني مي وضعيت فعلي شركت از نقطه

 برای موارد ذيل وجود داشته باشد:  داجرايي باي های روش

 های  ي كه شامل ريسکخاص ، محصوالت و خدماتها شگيرانه و كاهشي برای فعاليتتعيين اقدامات پي

 باشند.  مي HSEبالقوه 

 منجر يا شده ها برای اطمينان از اينکه اقدامات پيشنهادی منجر به كاهش ريسک  ارزيابي مجدد فعاليت

 اهداف مرتبط به آن گرديده است.   به تحقق

 اقدامات كاهش در مورد  موقت و دائم كليدیكليدی مستند نمودن و ارتباط با كاركنان ، سازی پياده

 و همچنين پايش اثربخشي آنها. ريسک 

 را ببينيد( برای رهايي از  5-5اضطراری )بخش   های مقابله با وضعيت توسعه اقدامات مرتبط مانند طرح

 ا و كاهش تأثيرات آنها.رويداده

  .شناسايي خطرات ناشي از اقدامات پيشگيرانه، كاهشي و بازيابي 

 آنها در مقابل معيارهای از پيش تعيين شده. اثراتها و  ارزيابي قابليت پذيرش نتايج ريسک 

 

  ....................................... ضميمه..................................................................اقدامات کاهش ريسك  -5-4

كه برای مثال  دهدهای مختلف كاهش  آن را به روش اثراتو HSE های  تواند ريسک اقدامات كاهش ريسک مي

 عبارتند از: 

 حاد.  پيشگری از رويدادهای مزمن و 

  طور روزمره در  هكه بآوری  )از طريق كاهش غلظت/ زمان تماس( كاركنان با عوامل زيانمواجهه كاهش

 محيط كار وجود دارند. 

 زيست. ريزها و مواد زائد به محيط كاهش ورود برون 
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اقدامات متفاوتي برای كاهش ريسک توان  ، ميHSEبه تناسب نوع، احتمال وقوع و شدت ريسک و اثرات بر 

نه به منظور پيشگيری از به وقوع )اثرات حاد يا مزمن، عمليات روزمره يا غير روزمره( انجام داد. اقدامات پيشگيرا

آميز و  خاص برای كنترل عمليات مخاطره هایافزار سخت ،گردند. چنين اقداماتي پيوستن خطرات، طراحي مي

 :طلبد را ميموارد ذيل  حفظ يکپارچگي سرمايه از قبيل

  فورانتجهيزات پيشگيری كننده از. 

 های آزاد سازی فشار. سيستم 

  .تجهيزات حفاظت فردی 

 های حراستي ستمسي  . 

 باشند:  آيد نيز، برای دستيابي به اين هدف حائز اهيمت مي اقدامات سازماني و سيستمي مانند آنچه در ذيل مي

 تر  های ذاتأ ايمن طراحي 

 اجرايي نگهداری و بازرسي  های  تضمين كيفيت، روش 

 ايمنهای انجام كار  روش 

 های مجوز كار سيستم 

 گيرند ساني را در نظر ميهايي كه فاكتورهای ان طرح 

 های كاری صريح و قابل درک دستورالعمل 

  ( استفاده از برگه اطالعات ايمني موادMSDS) 

 پيشگيرانه پزشکي مانند واكسيناسيون / ايمن سازی  های مراقبت 

 های مبارزه با مواد مخدر و الکل  برنامه 

پيشگيرانه با مشکل روبرو كه اقدام است نياز  موردبرای تخفيف يا كاهش اثرات سوء در شرايطي نيز اقداماتي 

 د. نشو بنابراين اين اقدامات در شرايط غيرعادی و اضطراری به كارگرفته ميو  شود مي

 باشد:  ذيلساير اقدامات، شامل موارد  عالوه برتواند  اين اقدامات مي

  اشتعالهای كنترل  سيستم 

 ديوارهای انفجاری 

 ها  يندهتعبيه مخازن ثانويه برای آال 

  حريق  تدافعي در برابرحفاظت 

  سيستم آشکارساز گاز، آتش و دود 

 داده شده است. شرحضميمه  5- 5و 5-5طور كامل در بخش های  هريزی وضعيت اقتضايي و اضطراری ب طرح

 

 ريزي طرح -5
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 هاي کاري شرکت شامل اقدامات کاهش ريسك ريزي فعاليت اين بخش، طرح

 کند. اند( را بيان مي ارزيابي و مديريت ريسك انتخاب شده )که از فرآيند

  اتاين بخش طرح ريزي براي عمليات جاري، مديريت تغيير 

 و توسعه اقدامات مقابله با وضعيت 

 .گردد اضطراري را شامل مي

 

 کليات  -1-5
نگهداری  HSEارهای عملکرد هايي را برای دستيابي به اهداف و معي  در برنامه كالن كاری خود، برنامه دشركت باي

 نمايد. 

 شامل مورد ذيل باشد:  دها باي اين برنامه

 .شرح روشني از اهداف 

 و سطح  فعاليتها برای برقراری و دستيابي به اهداف و معيارهای عملکرد در هر  تخصيص مسئوليت

 مرتبط سازمان. 

 به اهدف يابي دستها و  انجام برنامه برایهايي  روش  

 منابع  های نيازمندی 

 بندی استقرار  زمان  برنامه 

 هايي برای ايجاد انگيزه و تشويق كاركنان در جهت ايجاد فرهنگ مناسب  برنامهHSE . 

  سازوكارهايي برای ايجاد بازخور به كاركنان درباره عملکردHSE. 

 های كاری كه عملکرد  فرايند شناسايي كاركنان و گروهHSE ه يزاهای ج اند )مانند طرح خوبي داشته

 ايمني( 

 .سازوكار ارزيابي و پيگيری 
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 ضميمه ....... .............................................................................................................................کليات  -1-5 

شركت، از اجزای كليدی سيستم  HSEشي م های دستيابي به اهداف و خط همانند راههای بهبود جامع نيز  برنامه

د. در شرايط نهايي نياز به منابع كافي و تعهد آشکار از سوی كاركنان دار باشند. چنين برنامه مي HSEمديريت 

 هايي يک بخش كامل از برنامه كالن تجاری شركت را شکل خواهند داد.  مطلوب، چنين برنامه

 ذيل نيازمند توسعه باشند:  های ممکن است برای فعاليت HSEهای  برنامه

 ها  يياستفاده از دارا 

 های جديد  توسعه 

  عمليات جاری 

  اصالحات در تسهيالت موجود 

 های ترک كار  برنامه 

 شناسي های زمين بررسي 

 لرزه مربوط به زمينهای  بررسي 

 های اكتشاف يا توسعه  برنامه 

حاصل شود كه اطمينان هستند تا  نيازمند تعريف  ی،بند زمان  های منابع و برنامههای  عالوه بر اين نيازمندی

 . يابد تخصيص ميو بودجه الزم در دسترس است نيروی انساني 

كننده قوانين، مقررات و استانداردها  كه تهيه  های خارج از سازمان گذار و ديگر طرف مشاوره با مقامات قانون

ريزی، الزامات قانوني و مقررات آينده  كه در برنامه گردد، تا بدين وسيله اطمينان حاصل شود هستند، توصيه مي

 گردد.  ي كه ممکن است( منظور ميي)تا جا

 

 يكپارچگي سرمايه -2-5
كه  HSEتأسيسات و تجهيزات بحرانيتا اطمينان حاصل كند كه های اجرايي را نگهداری نمايد   روش دشركت باي

و با مناسبند شوند، برای مقصود مورد نظر  ازرسي ميكار گرفته، نگهداری و/ يا ب هطراحي، ساخته، تهيه، ب

 د. ارزيابي قبل از خريد يا قبل از ساخت تجهيزات و تأسيسات جديد، باي، مطابقت دارندريف شدهمعيارهای تع

بر طراحي به عنون بهترين اقدام  دباشد و باي HSEآنها برای تأمين الزامات   شامل ارزيابي روشني از تناسب

 تاكيد نمايد.  HSE رای كاهش ريسک و اثرات سوء پيشگيرانه ب

)عالوه بر ساير موارد( به يکپارچگي ساختاری،  دهای اطمينان از يکپارچگي سرمايه باي سيستم اجرايي و  های  روش

 واكنش، توقف ناگهاني توليد، یحفاظت، آشکارسازي برای هاي و سيستم شتعالمحدودسازی فرايند، كنترل ا

فقط پس از بازنگری  دهای طراحي مصوب و استانداردها باي زندگي توجه نمايند. انحراف از رويهاضطراری و حفظ 

 مستند گردد. دوسيله كاركنان منصوب و/ يا مسئولين ذيربط انجام گرفته و دليل اين انحراف نيز باي هيد بأيو ت

 

  .................................................................. ضميمه..............................................يكپارچگي سرمايه  -2-5
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های مرتبط، بسيار حائز  پيروی از كدهای پذيرفته شده عملياتي و استانداردها برای تجهيزات كليدی و فعاليت

 . استاهيمت 

به كامل بودن فرايند  نسبت دبه منظوركمک به اطمينان از يکپارچگي تأسيسات موجود و طراحي شده، باي

مهندسي با ارجاع مشخص به طراحي، ساخت، نصب، نگهداری، آزمون و بازرسي تجهيزات كليدی، توجه دقيقي 

 معطوف داشت. 

يابي، برای اثربخشي مستمر ششوند كه در فرايند ارز در اين متن، تجهيزات كليدی به مواردی اطالق مي

ند. در طراحي تأسيسات جديد و شناسايي خطرات در مرحله شو ميتشخيص داده ، بحراني HSEهای  كنترل

دهد بهترين اقدامات كاهش ريسک )آنهايي كه با  ، كه اين موضوع اجازه ميمورد نياز استای  كيد ويژهتأمقدماتي 

طي  اقدامات تضمين كيفيت در كارگرفته شود. هب كنند( رويدادها پيشگيری ميبروز حذف خطرات در منبع از 

كه مواد اوليه و عمليات ساخت، منطبق با  شودكند تا اطمينان حاصل  خت تجهيزات كليدی، كمک ميمراحل سا

، سازندگانهای  مشخصات طراحي و دستورالعمل بررسيمنظور  باشد. فرايندهای نصب، به مشخصات طراحي مي

كند تا از  ، كمک مياریو نگهد، تست بازرسي اثربخش  های سيستمنيازمند مديريت و بازرسي هستند، و توجه به 

 . شوديکپارچگي مستمر تجهيزات كليدی اطمينان حاصل 

دهند،كاركنان  باشد را انجام مي های مشروحه فوق كه مرتبط با يکپارچگي سرمايه مي تمامي كاركناني كه فعاليت

هش ريسک، باشند و بنابراين برای اطمينان از صالحيتشان جهت انجام اين اقدامات مهم كا مي HSEبحراني 

 نيازمند داشتن تجربه، صالحيت و آموزش مناسب هستند. 

 

 هاي کاري  هاي اجرايي و دستورالعمل  روش -3-5
 هاي اجرايي  توسعه روش -1-3-5

يا نقض  HSEمشي  تواند منجر به تخطي از خط اجرايي مکتوب برای آنها مي  های هايي كه فقدان روش فعاليت

برای دوني اجرايي م  های  روشبايد استانداردها و شناسايي شوند.  بايدگردد،  عملکرد الزامات قانوني يا معيارهای 

ی آنها را اجراتا برای اطمينان از يکپارچگي فني و انتقال اثربخش دانش، چگونگي آماده شوند هايي  چنين فعاليت

 . تعريف كنند )خواه توسط كاركنان شركتي يا ديگران(

های  های افراد، روش و مسئوليتوند طور ساده، صريح و قابل فهم بيان ش هب دتوب، باياجرايي مک های  تمامي روش

 . را نشان دهند برآورده شوند دو استانداردهای عملکرد كه باي معيارها مقتضي،، و درجای استفاده

و آنهايي  كنندگان های پيمانکاری، جهت حصول اطمينان از اينکه تأمين های اجرايي برای خريد و فعاليت روش

 مشي مرتبط به آنها منطبقند، مورد نياز است. كنند، با الزامات خط كه از طرف شركت كار مي

 

 هاي کاري صدور دستورالعمل -2-3-5
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وسيله ديگران،  ههای كاری، روش انجام وظايف را در سطح محيط كاری، توسط كاركنان شركتي يا ب دستورالعمل

را به دنبال دارد بنابراين  HSEء  ، پتانسيل ايجاد نتايج سوHSEايف بحرانيند. انجام غير صحيح وظنك تعريف مي

 مستند شده و در اختيار كاركنان مربوطه قرار گيرد. دهای كاری باي در مورد اين وظايف، دستورالعمل

 

 

 

  .................................. ضميمه.........................................................هاي کاري ها و دستورالعمل رويه -3-5

های مکتوب  ها و دستورالعمل افرادی كه مسئول اجرای موثر رويه شوداست كه اطمينان حاصل  مهمبسيار 

اند. وضوح و سادگي سبک و زبان نگارش، از مشخصاتي است  آنها داشته تدوينتنگاتنگي در مشاركت باشند،  مي

اند  ي كه اين مستندات برايشان تدوين شدههاي فعاليتگيرد تا  مد نظر قرار مي آنها عنوان هدف در نوشتن  كه به

  طور دقيق پوشش داده شوند. ،به

آن،  گي وظيفه، صالحيت مجريان پيچيدبا توجه به ايجاد دستورالعمل برای انجام وظايف در محيط كاری، 

های عمليات يا تأسيسات دارند،   يف بر ديگر جنبههای مرتبط با آن و تأثيراتي كه اين وظا خطرات ذاتي و ريسک

 بسياری باشد. های  شکلتواند دارای  مي

های  الشعاع قراردهد، دستورالعمل را تحت HSEتواند عملکرد  بنابراين هرجا كه فقدان دستورالعمل مکتوب مي

های  بود. دستورالعمل دهای كاری مکتوب خواهن وسيله دستورالعمل هشفاهي نيازمند پشتيباني يا جايگزيني ب

كند. مالحظات  بيان ميرا  پيروی شود دهر روش خاصي كه بايكند و   را مشخص ميكاری مکتوب، حوزه كاری 

  تجهيزاتشود. الزامات پايش و نيازهای  كار گرفته مي ههای اجرايي سيستم ب  مشابه اين، برای توسعه روش

 ص گردد.تواند در دستورالعمل كاری مشخ حفاظت فردی، مي

های شديدی نياز  شوند، كنترل ها ذخيره يا توليد مي به عنوان مثال، در يک تأسيسات توليدی كه هيدروكربن

شود. دراين حالت، كارها تعريف شده،  اجرا مي "مجوز انجام كار"باشد و اغلب كارها تحت يک سيستم  مي

شان ممکن است تحت الشعاع قرار گيرد با خبر هاي هايي كه فعاليت شود و ساير گروه های الزم مشخص مي احتياط

 گردد.  های درگير امضاء مي شوند و مجوز انجام كار توسط تمام گروه مي

 

 مديريت تغيير -4-5
ريزی و كنترل تغييرات موقت و دائمي در كاركنان، واحدهای توليدی،  های اجرايي را برای طرح  روش دشركت باي

 اجتناب گردد.  HSEداری نمايد، تا از نتايج سوء های اجرايي نگه  فرايندها و روش

مرتبط، براساس ماهيت تغييرات و نتايج بالقوه ناشي از آنها  HSEبرای بيان موضوعات  دهای اجرايي باي اين روش

 د: نموارد ذيل را بيان نمايبايد و ، مناسب باشد

 سازی آن پيشنهادی و نحوه پياده  شناسايي و مستند نمودن  تغيير. 

 بازنگری و ثبت خطرات بالقوه   عيين مسئوليتتHSE سازی آن.  ناشي از تغيير يا پياده 



    

 
 (HSE-MS)سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  32

 

 سازی آنها، شامل: اجرايي پياده مستند نمودن تغيير مورد توافق، و روش 

   اقدامات مربوط به شناسايي خطرات بالقوهHSE ؛ها و اثرات آنها ابي و كاهش ريسکو همچنين ارزي 

 ؛اتالزامات آموزشي و ارتباط 

  ،در صورت وجود؛محدوديت زماني 

 ؛قالزامات پايش و تصدي 

  ؛انطباق انجام گيرد در صورت بروز عدم بايد معيار پذيرش و اقدامي كه  

 سازی تغيير پيشنهادی. فرد دارای اختيار برای تائيد پياده 

ا تفسير و ارزيابي صالح شده رهای اجرايي بايد تشريح كنند كه شركت چگونه مفاهيم مقررات جديد يا ا  روش

 نمايد.  منظور مي HSEد و چگونه الزامات قانوني تجديد نظر شده را در سيستم مديريت كن مي

های  ها، طرح ييجديد )برای مثال، مرتبط با دارا عمليات HSEمنظور مديريت  های ب جداگانه های برنامهبايد 

ای كه اصالحات در آن به صورت  ليات اصالح شدهها، محصوالت، خدمات يا فرايندها(، و يا عم توسعه، بازسازی

 گردد: برقراركند برای تعريف موارد ذيل  مي ايجادرا  HSEهای مختلف  داری جنبه معني

  اهدافHSE دست يافت.  ه آنب دكه باي 

  .سازوكارهايي برای دستيابي به آنها 

  منابع مورد نياز برای دستيابي به اهدافHSE. 

 ها.  با تغييرات و اصالحات، هنگام اجرای پروژه واجههمهای اجرايي برای  روش 

  كار گرفته شوند.  هگيری كفايت آنها  ب منظور تعيين چگونگي اجرا و اندازه به بايدسازوكارهای اصالحي كه 

 

  ................................ ضميمه........................................................................................مديريت تغيير -4-5

های اجرايي شركت، پتانسيل تاثير سوء بر بهداشت، ايمني و   هر تغييری در كاركنان، تجهيزات، فرايندها و روش

 زيست را دارد.  محيط

بلکه  باشد مورد بررسي قرار گيرند. اين موارد تنها شامل تغييرات مربوط به تجهيزات نمي دتمامي تغييرات باي

های جديد  ها و مشاركت انها، پيم ها، ادغام از قبيل مواردی كه ناشي از دارائي -بازسازی ساختار سازماني

ناشي از همه مراحل توسعه را  HSEهای  جنبه دهای مرتبط با تغييرات باي  برنامه  گردد، شامل مينيز را  -شوند مي

ريزی و طراحي موثر به  محيطي، با برنامه ت سوء زيستها يا اثرا بيان كند تا اطمينان حاصل شود كه ريسک

 رسند. حداقل مي

های مرتبط با نصب تأسيسات جديد يا اصالح فرايندها و واحدهای توليدی  برنامه الزم است همين داليل، به 

ی و ريزی و طراحي، ساخت، راه اندازی، عمليات، نگهدار سنجي، برنامه تمامي مراحل توسعه، از مطالعات امکان

 د.نآوری و ترک محل را پوشش ده جمع
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سازی و هر نوع اصالحات ضروری برای  قبل از پياده دبحراني باشند، باي HSEتغييراتي كه ممکن است از نقطه نظر

را  HSEآنها، عملکرد صحيح  كه اجرایمورد بازنگری قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود  HSEسيستم مديريت 

 . كند تهديد نمي

 

 ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه حطر -5-5
بيني از طريق بازنگری و  های اضطراری قابل پيش منظور شناسايي وضعيت  های اجرايي را به روش دشركت باي

ايجاد شده  ی اينچنين های اضطراری بالقوه از وضعيت ای سابقهبايد تجزيه و تحليل سيستماتيک، نگهداری نمايد. 

 . حاصل شودوزآوری گردد تا از مقابله اثربخش با آنها اطمينان  ر ب بههای زماني مناس و در دوره

ی  بالقوههای اضطراری  هايي برای مقابله با وضعيت نسبت به توسعه، مستند نمودن و نگهداری طرح بايدشركت 

 هايي را با موارد ذيل ارتباط دهد: اقدام نمايد و چنين طرحاينچنين 

 كاركنان فرماندهي و كنترل 

 ات اضطراریخدم 

  .كاركنان و پيمانکاراني كه ممکن است تحت تأثير قرار گيرند 

  .ساير افرادی كه احتمال دارد تحت تأثير قرار گيرند 

 د: نموارد ذيل را پوشش ده دهای وضعيت اضطراری باي طرح

 يا، شامل های اجرايي برای مقابله با وضعيت اضطراری و كنترل بال ها، اختيارات و روش سازمان، مسئوليت

 برقراری ارتباطات داخلي و خارجي.

 پزشکي كاركنان. مراقبتهای اجرايي برای تامين پناه، تخليه، نجات و   ها و روش سيستم 

 های  محيطي فعاليت و پايش تأثيرات زيست كاهشهای اجرايي برای پيشگيری،   ها و روش سيستم

 اضطراری. 

 ربط. های ذی ها و ساير طرف اختيار، خانواده اجرايي برای ارتباط با افراد دارای  های روش 

 های اجرايي برای بسيج تجهيزات شركت، تسهيالت و كاركنان.  ها و روش سيستم 

 های اجرايي برای بسيج منابع شخص ثالث برای پشتيباني اضطراری. ترتيبات و روش 

 اضطراری. های های اجرايي و سيستم های مقابله و آزمايش روش ترتيباتي برای آموزش تيم 

های  های اجرايي برای آزمايش طرح  نسبت به نگهداری روش دهای مقابله، شركت باي برای ارزيابي اثربخشي طرح

های مناسب، در فواصل زماني مقتضي اقدام  سناريو و ديگر روش های عملي بر اساس تمريناضطراری از طريق 

 گيرد. كردن تجربيات كسب شده، انجام مي آشکار منظور بهنمايد، اين كار برای تجديد نظر در آنها 

ای تجهيزات اضطراری مورد نياز و نگهداری آنها در يک وضعيت  های اجرايي برای ارزيابي دوره روش بايدهمچنين 

 آماده، وجود داشته باشد.

 

  ...................... ضميمه...................................................ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه  طرح -5-5
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تواند شامل موارد ذيل  ريزی الزم برای آنها انجام گيرد مي طرح دبيني كه باي های اضطراری قابل پيش وضعيت

 باشد: 

 حريق و انفجار 

 ( منابع انرژی يا خدمات.كليدی )مانند از دست رفتن كنترلهای  شکست كنترل 

 های ساختاری. شکست 

 كاری. صدمات در محيط 

  ،زيردريائي.  رويداهای هوائي، دريائي 

 شوند.  افرادی كه به دريا افتاده يا مفقود مي 

 محصول يا مواد ديگر . ی شدهنريزی  نشت و رها شدن برنامه 

  .نشت مواد راديواكتيو 

 .نقض امنيت و خرابکاری 

  .شيوع بيماری 

 نظمي داخلي و اقدامات نظامي. بي 

 .حوادث طبيعي و ژئو فيزيکي 

 شوند.  ر رويدادهای اضطراری كه بوسيله شناسايي خطرات و اثرات مشخص ميو ساي

 شود:  ساير موارد، موضوعات ذيل را شامل مي عالوه براقدامات مقابله با وضعيت اضطراری 

 اضطراری  توقفهای  سيستم 

 ء حريق  وسايل اطفا 

 های تخليه اضطراری   روش 

  وسايل نجات 

  ليههای او تجهيزات كمکكاركنان و 

  متخصصين بهداشت و درمان 

 سازی نشت نفت  های پاک سيستم 

فقط برای  اين اقداماتي كه يكه از آنجا  نکته مهمي كه بايد درباره اقدامات بازيابي مورد توجه قرار گيرد آن است

 بايدضوع بر قابليت اطمينانشان تأكيد شود كه اين مو دباشند، باي مورد نياز مي -يعني به ندرت -شرايط اضطراری

يافته، ناشي از  اقداماتي برای ريسک افزايش بايدمند در بازرسي و آزمايش، مورد ارزيابي قرار گيرد.  به صورت نظام

 های اجرايي اضطراری در نظر گرفته شود.  تمرينات و آزمايش روش

 : های اضطراری طرحالزم است كه 

 طور واضح بيان شوند.  هب 

 خوبي تمرين شوند.  هب 

 ی مقابله با وضعيت اضطراری داخلي و خارجي را هماهنگ كنند. ها تيم 
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  .توجه خاصي به ارتباط خارجي داشته باشند 

 .شامل گزارش و تحقيق رويدادها باشد 

 محيطي اقدامات صورت گرفته برای مديريت شرايط اضطراری )مانند اثرات جاری شدن  تأثيرات زيست

 .بگيرنددر نظر گيرد(  ر ميق مورد استفاده قراآبي كه برای اطفاء حري

 

 

 

 

 

 

 استقرار و پايش -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دچگونه باي ها کند که فعاليت اين بخش بيان مي

 اصالحي در  اجرا و پايش شوند و اقدام

 چگونه نيازهنگام 

 گيرد. انجام 

 

 ها و وظايف  فعاليت -1-6

كاری توسعه داده شده در مرحله   ایه اجرايي و دستورالعمل  های بر اساس روش دها و وظايف باي فعاليت

 اجرا شوند:  HSEمشي  خط مطابق باريزی يا قبل از آن  طرح

 با توجه به  بايدهای سطح باال،  ريزی فعاليت در سطح مديريت ارشد، توسعه اهداف استراتژيک و طرح

 شود.  انجام HSEمشي  خط
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 های زيادی  شامل فعاليت اًها )كه نوع در سطح سرپرستي و مديريت، راهنماهای مکتوب مرتبط با فعاليت

 د گرفت. ناجرايي خواه  های ها و روش طور طبيعي شکل برنامه هباشند(، ب مي

 های كاری  شکل دستورالعملبه طور طبيعي  هدر سطح كارگاهي، راهنماهای مکتوب مربوط به وظايف ب

های   زهای انجام كار، روش)مانند: مجو ند.ا با سيستم كار ايمن صادر شده مطابقكه  خواهند بود

 های مسدود كردن مسير عبور، نظامنامه انجام عمليات مجاز(.  زمان، روش عملياتي هم

اجرايي مرتبط اطمينان حاصل كند و در   های ها و وظايف مطابق با روش از اجرا و تصديق فعاليت دمديريت باي

ها، در كنار ساير وظايف،  ها و برنامه مشي ال خطتعهد مديريت به اعم  برابر آن پاسخگو باشد. اين مسئوليت و

باشد و اينکه معيارهای عملکرد و حدود كنترلي نقض  مي HSEشامل حصول اطمينان از دستيابي به اهداف 

اطمينان حاصل نمايد.  پايشي یها شركت از طريق فعاليت HSEاز كفايت مستمر عملکرد  دمديريت باي شوند. نمي

 را ببينيد(  6-2)بخش 

 

 

  .................................................................................................................. ضميمهها و وظايف فعاليت -1-6

بودند   اجرايي، كه پوشش دهنده ناحيه وسيعي از فعاليت های ريزی را از توسعه روش های قبلي، فرايند طرح بخش

اند. استقرار عملي موثر اين  كاری برای انجام وظايف خاص، توصيف كرده  های محيط دور دستورالعملتا سطح ص

ها در سطوح مختلف سازماني  اجرايي و دستورالعمل  های ريزی شده نيازمند آن است كه روش ترتيبات طرح

ها، قبل از شروع به  دستورالعملاجرايي و   های  پيروی شوند. كاركنان شركت و پيمانکار نيازمند آشنايي با روش

 باشند.  كار مي

 

 پايش -2-6

و ايجاد و نگهداری  HSEهای مرتبط با عملکرد  اجرايي برای پايش جنبه های نسبت به نگهداری روش دشركت باي

 :دسوابق نتايج، اقدام نمايد. برای هر فعاليت يا ناحيه مرتبط، شركت باي

 ي و مستند كند و دقت مورد نياز نتايج را مشخص نمايد. آمده را شناساي دست هاطالعات پايش ب 

 گيری را مشخص و مستند نمايد.  اندازه تواترها و  اجرايي پايش و موقعيت  های روش 

 را ايجاد، مستند و نگهداری نمايد. گيری  اندازهاجرايي كنترل كيفيت   های  روش 

 ايجاد و مستند كند.اجرايي را برای تبادل داده ها و تفسير آنها   های  روش 

 1-1های  كه بايد هنگام نقض معيارهای عملکرد انجام گيرد را ايجاد و مستند نمايد. )بخش اقداماتي  ،

 را ببينيد(. 1-6، 5-1

 شوند، ارزيابي و  های پايش، معيوب تشخيص داده مي های واصله را هنگامي كه سيستم صحت داده

 مستند نمايد. 

 محافظت نمايد. از تنظيمات يا صدمه توسط افراد غير مسئولگيری را  های اندازه سيستم 
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باشند. پايش كنشي، اطالعاتي را پيش از  اجرايي برای هر دو نوع پايش كنشي و واكنشي مورد نياز مي  های روش

با الزامات بررسي انطباق كند. اين پايش شامل  زيست، فراهم مي وقوع هر رويداد، بيماری يا صدمه به محيط

. پايش واكنشي استاهداف و معيارهای عملکرد  و برآورده شدناجرايي(  های )يعني روش HSEمديريت  سيستم

اند ايجاد و  زيست( كه اتفاق افتاده ، بيماری يا صدمه به محيطحوادث شبهاطالعاتي را درباره رويدادهايي )شامل 

 كند.  های پيشگيری از رويدادهای مشابه در آينده فراهم مي نگرشي برای راه

 

  .......... ضميمه.............................................................................................................................پايش -2-6

د مدت، كند كه شامل اهداف بلن گيری عملکرد را در مقايسه با الزامات ايجادشده فراهم مي های اندازه پايش، روش

 باشد. كوتاه مدت و معيارهای عملکرد مي

 هايي باشد:  فعاليتچنين بنابراين، پايش ممکن است شامل 

 های  مدتي كه از طريق استقرار طرح پايش منظم پيشرفت در جهت اهداف بلندمدت و كوتاهHSE 

 . آمده استبدست 

 يارهای عملکرد مشخص. بازرسي مرتب تأسيسات، واحدهای توليدی و تجهيزات در مقايسه با مع 

 اجرايي و   های مند كار و رفتار سرپرستان خط مقدم برای ارزيابي تطابق با روش مشاهده نظام

 های كاری. دستورالعمل

 ها و دفع پساب  فرست ريزها، برون تجزيه و تحليل منظم برون 

  پزشکي.   و مراقبت مواجههپايش  نظارت بر سالمتي كاركنان شامل 

 مورد نياز برای منعکس نمودنگيری  اندازه تواترو جزئيات و  HSEها و فرايندهای بحراني  عاليتپايش، كنترل ف

تمركز  كنند، نواحي كه بيشترين منافع را ايجاد ميو بر كند  را تسهيل ميهای مرتبط  نوع و گستره ريسک

باالتر، نيازمند پايش  با جزئيات   ها و وظايفي با ريسک بنابراين، تاسيسات، واحدهای توليدی، فعاليتنمايد.  مي

 باشند.  بيشتر و در دفعات بيشتری مي
 

 سوابق -3-6

و  HSEمشي  نسبت به نگهداری يک سيستم ثبت سوابق به منظور اثبات ميزان انطباق خود با خط دشركت باي

 قدام نمايد.اريزی شده و معيارهای عملکرد،  همچنين ثبت ميزان برآورده شدن اهداف برنامهو الزامات آن 

برای اطمينان از يکپارچگي، قابليت دسترسي و كنترل چنين سوابقي نگهداری شوند، بايد اجرايي   های روش 

را ببينيد(،  9ها )بخش  ها و بازنگری چنين سوابقي بايستي شامل سوابق مرتبط با پيمانکار و خريد، نتايج مميزی

 باشد.  شکي كاركنان را ببينيد ( و سوابق پز2-1-3سوابق آموزشي )بخش 

منظور در دسترس بودن يا   به داجرايي باي های ايجاد و ثبت شوند و روش دهای نگهداری سوابق باي زمان مدت

 محرمانه بودن آنها، نگهداری شوند. 
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  ........................................ ضميمه.............................................................................................سوابق -3-6

حجم الزم برای  كه سوابق بهمراقب بود  دباشند. باي مي HSEسيستم مديريت  جاری سوابق، شواهدی از عمليات

مشي و مقاديری  ارزيابي تطابق با خطای طراحي و نگهداری شوند كه  گونه هب دخاص محدود شوند، ولي باي كاربرد

 . را مقدور سازندبه آن دست يابند،  دايكه اهداف ب

اند، نيازی به تهيه مجدد ندارند، اما  های سيستم مديريت جامع تهيه شده نظر ساير قسمت سوابق مرتبط كه تحت

عالوه در ارتباط با مقررات و الزامات قانوني و خطرات مهم و  د. بهشومشخص  دهای دسترسي به آنها باي روش

 شامل: دسوابق بايمحيطي،  تاثيرات زيست

 ها  ها و بازنگری های مميزی گزارش 

 مشي  های عدم انطباق با خط موقعيتHSE و اقدامات بهبود. 

  هر نوع رويداد و اقدامات پيگيرانه 

  هر نوع شکايت و اقدامات پيگيرانه 

 اطالعات مناسب پيمانکار و تامين كننده 

 های بازرسي و تعمير و نگهداری  گزارش 

 ط به مشخصه و تركيب محصول های مربو داده 

 های پايش داده 

  سوابق آموزشي 

فراهم  HSEسوابق، اطالعات مهمي را درباره رويدادهای گزارش شده و موارد عدم انطباق با سيستم مديريت 

توانند اطالعات مفيدی را در بلندمدت ايجاد نمايند. برای مثال، تجزيه و تحليل سوابق  كنند و بنابراين مي مي

های معده باشد، اين امر به وجود يک مشکل احتمالي  ات پزشکي ممکن است بيانگر افزايش تعداد ناراحتيمعالج

طور مشابه، تجزيه و تحليل سوابق وجود نفت در آب  هدر محل انتقال غذا يا سيستم آب آشاميدني اشاره دارد. ب

پذير در مخزن آب يا  ه يک تغيير امکانتواند يک افزايش تدريجي در طول زمان را نشان دهد، كه ب توليدی، مي

 .داللت داردتعمير/ اصالح سيستم تصفيه نياز به 

 

 عدم انطباق و اقدام اصالحي  -4-6

را برای شروع تحقيق و اقدام اصالحي در مورد رويدادهای نامنطبق با الزامات  و اختيار  مسئوليت دشركت باي

های عدم انطباق ممکن  نتايج آن تعريف نمايد. موقعيتو عمليات يا  HSEمشخص مرتبط با سيستم مديريت 

ارتباط با كاركنان، پيمانکاران، مشتريان، نهادهای دولتي يا جامعه يا از  از طريقهای پايش،  وسيله برنامه هاست ب

 را ببينيد(  6-6و  6-5)بخش شناسايي شوند. رويدادها  و بررسيتحقيق 

مديريت وسيله آن  بهن تحقيقات و اقدامات اصالحي نگهداری نمايد، كه برای چنيرا های اجرايي  روش دشركت باي

 : بايدمرتبط، در مشورت با نماينده مديريت   های وظايف و فعاليت

 را آگاه كند های مرتبط طرف . 
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 نمايد را تعيين ای محتمل سلسله عوامل و علت ريشه. 

  ايجاد كند يا يک طرح بهبود اقداميک طرح . 

 آغاز نمايد عدم انطباق ماهيتانه متناسب با اقدامات پيشگير. 

 اند. همه اقدامات پيشگرانه مؤثر واقع شدهحاصل كند كه اطمينان كار گيرد تا  ي را بههاي كنترل 

 منظور يکپارچگي اقدامات جهت پيشگيری از تکرار مجدد، انتقال اطالعات  اجرايي را به های  روش

 ا بازنگری كند.تغييرات به كاركنان مربوطه و اعمال آنه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ................................................................................................. ضميمهعدم انطباق و اقدام اصالحي -4-6

رويدادهايي كه با الزامات مشخص، نامنطبق هستند، ممکن است ناگهاني و موقت بوده يا ممکن است برای يک 

ها در خود سيستم مديريت يا واحدهای  ص يا شکستيها ممکن است از نقا انطباق دوره طوالني پابرجا باشند. عدم

 توليدی يا تجهيزات يا از خطای انساني ناشي شوند. 

، ازجمله فاكتورهای سيستم مديريتي، سازوكار)های( علت و معلوليبايد ها  هنگام تحقيق در مورد عدم انطباق

كمک ، اقدامات ذيل ازجملهريزی اقدامات اصالحي،  طرحبه . چنين تحقيقي دنگزارش شوشده و  دكامأل ايجا

 كند:  مي

  بازگردانيدن وضعيت انطباق در اولين فرصت ممکن 

  پيشگيری از وقوع مجدد 

 يابي و كاهش كليه اثرات سوء شارزHSE  

  مديريت كيفيتاطمينان از تعامل رضايت بخش با ساير اجزاء سيستم مديريت مانند 

  ارزيابي اثر بخشي اقدامات فوق 

توان پايان يافته تلقي كرد، تا زمانيکه اثربخشي همه اقدامات فوق اثبات شده  سازی اقدامات اصالحي را نمي پياده

 اجرايي و مستندات و سوابق صورت گرفته باشد.   های و تغييرات مناسب در روش

زم شروع يک پروژه در يک بازه زماني معين باشد، اين مورد قسمتي كه اقدام اصالحي ممکن است مستل ييدر جا

 .داد شکل خواهدرا از برنامه مديريت 

 هاي اجرايي را تجديد نظر کنيد و تغييرات را انتقال دهيد روش

 

 علل را تعيين کنيد

 
 ريزي کنيد اقدام را طرح

 
 اقدام پيشگيرانه را آغاز نمائيد

 
 ها را اعمال کنيد کنترل
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 رويدادگزارش  -5-6

اند يا  ثر شدهأمت  HSEدهي داخلي رويدادهايي كه از عملکرد هايي را برای ثبت و گزارش روش دسازمان باي

های عبرت مربوطه، فرا گرفته شده و اقدامات مناسب  که درسطوري توانستند متأثر شوند، نگهداری نمايد، به مي

 را ببينيد( 6-6صورت گيرد. )بخش  

حدی كه قانون معين وجود داشته باشد، در  گزارش رويدادها به مراجع قانوني برای تعريف شدهيک سازوكار  دباي

 لزام كرده باشد.مشي شركت در ارتباطات خارجي ا كرده و يا برای حدی فراتر از آن، چنانچه خط

  ه........................................................................................................................ ضميمرويدادگزارش  -5-6

يستم فرگرفته شوند و س های عبرت  بسيار حائز اهميت است كه كاركنان، تمامي رويدادها را گزارش دهند تا درس

 "نبودن به دنبال مقصر"بهبود يابد. اين موضوع نيازمند يک ديدگاه باز به ارتباطات و يک ديدگاه  HSEمديريت 

 باشد.  دهي و پيگيری مي منظور گزارش به

 باشد:  آيد شامل موارد ذيل مي دست مي هگيری ب های گزارش های كليدی كه از سيستم داده

  محيطي لي، يا اثرات سوء زيستشغ  ، بيماری آسيبهرگونه جزئيات 

 جزئيات مربوط به فرد)افراد( درگيرو/يا آسيب ديده 

 شرايط  توصيفي از   

  اتفاقجزئيات  

  جزئيات نتايج 

 بالقوه پيامدهای 

 های انجام شده برای رويداد كه متأثر از هر شکست در سيستم مديريت  كمکHSE  باشد. مي 

شوند سريع و كامل هستند. ولي در هر  احات يا صدمه به اموال ميمعموأل گزارش رويدادهايي كه منجر به  جر

( تواتر "شبه حوادث" شود )به اصطالح حال رويدادهايي كه منجر به آسيب به افراد يا صدمه به اموال نمي

، حوادث تر كمي متفاوت بيشتری دارند و داليل وقوع آنها ممکن است اين پتانسيل را داشته باشد تا تحت شرايط

شوند،  اغلب گزارش نمي -و اطالعات ارزشمندی كه در خود دارند -حوادثيشبه رگي را به وجود آورند. چنين بز

چرا كه اهميت بالقوه آنها درک نشده يا كاركنان جرأت گزارش آنها را ندارند به عنوان مثال به دليل ترس از 

 دهي.  گي سيستم گزارش توبيخ يا پيچيد

و شناسايي آن مواردی كه پتانسيل  حوادثشبه دهي  ند تا گزارشباشساده  ددهي باي های گزارش بنابراين سيستم

 ند.كنتشويق دست آمده  های كليدی به را متناسب با داده وقوع  باالتری دارند

 

  رويدادپيگيري  -6-6

دد، گر كه سبب پديد آمدن رويداد مي HSEهم شرايط فوری رويداد و هم نقاط ضعف بنيادی سيستم مديريت 

 . مقدور سازداقدامات پيگيرانه برای انجام شناسايي گردد تا قضاوت توسط افراد مسئول را   دباي
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ای  صورت گسترده هب دد. اين سازوكار باينوضوح تعريف شو هب دبايرويدادها ها برای پيگيری  سازوكار و مسئوليت

)بخش   باشد. HSEنطباق با سيستم مديريت سازی اقدام اصالحي در موارد عدم ا اجرايي پياده های شبيه به روش

 را ببينيد( 1-6

 بالقوه آن باشد. ياپيامدهای واقعي متناسب با شدت  دهای تعريف شده برای پيگيری يک رويداد باي مسئوليت

 

  ................................ ضميمه.......................................................................................رويدادپيگيري  -6-6

 :براینيازمند تحقيق مناسب هستند  د،يي دارنوقوع باال  پتانسيلحوادثي كه  شبهتمامي رويدادها از جمله 

 ای و شناسايي اقدامات برای حداقل نمودن شانس وقوع مجدد آنها. تعيين علت ريشه 

 دهي و تحقيق. برآوردن تمامي الزامات برای گزارش  

 .تدارک يک سابقه واقعي از شرايط رويداد 

 باشد: اساسي ذيل مي های گامفرايند تحقيق شامل 

 دهي، ارزيابي اوليه و گزارش رويداد.  اطالع 

 گيری درباره نياز به تحقيق بيشتر و انتخاب تيم تحقيق. تصميم 

  تحليل شرايط خود تحقيق، شامل بازبيني شرايط و محل رويداد، مصاحبه با شاهدين و تجزيه و

 ها و ساير شواهد. عملياتي، داده

 بازيابيسازی گزارش تحقيق و موافقت با اقدامات  آماده . 

 .صدور گزارش و برنامه اقدام برای پيگيری 

باشد.  گيری در خصوص سطح مناسب تحقيق مي اولين گام به دنبال گزارش ارزيابي اوليه از يک رويداد، تصميم

پيامدهای بالقوه يا واقعي آن خواهد داشت. اهميت  پيامدهایوخامت رويداد و  اين موضوع بستگي به ميزان

توان با  مشخص باشد ولي نتايج بالقوه ممکن است مشخص نباشد. اهميت بالقوه يک رويداد را مي دواقعي باي

 مشخص نمود. "اگر –شد  چه مي"پرسيدن سؤاالت 

صورت صحيح آموزش  دارد. مهم است كه اعضای تيم بهرويداد  ويژگياندازه و تركيب تيم تحقيق بستگي به 

توجه شود كه اين تحقيق ممکن است  دصورت عيني، منصفانه و اثربخش انجام دهند. باي هببينند تا وظايف را ب

 صورت موازی با يک تحقيق خارجي توسط مقامات انجام شود. هب

باشد.  مناسب مي بازيابيو شناسايي اقدامات  ادرويدكاركرد اوليه يک تحقيق، شناسايي علت )علل( احتمالي يک  

توافق مطمئن برای هر نوع  واطالعات الزم  دست آوردن بهبنابراين نيازمند حمايت و اختيار مديريت شركت برای 

 خواهد بود.، شده مشخص بازيابياقدام 

كه اثربخشي آنها اثبات گردد،  تا زماني دنيازمند پايش خواهد بود و نباي بازيابيسازی اقدامات  پيشرفت در پياده

بندی  زمان نظر ممکن است باعث انحراف يک پروژه فراتر از برنامه كه اقدام مورد ييپايان يافته تلقي شوند. جا

 يکپارچه خواهد شد.  HSEمشخص گردد، آن اقدام با طرح 
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 مميزي و بازنگري -7
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اي عملكرد، اثربخشي  اين بخش ارزيابي دوره

 تناسب پيوسته سيستم را  و

 کند. بيان مي 

 مميزي -1-7
، باشند ش عادی كنترل كسب و كار ميها، كه به عنوان يک بخ اجرايي را برای مميزی  های روش دشركت باي

 منظور تعيين:   نگهداری نمايد، به

 های سيستم مديريت  اينکه آيا عناصر و فعاليتHSE و به طور  ريزی شده تطابق داشته با مقدمات طرح

 يابند يا خير.  مؤثر استقرار مي

  كاركرد موثر سيستم مديريت اينکه آياHSE ،مشي، اهداف و معيارهای عملکرد  خطHSE را  شركت

  كند برآورده مي

  .تطابق با الزامات قانوني مرتبط 

  شناسايي نواحي بهبود كه  منجر به پيشرفت بهتر مديريتHSE شود.  مي 

 يک برنامه مميزی با توجه به موارد ذيل نگهداری نمايد: د بايبه همين منظور شركت 

 عمليات سيستم مديريت  دها  باي مميزی شوند. مميزی دباي كه ها و نواحي مشخصي فعاليتHSE  و

مدل سيستم  از ذيلطور خاص عناصر  هب دهای صف را پوشش دهد و باي ميزان همبستگي آن با فعاليت

 را بيان نمايد:  HSEمديريت 

 .سازمان، منابع و مستندسازی 

 .ارزيابي و مديريت ريسک 

 ريزی. طرح 
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 و پايش. استقرار 

 های  بر اساس سهم يا سهم بالقوه فعاليت دها باي ها/ نواحي مشخص. مميزی تناوب مميزی فعاليت

 . ريزی شود برنامههای قبلي  و نتايج مميزی  HSEمرتبط، با عملکرد 

 صا / نواحي مشخه رای مميزی فعاليتها ب مسئوليت. 

 :پوشش داده شوند دايجاد و نگهداری شوند. نکات ذيل باي دمعاهدات مميزی باياجرايي و  های  روش

 .تخصيص منابع به فرايند مميزی 

 خصوص تيم مميزی:  ههای كاركنان و ب نيازمندی 

 و عيني  قضاوت عادالنه مقدور شدنمنظور  ده بهونهای مميزی ش استقالل كافي از فعاليت . 

  های مرتبط.  در زمينه الزممهارت 

  .كمک از متخصصين متعدد، در صورت نياز 

 با توجه به ماهيت فعاليتي كه مميزی ها، كه ممکن است  هايي برای انجام و مستندسازی مميزی روش

ها و مشاهدات مستقيم  گيری زهها، اندا ها، مصاحبه ليست ها، چک شامل استفاده از پرسشنامهشود،  مي

  .شود

 های مميزی به روشي كنترل شده به افرادی كه مسئول فعاليت/  های اجرايي برای گزارش يافته روش

 های بهبود و اقدامات اصالحي فرصت در موردبه موقع  دده هستند، كه اين افراد بايونناحيه مميزی ش

 ن كند:د موارد ذيل را بيادهي باي . گزارش.را ببينيد( 6.6)بخش  اقدام نمايندگزارش شده 

  انطباق و عدم انطباق سيستم مديريتHSE  .با الزامات مشخص 

  اثربخشي سيستم مديريتHSE يابي به اهداف و معيارهای عملکرد. استقرار يافته در دست 

 های قبلي.  سازی و اثربخش بودن اقدامات اصالحي از مميزی پياده 

 ها. و توصيه  گيری نتيجه 

 سازی اقدامات پيشنهادی مميزی پياده  تسيستمي برای مميزی و پيگيری وضعي  . 

  .توزيع و كنترل گزارشات مميزی 

 

  ........ ضميمه.............................................................................................................................مميزي -1-7

شود( يا  شونده انجام  شركتي ولي مستقل از واحد مميزی ركنانكاداخلي باشد )توسط  ممکن استمميزی 

د(. در هر دو حالت افرادی كه مميزی را انجام شوخارجي )توسط منابع انتخاب شده خارج از شركت انجام 

 ددهند، برای اجرای هدفمند، عادالنه و اثربخش وظايف، نيازمند آموزش خواهند بود. در صورت نياز شركت باي  مي

 كند. ذاتخها، شناسايي و ا منظور استقالل و تصديق خارجي مميزی هباتي را بترتي

مميزی ها و ترتيبات  خصوص روشو تجربه در  HSEمميزی نيازمند دانش گسترده در زمينه موضوعات   تيم 

زی های ممي . تيممورد نياز باشنديا ديگر كارشناسان فني،  HSEممکن است متخصصين  عالوه بر اينباشد،  مي

اطمينان  منظور باشند. به ميچنين افرادی  يا دسترسي بهنيازمند افرادی با تجربه عملياتي در ناحيه مورد مميزی 
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اطمينان يابد كه مميزان از حمايت و اختيارات الزم، برای دريافت اطالعات  داثربخشي مميزی، شركت باياز 

 باشند.  ضروری برخوردار مي

اصالحي را برای رفع مشکالت پيشنهاد دهند، يا ممکن است به سادگي به نوع ها ممکن است اقدامات  مميزی

حل مناسب  سازی يک راه منظور ايجاد و پياده مشکالت توجه كنند و نيازمند مديريت فعاليت مميزی شده به

د نرار گيربعدی مورد پيگيری ق  مورد توافق قرار گرفته و در چرخه مميزی دد. در هر دو مورد پيشنهادات باينباش

 است.  ايجاد شدهتا اطمينان حاصل شود كه بهبود الزم 

ای كه مورد مميزی قرار گرفته و نماينده مديريت، برای توزيع و  / ناحيه گزارش مميزی به مديريت صف فعاليت

 گردد.  اقدام الزم، ارسال مي

يي را برای تشويق مديريت صف به ها ممکن است مزايا منظور برقراری يک رويه مميزی مستقل، شركت عالوه به به

 ، بيابند.  مشابه  های خودارزيابي اجرای رويه

 

 بازنگري -2-7
منظور اطمينان از  به ،و عملکرد آن را HSE، سيستم مديريت ناسبدر فواصل زماني م دمديريت ارشد شركت باي

، ولي منحصر به بپردازدموارد ذيل به ژه  صورت وي هب دكند. بازنگری باي بازنگری ،پيوستگي تناسب و اثربخشي آن

 : نشوداين موارد نيز 

 مشي و اهداف در پرتو تغيير شرايط و تعهد برای تالش در مسير بهبود  نياز به تغييرات احتمالي در خط

 مستمر. 

  سيستم مديريت و نگهداری تخصيص منابع برای استقرارHSE . 

 ريزی اضطراری. طرحو شده  زيابيهای ار خطرات و ريسک  ها بر پايه محل و/ يا موقعيت 

را تسهيل نمايد.  متعاقب آنسازی تغييرات  مستند شده و نتايج آن ثبت شود تا پياده دفرايند بازنگری باي 

 . مورد استفاده قرار گيرد HSEبهبود عملکرد  در راستایی مستمر ها تالش تقويتبرای  دباي ها بازنگری

  ............................................................................................................ ضميمه......................بازنگري -2-7

های  و فعاليت HSEها، محصوالت و خدماتش با تمركز بر سيستم مديريت  بازنگری، شامل شركت و فعاليت  دامنه

برای طراحي يک  HSE ل بازنگری عناصر سيستم مديريت باشد. بنابراين، به عنوان مثا مي HSEبحراني 

باشند، قضاوت در خصوص اينکه آيا تخصيص  پروژه كه نيازمند اصالح مي HSEتأسيسات جديد، گستره اهداف 

های مميزی با  وصيهتعيين اينکه آيا تبخش بوده است يا خير، و  رضايت HSEمنابع پروژه در رابطه با موضوعات 

 ه است، را بررسي خواهد نمود.موفقيت اعمال شد

مديريت ارشد شركت  توسطكه  انجام گيرد يتوسط افراد مناسب يا افراد مستقل واجد صالحيت دباي ها بازنگری

نوعأ شامل موارد ذيل د به آنها پرداخته شود، عنوان بخشي از اين فرآيند باي . موضوعاتي كه بهگردند تعيين مي

 خواهد بود: 

 اند يا خير.  ها پياده شده كه در گزارش مميزی آورده شده و اينکه آيا اين توصيهي يها تمامي توصيه 
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 مشي  تناسب مستمر خطHSE  :و تجديد نظر احتمالي مواردی از قبيل 

  پديدار شدن/ افزايش مالحظاتHSE ای مشخص.  در ناحيه 

  توسعه درک موضوعات مربوط بهHSE. 

 بالقوه. انونيق های توسعه 

 ان، پيمانکاران، مشتريان، نهادهای دولتي و جامعه. توجه به كاركن 

  .فشار بازار 

  .تغيير فعاليت و محل شركت 

 محيطي.  های زيست ر در حساسيتيتغي 

  احتمالي در اهداف  و تجديد نظرهایتناسب مستمرHSE  در طرح  متعاقب آنو اصالحاتHSE  و ساير

 . HSEعناصر و مستندات سيستم مديريت 

ي يهای اجرا كنند )به عنوان مثال، روش ها را هدايت مي شفاف باشند چرا كه آنها  فعاليت دها باي یگزارشات بازنگر

محيطي، توسعه قوانين،  های زيست ، تغيير در حساسيتHSEمعمول، تغييرات سازماني، توسعه درک مباحث 

 (. HSEهای گزارش شده در سيستم مديريت  كاستي

 گيرد. مورد استفاده قرار  HSEبهبود عملکرد  ی مستمر در راستایها شتال تقويتبرای  دباي ها بازنگری
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 پيوست: واژه نامه
 

 شود. كار برده مي هريف ذيل باتع HSEMSراهنمای  برای  اهداف اين خطوط

 به تعريف رويداد نگاه کنيد حادثه

حاقل مقدار عملي و 

 ممکن

 تعادليكاهش ، است "ترين مقدار ممکن و عملي ايينپ"كه  ريسک به سطحييک برای كاهش 

يابي به آن انجام  دست  و هزينه پيچيدگي ، ميزانبودن زمان، مشکلريسک با در نظر گرفتن 

 گيرد.  مي

زمان، شود و از اين نقطه به بعد،  صورت عيني ارزيابي مي ای است كه به اين سطح بيانگر نقطه

های  در مقابل ريسکانجام اقدامات كاهش ريسک  پيچيدگي و هزينه مشکل بودن، ميزان

 كاهش يافته، غيرمنطقي و نامتناسب خواهد بود.

 شركت

های  طور مستقيم يا غيرمستقيم در حيطه فعاليت هسازماني كه به عنوان پيمانکار يا كارفرما ب

كه  يتاسيسساتها يا  كند. برای طرف مي  مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و/يا گاز فعاليت

 عنوان يک شركت تلقي نمود. صورت مجزا به توان به را مي سايتدارند، هر  بيش از يک سايت

زيست محيط  
تواند تحت تأثير  كند يا مي ي كه يک شركت در آن فعاليت ميهاي به محيط، شرايط يا موقعيت

 د.های زنده )انسان و ديگر موجودات( كه در آن وجود دارن آن قرار گيرد، شامل سيستم

محيطي اثرات زيست  
زيست،  ها، محصوالت و خدمات شركت بر محيط اثرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از فعاليت

 خواه مفيد يا مضر.

ارزيابي اثرات 

محيطي زيست  

ريزی شده( بر  ها، محصوالت و خدمات شركت )موجود يا طرح ارزيابي مستند اثرات فعاليت

 زيست. محيط

رخط  
صدمه به تجهيزات، واحدهای  سبب آسيب شامل بيماری يا جراحت،تواند(  )ميه ي كپتانسيل

 گردد. ها و يا از بين رفتن توليد يا افزايش پرداخت خسارت زيست توليدی، محصوالت يا محيط

بهداشت و  ايمني، 

 HSE)زيست ) محيط

گيری از كه برای اطمينان ازيکپارچگي سرمايه، پيش يها، كاركنان يا اقدامات معين فعاليت

 اند.  حياتي شناخته شده HSEو يا از بين بردن اثرات سوء  رويدادها

مميزی مديريت ايمني، 

 زيست بهداشت و محيط

رسيدگي برای تعيين  شواهد قابلهای عینی و  از يافتهمند و مستند  يک فرايند مستقل، نظام

 اينکه: 

  سيستم مديريتHSE  و نتايج آن منطبق با معيار مميزی باشد 

 و باشد طور مؤثر استقرار يافته هسيستم ب 

 باشد. زيست مناسب  مشي بهداشت، ايمني و محيط يابي به اهداف و خط برای دست 

مستندسازی مديريت 
HSE 

های  بوده و مرجعي برای تعيين روش HSEمستندسازی بيان كننده كليات سيستم مديريت 

 باشد. شركت مي HSEاجرائي مربوط به استقرار طرح مديريت 

 ايمني، بهداشت و محيط زيستيابي به اهداف  های دست تشريح روش  HSEطرح مديريت 

بازنگری مديريت 
HSE 

و استقرار آن در   HSEبازنگری رسمي مديريت ارشد از وضعيت و كفايت سيستم مديريت 

كه ناشي از تغيير فضای  ی استو اهداف جديدمشي، قوانين  ، خطHSEارتباط با موضوعات 

 د.نباش اری ميك

سيستم مديريت ايمني، 

 زيست بهداشت و محيط

ي، فرايندها و منابع شركت برای استقرار مديريت يهای اجرا ها، روش ها، رويه ساختار، مسئوليت

 زيست. بهداشت و ايمني و محيط
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 ژيک اهداف استرات

HSE   
 

يابي به آنها  ی دستباشد كه يک شركت، خود را برا مي HSEمشي  اهداف كالن ناشي از خط

 تا حد ممکن كمي شوند. دباي كند و هماهنگ مي

HSE  مشي خط  
ايمني و  محيطي، ه اثرات زيستعمومي از مقاصد و اصول كاری شركت در زمين بيانيهيک 

 خرد يافت. اهداف استراتژيک و  درتوان  ميباشد كه تجلي آن را  يمبهداشت 

HSE  مديريت 
 دهد و مي را توسعه HSEمشي  ريزی( كه خط مديريت، )شامل طرح هايي از وظايف كالن جنبه

 كند سازی و نگهداری مي پياده

 رويداد

تواند سبب جراحت، بيماری و/يا  شود يا مي ب ميبای از وقايع است كه س يک واقعه يا زنجيره

 زيست يا شخص ثالث گردد.  صدمه )زيان( به سرمايه، محيط

ها برای مشخص كردن يک رويداد كه باعث  سندگان و سازمانتوسط برخي نوي "حادثه") كلمه

گيرد اما در اصطالح عامه به  گردد مورد استفاده قرار مي صدمه مي جراحت، بيماری و/يا

راهنما  رود، در اين خطوط كار نمي همعروف شده كه به همين دليل توسط برخي ب "بدشانسي"

 باشد.  نيز مي "حادثه"برگيرنده كه در استفاده شده است تنها از عبارت رويداد 

 نگهداری

اجرايي( های  )روش  

برقراری و "معني به  دكار رفته باي هراهنما ب  در اين خطوطنحوی كه  به "نگهداری"عبارت 

 وجود نداشته است.  كه بايد نگهداری شود، هنوز  يياجرا  اگر روشدرک شود، "نگهداری

های پايش فعاليت  زيست.  و پايش مرتبط با مديريت ايمني، بهداشت و محيط  ، آزمايش تمامي كارهای بازرسي 

 معيارهای عملکرد

گيری است كه از سوی مديريت شركت برای   معيار عملکرد بيان كننده استانداردهای قابل اندازه

ها  برخي شركتممکن است ) .استبرقرار گرديده  يا عنصری از سيستم  يک فعاليتی اجرا

 (بگيرندبه عنوان معيار عملکرد در نظر را مدت  و كوتاهاهداف بلندمدت، 

 های انجام وظايف تعيين شده.  های پذيرفته شده يا راه روش رويه

اجرايي روش  
تعريف شده يا  صورت منطقي برای يک عمليات به دمراحلي كه باياز های مستندشده  مجموعه

 معين انجام شوند.وضعيت 

 واقعه و شدت پيامدهایمعين  واستهناخواقعه وقوع يک شانس  ريسک

گری غربالمعيارهای   

مورد قضاوت تواند  ی مشخص ميخطر يا اثر وسيله آنها اهميت هه بيي كمقادير يا استانداردها

براساس اطالعات علمي و فني صحيح باشند، و ممکن است توسط  د. اين موارد بايگيردقرار 

 گذار توسعه داده شوند.  نهای صنعت و يا توسط مراجع قانو شركت و طرف

 

 

 


