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همدهِ
ا٘زٕٗ اوتكبف  ٚتِٛیس ،یه ا٘زٕٗ ثیٗ إِّّی ٔتكىُ اظ قطوت ٞبی ٘فت ٌ ٚبظ  ٚؾبظٔبٖ ٞبی نٗٙتی اؾت
و ٝزض ؾبَ  1774تبؾیؽ قس ٜاؾت .ایٗ ا٘زٕٗ زض تٕبْ ظٔیٞ ٝٙبی ٔطث ٌٛث ٝاوتكبف  ٚتِٛیس ٘فت ٌ ٚبظ ،ثٝ
ذهٛل زض ظٔی ٝٙؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت فٗبِیت زاضز.

پیص گفتبر
ایٗ ا٘زٕٗ ضإٙٞبٞبیی ثطای ٔؿبٖست ٕٞ ٚیبضی زض ظٔی ٝٙایزبز  ٚوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض ٚاحسٞبی
اوتكبف  ٚتِٛیس ٘فت ٔٙتكط ٕ٘ٛز ٜاؾت.
اوتكبف  ٚتِٛیس ٕٛٞاضٛٔ ٜي ٔٛلبٌ٘ ٖٛصاضی ٞب زض ظٔی ٝٙؾالٔت قغّی  ٚایٕٙی ) (OHSثٛز ٜاؾت .وّیٝ
ٔزطیبٖ فٗبَ زض ایٗ ظٔی ٝٙثب اؾتفبز ٜاظ ضاٞجطزٞبی ؾالٔت  ٚایٕٙی قغّی ،اِعأبت لب٘٘ٛی  ٚارطایی ضا زض ا٘زبْ
فٗبِیت ٞبی ذٛز ضٖبیت ٔی ٕ٘بیٙس  ٚثسیٟی اؾت و ٝؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ایٕٙی رعء الیٙفه  ٚاؾبؾی ایٗ
ضاٞجطزٞب ثبقس .ضإٙٞبٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایٕٙی ،تٛؾٍ قطوت ٞبی ذهٛنی ،زِٚتی  ٚیب ثیٗ إِّّی ثٛرٛز
آٔس ٜا٘س .فٛایس ٙٔ ٚبفٕ ضٚیىطزٞبی ٞسفٕٙس ایٕٙی و ٝیىی اظ پبیٞ ٝبی انّی ضٚیىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایٕٙی
ثٛز ٚ ٜذٛز ثطاؾبؼ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی  ،ISO 9000ثٙب ٟ٘بز ٜقس ،ٜثط وؿی
پٛقیس٘ ٜیؿت .ثٕٞ ٝیٗ تطتیت رٙجٞ ٝبی ظیؿت ٔحیُیٛٔ ،ي ٔٛلٛا٘یٗ  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ظیؿت
ٔحیُی ثٛز ٜو ٝزض وٙتطَ ٔسیطیت احطات ظیؿت ٔحیُی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س.
ٌطچ ٝتفبٚت ٞبی ٔ ٚ ٟٓثؿیبضی زض رعئیبت ث ٝوبضٌیطی ٔؿبئُ ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ٚرٛز زاضز ِٚی ؾیؿتٓ
ٞبی ٔسیطیت ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ؾٗی زض پٛقف زازٖ ٔفبٞیٓ  ٚحطوت ث ٝؾٛی ازغبْ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت
ویفیت  ISO 9000زاض٘س .اوخط اًٖبی ا٘زٕٗ ٞبی اوتكبف  ٚتِٛیس ٘فت ،ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت  HSEضا ارطا
ٔی وٙٙس.
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اِعأبت ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ؾالٔت  ٚایٕٙی اظ یه ؾ ٚ ٛحفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت اظ ؾٛی زیٍط ٕٞیك ٝزض
یه ضاؾتب  ٓٞ ٚرٟت ٘یؿتٙس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٕٔىٗ اؾت السأبت الظْ ثطای حفبْت اظ پطؾ ُٙزض قطایٍ
ايُطاضی ،احطات ٔرطثی ثط ٔحیٍ ظیؿت ثبلی ٌصاضز  ٚیب ثطٖىؽ .اٌط چ ٝتٛرٟبت ٔكتطن ثٔ ٝؿبئُ ؾالٔت،
ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت چبضچٛة ذبنی زض ایٗ ذهٛل فطأ ٓٞی آٚضز ؤ ٝی تٛا٘س تٗبزَ ٔٙبؾجی ٔیبٖ آٖ ٞب
ثطلطاض ٕ٘بیس.

ّدف ٍ داهٌِ وبربرد
ضإٙٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثٛٓٙٔ ٝض ثطآٚضز ٜؾبظی ٔٛاضز ظیط ایزبز قس ٜاؾت:


ث ٝوبضٌیطی وّیٛٔ ٝاضز ٔطث ٌٛثٔ ٝؿبئُ ؾالٔتی ،ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی زض یه ٔسضن ٚاحس



ثطلطاضی اضتجبٌ ٔیبٖ فٗبِیت ٞبی نٗٙت اوتكبف  ٚتِٛیس زض ؾطاؾط رٟبٖ



ایزبز تُبثك ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیبٖ قطوت ٞب  ٚفطٞ ًٙٞبی ٔرتّف



لبثّیت قٙبؾبیی  ٚث ٝوبضٌیطی پیٕب٘ىبضاٖ  ٚپیٕب٘ىبضاٖ فطٖی



تؿٟیُ ّٖٕیبت زض چبضچٛة اِعأبت لب٘٘ٛی



تؿٟیُ زض اضظیبثی ّٖٕیبت ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ٔٙبؾت

ایٗ ضإٙٞب ٖٙبنط اؾبؾی ایزبز ،ارطا  ٚثطلطاضی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت ضا تكطیح
ٔی ٕ٘بیس .زض ٖیٗ حبَ ثبیس تٛر ٝزاقت ُٔبِت ایٗ ضإٙٞب اِعأبت ّٖٕیبتی ذبنی ضا ٚيٕ ٕ٘ی وٙس ثّىٝ
قطوت ضا ضٔ ٖٕٛٙٞی ؾبظز تب اٞساف  ٚذٍ ٔكی ٞبیی ضا تسٚیٗ ٕ٘بیس و ٝثٚ ٝاؾُ ٝآٖ ٞب ثتٛاٖ اَالٖبت
ٔفیسی زضذهٛل ذُطات  ٚاحطات ؾٛء ظیؿت ٔحیُی آٖ ٞب ثط ّٖٕیبت  ٚفٗبِیت ٞب وؿت ٕ٘ٛز.
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ایٗ ضإٙٞب ٕٔىٗ اؾت ثٖٛٙ ٝاٖ یه اٍِ ٛتٛؾٍ پیٕب٘ىبضاٖ یب ؾبیط قطوت ٞبی ّٖٕیبتی ث ٝوبض ٌطفت ٝق٘ٛس تب
ایٗ إَیٙبٖ ضا ثطای ذٛز  ٚزیٍطاٖ (ؾبظٔبٖ ٞبی ٘ٓبضتی ،قطوبءٔ ،كتطیبٖ ،ؾبظٔبٖ ٞبی ثیٕ ْٕٖٛ ٚ ٝربٔٗ)ٝ
ایزبز ٕ٘بیٙس و ٝقطوت تحت یه ؾیؿتٓ ٔسیطیتی ٞسفٕٙس ُٔبثك ذٍ ٔكی ٞبی تسٚیٗ قس HSE ٜپیف
ٔی ضٚز.
ٔفٖ ْٟٛجبضت "قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی  ...ضا ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس" و ٝزض ایٗ ضإٙٞب ث ٝوبض ثطز ٜقس،ٜ
آٖ ٘یؿت و ٝضٚـ ٞبی ارطایی ٔىتٛة ثطای تٕبْ ّٖٕیبت الظْ  ٚيطٚضی اؾت ،چطا وٚ ٝرٛز ضٚـ ٞبی ارطایی
ٔىتٛة ٔ ٚس ٖٚضؾٕی ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘س يبٔٗ ا٘زبْ  ٚوٙتطَ تٕبْ ٔطاحُ وبض ثبقس .حتی ٕٔىٗ اؾت
قطوت ٞبیی ثسٚ ٖٚرٛز ضٚـ ٞبی ٔىتٛة ٔ ٚس ٖٚضؾٕی ،اظ ٘ٓط ضٖبیت رٛا٘ت  HSEثؿیبض لبثُ لج َٛثبقٙس.
ثٙبثطایٗ يٕب٘ت ارطایی  ٚتٙبؾت تٕبْ رٛا٘ت ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثٔ ٝؿئِٛیت پصیطی ٞط قطوت زض ضٖبیت
ضٕٛٙٞزٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ ٔمبِ ٚ ٝاضظیبثی ذٛز ثؿتٍی زاضز.

هدل سیستن هدیریت HSE
قٕبی وّی ٔسَ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت و ٝزض ایٗ فهُ وتبة تكطیح قس ،ٜزض قىُ
نفح ٝثٗس آٔس ٜاؾت .اٌط چ ٝتٛاِی ٔطاحُ ٖٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض ایٗ قىُ ثٚ ٝيٛح ٘كبٖ زازٜ
قسٞ ٕٔ ،ٜصا ٕٔىٗ اؾت ثؿیبضی اظ ٔطاحُ ٖٕالً ث ٝنٛضت  ٓٞظٔبٖ ا٘زبْ قس ٚ ٜیب زض ربی زیٍطی ث ٝآٖ اقبضٜ
قس ٜثبقس.
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٕٔ HSEىٗ اؾت ثركی اظ یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت وّی ثبقس أب زض ٚالٕ ایٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت
٘یع ثٕٞ ٝبٖ ؾیؿتٓ ٔسیطیت وّی اضتجبٌ زاقت ٚ ٝفمٍ ثٛٓٙٔ ٝض ؾِٟٛت أط ٕٝٞ ،رب ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
ثیبٖ قس ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ ُّٔمبً ٔٛٓٙض ایٗ ٘یؿت و ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔ HSEزعا  ٚرسای اظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت
وّی قطوت اؾت.
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سبختبر هتي حبضر
ٔتٗ حبيط زاضای ز ٚثرف "ضإٙٞب" ٛٔ" ٚاضز تىٕیّی" اؾت .ثرف ا َٚث ٝتكطیح ٖٙبنط ٔسَ ؾیؿتٓ ٔسیطیت
 ٚ HSEضٚاثٍ ایٗ ٖٙبنط ثب یىسیٍط ٔی پطزاظز .ایٗ ٖٙبنط یب ٖٙبنط ٔكبث ٝثٚ ٝؾیّ ٝثطذی ؾبظٔبٖ ٞبی ٘ٓبضتی
 ٚیب ثطذی قطوت ٞب ثٖٛٙ ٝاٖ "اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز" تٗطیف قس ٜا٘س .ایٗ ٖٛٙاٖ ٘جبیس ثب ٖٛٙاٖ ٔكبث ٝزض ایٗ
ضإٙٞب اقتجبٌ ٜطزز.
ثرف" ٔٛاز تىٕیّی" قبُٔ ٔٛاضز پیكٟٙبزی ثب ٕٞبٖ ٖٙبٚیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔخبَ ٞبیی رٟت چٍٍ٘ٛی ٘ح ٜٛارطای
فهُ ا َٚاؾت.

ٍاشُ ضٌبسی
ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف ٔسیطیت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت  ٚضاٞجطزٞبی ٔطث َٝٛثٚ ٝؾیّ ٝقطوت ٞب  ٚؾبظٔبٖ
ٞبی ٔرتّف ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝیبفت ٝا٘س  ٚایٗ أط ثبٖج ثٛرٛز آٔسٖ ثطذی ٚاغٞ ٜبی ٔتفبٚت قس ٜاؾتٚ .اغٞ ٜبی
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض وتبة حبيط زض ثرف ٚاغ٘ ٜبٔ HSE ٝتٗطیف قس ٜا٘س.
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عٌبصر اصلی سیستن هدیریت سالهت ،ایوٌی ٍ هحیط زیست
خالصِ سیستن هدیریت HSE
عٌبصر اصلی سیستن هدیریت سالهت ،ایوٌی ٍ هحیط زیست
ایٗ ضإٙٞب ث ٝتكطیح ؾیؿتٓ ٔسیطیتی (قىُ نفح ،)3 ٝتسٚیٗ  ٚارطای ذٍ ٔكی  ٚاٞساف قطوت زض
ٔٛيٖٛبت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت ٔی پطزاظزٖٙ .بنط انّی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض رس َٚظیط آٔسٜ
اؾت .پیكٟٙبزات زیٍط ٘یع زض ثرف ٔٛاضز تىٕیّی (زض فهُ ز )ْٚقس ٜاؾت.
رس .1 َٚذالنٔ ٝسَ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت
عٌبصر سیستن هدیریت HSE

ًطبى دٌّدُ:

تٟٗس  ٚضٞجطی

ٚرٛز تٟٗس ٘عِٚی  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت وٖٙ ٝهط انّی ٔٛفمیت ؾیؿتٓ اؾت.

ذٍ ٔكی  ٚاٞساف ضاٞجطزی
ؾبظٔبٖٙٔ ،بثٕ ٔ ٚؿتٙسؾبظی
اضظیبثی ٔ ٚسیطیت ضیؿه

َطح ضیعی

اٞساف ٔكتطن ،ان َٛفٗبِیت ٞب  ٚآضٔبٖ ٞبی قطوت ثب تٛر ٝث ٝرٙجٞ ٝبی ؾالٔت،
ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت
ؾبظٔبٖ زٞی افطازٙٔ ،بثٕ ٔ ٚؿتٙسؾبظی ثٛٓٙٔ ٝض ّٖٕىطز  ٚارطای HSE
قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی ذُطات  HSEثطای فٗبِیت ٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت  ٚتٛؾٗٝ
السأبت وبٙٞس ٜضیؿه
ثط٘بٔ ٝضیعی ٞسایت  ٚارطای فٗبِیت ٞب قبُٔ َطاحی تغییطات ٚ ٚاوٙف زض ثطاثط قطایٍ
ايُطاضی

ارطا  ٚپبیف

ارطا  ٚپبیف فٗبِیت ٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘زبْ السأبت انالحی زض نٛضت ٘یبظ

ٕٔیعی  ٚثبظٍ٘طی

اضظیبثی ٞبی ازٚاضی اظ ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ،احطثركی  ٚتٙبؾت ان َٛوبضی
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 -1تعْد ٍ رّبری

ایٗ ثرف ث ٝتكطیح تٟٗس ٘عِٚی (اظ ثبالتطیٗ تب پبییٗ تطیٗ ضز ٜقغّی) ِ ٚع ْٚایزبز فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت
ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔ HSEی پطزاظز.
ٔسیطیت اضقس قطوت ثبیؿتی ثب ضٞجطی ٕ٘ ٚبیبٖ ؾبذتٗ تٟٗس ٖٕیك ذٛز ث ٝؾیؿتٓ ،ثٚ ٝؾیّ ٝفطا ٓٞآٚضزٖ
ٔٙبثٕ الظْ ثٛٓٙٔ ٝض ایزبز ،ارطا ،اؾتمطاض ٍٟ٘ ٚساضی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEاظ زؾتیبثی ث ٝاٞساف ضاٞجطزی ٚ
ذٍ ٔكی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیسٔ .سیطیت ثبیؿتی إَیٙبٖ یبثس و ٝضٖبیت وّی ٝاِعأبت ذٍ ٔكی ٛٔ HSEضز
پصیطـ ٍٕٞبٖ ٚالٕ قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اظ تٕبْ السأبتی و ٝثٛٓٙٔ ٝض حفّ ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت ا٘زبْ
ٔی ٌیطز ،حٕبیت الظْ ث ُٕٖ ٝآٚضز .قطوت ثبیؿتی فط ًٙٞپبیساضی رٟت پیكجطز  ٚحٕبیت اظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت
 HSEثطاؾبؼ ٔٛاضز ظیط تطٚیذ ٕ٘بیس:


اٖتمبز ث ٝتٕبیُ قطوت ث ٝتٛؾٗ ٚ ٝثٟجٛز ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE



ایزبز اٍ٘یع ٜزض وبضوٙبٖ رٟت ارطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
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پصیطـ ٔؿئِٛیت فطزی  ٚپبؾرٍٛیی زض لجبَ ارطای انHSE َٛ



ٔكبضوت  ٚزذبِت زض تٕبْ ؾُٛح ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE



تٟٗس ث ٝیه ؾیؿتٓ احطثرف ٔسیطیت HSE

پطؾ ُٙقطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ آٖ ثبیؿتی زض ایزبز ٍٟ٘ ٚساضی چٙیٗ فط ًٙٞحٕبیتیٔ ،كبضوت ٕ٘بیٙس.

 -2خط هطی ٍ اّداف راّبردی

ایٗ ثرف ث ٝتكطیح ٔمبنس ،ان َٛالسأبت  ٚفٗبِیت ٞبی ٔطتجٍ ثب  ٚ HSEثب ٞسف تٛؾٗ ٚ ٝثٟجٛز ّٖٕىطز
ٔ HSEی پطزاظز.
ٔسیطیت قطوت ثبیؿتی ذٍ ٔكی  ٚ HSEاٞساف ضاٞجطزی ذٛز ضا تٗطیف ٔ ٚؿتٙس ٕ٘ٛز ٚ ٜإَٙیبٖ حبنُ
ٕ٘بیس و:ٝ
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ثب ذٍ ٔكی  ٚ HSEاٞساف ضاٞجطزی قطوت ٔبزض ،ؾبظٌبض ٕٞ ٚب ًٙٞاؾت.



ثب فٗبِیت ٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت لبثُ اضائ ٝقطوت ٔطتجٍ ثٛز ٚ ٜتبحیطات آٖ ٞب ثط  HSEضا ٔس٘ٓط لطاض

ٔی زٞس.


ثب ؾبیط ذٍ ٔكی ٞبی ربضی قطوت ؾبظٌبض اؾت.



اظ إٞیتی ثطاثط ثب ؾبیط ذٍ ٔكی  ٚاٞساف قطوت ثطذٛضزاض اؾت.



ث ٝزضؾتی اؾتمطاض یبفت ٚ ٝزض تٕبْ ؾُٛح ؾبظٔبٖ ارطا ٔی ٌطزز.



زض زؾتطؼ ٖٕ ْٛلطاض ٌطفت ٝاؾت.



وّی ٝلٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚاِعأبت ٔطث َٝٛزض آٖ ٞب زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٚ ٜضٖبیت ٔی ٌطزز.



زضنٛضت ٖسْ ٚرٛز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ذبل ،اظ لٛا٘یٗ  ٚاؾتب٘ساضزٞبی تٗییٗ قس ٜتٛؾٍ قطوت پیطٚی

ٔی قٛز.


قطوت ضا ٔتٟٗس ّٔ ٚعْ ث ٝوبٞف ضیؿه ٞب  ٚذُطات ٔطتجٍ ثب ٔؿبئُ ؾالٔتی ،ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی

٘بقی اظ فٗبِیت ٞب ٔ ٚطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز ،تب وٕتطیٗ حس ٕٔىٗٔ ،ی ٕ٘بیس.


اٞساف  HSEو ٝاظ آٖ َطیك ،قطوت ،ذٛز ضا ٔتٟٗس ث ٝتالـ ٔؿتٕط ثطای ثٟجٛز ارطای ٔ HSEی ٕ٘بیس،

تٗییٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
قطوت ثبیس اٞساف ضاٞجطزی  HSEذٛز ضا تسٚیٗ  ٚآٖ ٞب ضا ث ٝنٛضت ازٚاضی ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض زٞس .ایٗ
اٞساف ثبیس ٕٞبُٙٔ ٚ ًٙٞجك ثب ذٍ ٔكی قطوت ثٛز ٚ ٜفٗبِیت ٞب ،ذُطات ٘ ٚح ٜٛتبحیط آٖ ثط  ،HSEاِعأبت
ّٖٕیبتی  ٚوبضی ٕٞ ٚچٙیٗ زیسٌبٞ ٜبی پطؾ ،ُٙپیٕب٘ىبضأٖ ،كتطیبٖ  ٚقطوت ٞبیی و ٝفٗبِیت ٞبی ٔكبثٟی
ا٘زبْ ٔی زٙٞس ضا ٔٗٙىؽ ٕ٘بیس.
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 -3سبزهبى ،هٌببع ٍ هستٌدسبزی

ایٗ ثرف ث ٝتكطیح ؾبظٔبٖ زٞی ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی  ٚؾبیط ٔٙبثٕ ٘ ٚیع ٔؿتٙسؾبظی ثٛٓٙٔ ٝض ارطای فٗبِیت ٞبی
ٔطتجٍ ثب ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت ٔی پطزاظز.

 .1.3سبختبر سبزهبًی ٍ هسئَلیت ّب
ارطا ٞ ٚسایت ٔٛفمیت آٔیع ثط٘بٔٞ ٝب ٛٔ ٚيٖٛبت  ،HSEیىی اظ ٔؿئِٛیت ٞبی ؾبظٔبٖ ثٛزٔ ٚ ٜؿتّعْ ٔكبضوت
فٗبَ تٕبْ ؾُٛح ٔسیطیتی  ٚؾطپطؾتی اؾت  ٚایٗ أط ثبیؿتی ٍٙٞبْ َطاحی ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚترهیم ٔٙبثٕ،
ٔس٘ٓط لطاض ٌیطز .ثٛٓٙٔ ٝض ارطای ٔٛفمیت آٔیع ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٕٛ٘ ،HSEزاض ؾبظٔب٘ی قطوت ثبیؿتی ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای َطاحی ٌطزز وٕ٘ ٝبیبٍ٘ط ٘مف ٞبْٚ ،بیفٔ ،ؿئِٛیت ٞب ،اذتیبضات  ٚاضتجبٌ الظْ ٔیبٖ ثرف ٞب ثبقس .ثطذی
اظ ایٗ ٔٛاضز ٖجبضتٙس اظ:


فطا ٓٞآٚضزٖ ٔٙبثٕ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٙبؾت رٟت اؾتمطاض  ٚارطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ،HSE
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حه َٛإَیٙبٖ اظ اُ٘جبق ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ ثب ذٍ ٔكی  ،HSEلجُ اظ آغبظ آٖ؛



وؿت اَالٖبت زضثبضٛٔ ٜيٖٛبت ٔطتجٍ ثب  ،HSEتفؿیط  ٚزض زؾتطؼ لطاضزازٖ آٖ ٞب؛



قٙبؾبیی  ٚحجت السأبت انالحی  ٚفطنت ٞبی ثٟجٛز ّٖٕىطز یب ارطای HSE؛



اضائ ٝپیكٟٙبز  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ثطای ثٟجٛز  ٚتهسیك ٘ح ٜٛاؾتمطاض آٖ ٞب؛



وٙتطَ فٗبِیت ٞب حیٗ ارطای السأبت انالحی؛



وٙتطَ قطایٍ ايُطاضی.

قطوت ثبیؿتی ٔؿئِٛیت ٞبی فطزی  ٚرٕٗی وّی ٝپطؾ ُٙزض لجبَ ارطای ٔٛحط  HSEضا ثٚ ٝيٛح ٔكرم
ٕ٘ٛز ٚ ٜإَیٙبٖ یبثس و ٝپطؾ ُٙرٟت ا٘زبْ ْٚبیف ٔح ِٝٛزاضای نالحیت وبفی ثٛز ٚ )4.3( ٜاظ اذتیبضات ٚ
ٔٙبثٕ الظْ ثطای ا٘زبْ احطثرف ْٚبیف ذٛز ثطذٛضزاض٘س.
ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚتفٛیى ٔؿئِٛیت ٞب ثبیؿتی ٘كبٖ ٌط ٔیعاٖ ٔؿئِٛیت ٔسیطاٖ نف زض تٕبْ ؾُٛح ؾبظٔب٘ی
رٟت تٛؾٗ ،ٝارطا ،ثطلطاضی  ٚحفّ ٍٟ٘ ٚساضی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض حٛظ ٜفٗبِیت ایكبٖ ثبقس .ؾبذتبض
ؾبظٔب٘ی ثبیؿتی ٕ٘بیبٖ ٌط چٍٍ٘ٛی اضتجبٌ ٔیبٖ ٔٛاضز ظیط ثبقس:


ثرف ٞبی ٔرتّف ّٖٕیبتی؛



ثرف ٞبی ّٖٕیبتی  ٚذسٔبت پكتیجب٘ی آٖ اظ آٖ و ٝایٗ ذسٔبت تٛؾٍ ٚاحسٞبی ٔطث ٌٛث ٝقطوت  ٚیب

زض ؾبظٔبٖ ٞبی ثعضي تطی فطا ٚ ٓٞاضائٌ ٝطز٘س،


ٔزٕٞ ٖٝٛبی زض ٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی؛



پطؾ ٚ ُٙپیٕب٘ىبضاٖ



قطوبء زض فٗبِیت ٞبی ٔكتطن.

ً.2.3وبیٌدًُ /وبیٌدگبى هدیریت
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ثٛٓٙٔ ٝض ٕٞبٍٙٞی زض اؾتمطاض ،حفّ ٍٟ٘ ٚساضی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثبیؿتی ٕ٘بیٙس ٜیب ٕ٘بیٙسٌب٘ی اظ ؾٛی
ٔسیطیت ٔٙهٛة قسٔ ،ٜؿئِٛیت ٞبی ایكبٖ اثال٘  ٚاذتیبضات وبفی رٟت ا٘زبْ ْٚبیف ٔح ِٝٛث ٝایكبٖ تفٛیى
ٌطززٕ٘ .بیٙسٕ٘( ٜبیٙسٌبٖ) ٔسیطیت ثبیؿتی زض ٔمبثُ ٔسیطیت اضقس پبؾرٍ ٛثبقسٌ ،طچ ٝایٗ ا٘تهبة ،اظ
ٔؿئِٛیت ٔسیطاٖ نف رٟت اؾتمطاض ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض حٛظ ٜفٗبِیت ایكبٖ ٕ٘ی وبٞس.
 .3.3هٌببع
ٔسیطیت اضقس ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز ٔٛحط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٙٔ ،HSEبثٕ وبفی فطآٞ
ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ٘ٓطات ٔكبٚض ٜای ٕ٘بیٙسٕ٘( ٜبیٙسٌبٖ) ٔسیطیتٔ ،سیطاٖ نف ٔ ٚترههبٖ  HSEثٟطٙٔ ٜس قٛز.
ترهیم ٔٙبثٕ ثبیؿتی ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ ثبظٍ٘طی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔ )2.7( HSEسیطیت تغییط (ٚ )4.5
ٔسیطیت ضیؿه ( ،)4زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٗیٗٛٔ ،ضز ثبظٍ٘طی لطاض ٌیطز.
 .4.3صالحیت ّب

تٗییٗ ضٚـ ٞبیی وْٚ ٝبیف ثبیؿتی ثطاؾبؼ آٖ ٞب ا٘زبْ ق٘ٛس

تٗییٗ نالحیت ٞبی الظْ (تٛا٘بییٟٔ ،بضت  ٚزا٘ف)
ا٘تربة پطؾٙٔ ُٙبؾت

اضائ ٝآٔٛظـ زض نٛضت ِعْٚ
ثبظٍ٘طی ّٖٕىطز
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 .1.4.3ولیبت
ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ارطای زضؾت ٙٔ ٚبؾت فٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی  HSEتٛؾٍ پطؾ ،ُٙقطوت ثبیؿتی
ث ٝایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی الساْ ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ إَیٙبٖ یبثس و ٝافطاز زض حٛظٞ ٜبی ظیط زاضای
نالحیت ٞبی الظْ ٞؿتٙس  ٚثطاؾبؼ آٖ ٞب ٔىّف ث ٝا٘زبْ ْٚبیف قس ٜا٘س:


تٛا٘بیی ٞبی فطزی



تزطث ٝوبفی



زا٘ف الظْ

ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ نالحیت افطازی و ٝتبظ ٜاؾترساْ قس ٜا٘س ٕٞ ٚچٙیٗ افطازی و ٝثطای فٗبِیت
ٞبی رسیس ا٘تربة ٔی ق٘ٛس ،ثبیؿتی ٔىب٘یؿٓ ٞبیی و ٓٞ ٝثطای پطؾ ُٙقطوت  ٓٞ ٚپیٕب٘ىبضاٖ وبضثطز زاقتٝ
ثبقس ،ایزبز ٌطز٘س .نالحیت پطؾ ُٙزض ا٘زبْ ْٚبیف ٔح ِٝٛثبیؿتی ث ٝنٛضت ازٚاضی ٔٛضز ثبظٍ٘طی  ٚؾٙزف
لطاض ٌیطز تب اظ وفبیت آٖ ثب تٛر ٝث ٝتغییطات ثٚ ٝرٛز آٔس ٜزض ٘ ٔٛفٗبِیت ٞب  ٚفٙبٚضی ٞبی ٔٛرٛز إَیٙبٖ
حبنُ ٌطزز .زض ایٗ ضاؾتب ثبیؿتی ث ٝضقس  ٚاضتمبء فطزی پطؾ ٚ ُٙاضائ ٝآٔٛظـ ٞبی الظْ (ثٛٓٙٔ ٝض وؿت
نالحیت ثطای ا٘زبْ فٗبِیت ٞب ٔ ٚتٙبؾت ثب فٙبٚضی ٞبی رسیس) تٛر ٝوبفی ٔجصٌ َٚطزز)2.4.3( .
ثطذی اظ ضٚـ ٞبی ارطایی إَیٙبٖ اظ نالحیت پطؾٖ ُٙجبضتٙس اظ:


تزعی ٚ ٝتحّیُ ؾیؿتٕبتیه اِعأبت ٔطث ٌٛثْٚ ٝبیف؛



اضظیبثی ّٖٕىطز فطز ثطاؾبؼ ٔالن ٞبی تٗطیف قس،ٜ



ٔؿتٙس ٕ٘ٛزٖ نالحیت ٞب  ٚلبثّیت ٞبی فطزی؛



ثط٘بٔٞ ٝبی ازٚاضی ثطای اضظیبثی ٔزسز.
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 .2.4.3آهَزش
قطوت ثبیؿتی زاضای ضٚـ ٞبی ارطایی ٔٙبؾت ،ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ اضتمبء نالحیت ٞب  ٚلبثّیت ٞبی
پطؾ ُٙاظ َطیك تٗییٗ ٘یبظٞبی آٔٛظقی  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ آٔٛظـ ٞبی الظْ ثبقس .ایٗ آٔٛظـ ٞب ٕٔىٗ اؾت ثٝ
نٛضت زٚضٞ ٜبی ضؾٕی  ٚیب آٔٛظـ ٞبی حیٗ ذسٔت زض ٔحُ وبض اضائ ٝق٘ٛسٔ .بٞیت ٔ ٚست ظٔبٖ آٔٛظـ ثبیس
ث ٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی قٛز و ٝاظ زؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚذٍ ٔكی قطوت إَیٙبٖ حبنُ قس٘ ٚ ٜیع اظ حسالُ ٘یبظٞب
 ٚاِعأبت لب٘٘ٛی تٗییٗ قس ٜزض لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطث ،َٝٛثیكتط ثبقس .ؾٛاثك آٔٛظقی ٘یع ثبیؿتی ث ٝزلت تٟیٚ ٝ
ٍٟ٘ساضی قس ٚ )3.6( ٜزٚضٞ ٜبی ثبظآٔٛظی ثب تٛر ٝث ٝؾٛاثك لجّی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ق٘ٛس.
زض نٛضت ِع ْٚثبیؿتی ٔىب٘یؿٓ ٞب  ٚیب ؾیؿتٓ ٞبیی ،ثٛٓٙٔ ٝض پبیف احطثركی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی  ٚثٟجٛز آٖ
ٞب ایزبز ٌطز٘س.
تٛر ٝثْٚ ٝبیف ٘ ٚیع افطازی و ٝا٘زبْ آٖ ٞب ضا ثطٖٟس ٜزاض٘س

قٙبؾبیی ٘ٔ ،ٔٛست  ٚتٙبٚة آٔٛظـ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ

تٟیُٔ ٝبِت آٔٛظقی  ٚتٗییٗ قطایٍ آٔٛظـ

حجت ؾٛاثك آٔٛظقی

زضیبفت ثبظذٛضز (٘ٓطؾٙزی) اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی

اضظیبثی ٔیعاٖ احطثركی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی
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 .5.3پیوبًىبراى
ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ارطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیتی (تٛؾٍ پیٕب٘ىبضاٖ) و ٝثط پبی ٝاِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت
 HSEثٙب قس ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEقطوت ؾبظٌبض ٕٞ ٚب ًٙٞثبقس ،قطوت ثبیؿتی ضٚـ
ٞبی ارطایی ٔٛضز٘یبظ ضا ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس .ایٗ ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی تٗبُٔ ٔیبٖ فٗبِیت ٞبی پیٕب٘ىبضاٖ
 ٚقطوت  ٚؾبیط پیٕب٘ىبضاٖ ضا زض نٛضت ِع ْٚتؿٟیُ ٕ٘بیس.
ایٗ أط ٕٔىٗ اؾت ثب ٔجبزِٔ ٝساضن ٔ ٚؿتٙسات ٔیبٖ قطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ  ٚضفٕ ٔكىالت احتٕبِی  ٚزض ٘تیزٝ
تٛافك ثط ضٚـ ٞبی ارطایی ٕٞب ،ًٙٞلجُ اظ ا٘زبْ وبضٔ ،یؿط ٌطزز .اٌطچ ٝتٛنیٞ ٝب  ٚپیكٟٙبزات اضائ ٝقس ٜزض
ایٗ ثرف ٔی تٛا٘س ثطای وّی ٝپیٕب٘ىبضاٖ لبثُ ارطا ثبقس ِٚی زض ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛرٝ
وبفی ٔجص َٚزاقت:


زض ا٘تربة پیٕب٘ىبضاٖ ٖال ٜٚثط ؾبیط قطایٍ ،اضظیبثی زلیمی اظ ذٍ ٔكی  ،HSEقی ٜٛارطا ّٕٖ ٚىطز،

وفبیت ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEتٙبؾت آٖ ثب ضیؿه ٞبی ٔٛرٛز زض ذسٔبت لبثُ اضائ ،ٝا٘زبْ ٌیطز.


اضتجبٌ ٔٛحط (ٔ )6.3یبٖ ٖٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEقطوت  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض اظ پیٕب٘ىبضاٖ

زضذهٛل حفبْت اظ پطؾٔ ٚ ُٙحیٍ ظیؿت و ٝقبُٔ تٛافك ثط اٞساف  ٚ HSEاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ٔی قٛز
٘یع اظ رّٕٛٔ ٝاضزی اؾت و ٝضٖبیت آٖ تٛؾٍ پیٕب٘ىبض يطٚضی اؾت.


تجبزَ اَالٖبت ٔیبٖ قطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ (زضثبضٛٔ ٜيٖٛبتی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط ضٚی ٞط یه اظ ٔٛيٖٛبت

َ HSEطفیٗ تبحیط ثٍصاضز).


ٚرٛز ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ٔٙبؾت ٛٔ ٚحط تٛؾٍ ٞط یه اظ پیٕب٘ىبضاٖ و ٝزضثطٌیط٘س ٜحجت ؾٛاثك  ٚضٚـ

ٞبی ارطایی ٔٙبؾت ثطای اضظیبثی ٘یبظٞبی آٔٛظقی رسیس ٔی ثبقس ،اِعأی اؾت.
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تٗطیف ضٚـ ٞبیی ثطای اضظیبثی  ٚپبیف ّٖٕىطز پیٕب٘ىبضاٖ زض لجبَ اٞساف تٛافك قسٚ HSE ٜ

اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز.
.6.3ارتببط
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ،ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝپطؾ ُٙذٛز ،پطؾ ُٙپیٕب٘ىبضاٖ  ٚقطوبء
زض تٕبْ ؾُٛح٘ ،ؿجت ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛری ٚ ٝآٌبٞ ٜؿتٙس ،ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس.


إٞیت پیطٚی اظ ذٍ ٔكی  ٚاٞساف ٘ ٚ HSEمف ٞب ٔ ٚؿئِٛیت ٞب ثٛٓٙٔ ٝض زؾتیبثی ث ٝآٖ ٞب.



ضیؿه ٞبی  ٚ HSEذُطات زض فٗبِیت ٞبی وبضی ،السأبت پیكٍیطا٘ ٚ )4( ٝضٚـ ٞبی ارطایی ٔمبثّ ٝثب

قطایٍ ايُطاضی (.)5-5


پیبٔسٞبی ثبِمٖ ٜٛسْ ضٖبیت ضٚـ ٞبی ارطایی تٛافك قس.ٜ



ٔىب٘یؿٓ ٞبی اضائ ٝپیكٟٙبزاتٔ ،سیطیت  ٚثٟجٛز ضٚـ ٞبی ارطایی و ٝایكبٖ  ٚزیٍطاٖ ث ٝآٖ ٞب ُٖٕ

ٔی وٙٙس.
قطوت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝایزبز  ٚثطلطاضی ٔىب٘یؿٓ ٞبی اضتجبٌ ثب ذبضد اظ قطوت زض قطایٍ ايُطاضی  ٚثٝ
وبضٌیطی ٔٙبؾت ٘یطٞٚب  ٚپیف ثیٙی تٕٟیسات الظْ زض ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛالٕ الساْ ٕ٘بیس)5.5( .
ثٛٓٙٔ ٝض ثطلطاضی اضتجبٌ  ٚاَالٔ ضؾب٘ی زضذهٛل  HSEثطاؾبؼ ذٍ ٔكی ٔ ٚتٙبؾت ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات لبثُ
ارطا ،قطوت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی الساْ ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ قطوت ثبیؿتی ثٛٔ ٝاظات
حفبْت اظ اَالٖبت ٔحطٔب٘ ٚ ٝثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز ّٖٕىطز  HSEزض نٗٙت ،تزطثیبت ثطٌطفت ٝاظ ارطای ثط٘بٔٝ
 HSEضا ث ٝپطؾ ،ُٙپیٕب٘ىبضأٖ ،كتطیبٖ  ٚقطوت ٞبیی و ٝفٗبِیت ٞبی ٔكبث ٝزاض٘س ،ا٘تمبَ زٞس.
ٖال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ،قطوت ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض ثطلطاضی اضتجبٌ نحیح  ٚزضیبفت ٘ٓطات (اظ  ٚپبؾد ث )ٝپطؾ،ُٙ
پیٕب٘ىبضأٖ ،كتطیبٖ ،ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی  ْٕٖٛ ٚربٔٗ ٝزضذهٛل ّٖٕىطز ٔ ٚ HSEسیطیت آٖ ،ضٚـ ٞبی
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ارطایی ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس .ثٟتط اؾت زضنٛضت أىبٖ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔكبٚض ٚ ٜاَالٔ ضؾب٘ی  ٚآٌب ٜؾبظی ثطای
ٖٕ ْٛربٔٗ ٝثط٘بٔ ٝضیعی ،ارطا  ٚاحطثركی آٖ ٔٛضز پبیف لطاض ٌیطز.

 .7.3هستٌدسبزی ٍ وٌترل هستٌدات
ٔ .1.7.3ؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
قطوت ثبیؿتی ٔؿتٙسات ظیط ضا ایزبز  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس:


ذٍ ٔكی ،اٞساف َ ٚطح ٞبی HSE؛



تٗییٗ ٘مف ٞب ٔ ٚؿئِٛیت ٞبی وّیسی ،اثال٘  ٚحجت آٖ ٞب؛



تكطیح ٖٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEتٗبُٔ آٖ ٞب ثب یىسیٍط؛



تٟی ٝؾبیط ٔؿتٙسات ٔٛضز٘یبظ ٔ ٚطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEتكطیح چٍٍ٘ٛی اضتجبٌ آٖ ٞب ثب زیٍط

رٙجٞ ٝبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE؛
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حجت ٘تبیذ اضظیبثی ٔ ٚ HSEسیطیت ضیؿه؛



حجت ٘یبظٔٙسی ٞب ،اِعأبت لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی ٔطتجٍ ثب HSE؛



حجت ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ثطای فٗبِیت ٞب ْٚ ٚبیف وّیسی زض نٛضت ٘یبظ؛



تكطیح َطح ٞبی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ٚتٗییٗ ٔؿئِٛیت ٞبی ٔطث َٝٛزض پبؾد ثٛٔ ٝلٗیت ٞبی ثبِمٜٛ

ايُطاضی  ٚضٚیسازٞب.
ایٗ ٔؿتٙسات ثبیس پبؾرٍٛی ٘یبظٞبی ثرف ٞبی ظیط ثبقس:


قطوت



ثرف ٞبی ؾبظٔب٘ی ٚ ٚاحسٞبی تزبضی



ّٖٕیبت ْٚ ٚبیف ذبل (ٔب٘ٙس َطاحی ،تبؾیؿبت ،اوتكبفّٕٖ ،یبت رؿتز ٚ ٛحفبضی)



پیٕب٘ىبضاٖ  ٚقطوبء؛

 .2.7.3وٙتطَ ٔؿتٙسات
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای وٙتطَ ٔؿتٙسات ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ
ضٖبیت ٔٛاضز ظیط ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس:


لبثّیت قٙبؾبیی ٔؿتٙسات قطوت ،ثرف ٞب ،فٗبِیت ٞب یب ّٖٕیبت ذبل؛



لبثّیت ثبظٍ٘طی ٚ ٚیطایف ازٚاضی ٔؿتٙسات زض نٛضت ِع ٚ ْٚتبییس  ٚتهٛیت آٖ ٞب ثٚ ٝؾیّٔ ٝؿئِٛیٗ

شی ضثٍ لجُ اظ ارطا؛


لبثّیت زؾتطؾی ث٘ ٝؿد ٔٗتجط زض ٔحُ ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ؛



رٕٕ آٚضی ٔؿتٙسات ٔٙؿٛخ اظ ٔحُ ٞبیی و ٝلجالً تٛظیٕ قسٛٔ ٚ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌطفت ٝاؾت.
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ٔؿتٙسات ثبیؿتی لبثُ قٙبؾبیی ،ذٛا٘ب ،تبضید ٌصاضی قس( ٜثب تبضید ٚیطایف) ،قٕبضٌ ٜصاضی قس ( ٜثب قٕبضٜ
ٚیطایف)  ٚزض ٔىبٖ ٔٙبؾت ،ث ٝنٛضت ٔ ٚ ٓٓٙثطای ٔست ظٔبٖ ذبل ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس .ذٍ ٔكی ٞب ٔ ٚؿئِٛیت
ٞب رٟت تغییط  ٚانالح ٔساضن ٘ ٚیع لبثّیت زؾتطؾی آٖ ٞب ثطای پطؾ ،ُٙپیٕب٘ىبضاٖ ،ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٚ
ٖٕ ْٛثبیؿتی تسٚیٗ  ٚوبٔالً ٔكرم ٌطز٘س.

 .4ارزیببی ٍ هدیریت ریسه

ضیؿه زض تٕبْ وبضٞبی ثكط ٚرٛز زاضز .ایٗ ثرف ث ٝقٙبؾبیی ذُطات  ٚ HSEاضظیبثی ضیؿه ٞبی  HSEثطای
تٕبْ فٗبِیت ٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی ایزبز  ٚثٟجٛز السأبت وبٙٞس ٜضیؿه ٞب ٔی پطزاظز.
ٌبْ ٞبی اؾبؾی ثطای ٔسیطیت ذُطات زض ٕ٘ٛزاض ظیط آٔس ٜاؾت.
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.1.4قٙبؾبیی ذُطات ٚاحطات آٖ ٞب
قطوت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی ؾیؿتٕبتیه ذُطات  ٚاحطات آٖ
ٞب ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط فٗبِیت ٞب تبحیط ٌصاقت ،ٝاظ آٖ ٞب  ٚیب اظ ٔٛاز  ٚتزٟیعات لبثُ اؾتفبز ٜزض آٖ فٗبِیت ٞب
٘بقی قٛز ،الساْ ٕ٘بیس .زأ ٝٙقٕ َٛایٗ ثطضؾی ،وّی ٝفٗبِیت ٞب اظ ثبظضؾی (پیف اظ ا٘تربة  ٚتٗیٗ ٔحُ) تب
اتٕبْ وبض ضا زض ثطٔی ٌیطز.
قٙبؾبیی ذُطات ثبیؿتی ٔٛاضز ظیط ضا زض ثطٌیطز:


َطح ضیعی ،ؾبذت  ٚضا ٜا٘ساظی (فٗبِیت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝتحهیُ ؾطٔبی ٚ ٝافعایف آٖ)؛



قطایٍ ثٟط ٜثطزاضی ٕٔٗ ٚ َٛغیطٕٔٗ َٛقبُٔ تٛلف ايُطاضی وبض ،تٕٗیطٍٟ٘ ،ساضی  ٚضا ٜا٘ساظی؛



ضٚیسازٞب ٛٔ ٚلٗیت ٞبی ثبِم ٜٛايُطاضی قبُٔ ٔٛلٗیت ٞبی ثطذبؾت ٝاظ ٔٛاضز ظیط:
فمساٖ وٙتطَ ٞبی الظْ ثطای ٔٛاز ٔهطفی ٔ ٚحهٛالت؛
٘مبیم ؾبذتبضی؛
قطایٍ آة ٛٞ ٚایی  ٚغئٛفیعیىی  ٚؾبیط ٚلبیٕ َجیٗی غیطٔتطلجٝ؛
ذطاة وبضی ٘ ٚمم ٔمطضات أٙیتی؛
فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی قبُٔ ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی اظ رّٕٖ ٝسْ ضٖبیت زلیك ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE؛
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ثطچیسٖ تبؾیؿبت ٔٛلتی  ٚترّی ٝؾبیت پؽ اظ اتٕبْ پطٚغٜ؛
ذُطات  ٚاحطات آٖ ٞب زض اضتجبٌ ثب فٗبِیت ٞبی ٌصقت.ٝ

پطؾ ُٙث ٝتٙبؾت وبض ذٛز  ٚزض وّی ٝؾُٛح ؾبظٔب٘ی ،ثبیؿتی زض قٙبؾبیی ذُطات احطات آٖ ٞب ٔكبضوت زاقتٝ
ثبقٙس.
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.2.4ارزیببی
ثٛٓٙٔ ٝض اضظیبثی ضیؿه ٞب  ٚپیبٔسٞبی ٘بقی اظ ٚل ٔٛذُطات ،ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ثب تٛر ٝث ٝاحتٕبَ
ٚل ٚ ٔٛقست پیبٔس ضٚیسازٞب ثطاؾبؼ ٔالن ٞبی تٗییٗ قس ٜثطای ربٔٗٔ ،ٝحیٍ ظیؿت  ٚزاضائی ٞب ایزبز ٚ
ثطلطاض ٌطز٘س.
ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٝزاقت وٞ ٝیچ یه اظ ضٚـ ٞبی اضظیبثی ،نس زض نس لبثُ إَیٙبٖ ٘یؿتٙس ٔ ٚی تٛا٘ٙس
٘تبیذ ٔتفبٚتی زض ثطزاقت ٝثبقٙس .ثٙبثطایٗ ف ٚ ٖٛٙتىٙیه ٞبی ضؾٕی اضظیبثی ضیؿه ثبیؿتی قبُٔ تطویجی اظ
٘ٓطات پطؾ ُٙثبتزطث ،ٝؾبظٔبٖ ٞبی ٘ٓبضتی  ٚربٔٗ ٝثبقس.
اضظیبثی ضیؿه ثبیؿتی:


قبُٔ تبحیط فٗبِیت ٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت ثبقس.



ضیؿه ٘بقی اظ ٖٛأُ ا٘ؿب٘ی  ٚؾرت افعاضی  ٚاحطات آٖ ٞب ضا زض ثطٌیطز.



ثطاؾبؼ اذص اَالٖبت اظ پطؾّٙی ؤ ٝؿتمیٕبً زض حٛظ ٜضیؿه فٗبِیت زاض٘س ،نٛضت ٌیطز.



تٛؾٍ پطؾ ُٙشی نالح ،تٛا٘ب  ٚقبیؿت ٝا٘زبْ قٛز.



ثطاؾبؼ ضٚـ ٞبی ٔٙبؾت ٔ ٚؿتٙس نٛضت پصیطز.



 ٚزض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٗیٗ ثطٚظ ٌطزز.

اضظیبثی ضیؿه ٞبی ؾالٔتی  ٚایٕٙی  ٚاحطات آٖ ٞب زض نٛضت أىبٖ ثبیؿتی قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:


آتف ؾٛظی  ٚا٘فزبض؛



تهبزفبت  ٚيطثبت ٚاضزٜ؛



غطق قسٖ ،ثطق ٌطفتٍی  ٚذفٍی؛
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لطاض ٌطفتٗ زض ٔٗطو ٔٛاز قیٕیبیی ،فیعیىی  ٚثیِٛٛغیىی ث ٝنٛضت حبز ٔ ٚعٔٗ؛



ٖٛأُ اضٌٔٛ٘ٛیه

زضنٛضت أىبٖ  ،اضظیبثی احطات ٔحیُی حبز ٔ ٚعٔٗ ،ثبیؿتی ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز ظیط ا٘زبْ ٌیطز:


ا٘تكبض وٙتطَ قس ٚ ٜیب وٙتطَ ٘كسٛٔ ٜاز  ٚا٘طغی زض ظٔیٗ ،آة  ٚرٛ؛



تِٛیس  ٚزفٗ پؿٕب٘سٞبی ربٔس  ٚؾبیط پؿٕب٘سٞب؛



اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ،آة ،ؾٛذت  ٚا٘طغی  ٚؾبیط ٔٙبثٕ َجیٗی؛



ؾطٚنساٌ ،طز  ٚغجبض ،اضتٗبـ  ٚثٞٛبی ٘بُٔجٔٛ؛



تبحیط ثط ضٚی لؿٕت ٞبی ذبنی اظ ٔحیٍ ظیؿت قبُٔ اوٛؾیؿتٓ ٞب؛



تبحیط ثط ضٚی أبوٗ تبضیری ،فطٍٙٞیٙٔ ،بثٕ َجیٗی ،پبضن ٞب ٙٔ ٚبَك حفبْت قس.ٜ

.3.4ثبت خطرات ٍ اثرات آى ّب
ثٛٓٙٔ ٝض حجت ذُطات  ٚاحطات ٘بُّٔٛة حبز یب ٔعٔٗ آٖ ٞب ثط ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝ
ٔٛٓٙض وبضثؿت تساثیط الظْ (ؾیؿتٓ ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثحطاٖ ٔطث )َٝٛثطای وبٞف آٖ ٞب ( )4.5قطوت
ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس.
ٕٞچٙیٗ ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ضٖبیت اِعأبت ،قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای حجت ؾٛاثك اِعأبت
لب٘٘ٛی  ٚوسٞبی لبثُ وبضثطز زض ّٖٕیبتٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت ضا ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس.
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.4.4اّداف ٍ استبًداردّبی عولىرد
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای رعئیبت زؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚ HSEاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زض ؾُٛح
ٔرتّف ضا ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس .ایٗ اٞساف  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زض ٘ ّٝٞٚرؿت ثبیؿتی ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ
ثیب٘ی ٝذٍ ٔكی ،اٞساف ضاٞجطزی  ،HSEضیؿه ٞبی ٘ ٚ HSEیبظٞبی فٙی ،ازاضی ّٕٖ ٚیبتی ثؿٍ زاز ٜق٘ٛس ٚ
ز ْٚزض نٛضت أىبٖ ث ٝنٛضت وٕی ثیبٖ قسٚ ،ٜالٕ ثیٙب٘ ٚ ٝزؾت یبفتٙی ثٛز ٚ ٜزض چبضچٛة ثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسی
ٔكرم قس ،ٜلبثُ زؾتیبثی ثبقٙس.
ثٛٓٙٔ ٝض پیٍیطی اضظیبثی ضیؿه (ثرف  )2.4قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ٔىتٛةُٔ ،بثك ثب اؾتب٘ساضزٞبی
لبثُ لج َٛثطای آٖ فٗبِیت ٞب ،رٟت تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زض فٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی  HSEایزبز  ٚثطلطاض
ٕ٘بیس .ایٗ ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔكرم ثبظٍ٘طی قس ٚ ٜاضتجبٌ ٔسا ٚ ْٚتٙبؾت آٖ ٞب ثب
ٔٗیبضٞب وٙتطَ ق٘ٛس.

 .5.4الداهبت وبٌّدُ ریسه
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای ا٘تربة ،اضظیبثی  ٚارطای السأبت وبٙٞس ٜضیؿه  ٚاحطات ذُطات ایزبز ٚ
ثطلطاض ٕ٘بیس .السأبت وبٙٞس ٜضیؿه ثبیؿتی  ٓٞقبُٔ ٔٛاضز پیكٍیطی اظ ٚل ٔٛضٚیسازٞب (ٔب٘ٙس وبٞف احتٕبَ
ٚل ٓٞ ٚ )ٔٛرجطاٖ  ٚتٗسیُ احطات حبز ٔ ٚعٔٗ (ٔب٘ٙس وبٞف پیبٔسٞبی ٔٙفی) ثبقس .السأبت پیكٍیطا٘ٔ ٝب٘ٙس
حه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘ؿزبْ  ٚیىپبضچٍی زاضائی ٞب ( )2.5ثبیؿتی ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تبویس لطاض ٌیط٘س.
السأبت رجطا٘ی  ٚتٗسیّی ،قبُٔ السأبتی ثطای پیكٍیطی اظ تكسیس ٔٛلٗیت ٞبی ٘بثٟٙزبض  ٚوبٞف احطات
٘بُّٔٛة ثط ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت  ٚزض ٟ٘بیت السأبت ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز
ٚيٗیت (ٔ )5.5ی ثبقس .السأبت احطثرف وبٙٞس ٜضیؿه ٕٞ ٚچٙیٗ السأبت پیٍیطیٔ ،ؿتّعْ تٟٗس رسی
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ٔسیطیت ٘ ٚحٓ٘ ٜٛبضت  ٚؾطپطؾتی زض ٚاحسٞبی ّٖٕیبتی ٘ ٚیع زضن  ٚاحؿبؼ تّٗك ذبَط پطؾٚ ُٙاحسٞبی
ّٖٕیبتی اؾت.
زض تٕبْ ٔٛاضز ثبیؿتی تٛرٚ ٝیػ ٜای ثط وبٞف ضیؿه تب ضؾیسٖ ث" ٝحس لبثُ لجِٛی" و ٝثب تٛر ٝث ٝقطایٍ ٚ
ٚیػٌی ٞبی ٔحّیٞ ،عیٞ ٝٙبٙٔ ،بفٕٚ ،يٗیت ٔٛرٛز  ٚزا٘ف فٙی ّٕٖ ٚی تٗطیف ٔی قٛزٔ ،جص َٚزاقت.
ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ثب ضٖبیت ٔٛاضز ظیط تسٚیٗ ٌطز٘س:


السأبت پیكٍیطا٘ ٚ ٝانالحی ضا ثطای فٗبِیت ٞبی ذبلٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝزض ثطٌیط٘س ٚ ٜضیؿه

ٞبی ثبِمٞ HSE ٜٛؿتٙس ،قٙبؾبیی  ٚتٗییٗ ٕ٘بیٙس.


ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ احطثركی السأبت تطتیت زاز ٜقس ٜثطای وبٞف ضیؿه  ٚیب تٛا٘بیی ضؾیسٖ ثٝ

اٞساف تٗییٗ قس ،ٜأىبٖ اضظیبثی ٔزسز فٗبِیت ٞب ضا زاقت ٝثبقس.


السأبت ٔٛلتی  ٚزائٕی وبٙٞس ٜضیؿه ضا ث ٝارطا ٌصاقت ٚ ٝپؽ اظ ٔؿتٙسؾبظی ث ٝپطؾ ُٙوّیسی اثال٘ ٚ

احطثركی آٖ ٞب ضا ٔٛضز پبیف لطاض زٙٞس.


ؾبیط السأبت الظْ ٔب٘ٙس َطح ضیعی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ( )5.5ضا ثٛٓٙٔ ٝض ٔمبثّ ٝثب حٛازث ٚ

ضٚیسازٞب  ٚرجطاٖ احطات  ٚپیبٔسٞبی احتٕبِی ،تحت پٛقف لطاض زٙٞس.


ذُطات ٘بقی اظ ا٘زبْ السأبت پیكٍیطا٘ ٚ ٝانالحی ضا قٙبؾبیی ٕ٘بیٙس.

لبثّیت تحُٕ پیبٔسٞبی ضیؿه  ٚاحطات آٖ ضا زض ٔمبثُ ٔٗیبضٞبی اظ پیف تٗییٗ قسٛٔ ٜضز اضظیبثی لطاض زٙٞس.
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 .5طرح ریسی

ایٗ ثرف ث ٝچٍٍ٘ٛی َطح ضیعی فٗبِیت ٞبی وبضی قبُٔ السأبت وبٙٞس ٜضیؿه (فطایٙس اضظیبثی ٔ ٚسیطیت
ضیؿه) ٔی پطزاظز .ایٗ ثرف ٕٞچٙیٗ قبُٔ َطح ضیعی ثطای فٗبِیت ٞب ّٕٖ ٚیبت ربضیٔ ،سیطیت تغییط ٚ
تٛؾٗ ٝالسأبت الظْ ثٛٓٙٔ ٝض ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ٔی قٛز.

.1.5ولیبت
قطوت ثبیؿتی زض ثط٘بٔ ٝوالٖ فٗبِیت ٞبی ذٛزَ ،طح ٞبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚ HSEاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ضا
ثٍٙزب٘س .ایٗ َطح ٞب قبُٔ ٔٛاضز ظیط ذٛاٙٞس ثٛز:


تٛنیف  ٚتكطیح نطیح اٞساف؛



تٗییٗ ٔؿئِٛیت ٞب ثٛٓٙٔ ٝض تسٚیٗ اٞساف  ٚزؾتیبثی ث ٝآٖ ٞب  ٚضٖبیت اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زض تٕبْ

فٗبِیت ٞب  ٚزض وّی ٝؾُٛح ؾبظٔب٘ی؛


ضٚـ ٞبی زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف؛
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اِعأبت ٔٙبثٕ؛



ثط٘بٔ ٝظٔب٘ی اؾتمطاض  ٚارطا؛



ثط٘بٔٞ ٝبیی ثطای ایزبز اٍ٘یع ٚ ٜتكٛیك پطؾ ُٙرٟت ٟ٘بزیٕٛ٘ ٝٙزٖ فطHSE ًٙٞ؛



ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ثطای اضائ ٝاَالٖبت  ٚزضیبفت ثبظذٛضز ٔٙبؾت اظ پطؾ ُٙزضذهٛل ّٖٕىطز HSE؛



فطایٙسٞبیی ثطای قٙبذت ّٖٕىطز ذٛة فطزی ٌ ٚطٞٚی زض ٔٛيٖٛبت ٔطتجٍ ثب HSE؛



ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ثطای اضظیبثی  ٚپیٍیطی.

.2.5اًسجبم ٍ یىپبرچگی دارائی ّب
قطوت ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ آٖ و ٝتبؾیؿبت  ٚتزٟیعات ٔطتجٍ ثب فٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی HSEثب
ضٖبیت اِعأبت ؾالٔتی ،ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ٔ ٚتٙبؾت ثب آٖ فٗبِیت ٞب َطاحی ،ؾبذت ،ٝذطیساضی ،ثٟطٜ
ثطزاضیٍٟ٘ ،ساضی  ٚثبظضؾی ٔی ق٘ٛس  ٚزلیمبً ثب ٔالن ٞبی تٗطیف قس ٜؾبظٌبض٘س ،ضٚـ ٞبی ارطایی ایزبز ٚ
ثطلطاض ٕ٘بیس.
اضظیبثی ٞبی پیف اظ ذطیس  ٚپیف اظ ؾبذت تبؾیؿبت  ٚتزٟیعات ثبیؿتی قبُٔ اضظیبثی ضٚقٗ  ٚنطیح اظ ضٖبیت
اِعأبت ؾالٔتی ،ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ثٛز ٚ ٜثط َطاحی ثٖٛٙ ٝاٖ ثٟتطیٗ الساْ پیكٍیطا٘ ٝرٟت وبٞف
ضیؿه  ٚاحطات ٘بُّٔٛة  ،HSEتبویس ٕ٘بیس.
ؾیؿتٓ ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ٔطث ٌٛث ٝحه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘ؿزبْ  ٚیه پبضچٍی زاضائی ٞب ثبیؿتی (ثٕٞ ٝطاٜ
ؾبیط ٖٛأُ) ا٘ؿزبْ ؾبذتبضیٖٛ ،أّی و ٝا٘زبْ فطایٙسٞب ضا ثٔ ٝربَطٔ ٜی ا٘ساظ٘س ،وٙتطَ حطیك  ٚؾیؿتٓ ٞبیی
ثطای حفبْت ،ضزیبثی ،ذبٔٛـ ؾبظی  ٚتٛلف وبض ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ّٕٖ ٚیبت ٘زبت ضا زض
ثطٌیط٘س.
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ٞطٌ ٝ٘ٛا٘حطاف اظ َطاحی ٞب ٚاؾتب٘ساضزٞبی تبییس قس ،ٜتٟٙب پؽ اظ ثبظٍ٘طی  ٚتبییس تٛؾٍ اقربل شی نالح ٚ
ٔؿئ ٚ َٛیب لبٌ٘ ٖٛصاضاٖ أىبٖ پصیط ثٛز ٚ ٜزالیُ ُٔٙمی ایٗ ا٘حطاف ثبیؿتی ٔؿتٙس ٌطزز.

 .3.5رٍش ّبی اجرایی ٍ دستَرالعول ّبی وبری
 .1.3.5ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی
فٗبِیت ٞبیی و ٝثٚ ٝاؾُٖ ٝسْ ٚرٛز ضٚـ ٞبی ارطایی ٔىتٛة ،ا٘حطاف اظ ذٍ ٔكی  ٚ HSEیب ٖس َٚاظ
اِعأبت لب٘٘ٛی یب اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز زض آٖ ٞب أىبٖ پصیط اؾت ،ثبیؿتی ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض ٌیط٘س .ثٛٓٙٔ ٝض
حه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘ؿزبْ فٙی  ٚا٘تمبَ احطثرف زا٘ف ّٔٛٗٔ ٚبت  ٚچٍٍ٘ٛی ارطای آٖ ٞب ،تٛؾٍ پطؾ ُٙذٛز
قطوت  ٚیب ٕ٘بیٙسٌبٖ آٖ ،ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚیب اؾتب٘ساضزٞبی الظْ ثبیؿتی تٗطیف ٔ ٚسٔ ٚ ٖٚىتٛة ٌطز٘س.
وّی ٝضٚـ ٞبی ارطایی ٔس ٖٚثبیؿتی ثب ظثبٖ ؾبزٚ ،ٜايح  ٚث ٝزٚض اظ ٞطٌ ٝ٘ٛاثٟبْ  ٚلبثُ ف ٟٓثیبٖ ٌطزیس،ٜ
ٔؿئِٛیت افطاز زض آٖ ٔكرم قس ،ٜضٚـ ٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض آٖ ثیبٖ  ٚزض نٛضت أىبٖ ث ٝاؾتب٘ساضزٞب ( ٚ
وسٞبی ّٖٕیبتی)  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز اؾتٙبز ٕ٘بیٙس.
ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ضٖبیت ذٍ ٔكی  ٚ HSEاِعأبت ٚاثؿت ٝتٛؾٍ پیٕب٘ىبضاٖ  ٚافطازی و ٝاظ َطف
قطوت فٗبِیت ٔی ٕ٘بیٙسٚ ،رٛز ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای ذطیس  ٚفٗبِیت ٞبی لطاضزازی اِعأی اؾت.

 .2.3.5تسٚیٗ زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی
زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی زض ٚالٕ ضٚـ ارطای ْٚبیف تٛؾٍ پطؾ ُٙذٛز قطوت ( ٚیب افطازی و ٝاظ َطف قطوت
وبض ٔی وٙٙس)  ٚیب ٕ٘بیٙسٌبٖ آٖ ٞب ضا ثیبٖ ٔی ٕ٘بیٙس .زضذهٛل ْٚبیف ثحطا٘ی  HSEو ٝپیبٔسٞبی ٘بُّٔٛة
ثبِم ٜٛؾالٔتی ،ایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ثطای آٖ ٔتهٛض اؾت ،ایٗ زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ثبیس ٔسٌ ٖٚطزیسٚ ٜ
ث ٝپطؾٔ ُٙطث َٝٛاثال٘ ٌطز٘س.
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 .4.5هدیریت تغییر
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای َطح ضیعی  ٚوٙتطَ زائٕی  ٚیب ٔٛلتی ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط زض تطویت ٘یطٚی
ا٘ؿب٘ی ،وبضٌبٞ ٜب ،فطایٙسٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض ارتٙبة اظ ثطٚظ پیبٔسٞبی ٘بُّٔٛة ؾالٔتی ،ایٕٙی ٚ
ظیؿت ٔحیُی ایزبز ،ثطلطاض ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘بیس.
ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب ٔٛيٖٛبت  ٚ HSEثطاؾبؼ ٔبٞیت تغییطات  ٚپیبٔسٞبی ثبِم ٜٛآٖ ٞب تٟیٝ
ٌطزیس ٚ ٜزض ثطٌیط٘سٛٔ ٜاضز ظیط ثبقس:


قٙبؾبیی ٔ ٚؿتٙسؾبظی تغییطات پیكٟٙبزی ٘ ٚح ٜٛارطای آٖ ٞب؛



تٗییٗ ٔؿئِٛیت ثبظٍ٘طی  ٚحجت ذُطات ٘ HSEبقی اظ تغییطات لبثُ ا٘زبْ  ٚیب ارطای آٖ ٞب؛



ٔؿتٙسؾبظی تغییطات ٔٛضز تٛافك  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض ارطای تغییطات قبُٔ:
السأبت ٔطث ٌٛث ٝقٙبؾبیی ذُطات  ٚاضظیبثی السأبت وبٙٞس ٜضیؿه  ٚپیبٔسٞبی آٖ ٞب؛
اِعأبت آٔٛظقی  ٚاضتجبَی؛
ٔحسٚزیت ظٔب٘ی /زضنٛضت ٚرٛز؛
پبیف  ٚتهسیك اِعأبت؛
ٔٗیبضٞبی پصیطـ  ٚالسأبت الظْ االرطا زضنٛضت ٘مم ٖ ٚسْ ضٖبیت ٔٗیبضٞب



ٔؿئِٛیت  ٚاذتیبض تبییس ارطای تغییطات پیكٟٙبزی.

ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ثیبٖ ٌط چٍٍ٘ٛی تفؿیط  ٚاضظیبثی لٛا٘یٗ رسیس ،اِحبلیٞ ٝب  ٚانالحبت اٖٕبَ قسٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ چٍٍ٘ٛی ثبظٍ٘طی اِعأبت ٘ٓبضتی و ٝثبیؿتی زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٛٓٙٔ HSEض ٌطز٘س ،ثبقٙس.
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ثٛٓٙٔ ٝض ٔسیطیت  HSEزض ّٖٕیبت رسیس (ثطای ٔخبَ تٛؾٗ ٝفٗبِیت ٞب ،وبٞف ؾطٔبیٌ ٝصاضیٔ ،حهٛالت،
ذسٔبت  ٚثب فطایٙسٞبی رسیس)  ٚیب انالحبت اٖٕبَ قس ٜزض ّٖٕیبت وٙٔ ٝزط ث ٝتغییطات ٔٙٗٔ ٚ ٟٓی زاض زض
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٌ HSEطزیس ،ٜثبیؿتی َطح ٞبی رساٌب٘ ،ٝثطای تهطیح ٔٛاضز ظیط اتربش  ٚثطلطاض ٌطز٘س:


اٞساف  HSEو ٝثبیؿتی ث ٝآٖ ٞب زؾت یبفت؛



ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف؛



تبٔیٗ ٔٙبثٕ الظْ رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف ،HSE



ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای اٖٕبَ تغییطات  ٚانالحبتٍٕٞ ،بْ ثب پیكطفت پطٚغٜ؛



ٔىب٘یؿٓ ٞبی انالحی و ٝثبیؿتی پبؾرٍٛی ٘یبظٞبی رسیس ،چٍٍ٘ٛی ارطا  ٚاضظیبثی وفبیت آٖ ٞب ثبقٙس.

 .5.5طرح ریسی برای همببلِ بب ضرایط اضطراری
قطوت ثبیؿتی اظ َطیك تزعی ٚ ٝتحّیُ ؾیؿتٕبتیه  ٚثبظٍ٘طی ازٚاضی ،ضٚـ ٞبی ارطایی ضا ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی
قطایٍ ايُطاضی ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس .ؾٛاثك ٔطث ٌٛث ٝقٙبؾبیی قطایٍ ايُطاضی ثبِم ٜٛثبیؿتی حجت قس ٚ ٜثٝ
ٔٛٓٙض حه َٛإَیٙبٖ اظ ٚاوٙف احطثرف ٔ ٚمبثّٙٔ ٝبؾت ثب آٟ٘ب زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٙبؾت ث ٝضٚظ ٌطز٘س.
قطوت ثبیؿتی َطح ٞبیی ثطای ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ثبِم ٜٛایزبزٔ ،ؿتٙس ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘ٛز ٚ ٜایٗ َطح ٞب ضا
زض اذتیبض پطؾٚ ُٙاحسٞبی ظیط لطاض زٞس:


پطؾ ُٙفطٔب٘سٞی  ٚوٙتطَ؛



ذسٔبت اٚضغا٘ؽ /ذسٔبت؛



پطؾ ٚ ُٙپیٕب٘ىبضا٘ی ؤٕ ٝىٗ اؾت تحت تبحیط لطاض ٌیط٘س؛



افطاز زیٍطی (غیط اظ پطؾ ٚ ُٙپیٕب٘ىبضاٖ) ؤٕ ٝىٗ اؾت تحت تبحیط لطاض ٌیط٘س.
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َطح ٞبیی و ٝثطای ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ایزبز ٔی ق٘ٛس ،ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا پٛقف زٙٞس؛


ؾبظٔبٖٔ ،ؿئِٛیت ٞب ،اذتیبضات  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثطای ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی  ٚوٙتطَ فزبیٕ ٚ

ؾٛا٘ح ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی ثطلطاضی اضتجبَبت زاذّی  ٚذبضری؛


ؾیؿتٓ ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض فطا ٓٞآٚضزٖ پٙبٍٞب ٜثطای پطؾّٕٖ ،ُٙیبت ٘زبت  ٚالسأبت

زضٔب٘ی؛


ؾیؿتٓ ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی ،وبٞف  ٚپبیف احطات ظیؿت ٔحیُی ٘بقی اظ فٗبِیت

ٞبی لبثُ ا٘زبْ زض قطایٍ ٛٔ ٚلٗیت ٞبی ايُطاضی؛


ضٚـ ٞبی ارطایی رٟت ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ٔؿئٛالٖ ،الٛاْ  ٚؾبیط ٌطٞ ٜٚبی ٚاثؿتٝ؛



ؾیؿتٓ ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثطای حُٕ ٘ ٚمُ تزٟیعات ،تبؾیؿبت  ٚپطؾ ُٙقطوت؛



تٕٟیسات  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ثطای تزٟیع ٔٙبثٕ قرم حبِج /ذبضری ثٛٓٙٔ ٝض حٕبیت زض قطایٍ

ايُطاضی؛


تٕٟیساتی رٟت آٔٛظـ ٌطٞ ٜٚبی ٘زبت  ٚآظٔٛزٖ ؾیؿتٓ ٞبی اٚضغا٘ؽ  ٚضٚـ ٞبی ارطایی.

ثٛٓٙٔ ٝض احطثركی َطح ٞبی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ،قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطلطاض ٕ٘بیس تب ثساٖ
ٚؾیّ ٝایٗ َطح ٞب ضا ثب ایزبز  ٚتّٗیٓ ؾٙبضیٞٛبی ٔرتّف  ٚؾبیط تٕٟیسات ٚاثؿت ،ٝزض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٙبؾت،
ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زٞس .ایٗ َطح ٞب ثبیؿتی ثطاؾبؼ تزطثیبت ث ٝزؾت آٔسٛٔ ،ٜضز ثبظٍ٘طی لطاض ٌیط٘س.
ثٛٓٙٔ ٝض اضظیبثی ازٚاضی تزٟیعات ٔٛضز ٘یبظ زض ٔٛالٕ ايُطاضیٍٟ٘ ،ساضی  ٚآٔبزٌی ایٗ تزٟیعات ثبیؿتی ضٚـ
ٞبی ارطایی ایزبز  ٚثطلطاض ٌطز٘س.
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 .6اجرا ٍ پبیص

ایٗ ثرف ث ٝچٍٍ٘ٛی ارطا  ٚپبیف فٗبِیت ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ السأبت انالحی زض نٛضت ِعْٚ
ٔی پطزاظز.

.1.6فعبلیت ّب ٍ ٍظبیف
فٗبِیت ٞب ْٚ ٚبیف ثبیؿتی ثط َجك ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی و ٝزض ٔطحَّ ٝطح ضیعی  ٚیب
لجُ اظ آٖ  ٚثطاؾبؼ ذٍ ٔكی HSEتٟیٌ ٝطزیس ،ٜا٘زبْ ق٘ٛس .ایٗ فٗبِیت ٞب زض ؾُٛح ٔرتّف ث ٝقطح ظیط
لبثُ ارطا اؾت:


تٛؾٗ ٝاٞساف ضاٞجطزی َ ٚطح ضیعی فٗبِیت ٞبی ؾُح ثبالی ؾبظٔبٖ ثب تٛر ٝث ٝذٍ ٔكی  ،HSEزض

ؾُح ٔسیطیت اضقس ارطا ٔی ٌطزز؛
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تٟیٔ ٚ ٝىتٛة ٕ٘ٛزٖ زؾتٛضإُِٗ ٞب ٞ ٚسایت فٗبِیت ٞب (قبُٔ ٔزٕ ٖٝٛای اظ ْٚبیف) وٕٛٗٔ ٝالً قىُ

َطح ٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی ضا ث ٝذٛز ٔی ٌیط٘س ،ثط ٖٟس ٜؾُٛح ٔسیطیتی  ٚؾطپطؾتی اؾت؛


زض ؾُٛح ارطایی ،پیطٚی اظ زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ٔىتٛة زضذهٛل چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ ْٚبیف  ٚثطاؾبؼ

ؾیؿتٓ ٞبی الظْ ثطای ا٘زبْ وبض ایٕٗ (ٔب٘ٙس ٔزٛظ قط ٔٚوبض ،ضٚـ ٞبی ارطایی ا٘زبْ ّٖٕیبت  ٓٞظٔبٖ ،ضٚـ
ٞبی ارطایی ٔطث ٌٛث ٝتٛلف وبض ٓ٘ ٚبٔٙبٔٞ ٝبی ا٘زبْ ّٖٕیبت ٔزبظ) ا٘زبْ ٔی ٌیطز.
ٔسیطیت ثبیؿتی ٔؿئِٛیت ارطا  ٚتهسیك ا٘زبْ ْٚبیف  ٚفٗبِیت ٞب ضا ُٔبثك ثب ضٚـ ٞبی ارطایی ثطٖٟسٌ ٜطفتٝ
 ٚاظ اُ٘جبق فٗبِیت ٞبی نٛضت ٌطفت ٚ ٝثب ضٚـ ٞبی ارطایی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیسٔ .ؿئِٛیت  ٚتٟٗس ٔسیطیت
ث ٝارطای ذٍ ٔكی ٞب َ ٚطح ٞب ٖال ٜٚثط ؾبیط ْٚبیف ،قبُٔ حه َٛإَیٙبٖ اظ زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٚ
اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ٖ ٚسْ ٘مى ٔحسٚزیت ٞبی وٙتطِی اؾتٔ .سیطیت ثبیؿتی ثب پبیف فطایٙسٞب اظ وفبیت
ّٖٕىطز  HSEقطوت إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.

.2.6پبیص
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض پبیف رٙجٞ ٝبی ٔطث ٌٛث ٝوبضآیی ّٖٕىطز  HSEضا ایزبز  ٚثطلطاض
ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜؿجت ث ٝحفّ ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٘تبیذ حبنُ اظ پبیف ،الساْ ٕ٘بیس .ثطای فٗبِیت ٞب  ٚیب ٔٙبَك ٔطث،َٝٛ
قطوت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝا٘زبْ فٗبِیت ٞبی ظیط ٔجبزضت ٚضظز:


قٙبؾبیی ٔ ٚؿتٙسؾبظی اَالٖبت ث ٝزؾت آٔس ٜاظ پبیف  ٚتهطیح زلت ٔٛضز ٘یبظ زض تفؿیط ٘تبیذ؛



تٗییٗ ٔ ٚؿتٙسؾبظی فطایٙسٞبی پبیف ،تٙبٚة ٔ ٚىبٖ یبثی اضظیبثی ٞب؛



ایزبز ،ثطلطاضیٔ ،ؿتٙسؾبظی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطضؾی  ٚتفؿیط زازٞ ٜب؛
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ایزبز ،ثطلطاضیٔ ،ؿتٙسؾبظی السأبت لبثُ ا٘زبْ زض ٔٛاضزی و٘ ٝتبیذ ثب اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز  ٓٞذٛا٘ی

٘ساضز؛ ()6.4 ٚ 5.4.4.4


اضظیبثی ٔ ٚؿتٙسؾبظی اٖتجبض زازٞ ٜبی ث ٝزؾت آٔسٍٙٞ ٜبٔی و ٝؾیؿتٓ ٞبی پبیف ثٓ٘ ٝط ٘بوبضآٔس

ٔی آیٙس؛


ؾیؿتٓ ٞبی حفبْتی ثٛٓٙٔ ٝض ٔمبثّ ٝثب ٖسْ تٗبزَ  ٚیب ذؿبضات احتٕبِی.

ثٛٓٙٔ ٝض ا٘زبْ پبیف ٞبی فٗبَ  ٚیب ٔٙفُٗ ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ایزبز  ٚثطلطاض ٌطز٘س .پبیف فٗبَ ثٝ
ٔٛٓٙض حه َٛإَیٙبٖ اظ ضٖبیت اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ، HSEزؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚاُ٘جبق ّٖٕىطز ٚ HSE
اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز نٛضت ٔی ٌیطز  ٚاَالٖبتی ضا زض غیبة ٞطٌ ٝ٘ٛضٚیساز ،ثیٕبضی  ٚیب ذؿبضت ثٔ ٝحیٍ
ظیؿت فطأ ٓٞی آٚضز .پبیف ٔٙفُٗ ،اَالٖبتی زضذهٛل ضٚیسازٞبی ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾتٕٞ( ٝب٘ٙس قج ٝحٛازث،
ثیٕبضی  ٚیب ذؿبضات ثٚ ٝرٛز آٔس ٜثٔ ٝحیٍ ظیؿت) فطا ٓٞآٚضز ٚ ٜثیٙكی ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی اظ ٚلٔٛ
ضٚیسازٞبی ٔكبث ٝزض آیٙس ،ٜایزبز ٔی ٕ٘بیٙس.

.3.6سَابك
قطوت ثبیؿتی ٔىب٘یؿٕی ثطای حجت ؾٛاثك ثٛٓٙٔ ٝض ٕ٘بیبٖ ؾبذتٗ اُ٘جبق ذٍ ٔكی  ٚ HSEاِعأبت آٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ حجت ٔیعاٖ پیكطفت زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٚ ٜاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ایزبز  ٚثطلطاض
ٕ٘بیس .ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘ؿزبْ ،لبثّیت زؾتطؾی  ٚوٙتطَ چٙیٗ ؾٛاثمی
و ٝزضثطٌیط٘س ٜؾٛاثك ٔطث ٌٛث ٝپیٕب٘ىبضاٖ ،ذطیس٘ ،تبیذ ٕٔیعی ٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞب ( ،)7ؾٛاثك آٔٛظقی (ٚ )2.4.3
ؾٛاثك پعقىی پطؾ ُٙاؾت ،ایزبز  ٚثطلطاض ٌطز٘س.
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ضٚـ ارطایی زیٍطی ٘یع ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض تٗییٗ ٔست ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی ؾٛاثك ،لبثّیت زؾتطؾی  ٚیب ٔحطٔب٘ٝ
ثٛزٖ ایٗ ؾٛاثك ایزبز  ٚثطلطاض ٌطزز.

 .4.6عدم اًطببق ٍ الدام اصالحی
قطوت ثبیؿتی ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ٔطث ٌٛث ٝثطضؾی  ٚتحمیك  ٚالسأبت انالحی ضا زض نٛضت ثطٚظ ٖسْ
اُ٘جبق ثب اِعأبت تٗطیف قس ٜزض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ّٕٖ ،HSEىطز ٘ ٚتبیذ آٖ تٗطیف ٕ٘بیسٛٔ .لٗیت ٞبی ٖسْ
اُ٘جبق ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝؾیّ ٝپبیف ثط٘بٔ ٝضیعی قس ،ٜاضتجبٌ ثب پطؾ ،ُٙپیٕب٘ىبضأٖ ،كتطیبٖ ،ؾبظٔبٖ ٞبی
زِٚتی یب ربٔٗ ٚ ٝیب حتی ٔكبٞس ٚ ٜثطضؾی ضٚیسازٞب ٔكرم ق٘ٛس.
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای ا٘زبْ ایٗ ٌ ٝ٘ٛثطضؾی ٞب  ٚالسأبت انالحی ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس ثٌٝ٘ٛ ٝ
ای و ٝيٕٗ ٔسیطیت ٔزعای ٞط یه اظ فٗبِیت ٞب ْٚ ٚبیف ،زض ٔكٛضت ثب ٕ٘بیٙسٔ ٜسیطیت اظ ارطای ٔٛاضز ظیط
إَیٙبٖ یبثس:


آٌبٕٛ٘ ٜزٖ َطف ٞبی شی ضثٍ؛



تٗییٗ ؾّؿّّٖ ٚ ُّٖ ٝت (ُّٖ) ضیك ٝای؛



ایزبز َطح الساْ انالحی  ٚیب ثٟجٛز ٚيٗیت؛



آغبظ السأبت پیكٍیطا٘ٔ ٝتٙبؾت ثب ٔبٞیت ٖسْ اُ٘جبق ثٚ ٝرٛز آٔسٜ؛



اٖٕبَ وٙتطَ ٞبی الظْ ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘زبْ السأبت پیكٍیطا٘ ٝاحطثرف؛



تزسیس ٘ٓط زض ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض ٔٙؿزٓ ٕ٘ٛزٖ السأبت پیكٍیطا٘ٝ؛



ا٘تمبَ  ٚاثال٘ تغییطات ٔطث َٝٛث ٝپطؾ ُٙشی ضثٍ  ٚارطای آٟ٘ب.
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تٗییٗ ُّٖ

َطح ضیعی الساْ

آغبظ السأبت پیكٍیطا٘ٝ

اٖٕبَ وٙتطَ
تزسیس ٘ٓط زض ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚاثال٘ تغییطات

.5.6گسارش دّی رٍیدادّب
ثٛٓٙٔ ٝض حجت زاذّی ٌ ٚعاضـ زٞی ضٚیسازٞب ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط ّٖٕىطز  HSEتبحیط زاقت ٚ ٝیب ٔتبحط اظ آٖ
ثبقٙس ،قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس تب زض ٘تیز ٝآٖ ثتٛاٖ زضؼ ٞبی آٔٛذت ٝاظ ایٗ
ضٚیسازٞب ضا زض السأبت ٔٛحط ثٗسی ث ٝوبض ثؿت.
ٖال ٜٚثط آٖ ثبیؿتی ٔىب٘یؿٓ تٗطیف قس ٜای ثطای اضائٌ ٝعاضـ ضٚیسازٞب ث ٝؾبظٔبٖ ٞبی ٘ٓبضتی ٔ ٚطارٕ لب٘٘ٛی
زض ٔحسٚز ٜای و ٝتٛؾٍ لب٘ ٖٛتٗطیف قس ٚ ٜیب حتی ٚؾیٕ تط اظ آٖ زض ٔحسٚز ٜای و ٝذٍ ٔكی قطوت
ثطاؾبؼ اضتجبَبت ذبضری ذٛز یه اِعاْ ٔحؿٛة ٕ٘ٛز ،ٜایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘ٛز.
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 .6.6پیگیری رٍیدادّب
 ٓٞقطایٍ ٖیٙی ٘ ٓٞ ٚمبٌ يٗف ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEوٙٔ ٝزط ث ٝثطٚظ ضٚیساز قس ،ٜثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض
لًبٚت زضؾت  ٚا٘زبْ السأبت ٔٙبؾت پیٍیطی تٛؾٍ افطاز ٔؿئٔ َٛكرم ق٘ٛسٔ .ىب٘یؿٓ ٔ ٚؿئِٛیت ٞبی
پیٍیطی ضٚیسازٞب ثبیؿتی ثَٛ ٝض زلیك  ٚث ٝنطاحت تٗییٗ ٌطز٘س .ایٗ ٔىب٘یؿٓ ٞب ثبیؿتی حتی إِمسٚض قجیٝ
ضٚـ ارطایی ثبقٙس تب ا٘زبْ السأبت انالحی زض ٔٛاضز ٔكبٞسٖ ٜسْ اُ٘جبق ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ،HSEأىبٖ
پصیط ٌطززٔ .ؿئِٛیت ٞبی تٗطیف قس ٜثطای پیٍیطی ضٚیسازٞب ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب قست ٚل ٚ ٔٛپیبٔسٞبی یه
ضٚیساز ثبقس.

 .7هویسی ٍ ببزًگری

ایٗ ثرف ث ٝاضظیبثی ازٚاضی ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ،HSEاحطثركی  ٚتٙبؾت آٖ ٔی پطزاظز.
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.1.7هویسی
قطوت ثبیؿتی ضٚـ ٞبی ارطایی ضا ثٛٓٙٔ ٝض ا٘زبْ ٕٔیعی ،ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ وٙتطَ فٗبِیت ٞبی َٕٔٗٛ
رٟت تٗییٗ ٔٛاضز ظیط ،ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس:


آیب ٖٙبنط  ٚفٗبِیت ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثب ثط٘بٔ ٚ ٝتٕٟیسات َطح ضیعی قس ،ٜاُ٘جبق زاضز  ٚآیب ثٝ

زضؾتی اؾتمطاض یبفت ٚ ٝارطا ٔی قٛز؟


آیب ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض ثطآٚضز ٜؾبذتٗ ذٍ ٔكی ،زؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚاؾتب٘ساضزٞبی

ّٖٕىطز  HSEقطوت ،احطثرف ثٛز ٜاؾت؟


آیب ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEاظ اِعأبت لب٘٘ٛی پیطٚی ٔی ٕ٘بیس؟



آیب فطنت ٞبی ثٟجٛز ؤ ٝی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝپیكطفت ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEقٛز ،قٙبؾبیی قس ٜا٘س؟ ثطای

ایٗ ٔٛٓٙض ثبیؿتی َطح ٕٔیعی ضا ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز ثبال اضائٕٛ٘ ٝز.


فٗبِیت ٞبی ٚیػٙٔ ٚ ٜبَمی و ٝثبیؿتی ٔٛضز ٕٔیعی لطاض ٌیط٘سٕٔ .یعی ٞب ثبیؿتی قبُٔ ؾیؿتٓ ٔسیطیت

 ٚ HSEزأٌ ٝٙؿتطـ  ٚاُ٘جبق آٖ ثب ؾبیط فٗبِیت ٞبی ارطایی  ٚزضثطٌیط٘سٖٙ ٜبنط ظیط اظ ٔسَ ؾیؿتٓ
ٔسیطیت  HSEثبقٙس:
ؾبظٔبٖٙٔ ،بثٕ ٔ ٚؿتٙسات
اضظیبثی ٔ ٚسیطیت ضیؿه؛
َطح ضیعی؛
ارطا  ٚپبیف.


تٙبٚة ٕٔیعی فٗبِیت ٞب ٙٔ ٚبَك ٚیػ ٜای و ٝثبیؿتی ٔٛضز ٕٔیعی لطاض ٌیط٘س .ثط٘بٔ ٝضیعی ٕٔیعی ثبیؿتی

ثطاؾبؼ ٘ ٔٛفٗبِیت ٞب  ٚتبحیط آٖ ٞب زض ّٖٕىطز ٕٞ ٚ HSEچٙیٗ ٘تبیذ ٕٔیعی ٞبی پیكیٗ نٛضت ٌیطز.


ٔؿئِٛیت ٞبی ٕٔیعی فٗبِیت ٞب  ٚیب ٔٙبَك ٚیػ ٜتٗییٗ ٌطزز.
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تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝب  ٚیب ضٚـ ٞبی ارطایی ثبیؿتی زضثطٌیط٘سٛٔ ٜاضز ظیط ثبقس:


ترهیم ٔٙبثٕ ثطای فطایٙس ٕٔیعی؛



اِعأبت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ٚ ٚیػٌی ٞبیی و ٝیه تیٓ ٕٔیعی ثبیس زاقت ٝثبقس ٔب٘ٙس:

اؾتمالَ ٕٔیعاٖ اظ فٗبِیت ٞبی ٔٛضز ٕٔیعی ثٛٓٙٔ ٝض لًبٚت ٔٙهفبٖ٘ ٚ ٝیٙی؛ترهم  ٚزا٘ف وبفی زض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی ٔٛضز ٕٔیعی؛حٕبیت اظ رب٘ت ؾبیط ٔترههبٖ زض نٛضت ِع.ْٚ

ضٚـ ا٘زبْ ٔ ٚؿتٙسؾبظی ٕٔیعی ٞب و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت فٗبِیت ٞبی ٔٛضز ٕٔیعی ٔی تٛا٘س قبُٔ

اؾتفبز ٜاظ پطؾف ٘بٔٞ ٝب ،چه ِیؿت ٞبٔ ،هبحجٞ ٝب ٔ ٚكبٞسات ٔؿتمیٓ ثبقس.


ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض ٌعاضـ یبفتٞ ٝبی ٕٔیعی ثٔ ٝؿئِٛیٗ شی ضثٍ زض ٔٙبَك  ٚیب

فٗبِیت ٞبیی وٛٔ ٝضز ٕٔیعی لطاض ٌطفتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ تٛری ٝافطازی وْٚ ٝیف ٝا٘زبْ السأبت انالحی  ٚیب فطنت
ٞبی ثٟجٛز ضا ثطٖٟس ٜزاض٘س .)6.6( .ایٗ ٌعاضـ ٞب ثبیؿتی ٔٛاضز ظیط ضا پٛقف زٞس:
اُ٘جبق یب ٖسْ اُ٘جبق ٖٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثب اِعٔبت تٗطیف قسٜ؛احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEاؾتمطاض یبفت ٝزض زؾتیبثی ث ٝاٞساف  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز؛ارطا  ٚاحطثركی السأبت انالحی ٘بقی اظ ٕٔیعی ٞبی پیكیٗ؛٘تبیذ  ٚپیكٟٙبزات.

ؾیؿتٓ ٕٔیعی  ٚپیٍیطی ارطای السأبت پیكٟٙبزی ٕٔیعی ٞب.



تٛظیٕ  ٚوٙتطَ ٌعاضـ ٞبی ٕٔیعی.
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 .2.7ببزًگری
ٔسیطیت اضقس قطوت ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ٔٙبؾت  ٚاحطثرف ثٛزٖ ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSEزض
فٛانُ ظٔب٘ی ٔٗیٗ ،ؾیؿتٓ ٔسیطیت ّٕٖ ٚ HSEىطز آٖ ضا ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض زٞس .ثبظٍ٘طی ثبیؿتی ثَٛ ٝض
ٔكرم قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثٛزِٚ ٜی ث ٝآٖ ٞب ٔحسٚز ٍ٘طزز:


٘یبظٞبی احتٕبِی ثطای تغییط زض ذٍ ٔكی  ٚاٞساف زض ؾبی ٝتغییط قطایٍ ٛٔ ٚلٗیت ٞب  ٚتٟٗس ث ٝثٟجٛز

زائٕی آٖ ٞب؛


ترهیم ٔٙبثٕ ثطای اؾتمطاض ٍٟ٘ ٚساضی ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE



ؾبیت ٞب ٔ ٚىبٖ ٞب ثطاؾبؼ اضظیبثی ذُطات  ٚضیؿه ٞب َ ٚطح ٞبی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ٛٔ ٚلٗیت ٞبی

ايُطاضی.
فطآیٙس ثبظٍ٘طی ثبیؿتی ٔؿتٙس قس٘ ٚ ٜتبیذ آٖ ثٛٓٙٔ ٝض تؿٟیُ ارطای تغییطات ٔ ٚتٗبلت آٖ حجت ٌطزز.
ثبظٍ٘طی ٞب ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض تمٛیت تالـ ٞبی ٔؿتٕط رٟت ثٟجٛز ّٖٕىطز  HSEا٘زبْ ٌیط٘س.
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هَارد تىویلی
.1

رّبری ٍ تعْد

اؾبؼ  ٚپبی ٝاؾتمطاض ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ،HSEضٞجطی  ٚتٟٗس ٔسیطیت قطوت  ٚآٔبزٌی رٟت تبٔیٗ ٔٙبثٕ وبفی
ثطای ارطای ٔٛيٖٛبت  HSEاؾت.
تٛر ٝذبل ث ٝإٞیت ٘مف ٔسیطیت اضقس ،تٛيیح ضٚقٙی اظ تٟٗسات اضائٔ ٝی ٕ٘بیسٞ .طٌ٘ ٝ٘ٛمم زض ا٘زبْ ایٗ
تٟٗسات ،اٖتجبض ذٍ ٔكی  ٚاٞساف HSEضا ذسق ٝزاض ٔی ؾبظز .تٟٗس ث ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض ؾُٛح
ٔرتّف ٔسیطیتیٖ ،ال ٜٚثط ؾبیط ضٚـ ٞب ،اظ َطیك ا٘زبْ السأبت ظیط ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز:


ترهیم ٔٙبثٕ الظْ ٔب٘ٙس ظٔبٖٙٔ ،بثٕ ٔبِی ثطای ارطای ٔٛيٖٛبت ُٔ ٚ HSEطح ثٛزٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه اٍِٛ

زض ا٘زبْ وبضٞبی ضٚظا٘ٝ؛


لطاضزازٖ ٔٛيٖٛبت  HSEزض ضاؼ زؾتٛض رّؿبت ٞیبت ٔسیطٜ؛



ٔكبضوت فٗبَ زض فٗبِیت ٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞبی  HSEزض ٔطوع  ٚیب ذبضد اظ ٔطوع؛



اثال٘ إٞیت  ٚ HSEتٛر ٝذبل ثٛٔ ٝيٖٛبت آٖ زض تهٕیٕبت وؿت  ٚوبض؛



ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ  ٚتبئیس ّٖٕىطز زض نٛضت زؾتیبثی ث ٝاٞساف،



تكٛیك وبضوٙبٖ ثطای اضائ ٝپیكٟٙبزات ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز ّٖٕىطز HSE؛



ٔكبضوت زض ارطای ثط٘بٔٞ ٝب  ٚالسأبت زض ٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی زض ٔٛيٖٛبت .HSE

ایفبی ٘مف ضٞجطی تٛؾٍ ٔسیطیت اضقس ثٛٓٙٔ ٝض تطٚیذ فطٙٔ ًٙٞبؾت ثطای ارطای نحیح  ٚاحطثرف ؾیؿتٓ
ٔسیطیت  HSEثؿیبض يطٚضی اؾتٔ .سیط اضقس ٔی تٛا٘س ٔكبضوت فٗبَ پطؾ ٚ ُٙپیٕب٘ىبضاٖ ضا ثطای ارطای
احطثرف ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثٚ ٝؾیّ ٝتطٚیذ  ٚتكٛیك فط ًٙٞثبٚض ،ایزبز اٍ٘یعـٔ ،ؿئِٛیت پصیطی
قرهی  ٚتٟٗس ثطاٍ٘یعز:
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ببٍر یب اعتمبد ث ٝتٕبیُ قطوت ثطای ثٟجٛز ّٖٕىطز  HSEو ٝثٛٓٙٔ ٝض اضائٌ ٝعاضـ ٞبی قفبف اظ

ضٚیسازٞب  ٚارطای احطثرف ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEيطٚضی اؾت.


اًگیسُ ثطای اضتمبء ّٖٕىطز قرهی زض ا٘زبْ ٔٛيٖٛبت  HSEثطاؾبؼ آٌبٞی ،زضنٔ ،ؿئِٛیت پصیطی ٚ

قٙبذت ٔخجت ٍ٘طـ ٞب  ٚضفتبضٞبی ٔخجت  ٚؾبظ٘س.ٜ


هطبروت فعبل وّی ٝپطؾ ُٙزض تٕبْ ؾُٛح ثٛٓٙٔ ٝض ارطای احطثرف ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEو ٝاِجتٝ

ثبیؿتی پؽ اظ ایزبز ثبٚض ،اٍ٘یعـ ٔ ٚكبضوت فٗبَ نٛضت ٌیطز.

.2خط هطی ٍ اّداف راّبردی
قطوت ثبیؿتی ضٚقی ثطای ا٘تكبض ذٍ ٔكی یه پبضچ ٚ HSE ٝیب ذٍ ٔكی ٞبی رساٌب٘ ٝزض ٔٛيٖٛبت
ؾالٔت ،ایٕٙی  ٚیب ٔحیٍ ظیؿت ث ٝوبض ٌیطز.
اضائ ،ٝتٛؾٗ ،ٝحٕبیت فٗبَ  ٚتبییس ذٍ ٔكی اظ ؾٛی ٔسیطیت اضقس (ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ اظ َطیك ا٘ٗىبؼ ُٔبِت زض
ٌعاضـ ؾبِیب٘ ٚ ٝیب وبتبِٛي قطوت) ،زض اذتیبض ٌطٞ ٜٚبی شیٙفٕ لطاض زازٖ  ٚحه َٛإَیٙبٖ اظ زضن آٖ تٛؾٍ
ایكبٖ ،ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.
قطوت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝقٙبؾبیی اِعأبت لب٘٘ٛی ثطای ارطای ذٍ ٔكی  ٚ HSEضٖبیت ایٗ اِعأبت الساْ ٕ٘بیس.
ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٕٔىٗ اؾت ذٍ ٔكی  HSEزض ٔٛيٖٛبت ؾالٔت  ٚایٕٙی قبُٔ تٟٗس ثٛٔ ٝاضز ظیط ثبقس:


ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی زض ٔٛيٖٛبت ؾالٔت  ٚایٕٙی ثطای تٕبْ ّٖٕیبت  ٚؾٗی زض ایزبز ٚ

تٛؾٗ ٝأبوٗ وبضی ث ٝزٚض اظ حبزحٝ؛


فطا ٓٞآٚضزٖ تؿٟیالت ٟٔٙسؾی ،وبضذب٘ ٚ ٝتزٟیعات ٍٟ٘ ٚساضی آٖ ٞب زض قطایٍ ُٕٔئٗ  ٚایٕٗ؛



ٔكبضوت ،نسالت  ٚقفبفیت زض ارطای ٔٛيٖٛبت ؾالٔت  ٚایٕٙی؛
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تٟٗس ٘ؿجت ث ٝاَالٔ ضؾب٘ی  ٚآٔٛظـ زضثبض ٜؾالٔت  ٚایٕٙی؛



فطا ٓٞآٚضزٖ آٔٛظـ ٞبی الظْ ثطای پطؾ ُٙثٛٓٙٔ ٝض ا٘زبْ وبض زض قطایٍ ایٕٗ  ٚؾبِٓ.

ذٍ ٔكی ظیؿت ٔحیُی ٕٔىٗ اؾت قبُٔ تٟٗس ثٛٔ ٝاضز ظیط ٌطزز:


ثط ٖٟسٌ ٜطفتٗ ٔؿئِٛیت ّٖٕیبت ثب تٛر ٝث ٝحفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت  ٚؾٗی زض وبٞف ضیؿه ٞبی

ظیؿت ٔحیُی تب حسالُ ؾُح لبثُ لجَٛ؛


وبٞف پؿٕب٘سٔ ،هطف ٔٛاز ،ؾٛذت  ٚا٘طغی؛



وبٞف  ٚرٌّٛیطی اظ ٞسض ضفتٗ ٘ ٚكت ٔٛاز زض نٛضت أىبٖ؛



تساضن ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی  ٚآٌب ٜؾبظی؛



ٔكبضوت زض فٗبِیت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت؛



وبٞف ذُطات  ٚاحطات ٘بٔٙبؾت ظیؿت ٔحیُی فٗبِیت ٞبی رسیس تب ؾُحی ُٔٙمی  ٚلبثُ لجَٛ؛



ا٘زبْ وبض رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف تٛؾٗ ٝالتهبزی پبیساض ظیؿت ٔحیُی.

ذٍ ٔكی قطوت ٞبیی ثب ؾٛاثك ذٛة زض ظٔیٕٔ ،HSE ٝٙىٗ اؾت ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜزاقت ٝثبقس:


إٞیت ؾبظٔبٖ ٔٛحط زض ٔسیطیت ٔٛفمیت آٔیع HSE؛



إٞیت اضتجبٌ ثب ٌطٞ ٜٚبی شیٙفٕ ٖ ٚاللٙٔ ٝس؛



٘یبظ ث ٝضٚیىطز ؾیؿتٕبتیه َ ٚطح ضیعی قس ٜزض ظٔیٔ ،HSE ٝٙب٘ٙس ؾبیط فٗبِیت ٞبی وؿت  ٚوبض؛



٘مف ٔسیطیت ثطای وٙتطَ ٘مبیهی ؤ ٝی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝضٚیساز قٛز.
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 .3سبزهبى ،هٌببع ٍ هستٌدسبزی
 .1.3سبختبر سبزهبًی ٍ هسئَلیت ّب
ذسٔبت پكتیجب٘ی ظٔب٘ی و ٝثٚ ٝؾیّ ٝذٛز قطوت  ٚیب ؾبظٔبٖ ٞبی ٔبزض تٟی ٚ ٝتساضن ٔی ق٘ٛس ،قبُٔ ذطیس
(ٔٛاز ،ذسٔبت لطاضزازی  ٚتزٟیعات) ،تبٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،تحمیك  ٚتٛؾٗ ،ٝضٚاثٍ ٖٕٔٛی ،حفّ ایٕٙی،
حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت  ٚؾالٔت قغّی ٔی قٛز .اذتهبل ٔؿئِٛیت ٞبی  HSEثؿتٍی ثٔ ٝبٞیت  ٚؾبذتبض
ٞط قطوت زاضز .ثطای ٔخبَ ثطذی اظ ایٗ ٔؿئِٛیت ٞب ث ٝقطح ظیط اؾت:


ٔسیطیت اضقس؛ وٟٖ ٝس ٜزاض ٔؿئِٛیت تٛؾٗ ،ٝتبٔیٗ ٔٙبثٕ ،ثبظٍ٘طی  ٚارطای ذٍ ٔكی  HSEاؾت.



ٔسیط ٔبِی /ثٛزرٝ؛ وٟٖ ٝس ٜزاض ٔؿئِٛیت ایزبز ،ثطلطاضی  ٚحفّ ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی ٚ

ثطآٚضز ٞعیٞ ٝٙب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبفٕ حبنُ اظ ارطای ٔٛيٖٛبت  HSEاؾت.


ٔسیطاٖ وّیّٕٖ ٝیبت اذتهبنی ،فٗبِیت ٞبّٕٖ ،یبت ٚ ٚاحسٞبی وؿت  ٚوبض؛ (ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ّٖٕیبت،

حفبضی ،اوتكبف ،تِٛیسٟٙٔ ،سؾی ،پكتیجب٘ی ،ثبظاضیبثی ،أٛض لطاضزازٞب ،تحمیك  ٚتٛؾٗ ،ٝذطیسٟٙٔ ،سؾی ،حمٛلی،
ٔبِی  ٚپطؾ ُٙؾبیت) وٟٖ ٝس ٜزاض اؾتمطاض ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEزض حٛظٔ ٜؿئِٛیت ذٛز  ٚثطلطاضی اضتجبٌ
ٔٛحط زٚرب٘ج ٝثب وبضوٙبٖ ظیطٔزٕ ٚ ٖٝٛتساضن ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٖٛبت ٔ HSEی ثبقٙس.

ً.2.3وبیٌدًُ /وبیٌدگبى هدیریت
ٕ٘بیٙس ٜیب ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطیت ،ثٛٓٙٔ ٝض ایفبی ٘مف ٔٛحط ،ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝقطوت  ٚفٗبِیت ٞبی آٖ ٚ
ٔٛيٖٛبت  ،HSEزا٘ف ّٔٛٗٔ ٚبت وبفی زاقت ٝثبقٙس .ایكبٖ ٖال ٜٚثط آٖ ؤ ٝؿئِٛیت  ٕٝٞرب٘جٕٞ ٝبٍٙٞی
فٗبِیت ٞبی ٔسیطیتی ٔ HSEیبٖ تٕبْ ْٚبیف ٌ ٚطٞ ٜٚب ضا ثطٖٟس ٜزاض٘س ،ثب ٔسیطاٖ نف زض وّیْٚ ٝبیف،
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فٗبِیت ٞب  ٚفطایٙسٞب فٗبالٕ٘ٞ ٝىبضی ٔی ٕ٘بیٙسٔ .سیطاٖ نفٔ ،ؿئ َٛاؾتمطاض  ٚحفّ ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
زض حٛظٔ ٜؿئِٛیت ذٛز ٔی ثبقٙس.
ثًٗی اظ قطوت ٞب ٕٔىٗ اؾت ٘مف ٔسیطیتی ضا زض پؿت ٞبی ٔرتّف ؾیؿتٓٔ ،ب٘ٙس ٔسیطیت  HSEتمؿیٓ
ٕ٘ٛز ٚ ٜیب ثرف ٖٕس ٜای اظ ْٚبیف ضا ثٔ ٝسیطاٖ نف ٚاٌصاض ٕ٘بیٙس .زض نٛضتی وٕ٘ ٝبیٙسٔ ٜسیطیت ْٚبیف
زیٍطی ٘یع زاقت ٝثبقس ،ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ٖسْ ثطٚظ اذتالَ  ٚتًبز ٔٙبفٕ ٔؿئِٛیت ٞبی ،HSE
ثبیؿتی تٛرٚ ٝیػ ٜای ث ٝایٗ ٔٛاضز ٔجص َٚزاقت.

 .3.3هٌببع
ترهیم ٔٙبثٕ ثبیؿتی ث ٌٝ٘ٛ ٝای نٛضت پصیطز و ٝارطای تٕبْ ثرف ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEضا ٔیؿط
ؾبظزٛٔ .يٖٛبت ٔٛضز تٛر ٝزض ایٗ ذهٛل ٖجبضتٙساظ:


ضٖبیت اِعأبت لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی زض تبؾیؿبت ،وبضذب٘زبت  ٚتزٟیعات؛



تبٔیٗ پطؾ ،ُٙتزٟیعات  ٚتبؾیؿبت ظیطثٙبیی ثطای ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی؛



لبثّیت زؾتطؾی ثٔ ٝسیطیتٍٙٞ ،بْ ا٘زبْ ٕٔیعی ٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞبی HSE؛



ترهیم ٔٙبثٕ ثطای تٛؾٗ ٝثبظاض.

ثؿت ٝث ٝقطایٍ ذبل قطوت ،ثبیؿتی أىبٖ ثٟطٌ ٜیطی اظ ذسٔبت ٔترههبٖ ٔ ٚكبٚضاٖ ثطای ٕ٘بیٙسٔ ٜسیطیت
 ٚؾبیط ٔسیطاٖ ،ثٛٓٙٔ ٝض ا٘زبْ احطثرف ْٚبیف فطا ٓٞثبقس .ترهیم ٔٙبثٕ الظْ  ٚوبفی ثطای ارطای ٔٛيٖٛبت
٘ ،HSEكبٖ ٌط تٟٗس پطؾٌ ٚ ُٙطٞ ٜٚبی شیٙفٕ ث ٝذٍ ٔكی  ٚاٞساف  HSEاؾت.
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 .4.3صالحیت ّب
ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ قبیؿتٍی افطاز ثطای ا٘زبْ ْٚبیف  ٚفٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی ٖ ،HSEال ٜٚثط تفٛیى
ٔؿئِٛیت ٞبٔ ،سیطیت ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝتٗییٗ ؾُٛح نالحیت ٞبی الظْ ثطاؾبؼ تٛا٘بیی ٞبٟٔ ،بضت ٞب ،تزبضة
قرهی  ٚآٔٛظـ ٞبی ضؾٕی الساْ ٕ٘بیس .فٗبِیت ٞب ٘ ٚمف ٞبیی ؤٕ ٝىٗ اؾت ّٖٕىطز  HSEضا تحت تبحیط
لطاض زٙٞس ،ثبیؿتی زض قطح ْٚبیف  ٚاضظیبثی ّٖٕىطز ِحبِ ٌطز٘س.
ثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚؾیؿتٓ إَیٙبٖ اظ نالحیت ؾبظٔبٖ یبفتٔ ٚ ٝؿتٙس ٔی تٛا٘س ا٘زبْ فطایٙسٞبی ظیط
ضا تؿٟیُ ٕ٘بیس:


تٗییٗ اِعأبت نالحیت ثطای ا٘زبْ فٗبِیت ٞبی ذبل؛



تٗطیف  ٚحجت ٔالن ٞبی نالحیت،



اضظیبثی افطاز ثطاؾبؼ ٔالن ٞبی تٗطیف قسٜ؛



ٔؿتٙسؾبظی  ٚتهسیك نالحیت ٞب زض نٛضت ِعْٚ؛



قٙبؾبیی رٙجٞ ٝبیی وٛٙٞ ٝظ تٛا٘بئی ٞبی پطؾ ُٙزض آٟ٘ب ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت؛



آٔٛظـ افطاز ثٛٓٙٔ ٝض افعایف نالحیت ٞب زض آٖ حٛظٞ ٜب؛



اضظیبثی ٔزسز نالحیت پطؾ ُٙزض فٛانُ ظٔب٘ی ٔٗیٗ؛



اضظیبثی نالحیت ٞب ثطای تغییط قغُ  ٚا٘زبْ فٗبِیت ٞبی رسیس ٔ ٚتٙبؾت ثب فٙبٚضی رسیس.

آٔٛظـ ،اظ رّٕ ٝزٚضٞ ٜبی ثبظآٔٛظی ،ث ٝحه َٛإَیٙبٖ اظ ٔٛاضز ظیط وٕه ٔی ٕ٘بیس:


وّی ٝپطؾ ُٙلبزض ثٔ ٝكبضوت فٗبَ زض ارطای ذٛة ٔٛيٖٛبت  HSEذٛاٙٞس ثٛز.



افطاز تبظٚ ٜاضز  ٚپطؾّٙی وْٚ ٝبیف رسیس ،وبض ثب تزٟیعات  ٚیب ضٚـ ٞبی ارطایی رسیس ث ٝآٖ ٞب ٔحَٛ

قس٘ ،ٜمف ٔ ٚؿئِٛیت ذٛز زض لجبَ ٔٛيٖٛبت  HSEضا زضن ٔی وٙٙس.
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ٔسیطاٖ ،ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEضا وبٔالً زضن ٕ٘ٛز ،ٜزا٘ف الظْ رٟت ایفبی ٘مف ٔٛحط زض حٛظ ٜفٗبِیت ذٛز ضا
وؿت ٕ٘ٛز ٚ ٜثٗٔ ٝیبضٞبیی و ٝاحطثركی فٗبِیت آٖ ٞب ثساٖ ٚؾیّٛٔ ٝضز اضظیبثی لطاض ٔی ٌیط٘س ،آٌبٞی
ٔی یبثٙس.

 .5.3پیوبًىبراى
پیٕب٘ىبضاٖ  ٚپیٕب٘ىبضاٖ فطٖی٘ ،مف ٕٟٔی زض نٗٙت ایفب ٔی ٕ٘بیٙس  ٚاغّت ٍٕٞبْ ثب ٘یطٞٚبی قطوت ،وبض
ٔی وٙٙس .فٗبِیت ٞبیی و ٝآٖ ٞب ا٘زبْ ٔی زٙٞس (ٔب٘ٙس ؾبذت  ٚؾبظ  ٚیب ٍٟ٘ساضی) ٖٕٔٛبً غیطٕٔٗ ٚ َٛزض
قطایٍ ٚ ٚيٗیت ٞبی ذُطؾبظ اؾت.
آٔبضٞب  ٚؾٛاثك ایٕٙی ٕٔٗٛالً ثط ایٗ ٘ىت ٝزالِت زاض٘س و ٝپطؾ ُٙپیٕب٘ىبضاٖ ثیف اظ پطؾ ُٙقطوت زض ٔٗطو
ضٚیسازٞب  ٚآؾیت ٞب لطاض زاقت ٚ ٝاظ َطفی وٕتط ٘ؿجت ث ٝذُطات ٚیػ ٜؾبیت آقٙبیی زاض٘س .ثٕٞ ٝیٗ زالیُ
تمبثُ  ٚتٗبُٔ ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEقطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ ٘ ٚیع پیٕب٘ىبضاٖ فطٖی اظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض
اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ثبیؿتی تٛر ٝذبل ثٛٔ ٝاضز ظیط ٔجصٌ َٚطزز:


ثطلطاضی اضتجبٌ نحیح  ٚضٚقٗ ٔیبٖ پطؾ ُٙقطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ زض تٕبْ ؾُٛح؛



ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی ثطای ٔسیطیت تغییطات،



ؾیؿتٓ ٞبی نسٚض ٔزٛظ قط ٔٚث ٝوبض،



ٌعاضـ زٞی  ٚپیٍیطی ضٚیسازٞب؛



َطح ٞبی ايُطاضی  ٚثطلطاضی اضتجبٌ زض قطایٍ ايُطاضی؛



ٕٔیعی  ٚثبظٍ٘طی؛



ا٘تمبَ اَالٖبت زضذهٛل ذُطات  ٚضیؿه ٞبی ٔتٛر ٝافطاز ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مف ٞب ٔ ٚؿئِٛیت ٞب زض

ٔسیطیت ضیؿه.
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ٌطچ ٝفٗبِیت ٞبی لطاضزازی ثبیؿتی زض ؾبیط ثرف ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٘ HSEیع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س.

 .6.3ارتببط
اضتجبٌ ٔٛحط ٘یبظٔٙس تٛر ٝزلیك ث ٝپیبْ ٞبی لبثُ ا٘تمبَ ،اَالٖبت لبثُ زؾتیبثی ٕٞ ٚچٙیٗ ضؾب٘ ٝاضتجبَی ٔٛضز
اؾتفبز ٜاؾت .اضتجبٌ ٔٛحط زَٚطف ٝزضذهٛل ٔٛيٖٛبت ( HSEقبُٔ ثط٘بٔٞ ٝبی آٌب ٜؾبظی  ٚفٗبِیت ٞبیی وٝ
ٔٙحهطاً ٚیػٔ HSE ٜی ثبقٙس) ٖبُٔ اٍ٘یعقی ٕٟٔی ثطای ٞسایت پطؾ ُٙث ٝؾٕت تٛر ٝذبل ثٛٔ ٝيٖٛبت
 HSEاؾت.
ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ظثبٖ  ٚقی ٜٛثیبٖ ٔٙبؾت ثٚ ٝیػٍٙٞ ٜبْ ا٘تمبَ اَالٖبت فٙی ث ٝافطاز غیطٔترهم ثؿیبض ٟٔٓ
اؾت .ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی ٔطث ٌٛث ٝفٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی ٔ( HSEب٘ٙس زؾتٛضإُِٗ ٞبی ترّیٝ
ايُطاضی  ٚالسأبت رجطا٘ی ٍٙٞبْ ٘كت ٘فت) ثبیؿتی ث ٝظثبٖ  ٚقی ٜٛای ثبقس و ٝثطای پطؾ ُٙؾبیت لبثُ ٓٞ
ثبقس .قٙبؾبیی ٔٛإ٘ فطٍٙٞی  ٚظثب٘ی زض ثطلطاضی اضتجبٌ (ٔب٘ٙس پطؾّٙی و ٝظثبٖ ٔبزضی آٖ ٞب ثب ظثبٖ ضایذ ٔحُ
وبض ٔتفبٚت اؾت) يطٚضی اؾت .چٍٍ٘ٛی ثطلطاضی اضتجبٌ ثبیس ث ٝنٛضت ازٚاضی ٔٛضز آظٔ ٚ ٖٛاضظیبثی لطاض ٌیطز.
ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ثط٘بٔٞ ٝبی ٔكبٚض ٜای زضذهٛل احطات ضٖبیت ٔٛيٖٛبت  HSEزض تؿٟیالت ،زض افعایف آٌبٞی
 ٚپبؾد ثٔ ٝطارٕ لب٘٘ٛی ٔٛحط ثبقس.

 .7.3هستٌدسبزی ٍ وٌترل هستٌدات
ٞسف اِٚیٔ ٝؿتٙسؾبظی ،فطا ٓٞآٚضزٖ تٛنیف ضٚقٙی اظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٕٞ ٚ HSEچٙیٗ یه ٔٙجٕ زائٕی
ثطای اؾتمطاض ٍٟ٘ ٚساضی ؾیؿتٓ فٛق اؾتٔ .ؿتٙسات ٕٔىٗ اؾت ث ٝنٛضت ٘ؿد وبغصی  ٚیب اِىتط٘ٚیىی تٟیٝ
ق٘ٛس ،أب آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت حه َٛإَیٙبٖ اظ حجبت ٕٞ ٚرٛا٘ی آٖ ٞب ثب ٔحتٛا ،وٙتطَ ،ثبظٍ٘طی  ٚاِحبق ضٚـ
ٞبی ارطایی رسیس (زض نٛضت ِع )ْٚث ٝآٖ ٞبؾت.
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ٔؿتٙسؾبظی ٔٙبؾت ،وبضایی ٔسیطیت  HSEضا اظ َطیك ٔٛاضز ظیط افعایف ٔی زٞس:


رٕٕ آٚضی ٔٙبؾت اَالٖبت زض ٔىبٖ ٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٚ ٜثب لبثّیت زؾتطؾی ثطای پطؾُٙ؛



آٌبٞی اظ ٔؿئِٛیت ٞب  ٚارطای نحیح ْٚبیف؛



ارتٙبة اظ ٚاثؿتٍی ث ٝافطاز رٟت ث ٝزؾت آٚضزٖ اَالٖبت ٔٙبؾت؛



وبٞف ظٔبٖ یبزٌیطی ْٚبیف رسیس؛



٘كبٖ زازٖ ٚرٛز ؾیؿتٓ  ٚفٗبِیت ٞبی ٔطث.َٝٛ

ثٛٓٙٔ ٝض تٗییٗ رعئیبت ٔٛضز٘ٓط زض ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ،HSEثبیؿتی ٔٛيٖٛبت ٔٛضز تٛرٕٔ ٝیعاٖ
ؾیؿتٓ ثطای تهسیك ٚرٛز ٔٛحط ؾیؿتٓ  ٚتٙبؾت آٖ ثب اٞسافٔ ،بٞیت ذُطات ضیؿه ٞب  ٚاحطات ظیؿت
ٔحیُی ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز.
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.4ارزیببی ٍ هدیریت ریسه
 .1.4ضٌبسبیی خطرات  ٍ HSEاثرات آى ّب،
قٙبؾبیی ذُطات  ٚ HSEاحطات آٖ ٞب ،زض ثًٗی ٔٛاضز ٔؿتّعْ وبضثطز ف ،ٖٛٙضٚـ ٞب  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٚیػٔ ٜب٘ٙس
 FMEA, FTA, ETA, HAZOPاضظیبثی احطات ظیؿت ٔحیُی ٔ ٚكبضوت وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههیٗ فٗ زض
ٔسیطیت ضیؿهٛٔ ،يٖٛبت َ ،HSEطاحی ّٕٖ ٚیبت اؾت.
ذُطات  ٚ HSEاحطات آٖ ٞب ٕٔىٗ اؾت ثب اؾتفبز ٜاظ چه ِیؿت ٞبی ّٖٕیبتی  ٚرؿتزٛی ذُطات زض ٔٙبَك
ّٖٕیبتی قٙبؾبیی ٌطز٘س .ثٛٓٙٔ ٝض افعایف زضن پطؾ ُٙاظ ذُطات ،ضیؿه ٞب  ٚاحطات آٖ ٞب ثبیؿتی ٔكبضوت
پطؾّٕٖ ُٙیبتی زض فٗبِیت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝقٙبؾبیی ذُطاتٛٔ ،ضز تكٛیك لطاض ٌیطز.
قٙبؾبیی ذُطات ثبیؿتی اظ ٔطاحُ اِٚیَ ٝطاحی ،ایزبز  ٚیب تٛؾٗ ٝتبؾیؿبت ،تزٟیعات  ٚیب فطایٙسٞب نٛضت
ٌیطز .ایٗ ُٖٕ ٔٛرت پیكٍیطی اظ ضیؿه ٞبی احتٕبِی ،ا٘زبْ السأبت وبٙٞس ٜضیؿه ٕٞ ٚچٙیٗ رجطاٖ
ضیؿه ٞب زض ّٖٕیبت  ،HSEؾیؿتٓ ٞب  ٚتزٟیعات لبثُ َطاحی ٔی قٛز .قٙبؾبیی ٔؿتٕط ذُطات زض
تبؾیؿبت  ٚتؿٟیالت حبيطّٕٖ ،ىطز  HSEضا ثٟجٛز ٔی ثركس.
ٕٔىٗ اؾت ٍٙٞبْ قٙبؾبیی ذُطات  ٚاضظیبثی ضیؿه ،تفبٚت ٞبی اؾبؾی ٔیبٖ ضاٞجطزٞبی ؾٙتی ؾالٔت قغّی
 ٚایٕٙی ثط٘بٔٞ ٝبی حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت ضخ زٞس.
ایٕٙی  ٚؾالٔت

ٔحیٍ ظیؿت

ضٚیساز

تٕبؼ قغّی

ترّی ٝثٔ ٝحیٍ ظیؿت ث ٝنٛضت آضاْ  ٚپیٛؾتٝ

ٔعٔٗ

حطیك /ا٘فزبض

٘كت ٘فت

حبز
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 .2.4ارزیببی
اضظیبثی ضیؿه ٞب ثطحؿت ذُطات قٙبؾبیی قس ،ٜنٛضت ٔی ٌیطزٌ ،طچ ٝایٗ أط پیچیسٔ ٚ ٜؿتّعْ اؾتفبز ٜاظ
تىٙیه ٞبی ثؿیبض زلیك (ٔب٘ٙس  ، QRA, HAZAN, HAZOPSاضظیبثی ضیؿه ٞبی ؾالٔتی  ٚاحطات ظیؿت
ٔحیُی) اؾتِٚ ،ی ٘یبظٔٙس تٛر ٝذبل ث ٝقست پیبٔس  ٚاحتٕبَ ٚل ٔٛضٚیسازٞب ٔی ثبقس.

ریسه; احتوبل ٍلَع xضدت پیبهد

ؾپؽ ضیؿه ٚلبیٕ ٔرتّفٔ ،كرم  ٚثب ٔالن ٞبی تٗییٗ قسٛٔ ٜضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٔی ٌیطز .ایٗ ٔالن ٞب
ٔی تٛا٘س وٕی  ٚویفی ثبقٙس.
ثَٛ ٝض حتٓ زض ترٕیٗ احتٕبَ ٚل ٔٛضٚیسازٞبٖ ،سْ إَیٙبٖ ٚرٛز زاضز .چٙب٘چ ٝذُطات ث ٝزضؾتی  ٚزلیك
قٙبؾبیی ٔ ٚكرم قس ٜثبقٙس ،قست پیبٔسٞب ث ٝؾبزٌی  ٚثب زلت لبثُ تٗطیف اؾت .ایٗ ٔسَ زٖ ٚبّٔی
ٔی تٛا٘س زض اضظیبثی ضیؿه ٞبی حبز ٔطث ٌٛثٔ ٝؿبئُ ایٕٙی  ٚیب ظیؿت ٔحیُی زض یه ضٚیساز ذبل (ٔب٘ٙس
تهٗیس ٌبظ  ٚیب ٘كت ٘فت) ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز.
اضظیبثی احطات ٔعٔٗ ظیؿت ٔحیُی ٘بقی اظ ّٖٕیبت قطوت٘ ،یبظٔٙس تٛر ٝثٚ ٝلبیٗی اؾت و ٝث ٝنٛضت ٔ،ٓٓٙ
پیٛؾت ٚ ٝیب ٖٕسی ٔب٘ٙس زفٕ فبيالة ّٕٖ ٚیبت ؾٛذت ٘بلم ٌبظٞب ضخ ٔی زٙٞس .ثطای چٙیٗ احطاتی:

ریسه; ضدت پیبهد; هیساى توبس  xدرجِ ذؿبضت(ثطای ٔخبَ ؾٕی ثٛزٖ  ٚا٘تكبض زض ٔحُ)
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ثَٛ ٝض ٔكبث ٝزض ذهٛل اضظیبثی ضیؿه ٔؿبیُ ؾالٔتی ٕٔىٗ اؾت احتٕبَ ٔیعاٖ تٕبؼ  %100ثبقس پؽ:

ریسه; ضدت پیبهد; هیساى توبس  xدرجِ آؾیت (ثطای ٔخبَ ؾٕی ثٛزٖ  ٚا٘تكبض زض ٔحُ)

وٙتطَ ٞبی لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی ،ثط٘بٔٞ ٝبی ٔطالجت ٞبی ؾالٔتی  ٚیب ُٔبِٗبت ٌ ٕٝٞیط قٙبؾی (زض زاذُ  ٚیب
ذبضد اظ قطوت) ٔی تٛا٘س ٘كبٖ زٙٞس ٜذُطات ٔتٛر ٝؾالٔتی افطاز ،احطات ٔعٔٗ آٖ ٞب ٘ ٚیبظٔٙسی ث ٝالسأبت
وبٙٞس ٜضیؿه ثبقس.
ٖٛأُ ظیط ٔی تٛا٘ٙس ٔٙزط ث ٝثطٚظ ٔكىالت حبز یب ٔعٔٗ ؾالٔتی ق٘ٛس:


ٔٛاز قیٕیبیی (ٔب٘ٙس ؾِٛفیس ٞیسضٚغٖ ،ثربضات ٞیسٚضوطثٗ ،حالَ ٞب  ٚیب ٔٛاز پٛقف زٙٞس)ٜ؛



ٖٛأُ ثیِٛٛغیىی (ٔب٘ٙس ٔیىط ٚاضٌب٘یعْ ٞب وٙٔ ٝزط ث ٝثطٚظ ٔبالضیب  ٚیب ٔ ...ی ق٘ٛس)؛



ٖٛأُ فیعیىی (ٔب٘ٙس پطتٞٛبی ی٘ٛیعاٖ ،فكبضٌ ،طٔب ،ؾطٔبٌ ،طزٚغجبض ،ؾطٚنسا ِ ٚطظـ).

ٖٛأُ اضٌٔٛ٘ٛیىی (ٔب٘ٙس َطاحی تزٟیعات  ٚاحطات فعایٙس ٜحطوبت تىطاضی) ثؿت ٝثْٚ ٔٛ٘ ٝیف ٝلبثُ ا٘زبْ ٘یع
ثبیؿتی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س.
٘تبیذ اضظیبثی ٞبی ضؾٕی نٛضت ٌطفت ٝزضذهٛل ضیؿه ،ؾجت تؿٟیُ زض ٔٛاضز ظیط ٔی قٛز:


اضظیبثی أىبٖ ؾٙزی فٗبِیت ٞبی پیكٟٙبزی ُٔبثك ثب ٔٗیبضٞبی اظ پیف تٗییٗ قسٜ؛



قٙبؾبیی ٘یبظ ث ٝفٗبِیت ٞبی ٚیػ ٜثطای السأبت پیكٍیطا٘ ،ٝوبٙٞس ٜیب رجطا٘ی؛



قٙبؾبیی ّٖٕیبت ٔزبظ (ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ا٘زبْ چٙسیٗ ّٖٕیبت ث ٝنٛضت  ٓٞظٔبٖ)؛



قٙبؾبیی اِعأبت پبیف (ثطای ٔخبَ پبیف تٕبؼ ثب ٔٛاز قیٕیبیی)؛



اِٛٚیت ثٙسی فطنت ٞبی ثٟجٛز.
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اضظیبثی ضیؿه ٞبی ٔ HSEؿتّعْ زؾتیبثی ث ٝاَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝاحتٕبَ ٚل ٔٛضٚیسازٞب ٚ ٚلبیٕ ذبل٘ ٚ /یع
ٔبٞیت  ٚقست پیبٔسٞبی ٔتٙبْط اؾتٙٔ .بثٕ زؾتیبثی ث ٝچٙیٗ اَالٖبتی قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾت:


زا٘ف شاتی  ٚتزبضة ٔسیطاٖ  ٚوبقٙبؾبٖ HSE؛



فطاٚا٘ی زض نٗٙت ،ثب٘ه اَالٖبتی ٔطث ٌٛثٚ ٝلبیٗی و ٝلجالً ضخ زاز ٚ ٜثط٘بٔٞ ٝبی تحمیمبتی؛



وسٞبی ّٖٕیبتی  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ٔطث َٝٛزاذّی (قطوت)ّٔ ،ی  ٚثیٗ إِّّی؛



وسٞبی ّٖٕیبتی  ٚضإٙٞبٞبی ٔطث ٌٛزض تزبضت  ٚنٗٙت.

ٔٛي ٔٛتحمیمبت  ٚتٛؾٗ ٝزض قطوت  ٚیب ذبضد اظ آٖ زضذهٛل قٙبؾبیی ذُطات ،اضظیبثی ضیؿه ٞب  ٚالسأبت
وبٙٞس ٜآٖ ٞب ثبیؿتی ٔٛضز تكٛیك  ٚتمٛیت لطاض ٌیط٘س.

.3.4ثبت خطرات ٍ اثرات آى ّب
٘تبیذ اضظیبثی ٞبی ث ُٕٖ ٝآٔس ٜث ٝإً٘بْ ٔٙبثٕ اَالٖبتی  ٚفطيیٞ ٝبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثبیؿتی حجت ق٘ٛس .ایٗ
ؾٛاثك تٛؾٍ پطؾٚ ُٙاحسٞبی ّٖٕیبتی (زض تٟی ٝضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی)  ٚؾبیط اقربل
وّیسی (ثطای ا٘تمبَ اَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝذُطات قٙبؾبیی قس ٜالسأبتی و ٝثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی  ٚیب وبٞف احطات
ضیؿه ٞب ا٘زبْ ٔی ٌیطز) ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س.
ٔؿتٙسات ٔطث ٌٛث ٝذُطات  ٚاحطات ظیؿت ٔحیُی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝنٛضت یه رب حجت  ٚثبیٍب٘ی ق٘ٛسٔ .ی تٛاٖ
ٔطث ٌٛث ٝا٘تكبض ٔٛاز زض ٛٞا ،آة  ٚیب ذكىی ضا ثٛٓٙٔ ٝض پبیف ٔ ٚسیطیت احطات آٖ ٞب حجت ٕ٘ٛز .ثبیس تٛرٝ
زاقت ؤٕ ٝىٗ اؾت اِعأبت ٘ٓبضتی  ٚلب٘٘ٛی ثطای چٙیٗ ؾٛاثمی ثٖٛٙ ٝاٖ قبٞسی ثطای وبضثطز احطثرف
ٔسیطیت ذُطات ٚرٛز زاقت ٝثبقس.
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 .4.4اّداف ٍ استبًداردّبی عولىرد
تسٚیٗ  ٚثبظٍ٘طی ازٚاضی اٞساف  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ،HSE
قطوت ضا زض ُٖٕ ث ٝتٟٗس ذٛز ٘ؿجت ث ٝثٟجٛز ّٖٕىطز  HSEیبضی ٔی ضؾب٘س .زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف زض
چبضچٛة ظٔب٘ی تٗییٗ قس ٜرٟت وؿت اٖتجبض ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.
اٞساف  ٚ HSEاؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ثبیؿتی ثب تٛر ٝثّٕٖ ٝىطز لجّی  ٚثبظذٛضز ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط زض قطایٍ
ذبضری  ٚزاذّی قطوت  ٔٛ٘ ٚتزبضت  ٚفٗبِیت ذبل قطوت تسٚیٗ ٌطز٘سٚ .يٕ اٞساف ذطز  ٚاؾتب٘ساضزٞبی
ّٖٕىطز ٔطث َٝٛثبیؿتی ثب تٛر ٝث ٝاٞساف ضاٞجطزی قطوت  ٚثب ٔكبضوت فٗبَ افطازی ؤ ٝؿئ َٛزؾتیبثی ث ٝآٖ
ٞب ٞؿتٙس ،نٛضت ٌیطز.
اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ث ٝتكطیح اؾتب٘ساضزٞبی الظْ ثطای ا٘زبْ یه فٗبِیت ذبل یب یىی اظ ٖٙبنط ؾیؿتٓ
ٔسیطیت  HSEپطزاذت ٚ ٝلبثُ تؿطی ث ٝؾُٛح ٔرتّف ؾیؿتٓ اؾت .اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ٖال ٜٚثط تٗییٗ
ؾُٛح لبثُ لج َٛذطٚری ٞب یب پبضأتطٞب (ٔب٘ٙس ویفیت فبيالة ،ؾُح آِٛزٌی قغّی ٔ ٚیعاٖ ؾبٖبت تّف قس)ٜ
ٔبٞیت  ٚتٙبٚة ْٚبیف ضا ٘یع تٗییٗ ٔی وٙٙس ،ثطذی اظ ایٗ ْٚبیف ٖجبضتٙس اظ:


تٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی وبضٌبٜ؛



ٕٔیعی ٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE؛ اضظیبثی ٘یبظٞبی آٔٛظقی؛



قٙبؾبیی ذُطات  ٚاحطات آٖ ٞب  ٚاضظیبثی ضیؿه؛



آظَٔ ٖٛطح ٞبی ايُطاضی؛



آظٔ ٖٛاظ وبضا٘ساظی ٔ ٚتٛلف ؾبذتٗ ايُطاضی ؾیؿتٓ ٔىب٘یؿٓ ٞبی ثبظزاض٘سٜ؛



آظٔ ٖٛؾیؿتٓ ٞبی ٞكساضزٙٞس ٚ ٜحفبْتی  ٚضزیبثی آتف؛



پبیف فطآیٙسٞب.
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ثٖٛٙ ٝاٖ پبی ٝای ثطای السأبت وٙتطِی ،پبیف  ٚارطا ،اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ثبیؿتی لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثٛز ٚ ٜثٝ
ٚيٛح  ٚثس ٖٚاثٟبْ ٔؿتٙس قس ٜثبقٙس .اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ثبیؿتی اظ اؾتب٘ساضزٞب  ٚلٛا٘یٗ ٔطث َٝٛضٖبیت
ٕ٘ٛز ٚ ٜزضنٛضت ٖسْ ٚرٛز چٙیٗ لٛا٘یٙی ،لٛا٘یٗ ٔطتجٍ ٚيٕ ٌطز٘س.
اؾتب٘ساضزٞب  ٚؾّؿّٔ ٝطاتت اٞساف HSE؛ اظ اٞساف ضاٞجطزی ( ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ احطات ٔرطة  )HSEتب اٞساف
ؾبظٔب٘ی  ٚثؿیبض ذطز (ٕٞب٘ٙس افعایف وبضآیی ثب اؾتفبز ٜاظ حسالُ ا٘طغی)  ٚزض ٟ٘بیت تٗییٗ اؾتب٘ساضزٞبی
ّٖٕىطز ٚیػٔ( ٜب٘ٙس حه َٛإَیٙبٖ اظ وبٞف ؾِٛفیس ٞیسضٚغٖ  ٚحبثت ٍ٘ ٝزاقتٗ آٖ ظیط ؾُح ٘طٔبَ) ثبیؿتی
تسٚیٗ ٌطز٘س.
 .5.4الداهبت وبٌّدُ ریسه
السأبت وبٙٞس ٜضیؿه ٔی تٛا٘ٙس ضیؿه ٞبی  ٚ HSEاحطات آٖ ٞب ضا وبٞف زٙٞس ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ:


پیكٍیطی اظ ضٚیسازٞبی حبز ٔ ٚعٔٗ



وبٞف (ٔیعأٖ /ست ظٔبٖ) تٕبؼ ثب ٖٛأُ ًٔط ٔٛرٛز زض ٔحُ وبض؛



وبٞف زفٕ ٔٛاز ظائس ثٔ ٝحیٍ ظیؿت.

قٕبضی اظ السأبت وبٙٞس ٜضیؿه ٔتٙبؾت ثب ٔبٞیت ،احتٕبَ  ٚقست ضیؿه ٞبی  ٚ HSEیب احطات آٖ ٞب (احطات
ٔعٔٗ یب حبزّٕٖ ،یبت ٕٔٗ َٛیب غیطٕٔٗ )َٛلبثُ ث ٝوبضٌیطی اؾت .السأبت پیكٍیطا٘ ٝای و ٝثٛٓٙٔ ٝض
رٌّٛیطی اظ ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾتٗ ذُطات َطاحی قس ٜا٘س ،قبُٔ اؾتفبز ٜاظ ؾرت افعاضٞبی ذبل ثطای وٙتطَ
ّٖٕیبت ذسٔبت  ٚحفّ ا٘ؿزبْ  ٚیىپبضچٍی زاضایی ٞب ٔی ق٘ٛس ٔب٘ٙس:


رٌّٛیطی اظ ا٘فزبض؛



ؾیؿتٓ ٞبی وبٞف زٙٞس ٜفكبض؛



تزٟیعات حفبْتی فطزی؛
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ؾیؿتٓ ٞبی حفبْتی  ٚأٙیتی.

تٛر ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝایٗ السأبت قبُٔ السأبت ؾبظٔب٘ی  ٚؾیؿتٕی ٔی ق٘ٛس ٘یع ٔ ٟٓاؾتٔ ،ب٘ٙس:


َطاحی پبی ٝایٕٗ؛



ضٚـ ٞبی ارطایی تًٕیٗ ویفیتٍٟ٘ ،ساضی  ٚثبظضؾی؛



ا٘زبْ ّٖٕیبت ایٕٗ وبضی؛



ؾیؿتٓ ٞبی نسٚض ٔزٛظ قط ٔٚث ٝوبض؛



اؾتفبز ٜاظ َطح ٞبیی و ٝفبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔی زٙٞس؛



زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ٚايح ٙٔ ٚبؾت و ٝاثال٘  ٚث ٝذٛثی تفٟیٓ قس ٜا٘س؛



اؾتفبز ٜاظ ثطٌٞ ٝبی اَالٖبت ایٕٙی ٔٛاز )(MSDS؛



زضٔبٖ ٞبی پعقىی پیكٍیطا٘ٔ ٝب٘ٙس ٚاوؿیٙبؾی ٚ ٖٛایٕٗ ؾبظی؛



 ٚثط٘بٔٞ ٝبی وٙتطَ اؾتفبز ٜاظ اِىُ ٛٔ ٚاز ٔرسض.

زض نٛضت ٔٛفمیت آٔیع ٘جٛزٖ السأبت پیكٍیطا٘ ،ٝث ٝوبضٌیطی السأبت الظْ رٟت وبٞف  ٚیب اظ ثیٗ ثطزٖ احطات
ٔرطة زض قطایٍ ايُطاضی ٛٔ ٚلٗیت ٞبی ٘بثٟٙزبض الظْ اؾت .ایٗ السأبت ٔی تٛا٘س قبُٔ ث ٝوبض ٌیطی ٔٛاضز
ظیط ٔی ثبقٙس:


ؾیؿتٓ ٞبی وٙتطَ آتف ؾٛظی؛



زیٛاضٞبی وبٞف زٙٞس ٜقست ا٘فزبض؛



ٔحبفّ ز ْٚثطای ٔربظٖ ثٛٓٙٔ ٝض رٌّٛیطی اظ ٘كت؛



ٕٔب٘ٗت اظ آتف ؾٛظی ث ٝنٛضت ا٘فٗبِی؛



اؾتفبز ٜاظ ضزیبة ٌبظ ،آتف  ٚزٚز.
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.5طرح ریسی
 .1.5ولیبت
ذٍ ٔكی  ٚاٞساف  HSEقطوت َ ٚطح ٞبی زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف اظ ارعاء وّیسی ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
ٔی ثبقٙس .ارطای ایٗ َطح ٞبٔ ،ؿتّعْ ترهیم ٔٙبثٕ وبفی  ٚتٟٗس ٚايح ٔ ٚكٟٛز وّی ٝپطؾ ُٙث ٝارطای آٖ
ٞبؾتٔ .زٕ ٖٝٛایٗ َطح ٞب ،ثط٘بٔٞ ٝب َ ٚطح ٞبی والٖ قطوت ضا تكىیُ ٔی زٙٞس.
َطح ٞبی  HSEثبیؿتی ثطای ا٘زبْ فٗبِیت ٞبی ظیط ایزبز ٌطز٘س:


تحهیُ  ٚفطاٌیطی؛



ضقس  ٚتٛؾٗٝ؛ ّٖٕیبت زض زؾت ارطا؛



انالحبتی زض تؿٟیالت ٔٛرٛز؛



ثط٘بٔٞ ٝبی ٘بتٕبْ؛



تحمیمبت ظِعِ ٝقٙبؾی؛



ثط٘بٔٞ ٝبی اوتكبف یب تٛؾٗ.ٝ

اِعأبت ٔٙبثٕ  ٚچبضچٛة ظٔب٘ی ثبیس ٔكرهبً تٗطیف تب اظ ٚرٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز٘یبظ  ٚتبٔیٗ اٖتجبض الظْ،
إَیٙبٖ حبنُ قٛزٔ .كٛضت ثب ؾبظٔبٖ ٞبی ٘ٓبضتی  ٚؾبیط ٔطارٕ لب٘٘ٛی ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ ا٘زبْ
َطح ٞب ُٔبثك ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚاِعأبت ٘ٓبضتی ،تٛنیٔ ٝی قٛز.
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.2.5اًسجبم ٍ یىپبرچگی دارایی ّب
ضٖبیت  ٚپیٍیطی وسٞبی ّٖٕیبتی  ٚاؾتب٘ساضزٞب ثطای تزٟیعات وّیسی  ٚفٗبِیت ٞبی ٔطث َٝٛثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.
ثٛٓٙٔ ٝض وٕه ث ٝحه َٛإَیٙبٖ اظ یىپبضچٍی تؿٟیالت ٔٛرٛز َ ٚطح ضیعی قس ،ٜتىٕیُ فطآیٙسٞبی
ٟٔٙسؾی -ثب تٛر ٝذبل ثَ ٝطاحی ،ؾبذت ،ضا ٜا٘ساظیٍٟ٘ ،ساضی ،تؿت  ٚثبظضؾی تزٟیعات وّیسی -يطٚضی
اؾت .ثب ایٗ ٔفطٚيبت ،تزٟیعات وّیسی ث ٝتزٟیعاتی اَالق ٔی قٛز و ٝزض فطآیٙس اضظیبثی ثطای وٙتطَ ٞبی
احطثرف  ،HSEثحطا٘ی تكریم زاز ٜقس ٜا٘س .قبیبٖ شوط اؾت و ٝثبیؿتی تٛرٚ ٝیػ ٜای ثَ ٝطاحی تؿٟیالت
رسیس  ٚقٙبؾبیی ذُطات زض اِٚیٗ ٔطحّ ٝو ٝوبٞف ضیؿه (حصف ٔٙبثٕ ذُط  ٚزض ٘تیز ٝرٌّٛیطی اظ ثطٚظ
ضٚیسازٞب) ضا ث ٝثٟتطیٗ ٚرٕٔ ٝىٗ ٔی ؾبظزٔ ،جص َٚزاقت.
السأبت تًٕیٗ ویفیت زض َ َٛؾبذت تزٟیعات وّیسی ،ایٗ ٔؿئّ ٝضا وٛٔ ٝاضز  ٚؾبذت  ٚؾبظ ثب ذهٛنیبت
َطاحی ُٔبثمت ٕٞ ٚبٍٙٞی زاض٘س ،تًٕیٗ ٔی ٕ٘بیس.
ٔسیطیت  ٚثبظضؾی فطایٙسٞبی ضا ٜا٘ساظی ثٛٓٙٔ ٝض وٙتطَ  ٚپیٍیطی اُ٘جبق ثب ٚیػٌی ٞبی َطاحی  ٚزؾتٛضات
ؾبظ٘س ،ٜتٛر ٝثٍٟ٘ ٝساضی زضؾت ،تؿت  ٚثبظضؾی ؾیؿتٓ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ حه َٛإَیٙبٖ اظ یىپبضچٍی  ٚا٘ؿزبْ
تزٟیعات وّیسی ،يطٚضی اؾت.
وّی ٝپطؾّٙی و ٝفٗبِیت ٞبی فٛق ضا ا٘زبْ ٔی زٙٞس ،زض ٚالٕ پطؾ ُٙا٘زبْ زٙٞس ٜفٗبِیت ٞبی ثحطا٘یHSE
ٞؿتٙس  ٚثٙبثطایٗ ثبیؿتی آٔٛظـ زیس ،ٜزاضای تزطث ٝالظْٟٔ ،بضت وبفی  ٚثب نالحیت رٟت ا٘زبْ السأبت
وبٙٞس ٜضیؿه ثبقٙس.
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 .3.5رٍش ّبی اجرایی ٍ دستَرالعول ّبی وبری
ایٗ ٘ىت ٝو ٝپطؾٔ ُٙؿئ َٛارطای ضٚـ ٞب  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ،زض تٟیٔ ٚ ٝؿتٙس ٕ٘ٛزٖ آٖ ٞب ٘مف
زاقت ٝثبقٙس ،ثؿیبض ٔ ٟٓاؾتٚ .يٛح ،ؾبزٌی ظثبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٚ ٜقی ٜٛثیبٖٕٞ ،بٍٙٞی  ٚپٛقف زضؾت
فٗبِیت ٞبٚ ،یػٌی ٞبیی اؾت و ٝثبیؿتی زض ٔؿتٙسؾبظی ضٚـ ٞب ِحبِ قٛز.
تٟی ٝزؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ثطای ارطای ْٚبیف ،ثؿت ٝث ٝپیچیسٌی ْٚبیف ،نالحیت پطؾ ُٙا٘زبْ زٙٞس ٜآٖ
ٞب ،ذُطات  ٚضیؿه ٞبی ٔطث ٚ َٝٛتبحیطاتی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط رٙجٞ ٝبی زیٍط ّٖٕیبت زض تؿٟیالت زاقتٝ
ثبقسٔ ،ی تٛا٘س ث ٝاقىبَ ٔرتّفی نٛضت پصیطز.
زض نٛضتی وّٕٖ ٝىطز  ،HSEثٚ ٝاؾُٖ ٝسْ ٚرٛز زؾتٛضإُِٗ ٞبی وتجی تحت تبحیط لطاض ٌیطزٚ ,رٛز
زؾتٛضإُِٗ ٞبی ٔىتٛة الظْ  ٚيطٚضی اؾت .زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ٔىتٛة ،حٛظ ٜوبض  ٚفٗبِیت ضا َجمٝ
ثٙسی ٕ٘ٛزٞ ٚ ٜط ضٚقی ضا و ٝارطای آٖ اِعأی اؾت ٔكرم ٔی ٕ٘بیٙسٔ .ؿتٙس ٕ٘ٛزٖ ایٗ ضٚـ ٞب ٚ
زؾتٛضإُِٗ ٞب ثطای آٖ زؾت ٝاظ فٗبِیت ٞبیی وٚ ٝرٛز ضٚـ ٞبی ارطایی ؾیؿتٕی ث ٝارطا  ٚتٛؾٗ ٝآٖ ٞب
وٕه ٔی وٙس ،اِعأی اؾت.
اِعأبت پبیف ٘ ٚیبظؾٙزی تزٟیعات حفبْتی فطزی ٔی تٛا٘ٙس زض ایٗ زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی ٔكرم  ٚتٗطیف
ق٘ٛس .ثطای ٔخبَ ،زض تبؾیؿبت تِٛیس (٘فت) وٞ ٝیسضٚوطثٗ شذیط ٚ ٜیب تِٛیس ٔی قٛز .ث ٝایٗ تطتیت ،وبض تٗطیف
قسٛٔ ،ٜاضز احتیبَی الظْ ٔكرم قس ،ٜوّی ٝپطؾّٙی ؤٕ ٝىٗ اؾت تِٛیس  ٚیب شذیطٞ ٜیسضٚوطثٗ ثط فٗبِیت
آٖ ٞب ٔٛحط ثبقس ٚ ُّٕٔ ،ایٗ ٔزٛظ تٛؾٍ َطف ٞبی زضٌیط أًبء قس ٜاؾت.
 .4.5هدیریت تغییر
ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط زض پطؾ ،ُٙتزٟیعات ،فطآیٙسٞب  ٚضٚـ ٞبی ارطایی قطوت ٕٔىٗ اؾت احطات ؾٛئی ثط ؾالٔت،
ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت زاقت ٝثبقس .تٕبْ تغییطات ثبیؿتی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س .ایٗ أط ٘ ٝتٟٙب زضثطٌیط٘سٜ
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تغییطات زض تزٟیعات ،ثّى ٝتغییط زض ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،قبُٔ تغییطات حبنُ اظ آٔٛظـ ،ازغبْ قطوت ٞب  ٚیب
تكىیُ قطوت ٞبی ٔكبضوتی ٔی قٛز.
َطح ٞبی ٔطث ٌٛث ٝتغییطات ،ثبیؿتی وّی ٝرٙجٞ ٝبی HSEثب تٛر ٝثٔ ٝطاحُ پیكطفت  ٚتٛؾٗ ٝوبض ضا ثٝ
ٔٛٓٙض حه َٛإَیٙبٖ اظ وبٞف احطات ٔرطة ظیؿت ٔحیُی  ٚاظ َطیك َطاحی َ ٚطح ضیعی احطثرف
زضثطٌیط٘س .ثٕٞ ٝبٖ زالیَُ ،طح ٞبی ٔطث ٌٛث٘ ٝهت  ٚضا ٜا٘ساظی  ٚیب انالحبت زض فطآیٙسٞب  ٚوبضٌبٞ ٜب ثبیؿتی
تٕبْ ٔطاحُ پیكطفت اظ ثطضؾی ٞبی أىبٖ ؾٙزی َطح ضیعیَ ،طاحی ،ؾبذت  ٚؾبظ ،قط ٔٚوبض ،ثٟط ٜثطزاضی،
ٍٟ٘ساضی  ٚاظ وبضا٘ساظی  ٚتٛلف وبض ضا زضثطٌیط٘س.
تغییطاتی ؤٕ ٝىٗ اؾت زض فٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی پیف آیس  ٚیب ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط  ٚانالح زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت HSE
ثبیؿتی لجُ اظ ارطا ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض ٌیطز تب اظ ٖسْ ٔربَط ٜافتبزٖ ّٖٕىطز  HSEإَیٙبٖ حبنُ قٛز.

 .5.5طرح ریسی برای همببلِ بب ضرایط اضطراری
قطایٍ ٛٔ ٚلٗیت ٞبی ايُطاضی وَ ٝطح ضیعی ثطای ٔمبثّ ٝثب آٖ ٞب يطٚضی اؾتٔ ،ی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط
ثبقس:


آتف ؾٛظی  ٚا٘فزبض؛



٘مم زض وٙتطَ  ٚیب ٖسْ وٙتطَ ٔٙبؾت ٘مبٌ وّیسی ٔب٘ٙس ٔٙجٕ ثطق یب ذسٔبت؛



٘مبیم ؾبذتبضی؛



نسٔبت زض ٔحُ وبض؛



ضٚیسازٞبی غٛانی ،زضیبیی ٛٞ ٚایی؛



پطت قسٖ افطاز اظ ضٚی ٖطق ٝیب اؾىّ ٝث ٝزضیب؛



٘كت یب ا٘تكبض ٘بذٛاؾتٛٔ ٝاز ٔ ٚحهٛالت؛
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ا٘تكبض ٔٛاز ضازیٛاوتیٛ؛



٘مى ٔٛاضز أٙیتی  ٚذطاثىبضی؛



قی ٔٛثیٕبضی؛



ٞطد ٔ ٚطد ٞبی ارتٕبٖی یب ّٖٕیبت ٘ٓبٔی؛



حٛازث غئٛفیعیىی ٚ ٚلبیٕ َجیٗی.



 ٚؾبیط ٚلبیٕ ايُطاضی و ٝذُطؾبظ ثٛز ٚ ٜاحطات ٔرطة زاض٘س.

السأبت ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ٖال ٜٚثط ؾبیط ٔٛاضز ٔی تٛا٘س قبُٔ فطا ٓٞآٚضزٖ ٔٛاضز ظیط ثبقس:


ؾیؿتٓ ٞبی ذبٔٛـ ؾبظی  ٚتٛلف ايُطاضی؛



تزٟیعات اَفبء حطیك،



ضٚـ ٞبی ارطایی ترّی ٝايُطاضی؛



ٚؾبیُ ٘زبت؛



تزٟیعات وٕه ٞبی اِٚی ٚ ٝپطؾُٙ؛



زضٔبٖ ٞبی ترههی پعقىی؛



ؾیؿتٓ ٞبی ٘ٓبفت  ٚرٕٕ آٚضی ٘فت ٘كت یبفت.ٝ

اظ آٖ رب و ٝالسأبت رجطا٘ی تٟٙب زض قطایٍ ذبل  ٚث٘ ٝسضت الظْ االرطاؾت ،ثبیؿتی اظ لبثّیت اٖتٕبز  ٚوبضایی
آٖ ٞب  ٚثطاؾبؼ اضظیبثی ،تؿت  ٚثبظضؾی ٞبی ٔ ٓٓٙإَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز .ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝا٘زبْ حفبضی ٚ
تؿت ضٚـ ٞبی ارطایی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ٕٛٞاض ٜزاضای ضیؿه ٔتٙبثٟی اؾت.
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َطح ٞبی ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ايُطاضی ثبیؿتی:


ث ٝنٛضت ٚايح ٔٙتمُ  ٚاثال٘ قس ٜثبقس.



لبثُ ارطا ثبقٙس.



أىبٖ ثطلطاضی اضتجبٌ ٔیبٖ ٌطٞ ٜٚبی زاذّی  ٚذبضری ٚاوٙف ؾطیٕ ضا فطا ٓٞآٚض٘س.



ث ٝچٍٍ٘ٛی ثطلطاضی اضتجبَبت ذبضری زض قطایٍ ايُطاضی پطزاذت ٝثبقٙس.



ثطضؾی  ٚتحمیك زض ٔٛضز ضٚیسازٞب ٌ ٚعاضـ زٞی آٖ ٞب ضا قبُٔ ق٘ٛس.

احطات ظیؿت ٔحیُی السأبتی و ٝثٛٓٙٔ ٝض ٔسیطیت قطایٍ ايُطاضی نٛضت ٔی ٌیطز ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس.
(ٔب٘ٙس احطات آثی و ٝثب فكبض رٟت اَفبء حطیك اؾتفبزٔ ٜی قٛز).

 .6اجرا ٍ پبیص
 .1.6فعبلیت ّب ٍ ٍظبیف
زض ثرف ٞبی لجُ ،فطایٙس َطاحی اظ ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی (و ٝوّی ٝفٗبِیت ٞب ضا پٛقف
ٔی زٙٞس) تب ؾُح ا٘تكبض زؾتٛضإُِٗ ٞبی وبضی (ثطای ا٘زبْ ْٚبیف ذبل) تكطیح قس .ارطای ّٖٕی ٛٔ ٚحط
ثط٘بٔٞ ٝب  ٚتٕٟیسات َطح ضیعی قسٔ ،ٜؿتّعْ پیٍیطی  ٚضٖبیت ایٗ ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞب زض تٕبْ
ؾُٛح اؾت .پطؾ ُٙقطوت  ٚپیٕب٘ىبضاٖ ثبیؿتی لجُ اظ قط ٔٚوبض ثب ضٚـ ٞبی ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی فٛق
آقٙب ق٘ٛس.
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.2.6پبیص
پبیف زض ٚالٕ ٚؾیّ ٝای ثطای ؾٙزف ّٖٕىطز زض ٔمبیؿ ٝثب اِعأبت ایزبز قس ،ٜقبُٔ اٞساف ذطز  ٚوالٖ ٚ
اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز اؾت .ثٙبثطایٗ پبیف ٔی تٛا٘س زضثطٌیط٘س ٜفٗبِیت ٞبی ظیط ثبقس:


پبیف ٔ ٓٓٙپیكطفت زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ذطز  ٚوالٖ اظ َطیك ارطای َطح ٞبی HSE؛



ثبظضؾی ٔ ٓٓٙاظ تبؾیؿبت ،تزٟیعات  ٚوبضٌبٞ ٜب ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ اؾتب٘ساضزٞبی ّٖٕىطز ذبل؛



ٔكبٞس ٜؾیؿتٕبتیه وبض  ٚضفتبض ؾطپطؾتبٖ ثٛٓٙٔ ٝض اضظیبثی اُ٘جبق آٖ ٞب (وبض  ٚضفتبض) ثب ضٚـ ٞبی

ارطایی  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞب؛


تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔ٘ ٓٓٙكت ٔبیٗبت  ٚزفٕ پؿٕب٘سٞب؛



ٔطالجت ٞبی ؾالٔتی پطؾ ُٙقبُٔ پبیف تٕبؼ قغّی ٔ ٚطالجت ٞبی پعقىی؛

پبیف ،وٙتطَ فٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی  ٚ HSEفطایٙسٞب ،رعئیبت  ٚتٙبٚة السأبت الظْ ثطای ا٘ٗىبؼ ٔبٞیت ٔ ٚیعاٖ
ضیؿه ٞبی ٔطث َٝٛضا ٔیؿط ٕ٘ٛزٙٔ ٚ ٜبَمی ضا و ٝپبیف آٖ ٞب ٔفیس ٌ ٚبٞی يطٚضی اؾت ،قٙبؾبیی
ٔی ٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ تبؾیؿبت ،تؿٟیالت ،وبضٌبٞ ٜب ،فٗبِیت ٞب ْٚ ٚبیف ثب ضیؿه ثبالٔ ،ؿتّعْ پبیف زلیك (حتی
رعئیبت)  ٚثب تٗساز یب تٙبٚة ثیكتط اؾت.

.3.6سَابك
ؾٛاثك ،قٛاٞسی ثطای ٘كبٖ زازٖ ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٞ HSEؿتٙس .ایٗ ؾٛاثك ثبیؿتی ث ٝوبضثطزٞبی ٚیػٜ
ٔحسٚز ٌكت ٚ ٝزض ٖیٗ حبَ ث ٝنٛضت ٔ ٚ ٓٓٙثٛٓٙٔ ٝض اضظیبثی ٔیعاٖ اُ٘جبق ثب ذٍ ٔكی ٞب ٔ ٚیعاٖ زؾتیبثی
ث ٝاٞساف ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس.
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ؾٛاثك زیٍطی و ٝزض اضتجبٌ ثب ؾٛاثك ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثٛز ٚ ٜتحت ؾیؿتٓ ٔسیطیت وّی قطوت ثبیٍب٘ی
ٔی ق٘ٛس٘ ،یبظ ث ٝوپی ثطزاضی ٘ساض٘س ِٚی ضٚـ ٞبی زؾتطؾی ث ٝآٖ ٞب ثبیؿتی تٗطیف قٛزٖ .ال ٜٚثط اِعأبت
لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی  ٚؾٛاثك ٔطث ٌٛث ٝقٙبؾبیی ذُطات  ٚاحطات ظیؿت ٔحیُی آٖ ٞب ،ؾٛاثكٛٔ ،اضز ظیط ضا ٘یع زض
ثطٔی ٌیطز:


ٌعاضـ ٕٔیعی ٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞب؛



ٔٛاضز ٖسْ اُ٘جبق ثب ذٍ ٔكی  ٚ HSEالسأبت ثٟجٛز؛



ٞط ٘ ٔٛضٚیساز  ٚالسأبت پیٍیطی ٔطثَٝٛ؛



ٞطٌ ٝ٘ٛقىبیت  ٚپیٍیطی آٖ؛



اَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝتبٔیٗ وٙٙسٌبٖ  ٚپیٕب٘ىبضاٖ؛



ٌعاضـ ٞبی ثبظضؾی ٍٟ٘ ٚساضی؛



قٙبؾبیی ٔحه ٚ َٛزازٞ ٜبی ٔطث ٌٛثَ ٝطاحی  ٚؾبذت آٖ ٞب؛



زازٞ ٜبی ٔطث ٌٛث ٝپبیف؛



ؾٛاثك آٔٛظقی.

ؾٛاثك ،تبضیرچ ٝای زضثبض ٜضٚیسازٞبی ٌعاضـ قسٛٔ ٚ ٜاضز ٖسْ اُ٘جبق ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٘ ٚ HSEیع اَالٖبت
ٔفیسی زضذهٛل ض٘ٚس وّی زض زضاظٔست فطأ ٓٞی آٚض٘س .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ تزعی ٚ ٝتحّیُ ؾٛاثك زضٔبٖ ٞبی
پعقىی ٕٔىٗ اؾت ٘كبٖ زٙٞس ٜتٗساز ظیبزی قىبیت زضذهٛل زضزٞبی ٔٗس ٜثبقس و ٝایٗ أط ٔی تٛا٘س ثٝ
ّٖت ٔكىالت ؾیؿتٓ غصایی  ٚیب آة آقبٔیس٘ی ُٔٙم ٝثبقس .ثَٛ ٝض ٔكبث ،ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ ؾٛاثك ٔطث ٌٛثٝ
ٚرٛز ٘فت زض آةٔ ،ی تٛا٘س ٘كبٍ٘ط افعایف تسضیزی آٖ زض َ َٛظٔبٖ  ٚتغییطات احتٕبِی زض آة ٞبی ظیطظٔیٙی
 ٚیب ٘یبظ ث ٝؾیؿتٓ ٞبی رسیس ٍٟ٘ساضی ،تغییط  ٚتؿٛی ٝثبقس.
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 .4.6عدم اًطببق ٍ الدام اصالحی
ٔٛاضز ٖسْ اُ٘جبق ثب اِعأبت تٗطیف قسٕٔ ،ٜىٗ اؾت ٔٛلتی ٘ ٚبٌٟب٘ی  ٚیب زضاظٔست ثبقٙسٖ .سْ اُ٘جبق ٞب یب
٘بقی اظ ٘مبیم ٔٛرٛز زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت یب تزٟیعات  ٚیب ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی ٞؿتٙس.
زض ثطضؾی ٖسْ اُ٘جبق ٞب ثبیؿتی ٔىب٘یؿٓ (ٞبی) ؾججی (ثطٚظ) ایزبز ،ثطلطاض ٌ ٚعاضـ ق٘ٛس .ایٗ ٔىب٘یؿٓ ٞب
ٖٛأُ ٔٛرٛز زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیط٘س .ایٗ ٌ ٝ٘ٛثطضؾی ٞبَ ،طح ضیعی السأبت انالحی
(قبُٔ ٔٛاضز ظیط) ضا أىبٖ پصیط ٔی ؾبظ٘س:


ایزبز  ٚثبظٌطزا٘سٖ اُ٘جبق /زض اؾطٔ ٚلت؛



ٕٔب٘ٗت اظ ثطٚظ ٔزسز؛



اضظیبثی  ٚوبٞف احطات ٔرطة HSE؛



حه َٛإَیٙبٖ اظ تٗبُٔ ضيبیت ثرف ثب ؾبیط ارعاء ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔب٘ٙس ٔسیطیت ویفیت؛



اضظیبثی احطثركی السأبت فٛق.

تب ظٔب٘ی و ٝاحطثركی السأبت فٛق ث ٝاحجبت ٘طؾیس ٚ ٜتغییطات ٔٙبؾت زض ضٚـ ٞبی ارطایی ٔ ٚؿتٙسات نٛضت
ٍ٘طفت ٚ ٝحجت ٘كس ٜثبقس ،ارطای السأبت انالحی ٘جبیس وبُٔ فطو قٛز .السأبت انالحی وٙٔ ٝزط ث ٝآغبظ
پطٚغ ٜزیٍطی زض چبضچٛة ظٔب٘ی ذبل ٔی ٌطز٘س ،زض ٚالٕ ثركی اظ َطح ٔسیطیت ضا تكىیُ ٔی زٙٞس.
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 .5.6گسارش دّی رٍیدادّب
پطؾ ُٙثبیؿتی وّی ٝضٚیسازٞبی ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾت ٝضا ٌعاضـ ٕ٘بیٙس .ظیطا ثطضؾی ایٗ ٌعاضـ ٞب ٔٙزط ث ٝآٔٛذتٗ
زضؼ ٞبیی اظ ضٚیسازٞبی فٛق  ٚثٟجٛز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔ HSEی ٌطزز .ایٗ أط ٔؿتّعْ زاقتٗ ضٚیىطزی ثبظ ٚ
ٔخجت ث ٝاضتجبٌ  ٚث ٝزٚض اظ ا٘تؿبة لهٛض  ٚؾطظ٘ف زض اضائٌ ٝعاضـ  ٚپیٍیطی ضٚیسازٞبؾت.
اَالٖبت وّیسی و ٝثبیؿتی زض ؾیؿتٓ ٞبی ٌعاضـ زٞی زضد ٌطزز ،قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی قٛز:


رعئیبت ٔطث ٌٛث ٝوّی ٝآؾیت ٞب ،نسٔبت ،ثیٕبضی ٞبی قغّی یب احطات ٔرطة ظیؿت ٔحیُی؛



رعئیبت ٔطث ٌٛث ٝافطاز آؾیت زیس ٚ ٜیب افطازی وٍٙٞ ٝبْ ثطٚظ ضٚیساز حًٛض زاقت ٝا٘س؛



تكطیح  ٚتٛنیف قطایٍ؛



رعئیبت ٚلبیٕ؛



رعئیبت پیبٔسٞب؛



پیبٔسٞبی ثبِمٜٛ؛



٘مبیم ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEوٙٔ ٝزط ث ٝثطٚظ ضٚیساز قس ٜاؾت.

ثَٛ ٝض وّیٌ ،عاضـ ضٚیسازٞبیی وٙٔ ٝزط ث ٝآؾیت ث ٝافطاز  ٚیب ذؿبضات ث ٝأٛاَ قس ،ٜثبیؿتی ث ٝنٛضت ربٕٔ
 ٚزض اؾطٔ ٚلت نٛضت ٌیطزٌ ،طچ ٝضٚیسازٞبیی وٙٔ ٝزط ث ٝآؾیت ث ٝافطاز  ٚیب ذؿبضاتی ث ٝأٛاَ ٕ٘ی ق٘ٛس  ٚیب
قج ٝحٛازث ،ثؿیبض ٔتسا َٚاؾت  ُّٖ ٚثطٚظ آٖ ٞب تحت قطایٍ ذبل ٔی تٛا٘س ٖبُٔ ثبِم ٜٛای ثطای ثطٚظ
ضٚیسازٞبی ٖٕس ٜثبقس .قج ٝحٛازثّٖ ،ی ضغٓ اَالٖبت اضظقٕٙسی و ٝزض آٖ ٞب ٟ٘فت ٝاؾتٕٔ ،ىٗ اؾت ثٝ
زِیُ ٖسْ زضن إٞیت آٖ ٞب  ٚیب زِؿطزی ثٚ ٝاؾُ ٝؾطظ٘ف  ٚیب پیچیسٌی ؾیؿتٓ ٞبی ٌعاضـ زٞیٌ ،عاضـ
٘ك٘ٛس.
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ثٙبثطایٗ ،ؾیؿتٓ ٞبی ٌعاضـ زٞی ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض تكٛیك اضائٌ ٝعاضـ زضذهٛل قج ٝحٛازث ،قٙبؾبیی
ضٚیسازٞبی ثبِم ٜٛزیٍطی اظ ایٗ ٘ ٚ ٔٛاَالٖبت ٔفیسی و ٝثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی اظ ثطٚظ ضٚیسازٞبی ثٗسی زض آٖ ٞب
ٟ٘فت ٝاؾت ،ؾبز ٜثبقٙس.

.6.6پیگیری رٍیدادّب
وّی ٝضٚیسازٞب (قبُٔ قج ٝحٛازث) ثبیؿتی ٔٛضز ثطضؾی زلیك لطاض ٌیط٘س .ایٗ أط ثٛٓٙٔ ٝض تٗییٗ ٔٛاضز ظیط
نٛضت ٔی ٌیطز:


ُّٖ ضیك ٝای  ٚقٙبؾبیی السأبت الظْ ثطای وبٞف  ٚث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ احتٕبَ ثطٚظ ٔزسز آٖ ٞب؛



قٙبؾبیی  ٚضٖبیت وّی ٝاِعأبت لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی زض ثطضؾی ٞب ٌ ٚعاضـ زٞی؛



تٟی ٝؾبثم ٚ ٝاضائ ٝتهٛیطی اظ قطایٍ ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾتٗ ضٚیساز.

فطایٙس ثطضؾی  ٚتحمیك َی ٌبْ ٞبی ظیط ا٘زبْ ٔی پصیطز:


اَالٔ ضؾب٘ی ،اضظیبثی اِٚی ٚ ٝاضائٌ ٝعاضـ ضٚیساز؛



اتربش تهٕیٓ زضذهٛل ثطضؾی  ٚتحمیك ثیكتط ٔ ٚاللبت ثب ٌط ٜٚتحمیك؛



ثبظٍ٘طی قطایٍ ٔ ٚحُ ضٚیسازٔ ،هبحج ٝثب قبٞساٖ  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ قطایٍ ّٖٕیبتی ،زازٞ ٜب  ٚؾبیط

قٛاٞس و ٝزض ٚالٕ ثركی اظ تحمیك  ٚثطضؾی ضا قبُٔ ٔی ق٘ٛس؛


تٟیٌ ٝعاضـ ثطضؾی  ٚتحمیك  ٚتٛافك ثط السأبت انالحی؛



نسٚض ٌعاضـ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ا٘زبْ السأبت پیٍیطی.

اِٚیٗ ٌبْ پؽ اظ اضائٌ ٝعاضـ ،اضظیبثی اِٚی ٝضٚیساز  ٚتٗییٗ ؾُح ٔٙبؾت ثطضؾی  ٚتحمیك اؾت .ایٗ أط ثٝ
إٞیت ٚ ٚذبٔت ضٚیسازٞب  ٚپیبٔسٞبی ثبِم ٜٛیب ٚالٗی آٖ ٞب ثؿتٍی زاضز .إٞیت پیبٔسٞبی ٚالٗی ثبیؿتی ثٝ
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ٚيٛح ٔكرم ٌطز٘سٌ ،طچ ٝایٗ أط زضثبض ٜپیبٔسٞبی ثبِم ٜٛيطٚضت ٘ساضز .إٞیت پیبٔسٞبی ثبِم ٜٛضٚیساز
ٔی تٛا٘س ثب ضٚـ ؾٛاالت "چٔ ٝی قس ،اٌط" تٗییٗ ٌطز٘س.
ا٘ساظ ٚ ٜتطویت ٌط ٜٚثطضؾی  ٚتحمیك ثٞ ٝط حبزح( ٝذبل) ثؿتٍی زاضز .ایٗ أط و ٝاًٖبء ٌط ،ٜٚتحت آٔٛظـ
ٞبی الظْ  ٚوبفی ثطای ا٘زبْ ٔٙهفبٖ٘ ،ٝیٙی  ٚاحطثرف ْٚبیف ٔح ِٝٛلطاض ٌطفت ٝثبقٙس ،ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ثبیؿتی
تٛر ٝزاقت و ٝایٗ ثطضؾی ٞب  ٚتحمیمبت ٕٔىٗ اؾت ثٛٔ ٝاظات ثطضؾی ٞب  ٚتحمیمبت تٛؾٍ افطاز شیهالح زض
ذبضد اظ قطوت ا٘زبْ ٌیطز.
٘مف اِٚی ٝایٗ ثطضؾی ٞب  ٚتحمیمبت ،تٗییٗ ُّٖ احتٕبِی ٚل ٔٛضٚیسازٞب  ٚالسأبت انالحی ٔٙبؾت اؾت ٚ
ثٙبثطایٗ ٌط ٜٚثطضؾی  ٚتحمیك ٘یبظٔٙس حٕبیت اظ ؾٛی ٔسیطیت قطوت  ٚاذتیبض وبفی ثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ
اَالٖبت الظْ  ٚا٘زبْ السأبت انالحی تٗییٗ قسٔ ٜی ثبقٙس.
پیكطفت زض ارطای السأبت انالحی ثبیؿتی ٔٛضز پبیف لطاض ٌیطز  ٚتب ظٔب٘ی و ٝاحطثركی آٖ ث ٝاحجبت ٘طؾیس،ٜ
٘جبیس وبُٔ تّمی ٌطز٘س .ظٔب٘ی و ٝایٗ فٗبِیت ٞب ٔٙزط ث ٝآغبظ پطٚغ ٜزیٍطی زض چبضچٛة ظٔب٘ی ذبل ٌطز٘س ،زض
ٚالٕ ثركی اظ َطح ٔسیطیت ضا ٘یع تكىیُ ٔی زٙٞس.

 .1.7هویسی ّب
ٕٔیعی ٞب ٕٔىٗ اؾت زاذّی  ٚیب ذبضری ثبقٙس .زض ٞط نٛضت پطؾّٙی ؤٕ ٝیعی ضا ا٘زبْ ٔی زٙٞس ،ثبیؿتی
تحت آٔٛظـ ٞبی الظْ رٟت ا٘زبْ ٔٙهفبٖ٘ ،ٝیٙی  ٚاحطثرف ْٚبیف ٔح ِٝٛلطاض ٌطفت ٝثبقٙس .قطوت ثبیؿتی
زض نٛضت ِع٘ ْٚؿجت ث ٝقٙبؾبیی  ٚث ٝوبضٌیطی تٕٟیسات الظْ ثٛٓٙٔ ٝض تهسیك ذبضری ٔ ٚؿتمُ ٕٔیعی ٞب،
السأبت الظْ ث ُٕٖ ٝآٚضز.
ٌطٕٔ ٜٚیعی ثبیس اظ زا٘ف ّٔٛٗٔ ٚبت وبفی زضثبضٛٔ ٜيٖٛبت ٕٞ ٚ HSEچٙیٗ اظ تزطث ٝالظْ زض ٕٔیعی انٚ َٛ
فٗبِیت ٞبی  HSEثطذٛضزاض ثبقس .ثٟطٌ ٜیطی اظ ٔترههبٖ  ٚ HSEیب ؾبیط وبضقٙبؾبٖ فٙی زض ٌطٕٔ ٜٚیعی
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ٕٔىٗ اؾت يطٚضی ثبقسٌ .طٞ ٜٚبی ٕٔیعی ٘یبظٔٙس ثٟطٌ ٜیطی اظ تزبضة پطؾّٕٖ ُٙیبتی زض ٔٙبَك ٔٛضز
ٕٔیعی ٞؿتٙس .ثٛٓٙٔ ٝض حه َٛإَیٙبٖ اظ احطثركی ٕٔیعی ،قطوت ثبیؿتی اظ پطؾٌ ُٙطٕٔ ٜٚیعی حٕبیت
ٕ٘ٛز ٚ ٜاذتیبضات وبفی رٟت تٟی ٝاَالٖبت الظْ ضا ث ٝایكبٖ تفٛیى ٕ٘بیس.
ٕٔیعی ٞب ٕٔىٗ اؾت السأبت انالحی ثطای ضفٕ ٔكىالت ضا اضائٕٛ٘ ٝز ٚ ٜیب ٔبٞیت ٔؿئّ ٝضا تكطیح ٕ٘بیٙس تب
ث ٝایٗ ضٚـ ٔسیطیت ثتٛا٘س ث ٝاضائ ٝضا ٜحُ  ٚارطای آٖ (رٟت ضفٕ ٔكىالت) ثپطزاظز .زض ٞط نٛضت ثبیؿتی
پیكٟٙبزات ٔٛضز تٛافك لطاض ٌطفت ،ٝالسأبت پیٍیطی ا٘زبْ قس ٚ ٜاظ ارطای انالحبت الظْ ،إَیٙبٖ حبنُ قٛز.
ٌعاضـ ٕٔیعی زض اذتیبض ٔسیط ّٖٕیبتی ُٔٙم ٝیب (ٔسیط) فٗبِیت ٔٛضز ٕٔیعی ٕ٘ ٚبیٙسٔ ٜسیطیت لطاض ٔی ٌیطز
تب السأبت ٔٙبؾت ا٘زبْ ٌیطز.
ٖال ٜٚثط ایزبز  ٚثطلطاضی ضٚـ ٞبی ارطایی ٔؿتمُ ٕٔیعیٞ ،ط قطوت ٔی تٛا٘س ضٚـ ٞبی ارطایی ثٛٓٙٔ ٝض
ا٘زبْ ذٛز اضظیبثی ٔسیطاٖ نف ایزبز  ٚثطلطاض ٕ٘بیس.

 .2.7ببزًگری
ثبظٍ٘طی ،وّی ٝفٗبِیت ٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت قطوت ثب تبویس ثط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ٚ HSEفٗبِیت ٞبی ثحطا٘ی
 HSEضا زض ثط ٔی ٌیطز .اظ ایٗ ض ،ٚثطای ٔخبَ ،ثبظٍ٘طی ٖٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  HSEثطای َطاحی تبؾیؿبت ٚ
تؿٟیالت رسیس ،قبُٔ ثطضؾی ٌؿتطزٌی اٞساف  HSEزض ضاثُ ٝثب پطٚغ ٜای و٘ ٝیبظٔٙس ثبظٍ٘طی اؾت ،لًبٚت
زضثبض ٜتبٔیٗ ٔٙبثٕ الظْ  ٚوبفی ثطای ارطای پطٚغ ٜزضذهٛل ٔٛيٖٛبت  ٚ HSEتٗییٗ احطثركی السأبت
ثطاؾبؼ تٛنیٞ ٝبی ٕٔیعی ٔی قٛز.
ثبظٍ٘طی ٞب ثبیؿتی ثٚ ٝؾیّ ٝپطؾٙٔ ُٙبؾت یب تطویجی اظ پطؾٔ ُٙؿتمُ و ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝسیطیت اضقس قطوت
ا٘تربة قس ٜا٘س ،ا٘زبْ ق٘ٛسٛٔ .يٖٛبتی و ٝثبیؿتی ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ فطایٙس ثبظٍ٘طی ث ٝآٖ پطزاذت ٝق٘ٛس،
ٖجبضتٙس اظ:
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زض ٌعاضـ ٞبی ثبظٍ٘طی ،ثبیؿتی زالیُ ثبظٍ٘طی ثٚ ٝيٛح ٔكرم قس ٜثبقٙس( .ثطای ٔخبَ ضٚـ ٞبی ارطایی
ٕٔٗ ،َٛتغییطات ؾبظٔب٘ی ،تٛؾٗ ٝزضن ٔٛيٖٛبت  ، HSEتغییط زض حؿبؾیت ثٔ ٝحیٍ ظیؿت ،تٛؾٗ ٝاِعأبت
لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی ٘ ٚمبیم ٌعاضـ قس ٜزض ؾیؿتٓ ٔسیطیت .)HSE
ثبظٍ٘طی ٞب ثبیؿتی ثٛٓٙٔ ٝض وٛقف ٞبی ٔسا ْٚرٟت ثٟجٛز ّٖٕىطز ٛٔ HSEضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س.


ٞط ٘ ٔٛپیكٟٙبزی و ٝزض ٌعاضـ ٞبی ٕٔیعی اضائ ٝقس ،ٜآٖ اظ آٖ و ٝارطا قس ٚ ٜیب ٘كس ٜثبقس.



لبثّیت تٙبؾت ذٍ ٔكی  ٚ HSEأىبٖ ثبظٍ٘طی ثطای ثطضؾی ٔٛاضز ظیط:

ْٟٛض  ٚیب ضقس تٛر ٝث HSE ٝزض ٔٙبَك  ٚیب ثرف ٞبی ذبل؛تٛؾٗ ٝزضن ٔٛيٖٛبت HSE؛تٛؾٗٛٔ ٝاضز لب٘٘ٛی ٓ٘ ٚبضتی ثبِمٜٛ؛اضتجبٌ وبضوٙبٖ ،پیٕب٘ىبضأٖ ،كتطیبٖ ،ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی  ٚربٔٗٝ؛تغییطات ثبظاض؛تغییطات زض فٗبِیت ٞب  ٚیب ٔحُ قطوت؛تغییط زض حؿبؾیت ثٔ ٝحیٍ ظیؿت.

لبثّیت تٙبؾت زائٕی  ٚثبظٍ٘طی ٞبی احتٕبِی زض اٞساف  ٚ HSEاِحبلیٞ ٝبی َطح  ٚ HSEؾبیط ٖٙبنط ٚ

ٔؿتٙسات ؾیؿتٓ ٔسیطیت ؾالٔت ،ایٕٙی ٔ ٚحیٍ ظیؿت.
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