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نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محيط زیستنظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محيط زیست  کليدیکليدی  عناصرعناصر
به شرح یک سیستم مدیریتی به منظور تنظیم ، استقرار و اجرای خط مشی و اهدداف شدرکت هدا در مدورد     این راهنما 

م مددیریت بهداشدت ، ایمندی و محدیط     بهداشت ، ایمنی و حفاظت از محیط زیست پرداخته است . عناصر کلیددی نظدا  

 زیست در جدول زیر نشان داده شده است . 

]1337، نفت وزارت HSE  کل اداره [زیست. محیط و ایمنی ، بهداشت مدیریت نظام (: عناصر1-1)جدول

 مفهوم عناصر نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

Leadership & 

commitmentرهبری و تعهد 

بر سازمان و تعهد کلیه افدراد از بدارترین    مکفرهنگ حا

رده مدیریت تا پایین ترین سدط  جهدت موفقیدت ایدن     

 سیستم 

Policy and 

strategic 

objective 

 خط مشی و اهداف استراتژیک
مقاصد ، اصول عملکدرد و تدالش یکپارچده در ارتبدا  بدا      

 بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 

Organization, 

resources, 

documentation

 سازمان، منابع و مستندسازی
سازماندهی کارکنان ، منابع و مستند سازی بده منظدور   

عملکرد دقیق نظام

Evaluation and 

risk 

management 

 ارزیابی و مدیریت ریسک
در فعالیدت هدای    HSEشناسایی و ارزیابی ریسک هدای  

 تولیدی و خدماتی و توسعه اقدامات کاهش ریسک

Planning

 ریزی طرح

 ;برنامه ریزی برای هدایت و اجرا فعالیدت هدای کداری    

شددامل طددرح ریددزی تغییددرات و واکددنش در شددرایط    

 اضطراری 

Implementation 

and monitoringاجرا و پایش 
اجرا و پایش فعالیت ها و چگونگی اعمال اقدامات اصالحی 

 در مواقع لزوم

Auditing and

reviewingممیزی و بازنگری 
بی دوره ای عملکرد سیستم ، اثر بخشدی و تناسد  ارزیا

 اصولی آن
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 [[HSE-MS. OGP Report No.6.36/210(:  مدل 1-1)شکل

رهبری و تعهدرهبری و تعهد  --11
 به منابع تعهد این که نماید حاصل اطمینان و کند ایجاد سازمان در را و قوی آشکار تعهد و رهبری باید ارشد مدیریت

 مشی وخط اهداف به دستیابی زیست، محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام نگهداری و اجراء توسعه، برای نیاز مورد

 .شود می تبدیل سازمان

 قدرار  نظدر  مدد  کامدل  بطدور  زیست و محیط ایمنی بهداشت، مشی خط الزامات که نماید حاصل اطمینان باید مدیریت

 .نماید حمایت زیست محیط و ایمنی بهداشت، از صیانت منظور به رزم اقدامات از باید همواره همچنین. اند گرفته

 زیسدت  محدیط  و ایمندی  بهداشت، مدیریت نظام از ذیل اصول براساس که نماید و حفظ ایجاد را فرهنگی باید سازمان

 :نماید حمایت

  زیست محیط و ایمنی بهداشت، عملکرد بهبود راستای در سازمان های خواسته به اعتقاد

 کارکنان زیست محیط و ایمنی بهداشت، کردعمل بهبود جهت انگیزه ایجاد

  زیست محیط و ایمنی بهداشت، عملکرد برابر در و پاسخگویی فردی های مسئولیت قبول

 زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام توسعه در سطوح همه و درگیری مشارکت

 مؤثر زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام یک استقرار به نسبت تعهد

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



 6

 .کنند مشارکت نظامی چنین ونگهداری ایجاد در باید سازمان و پیمانکاران کارکنان هکلی

خط مشی و استراتژیخط مشی و استراتژی  --22

این بخش مقاصد ، اصول کاری و آرمانهای سازمان در خصوص بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، همچندین هدددف از   

 بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را بیان می کند . 

 و سدازد  و مسدتند  تعریدف  را خود زیست ومحیط ایمنی بهداشت، استراتژیک واهداف مشی خط باید سازمان ریتمدی

 :واهداف مشی خط این که نماید حاصل اطمینان

 .باشند می سازگار مادر شرکت اهداف با

 .هستند مرتبط زیست ومحیط ایمنی بهداشت، بر آنها واثرات سازمان وخدمات محصورت فعالیتها، با

 .باشند می سازگار سازمان های مشی خط سایر با

 .باشند می برخوردار سازمان توجه مورد واهداف ها مشی خط سایر با همسان اهمیتی از

.شوند می نگهداری و اجراء سازمان سطوح تمامی در

 به وخدماتش، محصورت ها، فعالیت از ناشی محیطی و زیست ایمنی بهداشتی، وخطرات ها ریسک کاهش به را سازمان

  .نمایند می متعهد وعملی ممکن حد ترین پائین

 متعهدد  زیسدت  محدیط  و ایمندی  بهداشت، عملکرد بهبود مستمر به را سازمان تا فراهم، کالن اهداف برای را چوبی چار

 . سازند

 ایدن . کند ریبازنگ ای دوره صورت وبه نموده ایجاد را زیست و محیط ایمنی بهداشت، استراتژیک اهداف باید سازمان

 زیسدت،  ومحدیط  ایمندی  بهداشدت،  وتدثثیرات  خطرات ها، فعالیت نتایج و بوده سازگار سازمان مشی خط با باید اهداف

 .سازد منعکس را تابعه های و    شرکت مشتریان پیمانکاران، کارکنان، نظرات و عملیاتی، تجاری الزامات

سازمان ، منابع، مستند سازیسازمان ، منابع، مستند سازی  --33

نیروی انسانی ، منابع و مستند سازی برای رسدن به عملکرد موثر در حیطه بهداشت ، ایمندی و   این بخش سازماندهی

 محیط زیست را مورد تاکید قرار می دهد . 

ساختار سازمانی ومسئولیت ها -3-1

 کلیده  فعدال  مشدارکت  نیازمندد  که بوده صف مسئولیت یک زیست، ومحیط ایمنی بهداشت، موضوعات موفق مدیریت

 یابدد،  اختصداص  آن بده  رزم و مندابع  شدده  منعکس سازمانی نمودار در و باید باشد می سرپرستی و مدیریتی سطوح

 زیست ومحیط ایمنی بهداشت، مدیریت نظام اجرای برای رزم و ارتباطات اختیارات ها، مسئولیت ها، نقش باید سازمان

 آنهدا  به ولی برگرفته در را ذیل موارد که ای بگونه یدنما ابالغ و مستند تعیین، مناس  سازمانی نمودار چارچوب در را

 :نشود محدود

          زیست محیط و ایمنی بهداشت،  مدیریت نظام واجرای توسعه برای مناس  انسانی و نیروی منابع اختصاص

 اجراء از قبل زیست ومحیط  ایمنی بهداشت، مشی خط با هراقدامی تطابق از اطمینان حصول

 آنها وتفسیر زیست و محیط ایمنی بهداشت، موضوعات با رتبطم اطالعات کس 

 زیست و محیط ایمنی عملکردبهداشت، بهبود منظور به اصالحی واقدامات ها فرصت و ثبت شناسایی
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 وکارها و ساز پیشنهادات این اجرای وتصدیق مستمر بهبود برای رزم سازوکارهای وایجاد پیشنهادات ارائه

 اصالحی اقدامات انجام هنگام ها فعالیت کنترل

اضطراری شرایط کنترل

 به را زیست و محیط ایمنی بهداشت، عملکرد قبال در وگروهی فردی های مسئولیت براهمیت خود تثکید باید سازمان

 .برساند کارکنان کلیه اطالع

 رزم مندابع  و راتاختیدا  و بدوده  )4-3)بخدش   شایسدتگی  و صالحیت دارای کارکنان که کند حاصل اطمینان باید سازمان 

 .دارند اختیار در را وظایفشان مؤثر اجرای برای

 مدیریت نظام ونگهداری اجرا توسعه، برای سطوح همه در را مدیران مسئولیت باید وظایف، شرح و سازمانی نمودار 

 مدوارد  نبدی  روابدط  کننده بیان باید ساختار این سازد، مشخص یک هر فعالیت حوزه در زیست ومحیط ایمنی بهداشت،

 :باشد زیر

  مختلف عملیاتی های بخش

 می ارایه بزرگتر یا و مشابه سازمان یک یا و سازمان توسط خدمات اینکه از اعم) پشتیبانی وخدمات عملیاتی های بخش

 (شود

 دریایی و خشکی های سازمان

  پیمانکاران و کارکنان

مشترک های فعالیت در شرکا

نماینده)نمایندگان (مدیریت -3-2

 بدا ( افدرادی ) فدردی  بایدد  زیست و محیط ایمنی بهداشت، مدیریت نظام و نگهداری اجرا در هماهنگی ایجاد منظور به

 ودر بوده واختیار مسئولیت دارای باید مدیریت( نمایندگان) نماینده. شود انتخاب مدیریت( نمایندگان) نماینده عنوان

 پاسدخگو  سدازمان  ارشدد  مدیر به باید( نمایندگان) نماینده. شدبا پاسخگو زیست ومحیط ایمنی بهداشت، مسائل زمینه

 ومحدیط  ایمندی  بهداشدت،  مددیریت  نظام اجرا در را مدیران از یک هر و وظایف مسئولیت نباید موضوع این اما باشد،

 .دهد کاهش زیست

منابع -3-3

 را کدافی  مندابع  زیسدت،  ومحیط منیای بهداشت، مدیریت نظام مؤثر عملکرد از منظور اطمینان به باید ارشد مدیریت

 ومحیط ایمنی بهداشت، و متخصصین صف مدیران مدیریت،(  نمایندگان)  نماینده مشورتی نظرات و از دهد اختصاص

 بده  زیست و محیط ایمنی بهداشت، مدیریت نظام بازنگری از بخشی عنوان به باید منابع، تخصیص. کند استفاده زیست

 .شود بازنگری منظم طور
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شایستگی و صالحیت -3-4

کلیات-3-4-1

 بحراندی  و فعالیتهای وظایف در درگیر کارکنان صالحیت از حصول اطمینان منظور به را اجرایی های روش باید سازمان

 .نماید ایجاد زیست و محیط ایمنی بهداشت،

 : موارد ذیل مشخص شود براساس باید صالحیت

  فردی های توانایی

  تجربه طریق از آمده بدست های مهارت

  اکتسابی دانش

 سیستم جدید شغل انتخاب وهنگام استخدام بدو در( وپیمانکاری رسمی از اعم)  کارکنان صالحیت تضمین برای سازمان

 .نماید ایجاد را هایی

 پیشدرفت  شدامل  موضدوع  ناید . شدود  و ارزیدابی  بدازنگری  منظم طور به باید وظایفشان اجرای برای کارکنان صالحیت

 .است ها آوری فنو   ها در فعالیت نظر مورد های صالحیت به دستیابی برای آنها رزم و آموزشهای کارکنان

 :از عبارتند صالحیت تعیین های روش

 با وظایف مرتبط الزامات مند نظام تحلیل

 معین معیارهای با مقایسه در افراد عملکرد ارزیابی

 فردی های الحیتص از شده مستند شواهد

ای دوره مجدد ارزیابی برای هایی برنامه

شود  شناسایی روش که در آن مشخص شود کدام یک از وظایف باید انجام

 تعیین صالحیت و شایستگی ) توانایی ها ، مهارت ها و دانش ها ( مورد نیاز

انتخاب کارکنان مناس 

 ورت نیازفراهم نمودن آموزش ها در ص

بازنگری عملکرد
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آموزش-3-4-2

 برای رزم آموزشهای نمودن وفراهم آموزشی نیازهای شناسایی طریق از تا نماید تدوین اجرایی روشهای باید شرکت

 هدای  دوره اریبرگدز  طریدق  از تواند می آموزش. دهد افزایش را و آن نموده تضمین را آنان صالحیت کارکنان همه

 .پذیرد انجام کار حین های دوره و یا رسمی

 سدازمانی  و اهدداف  مشدی  خدط  بده  دسدتیابی  و بدرای  بوده قانونی الزامات با مطابق باید آموزش ماهیت و گستردگی

 نیداز برنامده   مدورد  و بدازآموزی  آموزشی های و دوره (3-6)بخش  شده نگهداری باید آموزش سوابق. نماید کفایت

 .ندگرد ریزی

 .شوند ایجاد آنها و بهبود آموزشی های برنامه بخشی اثر پایش جهت باید هایی سیستم 

پیمانکاران -3-5

 ایدن  الزامدات  بدا  مطدابق  مددیریتی  نظدام  یک پیمانکاران که نماید حاصل اطمینان تا کند ایجاد را روشهایی باید سازمان

 تسدهیل  بایدد  روشدها  ایدن . اندد  نمدوده  پیاده سازمان زیست و محیط ایمنی بهداشت، مدیریتی نظام با و سازگار راهنما

 .باشند پیمانکاران ودیگر سازمان با پیمانکاران فعالیتهای میان روابط کننده

 تالزاما به عمل نیز و و پیمانکار شرکت مختلف سطوح بین روابط تعیین برای رزم و مستندات مدارک تهیه با مهم این

 روشدها  کدار،  آغداز  از پدیش  بنابراین بود، خواهد حل قابل مشکلی هر کار شروع از قبل صورت این در شود، می میسر

 در. باشدد  داشته کاربرد پیمانکار های شرکت برای تواند می راهنما این های توصیه همه. گیرند قرار توافق مورد باید

 :نمود توجه زیر موارد به باید روشها تدوین

 کفایدت  آنهدا،  زیسدت  ومحدیط  ایمنی بهداشت، عملکرد و روشها بررسی مشی، خط ویژه ارزیابی شامل پیمانکار بانتخا

 .است شده محول ایشان به که خدماتی ریسک با متناس  آنها زیست ومحیط ایمنی بهداشت، مدیریت نظام

 همچندین  زیسدت،  ومحدیط  ندی ایم بهداشدت،  مدیریت نظام کلیدی عناصر خصوص در( 6-3)بخش مؤثر اطالعات ارائه

 که زیست ومحیط ایمنی بهداشت، عملکرد و معیارهای اهداف شامل) وکارگران زیست محیط از حفاظت استانداردهای

 (.اند گرفته قرار توافق مورد

اثربخشیارزیابی 

توجه به افراد و وظایف آنها 

 تعیین نوع ، گستردگی و تناوب آموزشهای مورد نیاز

آماده سازی مواد و دوره های آموزشی

ثبت سوابق آموزشی

دریافت بازخور از شرکت 
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 هدر  زیسدت  ومحدیط  ایمندی  بهداشت، عملکرد بر است ممکن که اطالعاتی شامل و پیمانکار سازمان بین اطالعات تبادل

 .شوند واقع ثرمؤ کدام

 وروشهای سوابق شامل تواند می الزامات این بررسی ومناس ، مؤثر آموزشی های برنامه داشتن به پیمانکار هر الزام

 .باشد آتی آموزشی های نیاز ارزیابی برای اجرایی

 ایمندی  داشت،به توافق مورد عملکرد و معیارهای اهداف اساس بر پیمانکار عملکرد و ارزیابی پایش برای روشی تعریف

 زیست و محیط

ارتباطات -3-6

 : باشند داشته آگاهی زیر موارد از سطوح درهمه شرکاء و پیمانکاران کارکنان، تا کند اتخاذ را روشهایی باید سازمان

 ایدن  به دستیابی در افراد های مسئولیت و نقش و زیست محیط و ایمنی بهداشت، مشی خط و اهداف از پیروی اهمیت

  امر

 و( 4)بخدش    پیشگیرانه و کنترلی اقدامات و آنها فعالیت از ناشی زیست محیط و ایمنی بهداشت، های ریسک و تخطرا

 (5-5)بخش  اضطراری شرایط در واکنش اجرایی روشهای

  توافق مورد اجرایی روشهای از عدول بالقوه عواق 

 آنها استفاده مورد اجرایی وشهایر در بهبود منظور به مدیریت به پیشنهادات ارائه کارهای و ساز وجود

 ارتباطدات  ایدن  ریدزی  طدرح  در و بوده برخوردار خاصی اهمیت از اضطراری شرایط در سازمانی برون ارتباطات حفظ

 (5-5)بخش  گیرند قرار نظر مد باید خاص احتمارت

 مقدررات  و قدوانین  مشدی،  خدط  با مطابق باید سازمان زیست ومحیط ایمنی بهداشت، با مرتبط اطالعات ابالغ منظور به

 و ذینفدع  گروههدای  پیمانکداران،  کارکندان،  دسدترس  در را اطالعدات  آن مبنای بر که نماید ایجاد را روشی کاربرد قابل

 .نماید تسهیل را زیست محیط و ایمنی بهداشت، عملکرد در بهبود و داده قرار مشابه های فعالیت دارای های شرکت

 عموم و دولتی های بخش مشتریان، پیمانکاران، کارکنان، به پاسخگویی و نظرات دریافت برای را روشهایی باید سازمان

 و آگداه  ای مشداوره  هدای  برنامده   نماید، اتخاذ آن، مدیریت و زیست محیط و ایمنی بهداشت، اجرای به عالقمند افراد

 .گردد پایش آنها، بخشی اثر و شود اجرا باید سازی

مستندسازی و کنترل مستندات -3-7

 HSEمستند سازی  نظام مدیریت  -3-7-1

 سازمان باید مستندسازی کنترل شده ای را برای موارد ذیل نگهداری نماید.

  زیست محیط و ایمنی بهداشت، های طرح و اهداف مشی، خط ثبت

مشتری
 سهام داران 

پیمانکاران

خدمات 

ژانساور
تامین کنندگان 

بانک ها 

 بیمه

همسایگان 

رسانه 
قانون 

گذاران 

سازمانهای کار

گروههای ذینفع 

 هیئت مدیره شرکت

نماینده )نمایندگان (

 مدیریت

تمامی کارکنان
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   کلیدی های مسئولیت و ها نقش ابالغ و ثبت

 آنها بین ارتبا  و زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام عناصر تشری 

 ارتباطات نحوه توصیف و است نیاز مورد دیگر های بخش در مدیریت نظام الزامات با مطابق که مستنداتی سایر شرح

  زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام های جنبه دیگر با آنها

  کریس مدیریت و زیست محیط و ایمنی بهداشت، ارزیابی نتایج ثبت

 زیست محیط و ایمنی بهداشت، با مرتبط قانونی الزامات و قوانین ثبت

 است نیاز مورد که جاهایی در محوله کلیدی وظایف و فعالیتها برای کاری های دستورالعمل و اجرایی های روش ثبت

 ضطراریا بالقوه شرایط و رویدادها با مقابله نحوه و ها مسئولیت اضطراری، وضعیت با مقابله طرح تشری 

 :دهند قرار پوشش تحت را ذیل موارد باید مستندات این

  سازمان

  تجاری های واحد و سازمانی بخشهای

 (حفاری و زمین سازی آماده استخراج، تاسیسات، طراحی قبیل از) خاص های فعالیت و عملیات

شرکاء و پیمانکاران

کنترل مستندات-3-7-2

 برقدرار  و نمدوده  ایجداد  زیسدت  محدیط  و بهداشدت،ایمنی  مدیریت نظام اتمستند کنترل برای روشهایی باید سازمان

 :که کند حاصل اطمینان تا نگهدارد

 .نمود شناسایی فعالیت عملکرد یا واحد، سازمان، با متناس  را آنها توان می

 قبدل  اآنهد  تناس  و شوند می نظر تجدید لزوم صورت در و بازنگری شده تعریف و معین زمانی در فواصل مستندات

 .گیرد می قرار تایید مورد مجاز افراد توسط انتشار از

 .باشد می دسترسی قابل نیاز مورد مکانهای در مدارک جاری های نسخه

 .شوند می آوری جمع کننده استفاده و کننده صادر محلهای تمام از موقع به منسوخ مدارک

 روشدی  بدا  و( ویدرایش  شماره دارای)شده گذاری شماره کامل، بامشخصات ،(تاریخ دارای)روز به خوانا، باید مستندات 

 تغییدر  و اصدالح  بده  مربدو   هدای  مسدئولیت  و ها مشی خط. شوند حفظ معین زمانی دوره یک برای و نگهداری منظم

 .باشند شده مشخص کامالً باید عموم و دولتی ارگانهای پیمانکاران، کارکنان، برای آنها بودن دسترس قابل و مدارک

بی و مدیریت ریسکبی و مدیریت ریسکارزیاارزیا  --44

ریسک در تمامی فعالیت های انسانی وجود دارد ، این بخش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های بهداشت ، ایمندی و  

محیط زیست برای کلیه فعالیت هها ، محصورت و خدمات و نیز توسعه اقداماتی جهت کاهش این ریسک ها را مد نظر 

 ت در زیر نمایش داده شده است ..مراحل اصلی مدیریت خطراقرار می دهد 
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شناسایی خطرات و اثرات آنها -4-1

 ایجداد  مدورد اسدتفاده   مدواد  و هدا  فعالیدت  از ناشی اثرات و خطرات مند نظام شناسایی جهت را روشهایی باید سازمان

 .دهد پوشش دفع و رهاسازی مرحله تا( زمین مالکیت از قبل) ابتدا از را ها تفعالی کلیه باید شناسایی این دامنه. نماید

 :گیرد قرار نظر مد زیر موارد تمام در باید شناسایی

 (ها فعالیت اصالح یا بهبود و توسعه سرمایه، کس  به مربو  های فعالیت مثال به عنوان) اندازی راه و ساخت طراحی،

 مجدد راه اندازی و نگهداری و تعمیر اضطراری، توقف شامل ولیمعم غیر و معمولی عملیاتی شرایط

 :از ناشی اضطراری بالقوه شرایط و رویداد

  محصورت و اولیه مواد آلودگی

  ساختاری عیوب

شناسایی

بهبود

کاهش پیشگیری

ارزیابی 

شناسایی خطرات و اثرات آنها 

انتخاب معیار

رزیابی خطرات و اثرات آنها ا

مستند نمودن خطرات و اثرات بارز آنها و الزامات قانونی قابل کاربرد 

تعیین اهداف و ارزیابی اقدامات کاهش ریسک 

شناسایی و ارزیابی اقدامات کاهش ریسک 

اعمال اقدامات انتخاب شده جهت کاهش ریسک

شناسایی الزامات 

قانونی قابل کاربرد  
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 طبیعی سوان  دیگر و جغرافیایی اقلیمی، شرایط

  امنیتی های سیستم ضعف و ها خرابکاری

  زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام قراراست در وقفه بروز عامل انسانی فاکتورهای

  دفع و کردن خارج سرویس از یا انهدام و یافتن پایان برچیدن،

 .باشند داشته مشارکت آنها نامطلوب اثرات و خطرات شناسایی در باید سازمانی سطوح همه در کارکنان

ارزیابی -4-2

:

باید روشهایی جهت ارزیابی ریسک خطرات با توجه به معیار های تعیین شده ایجاد شوند . در این روشدها بایدد احتمدال    

وقوع حادثه و شدت پیامد آن برای انسان ، محیط زیست و سرمایه مد نظر قرار گیرد. باید توجه داشدت کده انتخداب    

هر روش ارزیابی می تواند نتایجی با یک دامنه عدم قطعیت به همراه داشته باشدد ، بندابراین در روش هدای ارزید    

ابی ریسک می بایست از تجربیات شخص کارکنان با تجربه ، قانون گذاران و جامعه استفاده شود .ارزیابی ریسدک بایدد 

در   بر گیرنده موارد زیر باشد: 

اثرات ناشی از فعالیت ها ، محصورت و خدمات 

اثرات و ریسک های ناشی از عوامل انسانی و سخت افزاری 

بهره گیری از اطالعات و داده های کارکنانی که به طور مستقیم با مناطق ریسک پذیر درگیر هستند   

هدایت کار توسط کارکنان واجد شرایط و با صالحیت  

به روز شدن در فواصل مشخص 

ارزیابی ریسک بهداشت و ایمنی و اثرات آنها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهد: 

آتش سوزی و انفجار 

ضربه ها و تصادفات 

غرق شدن ، خفگی و برق گرفتگی  

تماس مزمن و حاد با عوامل زیان آور بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی  

عوامل مهندسی انسانی( عوامل ارگونومیکی) 

ارزیابی اثرات حاد و مزمن زیست محیطی باید حداقل موارد زیر را تحت پوشش قراردهد  

انتشار کنترل شده یا نشده مواد وانرژی به زمین ، آب یا جو 

تولید و دفع پساب جامد و سایر پسماندها  

استفاده از زمین ، آب ، سوختها ، انرژی و دیگر منابع طبیعی 

سر و صدا ، بو ، گرد و غبار و ارتعاش 

تاثیر روی آثار باستانی ، فرهنگی ، هنری ، طبیعت ، پارکها و مناطق حفاظت شده  

تثثیر بر یک بخش معین از محیط زیست شامل اکو سیستمها

ثبت خطرات و اثرات آنها -4-3

سازمان باید روشی را برای مستند سازی خطرات و اثرات آنها) مزمن و حاد( اتخاذ نماید به نحوی که اهمیت آنهدا در  

ارتبا  با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مشخص شده باشد. همچنین به منظور کاهش عوامل مذکور،  طرحی بدرای  

و ارتبا  بین سیستم های حیاتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و روش های اجرایدی   (5-4)بخش  پایش خطرات ارائه

 را شناسایی نماید.
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سازمان باید روشهایی را جهت ثبت مقررات و الزامات قانونی قابل کاربرد برای جنبه های بهداشدت ، ایمندی و محدیط    

 وی از این الزامات ایجاد نماید .  زیست خدمات و محصورت و عملیات خویش و نیز حصول اطمینان از پیر

اهداف و معیار های عملکرد -4-4

 سدطوح  در عملکدرد  معیارهدای  و زیسدت  محدیط  و ایمنی بهداشت، جزئی اهداف تعیین جهت را روشهایی باید سازمان

 و ایمندی  ،بهداشت استراتژیک اهداف مشی، خط با متناس  باید عملکردی معیارهای و اهداف چنین. نماید ایجاد مرتبط

 یدا  شده کمی امکان صورت در باید عملکرد معیارهای و اهداف. یابند توسعه عملیاتی و تجاری نیازهای و زیست محیط

 .باشند دسترس قابل و واقعی بوده، زمانی محدوده دارای

 بقمطدا  عملکدرد  معیارهدای  تعیدین  جهدت  را روشدهایی  بایدد  (2-4)بخدش   سدازمان  ریسدک  ارزیابی پیگیری منظور به 

 در باید معیارها این. نماید ایجاد زیست محیط و ایمنی بهداشت، بحرانی وظایف و ها فعالیت برای قبول قابل استاندارد

 .شوند بازنگری موثر شکلی به مشخص زمانی فواصل

اقدامات کاهش ریسک -4-5

ثرات آنها ایجاد نماید. اقددامات  سازمان باید روشهایی را جهت انتخاب ، ارزیابی و اعمال کنترلی جهت کاهش ریسک و ا

کاهش ریسک باید شامل پیشگیری از رویدادها ) یعنی کاهش احتمال وقوع ( و کاهش اثرات حاد و مزمن )یعنی کداهش  

( را تضدمین نمایندد.   2-5باشند . اقدامات پیشگیرانه باید بده گونده ای باشدند کده یکپدارچگی سدرمایه )بخدش         پیامدها (

ید شامل مراحلی جهت پیشگیری از شرایط غیر عادی و کاهش اثرات زیان آور بدر بهداشدت ،   اقدامات کاهش ریسک با

( باشدد . اقددامات   5-5ایمنی و محیط زیست و نیز اقداماتی مرتبط با شرایط اضطراری جهت بهبدود وضدعیت ) بخدش    

ان عملیاتی می باشد . در موثر کاهش ریسک و پیگیری آنها نیازمند تعهد مدیریت ، نظارت در محل کار و درک کارکن

تمام موارد باید به کاهش ریسک تا سط  قابل قبول ، انعکاس سایر عوامل و شرایط محلی ، تعادل بین هزینه و سدود و  

وضعیت فعلی دانش علمی و فنی توجه نمود . 

 برای موارد زیر باید روش اجرایی وجود داشته باشد :

شناسایی اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک برای خدمات ، محصورت ، فعالیت های خاصی کده پتانسدیل ایجداد ریسدک     

 های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را دارند . 

ارزیابی مجدد فعالیت ها به منظور حصول اطمینان از اینکه اقددامات پیشدنهاد شدده ، ریسدک هدا را کداهش داده و یدا

 مرتبط را بر آورده سازند .  قادرند اهداف

 اعمال ، مستند نمودن و ابالغ اقدامات کاهش ریسک به کارکنان کلیدی ، موقت و دائمی و پایش اثر بخشی آنها

( به منظور بازیدابی بده موقدع در رویددادها و     5-5توسعه اقدامات مرتبط از قبیل طرح های شرایط اضطراری )بخش 

 کاهش اثرات آنها

 ناشی از اقدامات پیشگیری و کاهش ریسک شناسایی خطرات 

 ارزیابی نتایج ریسک ها و اثرات آنها با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده 
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طرحریزیطرحریزی  --55
کلیات -5-1

 عملکرد معیارهای و زیست محیط و ایمنی بهداشت، اهداف به دستیابی برای طرحی کاری کالن برنامه در باید سازمان

 :گیرد دربر را ذیل موارد باید طرح این. نماید ارائه آن

  اهداف شفاف و واض  تشری 

 سازمان از سطحی و بخش هر در عملکرد معیارهای و اهداف به دستیابی و تدوین برای ها مسئولیت تعیین

 اهداف به دستیابی منظور به کاربردی های روش ارائه

  نیاز مورد منابع

 اجرا برای بندی زمان برنامه

 محدیط  و ایمندی  بهداشت، مناس  فرهنگ سمت به آنها دادن سوق و کارکنان تشویق و انگیزه ایجاد ایبر هایی برنامه

 زیست

 زیست محیط و ایمنی بهداشت، اجرای برای رزم های زمینه ایجاد و اطالعات ارائه و تهیه برای وکارهایی ساز

 خدوبی  عملکدرد  زیسدت  محدیط  و ایمندی  شت،بهدا زمینه در که کاری های گروه و کارکنان شناسایی برای فرآیندهایی

 (ایمنی جوایز قبیل از) دارند

پیگیری و ارزیابی برای کارهایی و ساز

یکپارچگی سرمایه -5-2

 محدیط  و ایمندی  بهداشدت،  حیداتی  تجهیدزات  و تثسیسدات  کند حاصل اطمینان تا نماید ایجاد را هایی روش باید سازمان

 بده  نیدل  بدرای  و بدوده  مشدخص  معیارهدای  دارای شدوند  می بازرسی و گهدارین اجرا، تهیه، ساخته، طراحی، که زیست

 .باشند می مناس  شده تعیین اهداف

 ارزیدابی  جدید تاسیسات و تجهیزات از باید ساخت، یا خرید از قبل زیست، محیط و ایمنی بهداشت، الزامات تثمین برای

. نمدود  تاکیدد  موضدوع  این بر طراحی در و حاصل طمینانا الزامات این بودن متناس  از و انجام خاص موارد از شفافی

 .بود خواهد زیست محیط و ایمنی بهداشت، بر آور زیان اثرات و ریسک کاهش برای پیشگیرانه اقدام بهترین کار این

 کنتدرل  فرآیندد،  آلدودگی  ساختاری، یکپارچگی جمله از مواردی باید سرمایه یکپارچگی تضمینی های سیستم و ها روش 

 حفاظدت  و اضطراری  شرایط با مقابله و تولید ناگهانی توقف هشداردهنده، های سیستم حفاظتی، های سیستم و راقاحت

 .دهند قرار توجه مورد را افراد از

 ایدن  دریدل  و بدوده  مجداز  ذیصدالح  افراد تایید و بررسی از بعد تنها مصوب طراحی استانداردهای و عملیات از انحراف

 .رددگ مستند باید انحراف

روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری -5-3

تدوین روش های اجرایی -5-3-1

فعالیت هایی که نبود روش اجرایی مدون در مورد آنها می تواند منجر بده تخطدی از خدط مشدی بهداشدت ، ایمندی و       

الیتهایی باید روش های محیط زیست یا الزامات قانونی و یا معیارهای عملکرد گردد باید مشخص شوند . برای چنین فع

اجرایی مستند یا استانداردهایی برای چگونگی انجام کار نوشته شود به گونه ای که دانش فنی را به طدور مدوثر انتقدال    

دهند. کلیه روشهای اجرایی تعیین شده باید عدالوه بدر سدادگی ، روشدن ، شدفاف ، بددون ابهدام و قابدل فهدم بدوده و
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خوبی مشخص شده باشدد ، همچندین در روشدهای مدورد اسدتفاده بایدد اسدتانداردها و مسئولیت کارکنان در آنها به

 معیارهای مورد تثیید ، به کار گرفته شده باشند.

تهیه روش اجرایی فعالیتهای مربو  به خرید و فعالیتهای پیمانکاری الزامی است ، عالوه بر این بایدد از انطبداق عملکدرد    

 ت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سازمان ، اطمینان حاصل کرد . پیمانکاران با خط مشی و الزاما

صدور دستورالعمل های کاری -5-3-2

دستور العمل کاری ، روش انجام وظایف کارکنان سازمان و پیمانکاران در محیط کار را شرح می دهد . وظدایف حیداتی   

سیل پیامدهای نامطلوب بر بهداشدت ، ایمندی و   بهداشت ، ایمنی و محیط زیست اگر به درستی انجام نشوند دارای پتان

محیط زیست خواهند بود در نتیجه دستور العمل های کاری این وظایف باید مدون شده و بده کارکندان مدرتبط ابدالغ     

 گردند.

مدیریت تغییر -5-4

 از اعم) اجرایی ایروشه و فرآیندها صنعت، انسانی، نیروی در تغییرات کنترل و ریزی طرح برای روشهایی باید سازمان

 اجتنداب  زیسدت  محدیط  و ایمندی  بهداشدت،  بدر  تغییرات این نامطلوب نتایج از که ای گونه به کند تهیه( موقتی یا دائمی

 .گردد

 و تغییدرات  ماهیدت  آن، اسداس  بر و بوده زیست محیط و ایمنی بهداشت، اهداف با متناس  باید فوق اجرایی روشهای

 :شوند شامل را ذیل موارد باید همچنین. گیرند قرار توجه مورد آنها از ناشی نتایج

 آنها اجرای شیوه و پیشنهادی تغییرات سازی مستند و شناسایی

 یدا  تغییدرات  این از ناشی زیست محیط و ایمنی بهداشت، بالقوه خطرات ثبت و بازنگری برای شده تعیین های مسئولیت

 آنها اعمال

 :بر مشتمل آن جرایا روش و توافق مورد تغییرات سازی مستند

 آنها اثرات و ریسک کاهش و ارزیابی زیست محیط و ایمنی بهداشت، بالقوه خطرات شناسایی برای اقداماتی

  ارتباطات و آموزشی الزامات

  زمانی های محدودیت

 آنها پایش و تغییر اعمال الزامات

 ودش انجام باید که عملی با موافقت و معیارها بودن قبول قابل از اطمینان

 پیشنهادی تغییرات اجرای تصوی  جهت صالحیت دارای فرد تعیین

 و مداخلده  قدانونی  اصدالحات  یا جدید مسائل ارزیابی و تغییر در سازمان چگونگی که کنند مشخص باید اجرایی روشهای

. کندد  مدی  نظدر  تجدیدد  زیسدت  محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام در شده مطرح نیاز مورد قواعد خصوص در

 خدمات محصورت، ها، بازسازی توسعه، ها، دارایی نظیر) جدید عملیات زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت ایبر

 پیرامدون  هدایی  نگراندی  کده  عملیدات  از مراحلدی  در تددریج  به یا شود گذاری پایه جداگانه طرحهای باید( فرآیندها یا

 محیط و ایمنی بهداشت، مختلف های جنبه در مهمی تتغییرا یا داشته وجود زیست محیط و ایمنی بهداشت، موضوعات

 :گردد تعریف زیر موارد آنها برای و کرده نظر تجدید کند، می ایجاد زیست

 زیست محیط و ایمنی بهداشت، اهداف

 اهداف به دستیابی برای ساز و کارهایی

 زیست محیط و بهداشت،ایمنی اهداف به دستیابی برای رزم منابع
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  پروژه پیشرفت و اجرا زمان در ها پروژه اصالح و تغییرات اعمال رایب اجرایی های روش

.گردد تعیین آنها کفایت سنجش و اجرا چگونگی و شده تعریف نیازها به توجه با باید اصالحی کارهای و ساز

طرحریزی شرایط اضطراری و غیر مترقبه -5-5

 بیندی  پیش قابل اضطراری شرایط شناسایی برای را اجرایی روشهای مند، نظام بررسی و تحلیل و تجزیه با باید سازمان

 حصدول  منظدور  بده  مناسد   زمدانی  فواصدل  در و گردیدده  ثبت باید شده شناسایی اضطراری شرایط این. نماید ایجاد

 .شوند روز به آنها، به موثر واکنش از اطمینان

 زیدر  افدراد  به را آنها و نگهدارد برقرار و ونمد ایجاد، اضطراری، شرایط این به واکنش برای را طرحهایی باید سازمان

 :نماید ابالغ

   کننده کنترل و فرماندهی افراد

   اضطراری خدمات

  تاثیر تحت پیمانکاران و کارکنان

 گیرند قرار تاثیر تحت دارد احتمال که افرادی دیگر

 :دهند قرا پوشش تحت را زیر موارد باید اضطراری های طرح

 برقدراری  شامل سوان  کنترل و اضطراری شرایط با مقابله برای اجرایی روشهای و(اختیارات)ها مسئولیت سازماندهی،

 خارجی و داخلی ارتباطات

 عملیات و امن محل به خطر پر محیط از افراد کردن دور و هدایت افراد، پناه جهت اجرایی روشهای و ها سیستم ایجاد

 نجات و امداد

 اضطراری فعالیتهای محیطی زیست اثرات پایش و کاهش پیشگیری، جهت یاجرای روشهای تهیه و ها سیستم ایجاد

 مرتبط افراد سایر و ها خانواده اختیار، دارای افراد با ارتبا  برای اجرایی روشهای تهیه

 امکانات و تجهیزات سازمان، بوده آماده برای اجرایی روشهای تهیه و ها سیستم ایجاد

 اضطراری مواقع در ایشان حمایت و ثالث شخص منابع نمودن آماده ایبر امکاناتی و اجرایی روشهای تهیه

 منظدور  بده  اجرائدی  روشدهای  و اضطراری های سیستم آزمایش و مقابله های تیم جهت آموزشی های دوره برگزاری

  اضطراری شرایط با مقابله های طرح اثربخشی ارزیابی

 و آتدی  وقدایع  بیندی  پدیش  جهدت  تمرینهدایی  و طراریاضد  شدرایط  های طرح کنترل برای اجرایی روشهای باید شرکت

 .بخشد بهبود را حاصله تجربیات و نموده تهیه آنها با صحی  مقابله جهت آمادگی

 محلدی  در اجرایدی  روشدهای  بایدد  آنهدا  نگهداری و تعمیرات نیاز، مورد اضطراری تجهیزات ای دوره ارزیابی به منظور

 .گیرد قرار دسترس در و مناس 
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پایشپایش  اجرا واجرا و  --66
 اقدامات اصالحی در صورت نیاز شرح  داده می شود . لدر این بخش نحوه اجرا و پایش فعالیت ها و اعما

فعالیت ها و وظایف -6-1

 خدط  بدا  منطبق طراحی حین و قبل مرحله در و بوده ها دستورالعمل و اجرایی روشهای با مطابق باید وظایف و فعالیتها

 : که ای گونه به یابند توسعه تزیس محیط و ایمنی بهداشت، مشی

 خدط  بده  توجده  بدا  سازمان باری سطوح های فعالیت ریزی طرح و استراتژیک اهداف توسعه ارشد، مدیریت سط  در

 .شوند مدیریت زیست محیط و ایمنی بهداشت، مشی

 صددورت بدده( وظیفدده چندددین شددامل) هددا فعالیددت بددا مددرتبط مسددتندات سرپرسددتی و مدددیریتی سددط  در

 .بود خواهند اجرائی روشهای و ها طرح

 ایمدن  هدای  سیسدتم  با مطابق که بوده کاری های دستورالعمل صورت به وظایف با مرتبط مستندات عملیاتی سط  در

 نمدودن،  قفدل  اجرائدی  روشدهای  همزمدان،  عملیدات  چندد  اجرائی روشهای کار، های پروانه مانند)اند شده صادر کاری

 (.مجاز عملیات راهنمای

 بدا  مطابق وظایف و فعالیتها انجام از اطمینان و کار هدایت مسئولیت و یابد اطمینان کارها انجام صحت از دبای مدیریت

 شدده  تددوین  مشی خط و ها طرح اجرای در مدیریت تعهد و مسئولیت این. بگیرد عهده به را مرتبط اجرایی روشهای

. نمایدد  مدی  تضدمین  را زیسدت  محدیط  و ایمنی اشت،بهد اهداف و عملکرد معیارهای به دستیابی وظایف، دیگر کنار در

 سدازمان  زیسدت  محدیط  و ایمندی  بهداشت، عملکرد مستمر کفایت از (2-6فعالیتها ) بخش پایش طریق از باید مدیریت

.یابد اطمینان

پایش -6-2

 ثبدت  را نتایج و ایجاد را زیست محیط و ایمنی بهداشت، عملکرد با مرتبط های جنبه پایش اجرایی روشهای باید سازمان

 : رساند انجام به را زیر موارد مرتبط، فعالیت یا ناحیه هر برای و کند نگهداری و

  نتایج نیاز مورد دقت تعیین و پایش از آمده بدست اطالعات نمودن مستند و شناسایی

 ها گیری اندازه تکرار و مکانها پایش، اجرائی روشهای نمودن مستند و تعیین

 گیریها اندازه کیفیت کنترل اجرایی روشهای نمودن رقرارب و مستند ایجاد،

 آنها تفسیر و ها داده مدیریت منظور به اجرائی، روشهای نمودن مستند و ایجاد

 .کند نقص را عملکرد معیارهای نتایج، هنگامیکه رزم، اقدامات نمودن مستند و ایجاد

 دهند نشان را ایرادی یا نقص پایش ایسیستمه که هنگامی ها، داده اعتبار نمودن مستند و ارزیابی

 صدمه یا و مجوز بدون تغییر گونه هر مقابل در سنجش های سیستم از حفاظت

( شدده  ریدزی  برنامده ) انفعالی غیر های پایش. است نیاز مورد انفعالی غیر و انفعالی های پایش برای اجرایی های روش

 بررسدی  شدامل  پدایش  ایدن  آورد، مدی  فدراهم  زیست محیط به صدمه و بیماری رویداد، گونه هر نبود در را اطالعاتی

 عملکدرد  معیارهای به دستیابی و( اجرایی روشهای مثالً)زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام الزامات از پیروی

 یدا  و بیمداری  حدواد،،  شدبه  شامل) افتاده اتفاق رویدادهای درباره اطالعاتی( واکنشی) انفعالی پایش. باشد می اهداف و

 .کند می ایجاد آینده در مشابه حواد، از پیشگیری برای بینشی پایش این آورد، می فراهم( زیست محیط به صدمه
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سوابق -6-3

 تحقدق  ثبدت  همچندین  آن، الزامدات  و زیست محیط و ایمنی بهداشت، مشی خط از پیروی اثبات منظور به باید سازمان

 . نماید ایجاد سوابق نترلک جهت را سیستمی عملکرد معیارهای و اهداف

 مدی  سدوابق  این) سوابقی چنین کنترل و بودن دسترس در یکپارچگی، از اطمینان حصول منظور به باید اجرایی روشهای

 و(2-4-3)بخدش   آمدوزش  سدوابق  (7)بخدش   های بازنگری و ها ممیزی نتایج پیمانکاران، با مرتبط سوابق شامل تواند

 .شوند جادای( باشند کارکنان پزشکی سوابق

  اینکده  گدرفتن  نظدر  در بدا  بایدد  آن اجرایدی  روشدهای  و شدود  ثبدت  و گردیدده  مشدخص  بایدد  سدوابق  نگهداری زمان

 .گردد تدوین است، محرمانه یا داد قرار دسترس در را سوابق توان می

عدم انطباق  و اقدام اصالحی -6-4

 نظدام  الزامدات  بدا  انطباق عدم ونتایج عملیات خصوص در اصالحی اقدام و بررسی اختیارات و ها مسئولیت باید سازمان

 هدای  برنامده  بوسدیله  تدوان  می  را انطباق عدم های وضعیت. نماید تعریف را زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت

 رویددادها  بررسدی  طریدق  از یا و عمومی یا دولتی ارگانهای مشتریان، پیمانکاران، کارکنان، طریق از رسانی اطالع پایش،

 . نمود مشخص

 فعالیدت  مدیریت به توجه با و مدیریت نماینده مشورت با اصالحی اقدامات چنین برای را اجرایی روشهای باید سازمان

 :باید روشها این. نماید ایجاد مرتبط فردی عملکردهای یا ها

 .نمایند آگاه را مرتبط گروههای

 .نمایند تعیین را احتمالی ای ریشه علل و علل توالی

 .نمایند ارایه را طرحی موجود وضعیت بهبود یا اقدامات یبرا

 .کنند تشری  انطباق عدم ماهیت با متناس  را پیشگیرانه اقدامات

 .کنند اعمال را هایی کنترل پیشگیرانه اقدامات بخشی اثر از اطمینان حصول منظور به

 افدراد  بده  را تغییدرات  نمدوده،  بازنگری را اییاجر روشهای مجدد، وقوع از پیشگیرانه اقدامات نمودن یکپارچه منظور به

.نمایند اعمال را آنها و ابالغ مرتبط

انتخاب معیار

اقدامات را طرح ریزی کنید

علل را تعیین کنید 

اقدامات پیشگیرانه را آغاز کنید

کنترل را اعمال کنید

روش های اجرایی را بازنگری و تغییرات را ابالغ کنید
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گزارش رویداد ها -6-5

 زیسدت  محدیط  و ایمندی  بهداشدت،  عملکرد بر که رویدادهایی دهی گزارش و ثبت برای اجرائی روشهای باید سازمان

)بخش  شده انجام مناس  اقدامات و شده آموخته های درس همچنین باشد، گذار تثثیر تواند می یا و بوده تاثیرگذار

.نماید ایجاد (6-6

 در یدا  و قدانونی  الزامدات  محددوده  در قدانونی  مراجدع  بده  رویدادها گزارش برای مشخص کاری و ساز باید همچنین

 آمدده  بوجدود  خدارجی  تبدا  ار الزامات به توجه با که الزامات آن از فراتر سطحی برای حتی شرکت، مشی خط راستای

 .باشد داشته وجود است،

پیگیری رویدادها -6-6

 عندوان  بده  زیسدت  محدیط  و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام در بنیادی های وضعف وقوع آنی شرایط رویدادی هر در

 لتسدهی  رزم پیگیدری  منظدور  بده  و صدالحیت  دارای مسئورن توسط قضاوت تا شده، مشخص باید رویداد بروز عوامل

 بدا  مشابه باید کار و ساز این. شوند مشخص واض  طور به ها مسئولیت و کار ساز و باید رویدادها پیگیری برای. گردد

)بخش   زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام با انطباق عدم موارد در اصالحی اقدامات اعمال اجرایی روشهای

.باشد متناس  بالقوه یا واقعی پیامدهای شدت با باید دادها،روی پیگیری برای شده مشخص های مسئولیت. باشد(6-4

ممیزی و بازنگریممیزی و بازنگری  --77
و عملکرد نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را تشری  مدی  این بخش ارزیابی دوره ای تناس  ،  اثربخشی 

 کند . 

ممیزی -7-1

کار و به منظور تعیین موارد زیر روشهای اجرایی  ممیزی ها به عنوان بخشی از کنترل کس  وسازمان باید جهت انجام 

 را تدوین نماید :

عناصر و فعالیت های عناصر نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست با عملیات از قل طرح ریزی شده مطابقت 

 داشته و به طور موثر اجرا می شوند .

کامل بدا خدط مشدی بهداشدت ، ایمندی و محدیط       عملکرد موثر نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به طور 

 زیست ، اهداف و معیارهای عملکرد مطابقت دارند . 

 تطابق با الزامات قانونی مرتبط وجود دارد .

زمینه های بهبود که می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست گردندد ، بده درسدتی    

 شناسایی می شوند . 

 ید با توجه به موارد زیر تدوین شود :طرح ممیزی با

زمینه ها و فعالیت های ویژه که باید ممیزی شوند . ممیزی باید کلیه فعالیت های مرتبط با نظام مددیریت بهداشدت ،   

ایمنی و محیط زیست را پوشش داده و باید به طور خاص عناصر زیر رار در مدل نظام مددیریت بهداشدت ، ایمندی و    

 کند :محیط زیست بررسی 

 ستندات  سازماندهی ، منابع و م
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 ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک 

 طرح ریزی  

 اجرا و پایش

تکرار ممیزی فعالیت ها / زمینه های ویژه ممیزی باید بر مبنای اثر یا اثرات بالقوه فعالیت هدا بدر عملکدرد بهداشدت ،     

 ایمنی و محیط زیست و نیز نتایج ممیزی های قبلی برنامه ریزی شوند 

تعیین مسئولیت ها برای ممیزی زمینه ها / فعالیت های ویژه 

 :گیرند قرار توجه مورد زیر نکات آنها در و شده نگهداری و تدوین باید ممیزی اجرایی روشهای و پروتکل

  ممیزی فرآیند برای منابع تخصیص

 :باشد زیر ویژگیهای دارای باید ممیزی تیم. پرسنلی الزامات

  منصفانه داوری و اهداف به رسیدن هدف با ممیزی مورد فعالیتهای به افراد وابستگی عدم

  ممیزی حرفه در کاری تجربه و مهارت بودن دارا

 بیشتر متخصصین از گیری بهره لزوم صورت در

 شدامل  ممیدزی،  مدورد  عملیدات  ندوع  تناسد   بده  اسدت  ممکدن  کده  ها، ممیزی سازی مستند و انجام برای هایی روش

 .باشند مشاهدات و ها گیری اندازه ها، مصاحبه ها، لیست چک ها، پرسشنامه

 بتوانندد  بهبودکار بمنظور آنان که نحوی به مسئورن به ممیزی های یافته شده کنترل گزارش برای اجرایی های روش

 :باشند برداشته در را زیر موارد باید گزارشها این. دهند انجام را اصالحی اقدامات مشخص زمانهای در

  شده تعیین الزمات با زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام عناصر انطباق عدم یا انطباق

 تعیدین  عملکدرد  معیارهدای  و اهداف به دستیابی در شده اجرا زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام بخشی اثر

  شده

 قبلی های ممیزی در شده مطرح اصالحی اقدامات اثربخشی و اجرا

  اتپیشنهاد و نتایج

 ممیزی پیشنهادات اجرای وضعیت پیگیری و ممیزی نظام

ممیزی گزارشهای کنترل و توزیع

بازنگری -7-2

 آن عملکدرد  و زیسدت  محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام معین زمانی های فاصله در باید سازمان ارشد مدیریت

 حال عین در و شده شامل را زیر موارد باید زنگریبا. نماید حاصل اطمینان آن بخشی اثر و تناس  از تا کند بازنگری را

 :نگردد موارد این به محدود

  مستمر بهبود جهت در تالش برای تعهد ایجاد و شرایط تغییر راستای در اهداف و مشی خط در تغییرات به احتمالی نیاز

  زیست محیط و ایمنی بهداشت مدیریت نظام نگهداری و اجرا برای منابع تخصیص

 "اضطراری های طرح" و "شده ارزیابی های ریسک و خطرات" مبنای بر شرایط یا و مکانها

 بایدد  هدا  بدازنگری  از. نمایدد  تسدهیل  را بعدی تغییرات اعمال تا گردد ثبت آن نتایج و شده مستند باید بازنگری فرآیند

.مودن استفاده زیست محیط و ایمنی بهداشت عملکرد بهبود بمنظور مستمر تالشهای تقویت جهت

 ]1337وزارت نفت ، HSEاداره کل [
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