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 مقدمه: 1

 HSEبه پيمانکاران،  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريواگـذاري بـسياري از فعاليـت هـاي دانشگاه 

این سازمان را بـر آن داشـت تـا چگـونگی نظـارت خـود را نـسبت بـه مـسائل سالمت، ایمنـی و محـيط 

پاسداري از سـالمت نيروهـا، تجهيـزات و تأسيـسات و محـيط زیـست از پيمانکاران، زیـست پيمانکـاران بـراي 

مــستند نمــوده و پيمانکــاران ملــزم شــوند تــا در كنــار فعاليــت هــاي خــود مــسایل مربــوط بــه 

بهـره گيـري از دیـدگاه سالمت، ایمنی و محيط زیـست را در صـدر اولویـت هـاي خـود قـرار دهنـد . لـذا بـا 

 . هـا و پيـشنهادات همکـاران دستورالعمل پيش رو تهيه و تنظيم گردید

علوم پزشکی استان چهارمحال و در این مستند سعی شده است با رعایت قوانين و مقررات موجود در دانشگاه 

اعمال شود و حدود  HSE هاي، نحوه نظارت صحيح بر روند انجام كار از جهت رعایت الزامات و اولویت بختياري

 .وظایف و مسئوليت هاي مورد نياز كارفرما و پيمانکار نيز به تفکيك به عنوان راهنما شرح داده شود

معاونت ها،  HSE الزم به ذكر است كه الزامات اشاره شده در این مستند به عنوان الزامات حداقلی بوده و كميته

هداشت و درمان، بر اساس این راهنما و با توجه به ماهيت، مأموریت و دانشکده ها، بيمارستان ها و شبکه هاي ب

پيمانکاران با هماهنگی واحد امور پيمان ها و  HSE نوع فعاليت مربوطه، می بایست نسبت به تهيه دستورالعمل

 .یندقراردادها و امور حقوقی و سایر واحدهاي ذیربط در سازمان اقدام و بر اجرایی شدن كامل آن نظارت نما

این مستند مکمل آیين نامه هاي حفاظت ایمنی و بهداشت كار، الزامات سازمان محيط زیست و سایر : 1تبصره

دستورالعمل ها و مستنداتی است كه درخصوص بهداشت، ایمنی و محيط زیست توسط مراجع ذیصالح دركشور 

 .را به مورد اجرا بگذاردتدوین گردیده و پيمانکار موظف است، عالوه بر این راهنما، تمامی آنها 

 دامنه کاربرد: 2

و پيمانکاران آنها شامل فعاليت هاي  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريواحد هاي تابعه و فرعی دانشگاه 

 ... مهندسی، خرید، ساخت و ساز، خدماتی و
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 اهداف: 3

كنترل عوامل زیان آور محيط كار و پيمانکاران جهت حذف و یا  HSE تعيين یك استراتژي براي مدیریت 3-1

پيشگيري از بروز حوادثی كه در حوزه كار پيمانکاران منجر به آسيب به نيروي انسانی، تجهيزات، تاسيسات و یا 

 .محيط زیست می گردند

 .كه باید در تمامی قراردادهاي پيمانکاري لحاظ گردد HSE تعریف حداقل الزامات 3-2

و داشتن آگاهی دو جانبه نسبت  HSE عملکرد بهبود در "پيمانکار – كارفرما"كمك به مدیریت دو طرفه  3-3

 .به موضوعات مربوطه

 .ایمن كار انجام از اطمينان منظور به پروژه، فازهاي از یك هر در "پيمانکار – كارفرما"تعيين وظایف  3-4

 تعاریف: 4

 طرح

علوم پزشکی استان به مجموعه اي از پروژه هاي خدماتی/ ساختمانی مرتبط با یکدیگر در حوزه دانشگاه 

جهت نيل به هدف مشخص اطالق می شود كه با اتمام و بهره برداري آن، هدف مورد  چهارمحال و بختياري

 .انتظار از سرمایه گذاري تامين و بخشی از نيازهاي سازمان محقق می شود

 پروژه

مجموعه فعاليت هاي موقتی با منابع معين براي دستيابی به نتایج منحصر به فرد و پایدار )محصول/خدمات( كه 

 .می تواند بخشی از عمليات یك طرح باشد

 کارفرما

علوم پزشکی دانشگاه  هاي پروژه و ها طرح پدیدآوري مسئوليت قانونی تکاليف بر بنا كه است حقوقی شخصيتی

 و موافقتنامه موضوع انجام و بوده قرارداد یا موافقتنامه طرف یك و دارد عهده بر را بختياري استان چهارمحال و

علوم پزشکی استان چهارمحال و منظور از كار فرما دانشگاه  .نماید می واگذار پيمان دیگر طرف به را قرارداد یا

 می باشد. بختياري
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 مجری

است كه از طرف كارفرما وظيفه دارد با بکارگيري سایر عوامل مدیریت و اجرا و  یا حقوقی  شخصيتی حقيقی

 .هماهنگی آنان طرح/ پروژه را اجرا نماید

 مدير طرح

شخصيتی حقيقی است كه به نمایندگی از طرف كارفرما حسب مورد مسئوليت مدیریت، كنترل و هماهنگی 

 .بسته شده با كارفرما به عهده دارد طرح/ پروژه و مراحل اجرایی را در چهارچوب قرارداد

 پيمانكار اصلی

حقوقی است كه براي انجام خدمات پيمانکاري تشخيص صالحيت شده است. در این  حقيقی یا شخصيتی

 .مستند منظور از پيمانکار، پيمانکار اصلی است مگرآنکه به پيمانکار فرعی اشاره شده باشد

 پيمانكار فرعی

علوم پزشکی استان چهارمحال و كليه اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه دانشگاه 

 .كه از طرف پيمانکار اصلی به كار گرفته می شوند بختياري

 نماينده کارفرما

خدمات موضوع پيمان، از  / ی است اعم از حقيقی یا حقوقی كه به منظور نظارت برحسن اجراي عملياتيتشخص

پيمانکار را نيز برعهده دارد.  HSE رف كارفرما تعيين و معرفی می گردد و مسئوليت نظارت مسایل مربوط بهط

را )بدون دخل و تصرف( به پيمانکار  كارفرما  HSE، موظف است نظراتHSE لذا در كليه مسایل مربوط به

 .منتقل نماید
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 پيمانكار HSE نماينده

در محدوده عمليات  HSE منظور نظارت، اجرا و پيگيري مسائل مربوط به شخصی است كه از طرف پيمانکار به

 HSE دفترپيمانکار برعهده  HSE كاري پيمانکار تعيين و به كارفرما معرفی می گردد. تأیيد صالحيت نماینده

 .می باشد دانشگاه

 سطح ريسک قرارداد

هاي وارده به نيروي انسانی و سرمایه بسته به عوامل تعيين كننده ریسك پروژه نظير شدت و احتمال آسيب 

تحت تاثير پروژه، سطح ریسك قرارداد توسط كارفرما تعيين می گردد. نتایج مطالعات ارزیابی ریسك به صورت 

 .كيفی در ماتریس ریسك با عنوان ریسك پائين، متوسط و باال، طبقه بندي می شود

HSE-Plan  

، ساختار، روابط، وظائف و مسئوليت ها، روش ها HSE مشی، سندي است كه در آن خط  Plan-HSEمنظور از

بر عهده پيمانکار بوده و   HSE-Planتدوین  .و دستورالعمل هاي اجرایی، مدیریت ریسك و .... تدوین شده است

 .دانشگاه رسيده و منضم به قرارداد پيمانکاران می باشد HSEباید به تائيد دفتر 

 استراتژی قرارداد

است كه بر اساس آن وظایف به شکل  HSE استراتژي قرارداد، اتخاذ شکلی از فرآیندهاي مدیریتمنظور از 

صحيح بين كارفرما و پيمانکار تقسيم می شود و بستگی به حجم پروژه )قرارداد كوچك، متوسط و بزرگ( سطح 

 .ریسك پروژه و همچنين نوع پيمان دارد

 متقاضی

انی كارفرما، موضوعی از فعاليت را براي انجام آن برون سپاري نموده شخصيتی حقوقی است كه در ساختار سازم

انجام  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريو موضوع پيمان توسط پيمانکار در چهارچوب مقررات دانشگاه 

 .می پذیرد
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 الزامات قانونی: 5

 مقررات وزارت كار و امور اجتماعی 5-1

 تامين اجتماعی و بيمه هاي درمانیقوانين و مقررات سازمان  5-2

 مجموعه مقررات بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5-3

 مجموعه مقررات بهداشت محيط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5-4

جلد(، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان  2مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زیست ایران ) 5-6

 1383محيط زیست، اسفندماه  حفاظت

 1391قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي محيط زیست انسانی  5-7

  ساختمان مقررات ملی و استاندارد هاي مباحث ضوابط 5-8

 كليه مقررات، راهنماها و دستورالعمل ها و رویه هایی ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5-9

 اردادتعيين استراتژی قر: 6

تعيين و نوع و ميزان  HSE قبل از ارائه اسناد مناقصه به پيمانکار، كارفرما باید استراتژي قرارداد را از جهت

نظارت كارفرما و نيز اختيارات پيمانکار را مشخص نماید. با توجه به حجم پروژه و سطح ریسك آن در مرحله 

ما و پيمانکار تعریف می شود. لذا كارفرما می بایست تعيين استراتژي قرارداد، نحوه تقسيم وظایف بين كارفر

 .قراردادها را به سه دسته به شرح زیر تقسيم نماید

 متوسط و پايين ريسک با بزرگ/ متوسط/کوچک قراردادهای –الف

نيست و  Plan-HSE نيازي بهسطح ریسك این قراردادها پایين یا متوسط است، در این گونه قراردادها 

، در قرارداد 2-6بند كارفرما و الزامات تعریف شده در  HSE تواند بر اساس قوانين و مقرراتپيمانکار می 

پيمانکار نظارت  HSE مربوطه بر اساس رویه هاي خود عمل نموده و كارفرما بر كنترل و اثر بخشی عملکرد

ساختمان هاي اداري، تزریقات، داشته باشد. نمونه اي از این نوع قراردادها عبارتند از خدمات تعمير و نگهداري 

 ... داروخانه، خدمات نظافت و آبدارخانه، فضاي سبز و
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 قراردادهای کوچک/ متوسط با ريسک باال -ب

زمانی كه تعداد محدودي پيمانکار بر روي یك پروژه با سطح ریسك باال در حال فعاليت هستند و یا اهميت 

ر فعاليت تنگاتنگ با هم كار می كنند، در آن صورت پيمانکار پروژه به گونه اي است كه كارفرما و پيمانکار د

كارفرما و سياست هاي كالن كارفرما، ضوابط اختصاصی مورد نياز  HSE موظف است ضمن رعایت كامل الزامات

با تأیيد كارفرما آماده نماید كه پس از آن   Plan-HSE كارفرما در قالب HSE كار را متناسب با الزامات

پيمانکار جهت حصول اطمينان از حسن انجام كار خواهد  Plan- HSE ش نظارت عاليه را بر اجرايكارفرما نق

ساخت و ساز، راهبري تأسيسات و داشت. نمونه اي از این نوع قراردادها عبارتند از فعاليت هاي مربوط به 

کی، آزمایشگاه هاي سيستمهاي گرمایش و سرمایش و تهویه، تعميرات اساسی و خدمات تعميراتی، خدمات پزش

 .طبی و پژوهشی و ... كه در داخل فنس یا محدوده كليه واحد هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی انجام می گيرد

 قراردادهای بزرگ با سطح ريسک متوسط و باال -ج

در صورتی كه موضوع مورد واگذاري در پيمان از ماهيت فنی و اجرائی و پيچيدگی خاص و تنوع فعاليت هاي 

عملياتی برخوردار بوده و یا كار در فضاي مستقل و قابل تفکيك انجام گيرد به طوریکه تحت تأثير ریسك هاي 

فعاليت هم جوار قرار نگيرد، نظير طرح هاي توسعه اي و احداث یك فاز یا پروژه جدید، پيمانکار موظف خواهد 

ارائه نماید كه پس از تأیيد  Plan- HSE بود بر اساس چهارچوبی كه كارفرما در اختيارآن قرار می دهد یك

 -Plan كارفرما به اجرا در می آید و در طول مدت پروژه، كارفرما نيز موظف است بر حسن اجرا و اثربخشی

HSE  پيمانکار نظارت دائم داشته باشد. 

 پيمانكاران HSE فرآیند مدیریت: 7

 در قراردادها HSE نحوه ورود  7-1

صه محدود متقاضی می بایست قبل از تهيه و ارائه اسناد مناقصه و یا برآورد مالی، درصورت انجام مناق 7-1-1

 .دانشگاه ارائه نمایند HSE شرح خدمات/ پروژه را عيناً به دفتر

دانشگاه برحسب نوع و ماهيت پروژه، حجم پروژه، ميزان پيچيدگی، استقالل و تکراري بودن  HSE دفتر 7-1-2

تعيين و سپس نسبت به انجام یکی از موارد ذیل  6و استراتژي قرارداد را مطابق بند  پروژه و ... می بایست نوع

 .اقدام نمایند
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 تهيه الزامات HSE  متناسب با شرح خدمات پروژه و انضمام نمودن آن به شرح خدمات/ پروژه و عودت

 (3-7به متقاضی)مطابق بند 

 تهيه چهارچوبی براي تهيه و تدوین Plan-HSE  به عنوان یکی از اسناد مورد لزوم از سوي پيشنهاد

 (8دهندگان )مطابق بند 

در صورتيکه مناقصه عمومی باشد متناسب با نوع فعاليت واگذاري می بایست معيارهاي ارزیابی و نحوه  3-1-7

دانشگاه توسط متقاضی درخواست و سپس به فراخوان و دریافت مدارك كيفی جهت  HSE ارزیابی از دفتر

 .رزیابی مبادرت گرددا

-7دانشگاه جهت ارزیابی براساس مطالب ارائه شده در بند  HSE در ارزیابی كيفی حضور نماینده دفتر 4-1-7

 .ضروریست  1-2

خدماتی ضروري  خدمات پزشکی و مهندسی،  -فنی  واگذاري كميته هايدر  HSE حضور نماینده 5-1-7

 .است

و ماهيت پروژه توسط تيم ارزیابی  3- 1-7ارائه شده در بند  فرایندمعيارها و حدود پذیرش برحسب   6-1-7

 .كيفی مطابق آئين نامه وزارت بهداشت و درمان صورت می گيرد

از سوي پيمانکار ضروري باشد،  Plan-HSE قرارداد، ارائه HSE در صورتی كه بر مبناي استراتژي 7-1-7

 .به عنوان ضوابط طرفين قابل اجرا بوده و می بایست در شرایط خصوصی پيمان قرار گيرد Plan-HSE الزامات

دانشگاه به  HSE پس از انتخاب پيمانکار و انعقاد قرارداد، می بایست یك نسخه از پيمان در اختيار دفتر 8-1-7

 .تعریف شده در قرارداد قرار می گيرد HSE نظور نظارت و كنترل الزاماتم

پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع كار، به منظور تفهيم مسئوليت ها و وظایف كارفرما و پيمانکار در  9-1-7

ندگان كارفرما، حين اجرا، می بایست جلسات شروع به كار بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجراي پروژه بين نمای

 .مدیر پروژه و افراد كليدي پيمانکار برگزار گردد

می بایست در جلسات شروع به كار به طور كامل شفاف سازي شده و صورتجلسه  HSE تمام موارد 10-1-7

 گردد و به امضاء و تأیيد طرفين )كارفرما و پيمانکار( برسد. صورتجلسه تدوین شده به منزله اسناد قرارداد بوده و

 .االجرا است الزم

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJZ5i_6OKf7xOow87U5xuj8gSlJuQ:1634631979147&q=%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj7y9HThtbzAhVWgP0HHQrhBbEQkeECKAB6BAgBEC4
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قرارداد بوده و بصورت ماهيانه براساس  HSE دانشگاه در تمامی پيمانها ناظر بر الزامات HSE  دفتر 11-1-7

ميبایست ارزیابی و نظارت داشته و به ناظر فنی  Plan-HSE و یا HSE چك ليست استخراج شده از الزامات

 .اعمال نمایدگزارش و متناسب با نوع تخلفات، جرائم الزم را 

  توسط پيمانکار، نماینده Plan- HSE و یا HSE در صورت عدم رعایت هریك از بندهاي الزامات 12-1-7

HSE  كارفرما مجاز خواهد بود برخوردهاي انضباطی به ترتيب ذیل را انجام دهد: 

 اخطار شفاهی به پيمانکار 

 د و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد اخطار كتبی به پيمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعه

 ناایمن و انجام اقدامات اصالحی

 دستور توقف فعاليت هاي مخاطره آميز و جریمه دیركرد 

  اعالم گزارش تخلف به ناظر فنی پيمانکار و كسر از صورت وضعيت پيمانکار به صورت درصدي از صورت

 حساب هاي ماهيانه و یا در صدي از آیتم قراردادي مورد نظر

در صورتی كه پرداخت مالی به پيمانکار با توجه به ماهيت قرارداد به صورت درصد پيشرفت پروژه،  13-1-7

متناسب و مرتبط با آن  12-1-7فهرست بها و یا نيروي انسانی باشد، ميزان جرائم و درصد تعریف شده در بند 

د در كميسيون معامالت مطابق آئين و پس از بررسی و تأیيكارفرما مشخص  HSE بنا بر پيشنهاد مدیر دفتر

 .، اعمال خواهد شدعلوم پزشکی استان چهارمحال و بختيارينامه معامالت داانشگاه 

بهتري را براي تعریف جرائم بر اساس  فرایندواحد هاي تابعه دانشگاه مجاز خواهند بود كه چنانچه  14-1-7

تجربه و ماهيت قرارداد در انواع پيمان ها داشته باشند، می توانند آن را براي قراردادهاي كوچك با تأیيد 

باالترین مقام آن واحد، قراردادهاي متوسط با تأیيد كميسيون معامالت و براي قراردادهاي بزرگ با تأیيد اعضاء 

 .نمایند اعمال و عریفت دانشگاه  HSE شورا

تأیيد صورت وضعيت هر مرحله پيمانکار قبل از ارسال به امور پيمانها و قراردادها می بایست توسط  15-1-7

 .دانشگاه انجام گيرد HSE دفتر

خسارت توقف كار بر عهده و هزینه پيمانکار بوده و كارفرما در این خصوص هيچگونه تعهدي نخواهد  16-1-7

 .داشت
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كارفرما باید گزارش عدم كفایت را به  HSE درصورت ضعف دستگاه نظارت فنی پيمانکار، نماینده 17-1-7

داده و نسبت به آن اقدامات اصالحی مناسب و پيگيري هاي الزم  (ریاست دانشگاهدانشگاه ) HSEرئيس شوراي 

 .صورت پذیرد

را با توجه به تجربيات  Plan-HSE و HSE در مورد قراردادهاي تکراري، كارفرما می بایست الزامات 18-1-7

بدست آمده، تغييرات مورد نياز را اعمال و مورد بازنگري و اصالح قرار دهد و از كپی كردن قراردادهاي مشابه 

 .خودداري نماید

 به  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريتبصره: در قراردادهایی كه در مدیریت ها و ادارات ستادي دانشگاه 

دانشگاه همکاري با مدیریت / اداره متقاضی را در ارتباط با  HSE مدیریت گردد، می تعریف متقاضی عنوان

 .چگونگی اجرایی شدن این راهنما خواهد داشت

 نقش ها و مسئوليت ها 2-7

 (Process به عنوان صاحب فرآیند علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريدانشگاه  HSE مدیریت

(Owner مدیریتراهنماي HSE  این راهنما نظارت عاليه خواهد نمود. همچنين  پيمانکاران، بر حسن اجراي

مسئوليت هر گونه بازنگري و بروزرسانی این راهنما را نيز به عهده دارد. مسئوليت پياده سازي و اجراي این 

خواهد چهارمحال و بختياریعلوم پزشکی استان راهنما بر عهده باالترین مقام مسئول در واحد هاي تابعه دانشگاه 

می بایست  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريبود. بر اساس این راهنما، واحد هاي تابعه دانشگاه 

چگونگی نهادینه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح واحد خود با توجه به شرایط و نوع 

 دستورالعمل مدیریت"متناسب با نوع ساختار سازمانی در قالب  فعاليت هاي موجود در قراردادهاي مربوطه و

HSE تدوین نمایند "پيمانکاران. 

و  بر عهده دبير كميته اجراي دانشگاه می باشد، تائيد پيمانکاران HSE دستورالعمل مدیریتتدوین تبصره: 

 دانشگاه می باشد.  HSEآن بر عهده شوراي  تصویب

 تابعهمدیر ان واحد هاي  2-7- 1

مدیران واحد هاي تابعه كه پروژه / طرح توسعه اي/ارائه فعاليت به پيمانکار در قالب قرارداد در محدوده 

 : مسئوليت شان تعریف می گردد، مسئوليتهاي ذیل را عهده دار می باشند
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 اطمينان از تدوین و حسن اجراي دستورالعمل مدیریت HSE  پيمانکاران مطابق الزامات تعریف

 .این راهنما شده در

 حمایت و پشتيبانی در راستاي پياده سازي الزامات HSE پيمانکاران. 

 امور حقوقی و امالك 2-2-7

حصول اطمينان از برآورده نمودن الزامات قانونی در ارتباط با قوانين، مقررات و آئين نامه ها و كليه الزامات 

 .وبپيمانکاران به نحو مطل HSE تعریف شده در راهنماي مدیریت

 HSE دفتر 2-7- 3

 همکاري با واحد متقاضی در تهيه الزامات HSE مرتبط با شرح خدمات پروژه 

 همکاري با واحد متقاضی در تعيين استراتژي HSE قرارداد 

 ارزیابی كيفی HSE شركت كنندگان در مناقصه عمومی 

  مهندسی –حضور در كميته فنی 

  خصوص رعایت الزاماتشركت در جلسات شروع كار و توجيه پيمانکار در HSE 

 بازرسی ادواري و مميزي HSE پيمانکاران در حين اجرا و پایان كار و تهيه گزارش ارزیابی عملکرد 

HSE پيمانکار 

 تعریف جرائم تخلف از الزامات HSE و Plan-HSE برخورد با كاركنان متخلف و توقف كار ایمن ، 

 مورحقوقی و امالك به منظور اعمال جرائم احتمالی تأیيدیه گزارش صورت وضعيت پيمانکار و ارائه به ا

 در صورت وضعيت پيمانکار

 (مجریان طرح/ مدیر پروژه )ناظران فنی 4-2-7

علوم پزشکی در تمامی طرح هاي توسعه اي و یا فعاليتهاي برون سپاري در قالب قرارداد در سطح دانشگاه 

روژه )ناظران فنی( مسئوليت سرپرستی موارد ذیل را ، مجري آن طرح و یا مدیران پاستان چهارمحال و بختياري

 :عهده دار هستند

 HSE توجيه پيمانکار طرح/پروژه در خصوص برآورده نمودن الزامات قانونی مرتبط با •

 كنترل، سرپرستی و نظارت عاليه بر كيفيت عملکرد پيمانکاران اصلی و فرعی در پياده سازي الزامات •

HSE اجرا متناسب با قرارداد در حين 
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و در صورت  HSE اطمينان از آگاهی پرسنل پيمانکار در خصوص نقش و وظيفه خود در قبال الزامات •

 نياز برنامه ریزي دوره هاي آموزشی براي پرسنل پيمانکار

 ماهيانه پيمانکاران اجرایی و شبه حوادث و آمار حوادث HSE ارائه گزارش عملکرد •

 پيمانکاران HSE در اجراي الزامات HSE مشاركت، همکاري و تعامل مناسب با اداره •

 مدیریت ها/ واحدها و ادارات مستقل در واحد هاي تابعه و فرعی به عنوان متقاضی 5-2-7

در تعریف و تهيه شرح خدمات فعاليت هاي برون سپاري در  HSE ارتباط و تعامل مناسب و واقعی با دفتر •

 قالب قراردادها

به عنوان  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريارات ستادي دانشگاه تبصره: مدیریت ها / واحدها و اد

 .دانشگاه می باشند HSE متقاضی در قراردادهاي خود موظف به اجراي مفاد این راهنما با همکاري دفتر

 

 كارفرما HSE حداقل الزامات 3-7

قرار گرفته است،  HSE اختيار این الزامات بر اساس ریسك ها و ماهيت شرح كار پروژه كه در ابتداي كار در

كاربرد داشته و می تواند بر حسب ماهيت قرارداد، برخی از الزامات بدليل عدم كاربردي بودن آن صرف نظر شود. 

 :حداقل الزامات شامل موارد زیر است

 در طراحی و مهندسی HSE الزامات 1-3-7

حی منطبق بر قوانين و مقررات الزامی بوده تعيين استانداردهاي زیست محيطی براي موضوع مورد طرا 1-1-3-7

 .و در صورت وجود مطالعات ارزیابی زیست محيطی، نتایج آن می بایست در طراحی مد نظر قرار گيرد

رعایت اصول ایمنی ذاتی در مرحله طراحی مفهومی و پایه، انتخاب فرآیندها، تجهيزات و مواد الزامی  2-1-3-7

می بایست تعيين  علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياريی، ملی و دانشگاه بوده و استانداردهاي بين الملل

 .شود

جانمایی واحدهاي عملياتی و تجهيزات و نيز فضاهاي غير عملياتی، می بایست مورد ارزیابی ریسك  3-1-3-7

استان  علوم پزشکیقرار گرفته و به تأیيد برسد و طبقه بندي مناطق خطرناك بر اساس استاندارد دانشگاه 

 .و قوانين مادر تعيين گردد چهارمحال و بختياري
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در انتخاب جانمایی واحدهاي عملياتی، غير عملياتی، فضاي دسترسی ایمن، مسيرهاي فرار و تهيه  4-1-3-7

 .ضروري است Plan Plot نقشه

 .سيستم مدیریت ایمنی فرآیند باید در مراحل طراحی مد نظر قرار گرفته شود 5-1-3-7

در صورتی كه موضوع مورد طراحی، توسعه بخشی از فرآیند می باشد می بایست مدارك ایمنی و  6-1-3-7

 .ارزیابی ریسك كل فرآیند مورد بررسی قرار گيرد

كليه مدارك فنی مربوط به طراحی سيستم هاي ایمنی، آتشنشانی و زیست محيطی می بایست  7-1-3-7

 .ود و مورد تأیيد قرار گيرددر مراحل مختلف پروژه بررسی ش HSE توسط دفتر

الزامات پدافند غيرعامل و مدیریت بحران براي موضوع مورد طراحی می بایست تعيين و در صورت  8-1-3-7

 .وجود مطالعات پدافند غير عامل، خروجی آن باید در فرآیند طراحی مد نظر قرار گيرد

بين المللی( براي موضوع خاصی در فعاليت در صورت فقدان استانداردهاي مرتبط ) داخلی، ملی و  9-1-3-7

كارفرما اخذ و براي  HSE از دفتر HSE هاي قرارداد، می بایست پيمانکار تأیيدیه آن را در ارتباط با موضوعات

 .دیگر موارد از واحد / اداره مربوطه همانند اداره مهندسی / ناظر فنی اخذ نماید

 عمومیالزامات نصب و ساختمان، خدمات فنی و  2-3-7

 (تجهيز كارگاه )در صورت نياز 1-2-3-7

  پيمانکار موظف است در زمان تجهيز كارگاه نسبت به تدارك تجهيزات مورد نياز براي آغاز و انجام

 HSE عمليات موضوع پيمان، تجهيزات ایمنی و آتشنشانی، وسایل حفاظت فردي و سایر ملزومات

اینده كارفرما را پيش از شروع كار بر اساس نوع كار و به قرارداد و مورد تأیيد نم منضممطابق فهرست 

 .تعداد كاركنان تهيه نماید

 از طرف پيمانکار به نماینده كارفرما قبل از  به صورت كتبی  برنامه زمانبندي تجهيز كارگاه می بایست

 .تجهيز كارگاه ارائه شود

 تمامی موارد ایمنی را رعایت نموده پيمانکار موظف است در زمان تجهيز كارگاه، انبار و یا فضاهاي كار ،

 .كارفرما جهت ایجاد محيطی ایمن كمك بگيرد HSE و در صورت نياز از دفتر
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  كليه تاسيسات موقت، محلهاي كاري، محلهاي استقرار كاركنان، كمپها، رستوران ها، تاسيسات و

بط و الزامات وزارت تجهيزات تامين آب آشاميدنی، سرویس هاي بهداشتی و ... می بایست مطابق ضوا

 .بهداشت، وزارت كار و سازمان محيط زیست تجهيز شوند

 استفاده از كانتينر به منظور استقرار كاركنان پيمانکار یا به عنوان محل كارگاه ممنوع می باشد. 

 جهت انشعاب برق كانکس ها باید از دفتر HSE  كارفرما مجوز كتبی اخذ شود. در هر حال حصول

 .د سيستم هاي ایمنی همچون كليدهاي محافظ جان، سيم ارت و... ضروري استاطمينان از وجو

  تحت هيچ شرایطی كاركنان مجاز به خوابيدن در محل كارگاه یا دفتر كار حتی پس از اتمام ساعات كار

 .نمی باشند

 استفاده از هر نوع سيستم گرمایشی منوط به اخذ مجوز كتبی از نماینده HSE كارفرما می باشد. 

 رعایت كامل دستورالعمل و مقررات ایمنی مربوط به ورود و خروج و تردد خودروها الزامی است. 

  عالئم ایمنی، هشدار دهنده و مسيرهاي خروج بایستی در محل كار پيمانکار مطابق استاندارد طراحی و

 .نصب شوند

 HSE قوانين و مقررات عمومی 2-2-3-7

 تمامی الزامات HSE رفرما وجود دارد، نظير ضبط و ربط محيط كار، مجوزهاي كه براي كاركنان كا

 .انجام كار، استفاده از وسایل حفاظت فردي و ... براي كاركنان پيمانکار نيز الزامی بوده و برقرار است

 محدودیتهاي زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE  و اثرات نامطلوب

گردد در صورت انجام چنين اقداماتی ،پيمانکار مسئوليت كامل در ارتباط با هر گونه  عملکرد پيمانکاران

 .پيامدهاي منفی آن را برعهده خواهد داشت

 با تغيير شرایط پيمان كه باعث تحت تاثير قرار گرفتن الزامات HSE  در موضوع انجام پيمان گردد، می

ط پيمانکار انجام و اجراي آن توسط پيمانکار متناسب با نوع تغييرات توس HSE بایست تدابير جدید

می بایست پس از تأیيد نماینده كارفرما انجام پذیرد. در این خصوص اجراي كامل الزامات مدیریت 

 .الزامی است 4-4- 2-3-7ریسك و تغيير مطابق با بند 

 اي كاري باید به هرگونه تغيير در شرایط اجراي كار شامل نيروي انسانی، تجهيزات، فرآیندها و رویه ه

 .كارفرما برسد  HSE اطالع و تأیيد نماینده

  استعمال سيگار و هرگونه دخانيات در كليه اماكن محل اجراي كار اعم از اماكن عمومی، روباز و سربسته

 .براي كاركنان پيمانکار ممنوع می باشد

 اه ممنوع استتردد كاركنان پيمانکار بدون لباس كار و وسایل حفاظت فردي در محوطه كارگ. 
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  قبل از ورود كاركنان پيمانکار به محوطه كارگاه، می بایست دورههاي آموزش ایمنی عمومی از طرف

پيمانکار برگزار گردد و تمامی كاركنان پيمانکار ميبایست دوره آموزشی فوق الذكر را بگذرانند. در 

ود تمهيدات مربوط به اجراي كارفرما مجاز خواهد ب HSE صورت عدم اجراي آن توسط پيمانکار، دفتر

 .دوره ها را انجام و هزینه هاي آن را از صورت وضعيت پيمانکار كسر نماید

 نيروي انسانی 3-2-3-7

  ارائه برنامه زمانبندي براي تامين نيروي انسانی مورد نياز مطابق با برنامه زمانبندي پيشرفت پروژه

 .توسط پيمانکار متناسب با موضوع پيمان الزامی است

  پيمانکار موظف است، ساختار سازمانی موضوع پيمان خود را با تعریف تعداد و تخصص هاي مرتبط

 .مطابق اسناد مناقصه تعيين و كتباً به كارفرما ارائه نماید

  پيمانکار می بایست مکانيزم حصول اطمينان از واجد صالحيت بودن تمامی كاركنان خود را از نظر

تجربی و سالمت جسمی و روانی متناسب با نوع انجام كار تعریف و ارائه  دانش انجام كار، مهارت هاي

 .نماید

 مواردي را كه در ساختار سازمانی HSE  پيمانکار تاثيرگذار بر موضوع تعداد نيروي انسانی پيمانکار

 :است عبارتند از

 حجم كار -1

 )ی هاي ریسك صورت گرفتهنوع و تنوع فعاليت هاي مرتبط )با توجه با نتایج شناسایی و ارزیاب -2

 (موقعيت هاي كاري )از نظر كمی و كيفی -3

پتانسيل و ظرفيت اجراي موضوع قرارداد و پيمان در مکان/محل )شهر و استان( با توجه به شرایط كاري  -4

 پرسنل و نيروي كار مورد استفاده )دانش، تجربه، مهارت، فرهنگ كاري، دسترس بودن و ...( در پيمان

 داد نيرويحداقل تع HSE  خدمات پزشکی، خدماتی ، الزم براي پيمان هاي فعاليت هاي مربوط به

مطابق ذیل  6ساخت و ساز، پروژه هاي اجرایی و تعميراتی و خدمات فنی و یا قسمت هاي ب و ج بند 

 .می تواند باشد

  نفر نيرو، نماینده پيمانکار، مسئول 5تا HSE باشد پيمانکار نيز می 

  نفر مسئول 1نفر نيرو،  25تا  5از)  HSE وقت پاره) 
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  نفر مسئول 1نفر به باال   25از)  HSE وقت تمام) 

بایست  تذكر: ساختارهاي فوقالذكر به عنوان حداقل نيروي انسانی مورد نياز بوده و در صورت نياز پيمانکار می

الزم را درجهت افزایش نيروي متناسب با حجم، نوع، تنوع فعاليت هاي مرتبط و موقعيت هاي كاري، تغييرات 

 .انسانی مورد نياز موضوع فعاليت پيمان انجام و به تأیيد كارفرما برساند

  دفترپيمانکار موظف است قبل از شروع به كار ليست نفرات خود را به HSE رائه نمایددانشگاه ا. 

  پيمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به انجام معاینات شغلی براي كليه كاركنان شامل معاینات

معاینات دورهاي حداقل سالی یکبار و معاینات مراقبتی( اقدام و گواهی سالمت ایشان را  -)بدو استخدام

کی شغلی )قبل از نماید و از بکارگيري افراد قبل از نتایج معاینات پزش دانشگاه HSE دفترتسليم 

 .استخدام( اجتناب نماید

  با توجه به اینکه در برخی از پيمان ها )نظير پيمان هاي حجمی و خدماتی( با تغيير پيمانکار این امکان

وجود دارد كه نيروهاي پيمانکاري تغييري نداشته باشند، پيمانکار جدید می بایست براي این كاركنان 

اعالم نماید. در  دانشگاه HSE تردفنيز معاینات شغلی را مطابق با بند فوق به انجام رساند و نتيجه را به 

پيمانکار باید اقدامات الزم را جهت دریافت پرونده هاي پزشکی  HSE رابطه با بند فوق نماینده

 .كاركنان از پيمانکار قبلی انجام داده و به پيمانکار جدید تحویل نماید

 جوز معتبر از وزارت پيمانکار موظف است با یکی از شركت هاي ارائه دهنده خدمات طب كار، داراي م

 .كارفرما منعقد نمایند HSE بهداشت و درمان قرارداد انجام معاینات را مطابق با نياز شغلی و تأیيد

  پيمانکار موظف است قبل از انجام معاینات شغلی مجوز انجام خدمات طب كار از شركت طرف قرارداد

 .جهت اخذ تأیيد ارائه نماید دانشگاه HSE دفتردریافت و به 

  قبل از شروع بکار شركت ارائه كننده خدمات طب كار، می بایست یك نسخه از قرارداد انجام معاینات

 .كارفرما جهت اخذ تأیيد ارائه گردد HSE به همراه ليست كاركنان پيمانکار را از سوي پيمانکار به دفتر

 و دستورالعمل هاي به منظور آشنایی كامل كاركنان پيمانکار با تمامی الزامات، قوانين، مقررات HSE 

متناسب با  دانشگاه HSE دفتركارفرما، می بایست آموزش هاي الزم مطابق با موضوع قرارداد از سوي 

 .ریسك هاي مربوطه برنامه ریزي و اجرا گردد

  در صورت نياز، پيمانکار می بایست دوره هاي باز آموزي ایمنی را نيز براي پرسنل خود برنامه ریزي و

 .اجرا نماید

  براي كارگران روز مزد، فصلی و افرادي كه براي یك دوره كوتاه مدت در محيط كار پيمانکار مشغول به

 .كار هستند، می بایست برنامه ریزي دوره هاي آموزشی كوتاه مدت ضروري ایمنی انجام گيرد
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 اختيار  پيمانکار می بایست سوابق آموزشی مربوط به نيروهاي خود را نگهداري و در صورت نياز در

 .كارفرما قرار دهد

  صالحيت فنی مشاغل پرخطر و با ریسك باال نظير راننده جرثقيل، جوشکار و ... می بایست قبل از

 .شروع كار توسط ناظر مربوطه بررسی و تأیيد گردد

وزارت پيمانکارتحت هيچ شرایطی نبایستی به افراد كاري واگذار نماید كه براي انجام آن مطابق قوانين و مقررات 

 .بهداشت و درمان و وزرات كار و امور اجتماعی صالحيت انجام آن را نداشته باشند

 اجرا و عمليات 4-2-3-7

  تجهيزات و ادوات 1-4-2-3-7

  پيمانکار حسب موضوع پيمان، موظف است تجهيزات و دستگاه هایی را تامين كند كه طراحی، ساخت و

استاندارد هاي مربوطه باشند. و نيز به طرز مناسب تعمير و  استفاده از آنها بدون اشکال باشد و داراي

نگهداري شوند. همچنين باید با ارائه تأیيدیه هاي الزم و یا آزمایش هاي كافی و مناسب )در ابتداي 

پروژه و حين كار به صورت دورهاي و یا حسب نياز( اطمينان حاصل نماید كه عملکرد آنها ایمن بوده و 

 .محيط زیست را تهدید نمی كند فراد، اموال و یاهيچ گونه خطري، ا

 سالمت از و  كليه ماشين آالت و ابزار آالت باید مطابق با استانداردهاي رایج جمهوري اسالمی ایران 

 تأیيد مورد ایمن و سالمت نظر از بایست می سایت به ورود از قبل وسایل این باشند برخوردار كامل

 .كارفرما قرار گيرد HSE دفتر

 دفتر HSE  كارفرما ميبایست از ورود وسایل و تجهيزاتی كه داراي نقص فنی بوده و می تواند ایمنی

 .كاركنان را به خطر اندازد، جلوگيري نماید

 كليه ابزار دستی (Tools Hand) به صورت دورهاي توسط HSE  پيمانکار كنترل و موارد معيوب می

كارفرما نظارت بر حسن انجام این مورد  HSE گردد. دفتربایست جمع آوري و از كارگاه پيمانکار خارج 

 .را بر عهده خواهد داشت

 به ویژه تجهيزات برقی( مورد استفاده در محدوده نواحی خطر( كليه ابزار و تجهيزات Area) 

Hazardous)  می بایست داراي حفاظت متناسب با طبقه بندي نواحی خطر مربوطه باشند و پيمانکار

ينی و تهيه چنين ادواتی با توجه به شرح فعاليت و محل هاي كاري مشخص شده در ب موظف به پيش

 .پيمان می باشد

  با توجه به مخاطرات ویژه واحدهاي بهره برداري و وجود تركيبات قابل اشتعال و سمی همچنين

محدوده مجاورت كارگاه پيمانکار با ناحيه عملياتی و فعاليتهاي احتمالی در واحدهاي عملياتی كه در 
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 بهدات وزارت تخصصی و عمومی ایمنی هاي مقررات الزامات و مفاد رعایت  كارهاي پيمانکار می باشد،

 .ضروري است اجتماعی امور و كار وزارت و درمان و

  در صورتيکه پيمانکار در حين انجام كار از عمليات پرتونگاري/ رادیوگرافی استفاده نماید، الزم است

تجهيزات و لوازم مورد نياز بعمل آمده و از تمامی مجموعه مقررات كشوري همانند بينی كامل  پيش

 .سازمان انرژي اتمی و وزارت بهداشت و درمان پيروي گردد

 تجهيزات حفاظت فردي 2-4-2-3-7

 پيمانکار می بایست تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز را مطابق با الزامات و مقررات HSE  وزارت

 بهداشت و درمان با هزینه خود فراهم نماید. 

 نوع تجهيزات و ادوات حفاظت فردي مورد نياز پيمانکار می بایست توسط دفتر HSE  كارفرما تأیيد

 .گردد

  وسایل و تجهيزات حفاظت فردي كه پيمانکار تهيه می نماید باید از نوع مرغوب، مقاوم و متناسب با نوع

 .كارفرما رسيده باشد HSE د انبوه می بایست نمونه اي از آن به تأیيد دفتركار بوده و قبل از خری

 )تردد خودروها و ماشين آالت )سبك و سنگين 3-4-2-3-7

  پيمانکار موظف است در زمان حمل و نقل ماشين آالت و وسایل نقليه سنگين، مجموعه مقررات ایمنی

 و در تمامی مراحل هماهنگی هاي الزم را با دفتر كارفرما را رعایت نموده HSE ارائه شده از سوي دفتر

HSE  كارفرما بعمل آورد. 

 كليه خودروها اعم از سبك و سنگين قبل از ورود به محل اجراي كار، توسط نماینده HSE  كارفرما

 .، مجاز به ورود به محل اجراي كار می باشندكارفرما HSE بازدید و پس از تأیيد دفتر

 محل اجراي كار فقط با خودرو متناسب با حمل بار مجاز می باشد. )از لحاظ  ورود هرگونه مصالح به

 )وزن،حجم و ابعاد و ماهيت مخاطره آميز بودن نوع آن

  كليه رانندگان خودروهاي سبك و سنگين پيمانکار جهت رانندگی در محل اجراي كار و موضوع پيمان

ذ نمایند. نحوه آموزش و صدور این گواهينامه كارفرما اخ HSE باید گواهينامه رانندگی داخلی از دفتر

 .مطابق روش ها و دستورالعمل هاي كارفرما ميباشد

  رانندگان خودروهاي سنگين عالوه بر گواهينامه رانندگی داخلی، باید داراي گواهينامه تأیيد سالمت

 .جسمانی تحت نظارت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي باشند
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  كليه باالبرها از قبيل جرثقيل، ليفتراك باید قبل از ورود به مجتمع داراي گواهينامه سالمت فنی از

كارفرما از ورود تجهيزات باالبر فاقد   HSEنماینده مؤسسات بازرسی معتبر باشند. بدیهی است 

 .گواهينامه سالمت فنی حتی به طور موقت جلوگيري خواهد نمود

  كليه وسائل نقليه سبك و سنگين، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهري نيز داراي

 .كارفرما جلوگيري خواهد شد HSEنماینده شرایط مناسب باشند. در غير اینصورت از ورود آنها توسط 

 مدیریت ریسك و تغيير 4-4-2-3-7

  مشاغل و فعاليت هاي موضوع پيمان خود، با پيمانکارمی بایست با توجه به نوع مخاطرات مربوط به

بينی اقدامات  استفاده از یك روش مشخص، استاندارد و شناخته شده را براي ارزیابی ریسك و پيش

 .بينی و اجرا نماید كنترلی اصالحی و پيشگيرانه انجام داده و دستورالعملهاي ایمنی را پيش

  آگاهی كامل نسبت به عمليات خود و سایرفعاليت هایی قبل از شروع كار كاركنان پيمانکار می بایست با

كه در محدوده عملياتی مجاور در حال انجام است آگاه بوده و نسبت به تمامی خطرات محيط كار 

 .آشنایی كامل داشته باشند

 پيمانکار موظف است با بکارگيري روش هاي شناسایی، ارزیابی، پایش وكنترل ریسك هاي HSE  و

در حيطه وظایف و تعهدات خود بر اساس مفاد پيمان، از بروز و شيوع شغلی  عایناتانجام به موقع م

 .بيماري هاي مرتبط با كار در كاركنان خود پيشگيري و از سالمت آنها اطمينان حاصل كند

  پيمانکار موظف است نسبت به تهيه، تکميل و به روز رسانی شناسنامه بهداشت صنعتی براي هركدام

 .طه/ كارگاه ازقبيل اماكن، اقامتگاه ها، رستوران ها، آشپزخانه ها اقدام نمایدازواحدهاي مربو

 هر گونه تغيير در شرایط حقوقی پيمان كه مسائل HSE  را تحت تاثير قرار دهد باید به تأیيد كارفرما

 .باید اعمال شده و به تأیيد كارفرما برسد HSE برسد. تدابير جدید

 روش اجرایی، نيروي انسانی، تجهيزات و ادوات پيمانکار می بایست هرگونه تغيير در فرایند كاري ،

 .منطبق با سيستم مدیریت تغيير كارفرما، مدیریت گردد

 پروانه هاي كار 5-4-2-3-7

از مسئولين ذیربط كارفرما و براساس ضوابط و  (Permit To Work) جهت انجام كارهاي ذیل اخذ پروانه كار

كارفرما می بایست فعاليت هایی را كه متناسب با  HSE كارفرما الزامی است. همچنين دفترالزامات پروانه كار 

نوع موضوع پيمان نياز به اخذ پروانه كار دارند را مشخص نماید و به پيمانکار ارائه دهد. فعاليت هاي زیر نمونه 

 :ایی از این نوع فعاليت ها می باشند
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 هاي كار حی عملياتی و محلدر نوا (Work Hot) هرگونه كار گرم -1

 هر گونه كار سرد در نواحی عملياتی، تابلوهاي شبکه برق، ابزاردقيق موجود در تأسيسات -2

 هر گونه عمليات ورود به فضاي بسته -3

 هر گونه ورود ماشين آالت سبك و سنگين به واحدهاي عملياتی -4

 عمليات بلند كردن و حمل بار -5

 عمليات كار در ارتفاع  -6

 هر گونه عمليات گودبرداري -7

 هر گونه عمليات پرتونگاري در محدوده محل اجراي كار و سایر نواحی -8

  نماینده پروانه كار دریافتی می بایست داراي امضاء مجازHSE  از كارفرما، مسئول پيمانکار و یا ناظر

 .مربوطه باشد

 رین مقام مقيم كارگاهی پيمانکار )نماینده ت مسئوليت حسن اجراي موارد فوق بر عهده پيمانکار و عالی

 .پيمانکار، مدیر پروژه/ رئيس كارگاه( می باشد

 الذكر را در  پيمانکار می بایست نظارت دقيق در جهت حصول اطمينان از اجراي كامل بندهاي فوق

 .مدت زمان انجام پيمان براي تمامی فعاليتهاي مربوطه داشته باشد

 ارتباطات 6-4-2-3-7

 ور اطمينان از انجام كار به شيوه ایمن و پيشگيري از حوادث محيط كار، ضروري است تا از طرف به منظ

 .فراهم شود HSE پيمانکار، مقدمات الزم براي مشاركت همه جانبه نيروي كار در فعاليت هاي

 به منظور اجراي كامل و مؤثر الزامات HSEضرورت ارتباط، حسب موضوع، در قالب جلسات ، HSE 

ين قوانين، تدوین دستورالعمل ها، مطابق دسته بندي و اهداف مشخص نظير جلسات آغاز كار، ،تبي

جلسات ارزیابی ریسك، جلسات دورهاي بازرسين و ... برنامه ریزي و برگزار گردد. هماهنگی در این 

عالم خصوص به عهده پيمانکار می باشد و پيمانکار موظف است مراتب را كتباً به نماینده كارفرما ا

 .نماید
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 ضروري است جلسات مسئولين/كارشناسان/ بازرسين HSE  پيمانکار و نماینده كارفرما به طور دورهاي

)روزانه/ هفتگی/ ماهانه( برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده كارفرما 

 HSE ون كه قبالً از سويپيمانکار بر اساس چك ليست هاي مد HSE ارائه شود. بدیهی است بازرسی

 .پيمانکار تهيه و به تأیيد نماینده كارفرما رسيده، انجام می گردد

  عملکرد پرسنل پيمانکاران فرعی به منزله عملکرد پرسنل پيمانکار محسوب شده و كليه ضوابط این

د دستورالعمل براي آنها نيز جاري بوده و لذا در این خصوص پيمانکار مسئول پاسخگویی در مور

 .تمامی پيمانکاران فرعی خود است HSE عملکردهاي

  پيمانکار موظف است نسبت به تشکيل جلسات كميته حفاظت فنی ماهيانه یکبار بر اساس مواد قانونی

كارفرما ارائه نماید و اقدامات  HSE )قانون كار و تامين اجتماعی( اقدام و نتایج صورتجلسات را به دفتر

 .صورتجلسات انجام دهداصالحی را مطابق با مفاد 

 

  حوادث و بيماري 7-4-2-3-7

  خسارات ، شبه حوادثحوادث منجر به فوت"پيمانکاران ملزم به اطالع رسانی سریع حوادث مهم شامل ،

مطابق دستورالعمل ثبت و ارائه گزارش و  "مالی قابل توجه و یا آلودگی هاي زیست محيطی وسيع

 .حوادث مهم از طرف كارفرما می باشند

  پيمانکاران اصلی ملزم به ثبت و گزارش حوادث و شبه حوادث مربوط به خود و پيمانکاران فرعی مطابق

 .با دستورالعمل و روش تعریف شده كارفرما می باشند

 تمامی حوادث باید توسط دفتر HSE  كارفرما بررسی شده و پيگيري گردد تا پيمانکار نسبت به رفع

 .اایمن( اقدامات اصالحی مناسب را انجام دهدموارد ناایمن )اعمال و شرایط ن

  پيمانکار باید در اسرع وقت، نتایج حاصل از تجزیه و تحليل حوادث و اقدامات اصالحی پيشبينی شده را

در قالب درس آموزي از حوادث به منظور پيشگيري از تکرار مجدد حوادث مشابه با هماهنگی كارفرما 

 .خود قرار دهددر اختيار كليه افراد زیر مجموعه 

 پيمانکار موظف خواهد بود كليه كاركنان و كارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از كار بيمه نماید. 

  ،پيمانکار می بایست درحوادثی كه باعث آلوده شدن هوا، خاك، آب هاي سطحی و زیرزمينی می گردد

 .كارفرما را بالفاصله مطلع نمایدسریعاً كار را متوقف نموده و منطقه آلوده پاكسازي شود و نماینده 

  در صورتيکه مطابق تشخيص شوراي پزشکی یکی از كاركنان پيمانکار به بيماري ناشی از كار مبتال یا در

 .معرض ابتال باشد، پيمانکار موظف است فرد جایگزین به جاي وي بکار گمارد
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 واكنش در شرایط اضطراري 8-4-2-3-7

  شرایط اضطراري خود را با توجه به سناریوهاي خطر احتمالی فعاليت پيمانکار موظف است دستورالعمل

 .هاي موضوع پيمان آماده نماید و نسبت به آمادگی افراد زیر مجموعه خود اطمينان حاصل نماید

 پيمانکار می بایست از تمامی دستورالعمل هاي اضطراري دفتر HSE  كارفرما اطالع كافی داشته و

 .ختيار پيمانکار قرار دهدكارفرما باید آن را در ا

 بنا به صالحدید نماینده كارفرما، پيمانکار ملزم است در برنامه مانورهاي عملياتی (HSE)  مرتبط با

 .حوزه فعاليت موضوع پيمان خود مشاركت داشته باشد

  پيمانکار موظف است از طرح كنترل و پاكسازي و ریزش مواد، یا یك طرح واكنش در شرایط اضطراري

 .ما )در صورت وجود( تبعيت نمایدكارفر

  پيمانکار موظف است پس از ابالغ پيمان متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات انجام كار، برنامه خود

به منظور تامين كادر درمانی و پزشکی و امکانات و تجهيزات پزشکی مورد نياز از قبيل درمانگاه، 

 HSE دفترو سایر موارد مرتبط را تهيه و به تأیيد  آمبوالنس، جعبه كمك هاي اوليه با كليه لوازم

 .كارفرما برساند

  در زمان برچيدن كارگاه نيز پيمانکار می بایست آمادگی الزم براي واكنش در شرایط اضطراري را داشته

 .باشد

 مدیریت پسماند 9-4-2-3-7

 خت و ساز و فعاليتهاي پيمانکار باید حداكثر تالش خود را براي كاهش توليد پسماندهاي ناشی از سا

 .خدماتی صرف نماید و از الزامات سيستم مدیریت پسماند كارفرما تبعيت نماید

  مجلس شوراي اسالمی و آئين نامه اجرایی  1383پيمانکار موظف است از قانون مدیریت پسماند مصوب

 .هيات دولت تبعيت نماید 1384قانون مدیریت پسماند مصوب 

 دن مبحث كمينه سازي پسماندها تمهيداتی را نيز براي محل دفن و یا دفع عالوه بر مد نظر قرار دا

 .پسماندها طبق قوانين ملی و بين المللی در نظر بگيرد

  دفترپيمانکار می بایست تمام برنامه هاي خود در زمينه مدیریت پسماندها از ابتدا تا انتها را با HSE 

 .كارفرما بررسی و نهایی نماید

 ندگانران 10-4-2-3-7
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  پيمانکار موظف است، تعمير و نگهداري وسيله نقليه نظير تنظيم موتور، كنترل سطح تغييرات روغن و

 .... را به صورت دوره اي انجام دهد

  پيمانکار موظف است جهت كاهش خطرات و صدمات اسکلتی عضالنی معاینات شغلی را به صورت دوره

 .كارفرما در محل مناسب نگه داري كند HSE اي انجام و مستندات را جهت ارائه به دفتر

  پيمانکار موظف است از وسایل نقليه اي استفاده كند كه داري معاینه فنی خودرو، گواهی نامه، بيمه

 .شخص ثالث و بيمه سرنشينان معتبر باشد

 وسایل نقليه باید داري جعبه كمك هاي اوليه و كپسول آتش نشانی داراي تاریخ باشند. 

 د كاركنان پيمانکار به محل كار، می بایست دوره هاي آموزش ایمنی عمومی از طرف قبل از ورو

پيمانکار برگزار گردد و تمامی كاركنان پيمانکار می بایست دوره آموزشی فوق الذكر را بگذرانند. در 

كارفرما مجاز خواهد بود تمهيدات مربوط به اجراي  HSE صورت عدم اجراي آن توسط پيمانکار، دفتر

 .وره ها را انجام و هزینه هاي آن را از صورت وضعيت پيمانکار كسر نمایدد

 خدمات پزشکی 11-4-2-3-7

  پيمانکار موظف است، از نيروهاي استفاده كند كه داراي مدرك معتبر از وزارت بهداشت و درمان، وزارت

 .باشند علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 زات را به صورت دوره اي بررسی و در صورت نقص رفع مشکل ياست، وسایل و تجه پيمانکار موظف

 .كند

  قبل از ورود كاركنان پيمانکار به محل كار، می بایست دوره هاي آموزش ایمنی عمومی از طرف

پيمانکار برگزار گردد و تمامی كاركنان پيمانکار می بایست دوره آموزشی فوق الذكر را بگذرانند. در 

كارفرما مجاز خواهد بود تمهيدات مربوط به اجراي  HSE عدم اجراي آن توسط پيمانکار، دفتر صورت

 .دوره ها را انجام و هزینه هاي آن را از صورت وضعيت پيمانکار كسر نماید

 نيروي هاي خدماتی 12-4-2-3-7

  بهداشت و درمان، وزارت پيمانکار موظف است، از نيروهاي استفاده كند كه داراي مدرك معتبر از وزارت

 .علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آموزش فنی و حرفه اي( باشند

 پيمانکار موظف است، وسایل و تجهزات را به صورت دوره اي بررسی و در صورت نقص رفع مشکل كند. 

  قبل از ورود كاركنان پيمانکار به محل كار، می بایست دوره هاي آموزش ایمنی عمومی از طرف

پيمانکار برگزار گردد و تمامی كاركنان پيمانکار می بایست دوره آموزشی فوق الذكر را بگذرانند. در 
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به اجراي كارفرما مجاز خواهد بود تمهيدات مربوط  HSE صورت عدم اجراي آن توسط پيمانکار، دفتر

 .دوره ها را انجام و هزینه هاي آن را از صورت وضعيت پيمانکار كسر نماید

 آثار باستانی و مناطق چهارگانه محيط زیست 13-4-2-3-7

هرگونه عمليات اجرایی كه منجر به ایجاد تغيير در توپوگرافی و بافت زمين، گونه هاي گياهی و جانوري و 

بينی شده در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی  با اقدامات كنترلی پيشاكوسيستم منطقه گردد باید مطابق 

 .صورت گرفته و عدول از آن به هيچ وجه مجاز نمی باشد

 مدیریت آب 14-4-2-3-7

  فعاليت پيمانکار نباید باعث آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمينی منطقه شود، پيمانکار باید حداكثر

 .ازآلودگی آن اعمال نماید تالش خود را جهت حفظ و پيشگيري

  HSE  پيمانکار باید براي جمع آوري و دفع اصولی پساب هاي صنعتی و فاضالب هاي بهداشتی

 .كارفرما برسد HSE كاركنان خود باید طرح مدیریتی داشته و این طرح باید به تصویب اداره

 ري كندكه درپيمانکار باید مواد مصرفی و سایت تحت فعاليت خود را به گونه اي نگهدا 

 .مواقع بارندگی باعث آلودگی رواناب نگردد

  تخليه هر نوع ماده یا زائدات در شبکه جمعآوري فاضالب متعلق به كارفرما ممنوع است، مگر آنکه از

 .كارفرما مجوزات الزم اخذ شده باشد HSE دفتر

 نکار متخلف باید مسير را آوري آب باران ممنوع بوده و پيما تخليه هر نوع ماده یا زائدات درشبکه جمع

 .كارفرما، پيمانکارجریمه خواهدشد  HSEپاكسازي كرده و به صالحدید اداره

  پيمانکار موظف است از دستورالعمل ها و آیين نامه هاي زیست محيطی نظير آیين نامه جلوگيري

 .ازآلودگی آب تبعيت نماید

 مدیریت كيفيت هوا 15-4-2-3-7

  آالینده هوا در محدوده فعاليت پيمانکار بر عهده پيمانکاراست. كنترل ذرات و كنترل و مدیریت هر گونه

گرد و غبار ناشی از فعاليت پيمانکار بر عهده وي ميباشد. در مکان هایی كه به علت خاكی بودن محيط 

 HSE كار، پتانسيل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه آبپاشی مرتب با هماهنگی كامل دفتر

 .فرما صورت گيردكار
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  براي مکان هایی كه هم زمان چند پيمانکار مشغول به فعاليت هستند و پتانسيل آلودگی هوا با گرد و

غبار وجود دارد، كارفرما برنامه آبپاشی سایت را مدیریت نموده و هزینه ها را بين پيمانکاران تسهيم 

 .خواهدكرد

 ان یا مواد اطفاء حریقاستفاده از مواد مخرب الیه ازن همچون تریکلروات BCF  برومو فلورو كربنها در

 .سایت ممنوع است

 بازرسی هاي دوره اي 16-4-2-3-7

 نماینده دفتر HSE  كارفرما می بایست با انجام مميزي و بازرسی هاي دورهاي در حين انجام كار بر

 :عملکرد پيمانکار از دو جنبه ذیل نظارت داشته باشد

 

 افراد كليدي كارفرما و پيمانکارالف( اطمينان از صالحيت 

 ب( تعيين ميزان تطابق فعاليت هاي پيمانکار با معيارهاي كارفرما

  بازرسی و مميزي به صورت رسمی و غير رسمی توسط كارفرما در هر زمان از تأسيسات، تجهيزات و

،پيمانکار موظف  HSE نيروي انسانی پيمانکار به عمل می آید. در صورت مشاهده موارد مغایر با الزامات

 .است مورد را سریعا بر طرف و تصحيح نماید

 برنامه هاي مميزي و بازرسی HSE  كه توسط نماینده كارفرما انجام می شود، بایستی مکتوب بوده و

 .شامل دامنه، تناوب، مسئوليت ها، نگهداري سوابق و فهرست اقدامات اصالحی باشد

  اجراي الزاماتتدوین مکانيزم گزارش دهی،پایش ميزان HSE  در حيطه وظایف و تعهدات پيمانکار نيز

 .می باشد و پيمانکار مکلف به اجراي آن و ارائه گزارش به كارفرما ميباشد

 چك ليست هاي بازرسی و مميزي الزامات HSE  متناسب با فعاليت هاي پروژه بوده كه حداقل موارد

 :زیر را پوشش ميدهد

 HSE به موضوعات تعهد مدیریت پيمانکار نسبت -1

 Plan – HSE رعایت كليه موارد تعيين شده در قرارداد و -2

 در مدیریت داخلی پيمانکار HSE وجود یك سيستم كنترل -3
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 پایش كيفيت شرایط موجود و مجهز بودن ابزار و تجهيزات پيمانکار -4

 HSE برگزاري منظم جلسات -5

زمان ایجاد تغييراحتمالی پيادهسازي و اجراي برنامه در حين اجرا و در  HSE مدیریت صحيح ریسك هاي -6

 هاي واكنش در شرایط اضطراري و مدیریت بحران

 .اعالم گزارشات صحيح و منظم از رویدادها و تمامی حوادث، تجزیه و تحليل آنها و پيگيریهاي بعدي -7

 .شفاف بودن مشکالت و مسائل پيمانکاران -8

  برچيدن كارگاه17-4-2-3-7

  و كانال هاي حفر  آوري، پاكسازي، از بين بردن موانع ایجاد شده، پر كردن چاله ها، گودال جمعوظيفه

 .سایت به حالت اول به عهده پيمانکار می باشد برگرداندنشده و ... و 

  كليه مواد شيميایی مصرف نشده و یا سایر مواد باقی مانده از فعاليت پيمانکار پس از پایان عمليات

آوري شده و به نحو مطلوب ساماندهی و یا دفع شود. كارفرما تحت  باید از سایت جمع اجرایی پيمان

 .هيچ شرایطی تعهدي در خصوص دفع مواد شيميایی مازاد پيمانکار نخواهد داشت

 

8:  HSE PLAN         

از طرف  Plan-HSE در پروژه هایی كه مطابق حجم و ماهيت كار پروژه و استراتژي قرارداد، نيازمند به ارائه

( ، پيمانکار موظف خواهد بود بر اساس چهارچوبی كه كارفرما در اختيار قرار 6می باشد )بخش ج بند  پيمانکار

كه  HSE ارائه دهد، در غير اینصورت فعاليت موضوع و پيمان بر اساس الزامات  Plan-HSE می دهد یك

 شد( ،پيش برده خواهد 6بخش ب بند) كارفرما تعریف ميکند

 :پيمانکار می بایست پوشش داده شود عبارت است از Plan-HSE چهارچوبی كه در -8-1

 خط مشی HSE : پيمانکار می بایست، تعهدات خود را در قالب خط مشی عملياتی پيرامون موضوع

پروژه با تأیيد باالترین مقام شركت خود ارائه نموده و مکانيزمی را جهت اطالع رسانی كاركنان خود و 

 .پيمانکاران زیر مجموعه مبنی بر اجراي كامل مفاد آن فراهم نماید
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 قوانين و الزامات HSE: آوري و رعایت قوانين و مقررات وزارت  پيمانکار باید نسبت به شناسایی، جمع

بهداشت و درمان و دیگر الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محيطی مرتبط با فعاليت هاي پروژه اقدام 

 .منطبق بر الزامات قرارداد مراعات نمایدنموده و 

 نيروي انسانی: پيمانکار می بایست: 

نيروي انسانی خود و پيمانکاران فرعی زیرمجموعه را بر پایه دانش، مهارت صالحيت انجام كار انتخاب  -الف

ن حاصل كارفرما اطمينا HSE نموده و از تناسب آنها با وظایف محوله در برآوردن الزامات سيستم مدیریت

 .نماید. همچنين فرآیند حصول اطمينان از سالمت جسمانی و روانی آن را تدوین نماید

كاركنان خود و كاركنان پيمانکاران فرعی را، مطابق  HSE پيمانکار موظف است تضمين نماید كه آموزش -ب

 .با فعاليت هاي موضوع قرارداد بين كارفرما و پيمانکار، محقق می سازد

و استفاده درست از وسایل  HSE می بایست از كاركنان تحت شمول خود نسبت به رعایت مقرراتپيمانکار  -ج

   حفاظت فردي الزم، تعهدنامه كتبی اخذ نموده و در صورت عدم رعایت موارد ایمن مطابق با بندهاي الزامات

HSE   گونه اعتراضی نخواهند با كاركنان متخلف برخورد و نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید و افراد حق هيچ

 .داشت

  اجرا و كنترل عمليات: پيمانکار می بایست مدیریت كنترل عمليات خود شامل مستندات و دستورالعمل

هاي اجراي كار، برنامه هاي بازرسی و مميزي، جلسات ایمنی، برنامه هاي آموزشی و ... را براي تمام 

محدود، كارگرم و ... ارائه نماید. همچنين پيمانکار  فعاليت هاي با ریسك باال نظير كار در ارتفاع، فضاي

برنامه زمانبندي بکارگيري نيروي انسانی، تجهيزات، ماشين آالت مورد نياز كار را منطبق بر زمانبندي 

 .اجراي پروژه و پيشرفت آن در جلسه شروع به كار ارائه نماید

 اسایی، ارزیابی و كنترل خطرات را سيستم ارزیابی و مدیریت ریسك: پيمانکار می بایست سيستم شن

براي تمامی فعاليت هاي فازهاي مختلف خدماتی، طراحی، مهندسی، نصب و ساختمان، پيش راه اندازي 

 .و راه اندازي منطبق بر الزامات كارفرما ایجاد نماید

 ي واكنش در شرایط اضطراري: پيمانکار می بایست نسبت به تدوین مکانيزم واكنش در شرایط اضطرار

 .خود را منطبق بر الزامات كارفرما ارائه نماید

  ماشين آالت، ابزار و تجهيزات: پيمانکار می بایست مطابق با الزامات قراردادي نسبت به تدارك و

 .بکارگيري ماشين آالت، تجهيزات استاندارد و ایمن اقدام نماید

 تجهيزات ایمنی و آتشنشانی، وسایل حفاظت فردي و سایر ملزوماتHSE :  پيمانکار موظف است

را مطابق با الزامات  HSE تجهيزات ایمنی و آتشنشانی، تجهيزات حفاظت فردي و سایر ملزومات

 .قرارداد و مورد تأیيد نماینده كارفرما تدارك ببيند
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 سيستم بازرسی و پایش اقدامات HSE :  پيمانکار ميبایست نسبت به تدوین رویه هاي بازرسی و

 .منطبق بر الزامات كارفرما اقدام نمایدمميزي هاي محيط كار 

  نحوه و سيستم گزارش دهی حوادث وشبه حوادث: پيمانکار می بایست نسبت به تدوین رویه گزارش

كارفرما فراهم  HSE دهی، تحقيق و تجزیه و تحليل حوادث و انجام اقدامات اصالحی مطابق با الزمات

 .نماید

 يزمی را براي مدیریت تغييرات احتمالی مطابق سيستم مدیریت تغييرات: پيمانکار ميبایست مکان

را تحت  HSE مدیریت تغيير كارفرما تدوین نماید. هرگونه تغيير در شرایط حقوقی پيمان كه مسائل

تاثير قرار دهد و یا تغيير در شرایط اجرایی كار )شامل نيروي انسانی، تجهيزات، فرآیندها، رویه ها و..( 

 .كارفرما برسدباید به اطالع و تأیيد 

 پيمانکار می بایست مکانيزمی را جهت مدیریت پيمانکاران فرعی مبنی بر اجراي الزامات HSE  تدوین و

 اجرا نماید

  پيمانکار می بایست مکانيزمی را جهت كنترل و مدیریت پسماندها، پسابها، زمين و هوا در محل اجراي

 .موضوع پيمان تدوین و اجرا نماید

متعهد به انجام آن شده است در صورتی كه در هر یك از  plan- HSE ماتی كه پيمانکار دردر كنار الزا -8-2

 .موضوعات، كارفرما الزامات اختصاصی خود را دارا باشد، می بایست در زیر بند هر یك از موارد مربوطه قرارگيرد

نموده و مکانيزمی جهت  كارفرما اقدام HSE از دفتر Plan-HSE پيمانکار می بایست جهت اخذ تأیيدیه -8-3

 .رعایت و اجرا كردن آن تهيه و آن را به پرسنل خود و پيمانکاران فرعی آموزش و انتقال دهد

8-4- Plan- HSE   پروژه باید همواره به روز بوده، و در تمامی اماكن اجراي فعاليت هاي پروژه وجود داشته

 .اسب داشته باشندباشد و كاركنان پيمانکار نسبت به آن آشنایی كافی و من

پيمانکار باید ساالنه مورد بازنگري قرار  Plan- HSEبراي فعاليت هاي پيمانکاري بيش از یك سال،  -8-5

 .گرفته و با تغييرات كاري و محيطی مطابقت داده شود

 .را متوقف نماید Plan-HSE كارفرما مجاز است كه قراردادهاي بدون HSE مدیر دفتر -8-6

را تشریح نموده و پاسخگوي سواالت  Plan-HSEمانکار موظف است در جلسه شروع به كار، نماینده پي -8-7

 .مربوطه باشد

 


