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بهداشت، ایمنی و محیط زیستتشریح الزامات سیستم مدیریت 

( HSE-MS ) 



استانداردمبانیومفاهیمباآشنایی.

HSEمدیریتسیستممعرفی.

HSEمدیریتسیستمالزاماتوعناصرتشریح.

HSEمدیریتسیستمممیزیالزاماتمبانیتشریح.

:فهرست مطالب



نحوه تدوین و نگارش خط مشی و اهداف







انولینتصویبHSEفكشور مصوبنفتانوارنفتانولینبابومصا
كلف نفتلیكتیستمحیطموضوهشاسال دمیم ،همربوعملیاتیاج رك

قبتت ابعحفظجهت كاملمر تم ی همچنینطبیعیر گیجلوگی .آعمله(مینآبهو )محیطآلو
تم یتسی رنسهتوالكتجملهنیاگانفتگایكتضوبا۸۰سالحدHSEمد

ژای ی لیگر ایصوصابوشهاركشو لوهشه گجع گانفتصنعتیاتیصلیایگشاهخا
دمیلیرآمد تنفتتكاستورجدیطوهبا اتمامهتتوسطر۸سالرگ ابعهیاسا

یدبا تایسی.گ تهصو اسیکمیتهرگ صصیكا انیشآت یمنیتخ ابهمنجن تولیدللیلم ننجمنمدلنت
دگا اسببعنو(OGP)گانفتکن انینمولین۸سالر.شدیکرینم سا

HSEتشکلنفتتر .گ



ام یتن امی،HSEمد دستن اندهیهدفم لعملتهیهباهخایاهباشدسا ،استو
یی،ای اج تاند ی مقر تهستقرجا یمویا نگ لفانیمقاطعرگیمیبا .گمیصا مخ
ی استقر امسا یتن رHSEمد :باشدمیهمیتیمن

ائل- ائل-الیم ائل-خاقیم ائل-انونیم یم





ط مشی : یطرح دای مرتبط با   آی ف كا   هد ا اHSEی .سا
 دا:ج آی ی  .ستقر  ا سا
ط مشی :سی دای مرتبط با   آی ی  ند گی یگ،HSEپایش  ات انونی    ل ، ف كا ات لهد

ایج .گ ن
صاحی م  ات :قد قد ام  ی ن تم مد سی رعملک تم م بهبو HSEت ه منظو



وضعیت موجود همیشه موضوع اصلی برای برنامه ریزی است



له اخت م
له ه  تحلیل م تج
ل تعیین  
ل ی   ج
ایج سی ن
صاحی م  قد



PLANDO PLAN

تقسیم بندی مطلوب چرخه دمینگتقسیم بندی نامطلوب چرخه دمینگ



يت يكپارچ سيستم مدي
Integrated Management System

يست سيستم محيط 
ISO14000

يت كيفيت  سيستم مدي
ISO9000

ف ای سیستم ایمنی  بهداشت ح
OHSAS18000



 ی 9۸ر سال سا اند لمللی  ا ن  نی سا لملل )ISO/TS176)کمیته  ی اند ن 
نمو یت  منتش یت کی تم مد .سی

 یت بعنو یت کی تم مد ت اند سی اند سی یتی لین  اندم مد لمللی  ا ن  ته سا ا ی  سا
.می شو
 یت یت کی :صول مد

ی                    - ک  مشت ی                           -تم ا                       -هب ك كت كا ا دی                              -م ی تم-یک  بهبو م
هد                                          - ی مبتنی  شو تباطات                                                              -تصمیم گی یت  تمی-۸مد یک سی



 ی 99ر سال سا اند لمللی  ا ن  نی سا لملل )ISO/TS207)کمیته  ی اند ن 
نمو یست  منتش یت محیط  تم مد .سی

  اندBS 7750 – اند معرف 1992 ین  ساسی جهت  یدبعنو پاه   .ی گ
یست شامل یت محیط  تم مد اند سی :ی 

1. ISO 14001               2. ISO 14010               3. ISO14020                4. ISO 
14031                  5. ISO 14040                   6 . ISO 14050                7 . ISO 14060

یست یت محیط  :صول مد
یست                           -توسعه پاید                 - یست-حفاظت  محیط  گی محیط  ی  آلو پیشگی



 ی ل  999ر سال انیاکمیته  ی اند  ص ، مؤسسه  ا كت ای  گل ن د  ه هی  الی گو   سا      سا
اند ای  لمللی  ی  ته ن  ه  شت ح د یمنی  ب یابی  ی  ند،  ین نمو .یه  تد
  اندBS 8800– اند معرف 1996 ین  ساسی جهت  یدبعنو پاه   .ی گ
 اند :شامل OHSAS18000ی 

1. OHSAS 18001                                         2 . OHSAS 18002

ی ه  شت ح د یمنی  ب یابی  ی  :صول 
ف، اسایی ساند  ه ح قل  شت جهت حد د یمنی  ب ت  .ر



 اء کمیته ۰ر سال یپی ISO/PC283ع سا اند لمللی  ا ن  لین سا ی  ش نویس كا
شت شغلی  ت د یمنی  ب یت  تم مد لمللی سی نداند ن  ین نمو .د

 اند مفا   ، اند ین  لیه  ت OHSAS 18001ر تهیه ش نویس  یک سا سی م ، 
د  ان یتی موجو  ا ISO9001 ISO14001 ،ILO-OSH2001ای مد

ست  لف  لی مخ ای  اند لمللی كا  ا ن  ته توسط سا یدیا .فا گ
 ایت رسال ۰ر ن ین۸ شت شغلی  تد د یمنی  ب لمللی  یداند ن  .منتش گ
 اندISO 45000شامل:

1. ISO 45001                                         2. ISO 45002



خط مشی-1
تعهد مدیریت ارشد سازمان-2

الزامات قانونی-3
اهداف و برنامه ها-4

اختیارات و مسئولیت ها-5
تعیین نماینده مدیریت-6

آموزش کارکنان-7
ارتباطات-8

مستندسازی سیستم-9
کنترل مستندات-10

پایش و اندازه گیری-11
اقدامات اصاحی و پیشگیرانه-12

سوابق-13
ممیزی داخلی-14

بازنگری مدیریت-15



اختصاص صحیح و منطقی منابع

ایجاد تصویری بهتر از سازمان

بهبود عملکرد سازمان

بهبود رضایت مشتری

کاهش پیچیدگی و سردرگمی











 هم نمو تی  با  شد بای یت  ممد ابع ا كام د آش ی  تع هب ا ،   طمی د   ا ك ی ا  قوی  ر سا  
ی ن  د ء  نگ ج ی توسعه،  ابع مو نیا  د ه م ین تع یمنی  محیط حاصل نماید ه  شت،  د یت ب ام مد

ا یست،  ط مشی سا ف         هد .تبديل می شوستیابی ه 
 یمنی شت،  د ط مشی ب ات  ل ا حاصل نماید ه  طمی یت باید  یست مد  بطو كامل مدنظد تمام  محیط 

م ه منظو  ات ا قد ته   همچنین همو باید   ش گ د یست صیانت  ب یمنی  محیط  .حمایت نمایدت، 
 انی ر ر ن ی  ا نی ا ین بخش  لف سا ی ن پاا   باا سطو مخ كت  ی ر  هنگ جا  

یست ه موفقیت ید  یمنی  محیط  شت،  د یت ب ام مد ظه  می سی مو ن ا .گی 



  ین بخش صلی ر  م  .می باشدهنگ سا ی ل

 ی یعنی هنگ سا
و محیط زیستبهداشت، ایمنی اعتقاد قلبی به خط مشی 

مسئولیت پذیری و داشتن انگیزه

خود را جزئی از سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانستن

تعهد و رهبریشرط ازم جهت تغییر فرهنگ 



 یست یمنی  محیط  شت،  د :(HSE Culture)هنگ ب
یست ر هنگ  یمنی  محیط  شت،  د ، محصول ب ا ی  گ یک سا شت ، نگ ا، هی ای 

ی  صاحیت ا ا،  ا د لگوای  د ست ه تعیین کن ،  میز تع ج شت ه  د یت ب آیی مد یمنی ، بک  كا
یست یک  ا می باشد محیط  .سا

 هنگHSE الی :مت
آگاهی

گزارش دهی رویداد
انصاف و بدون سرزنش

انعطاف پذیر
یادگیرنده



 هنگ ا HSEیک ای بهبو  :ر سا
یش ب   ، ینه ای اشی  حو ، كاهش  ی من كا ا محیط  ی  ، ا حو یبمنظو كاهش آ ی  حفظ  صیانت  نی ه 

تی  انی؛ بای ه ن ر  گییک پیشگی ا مدن ای مهم جهت ت . ر سا یک  ،   ین  ق  .ستHSEهنگح
ل هنگ : گام  اHSEیابی  ی ر سا جا
م حی ل: گام  تعیین نو
هنگ:گام سوم د تغیی  ر  ی ا  ی

طوربباراولینبرایایمنیفرهنگاصطاح
ایمنیمدارکدر1987سالدررسمی
حادثهتحلیلبرایایهستهآژانس
.شدبردهکاربهچرنوبیلایهستهنیروگاه



INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETEY GROUP

INSAG MODEL







یست یمنی  محیط  شت،  د ابع مو نیا ه موضوعات ب .تخصیص م
ات یست ر جل یمنی  محیط  شت،  د .عنو نمو موضوعات مربو ه ب
 ال ر تمام بخش ای مربو كت ف ا یمنی  محیط م شت،  د .یسته ب
 یست ر تصمیم گی شت  محیط  د یمنی، ب ات  ا خالت  یتهمیت    .ی ای مد
 ستیابی ه اختن موضوعات پس   سمیت  یا  ه  نی  مج ف قد یست هد شت  محیط  د .یمنی، ب
 ای به مینه معیا ند ر  ت سا ا ن ه پی ا ه منظو  ك یست بو تشویق كا شت  محیط  د یمنی، ب ی  .ج
 ا ر ج سا ل یا خا ی ایی ه ر  ا ه نوآ كت   ن ا یمنیم یست مینه  شت  محیط  د ، ب

ست ید  .حاصل گ



HSEکلی یک سازمان در رابطه با عملکرد جهت گیری و مقاصد
.بیان می گرددمدیریت ارشد رسماً توسط 

دیدگاه ها، مقاصد و خواسته های مدیریت ارشد و اصول عملکرد و اشتیاق 
که بایستی همسو و سازگار با مأموریت HSEایشان نسبت به موضوعات 

. سازمان و الزامات قانونی و دیگر الزامات باشد







مشخصات و صفات بارزخط مشی

Flexibilityانعطافقابلیت
Authority(هابایدووظایف)اختیارقدرت

Accountabilityانتظاراترفعوپاسخگوییقدرت
Clarity(کارکنانبرایدركقابل)سازیشفاف



ستکلمات کلیدی در خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زی

پیشگیری از رویداد
پیروی و تبعیت از مقررات و الزامات قانونی

بهبود مستمر
توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی



اگر خود نتوانیم . داشته باشیمآیندههست که قصد داریم در وضعیتیهدف ، 
وضعیت را بر ما محیط پیرامون وضعیت را در آینده تعیین نماییم، ناچار 

. تحمیل می نماید



ویژگی های اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست

جملهازوزیستمحیطوایمنیبهداشت،مشیخطبابایستیاهداف-1
.باشدسازگارپایدارتوسعهومستمربهبودبهتعهد

یعملیاتومالیالزاماتآوری،فنهایگزینهخطرات،ها،ریسک-2
.باشدشدهلحاظآندر
.باشدداشتهمطابقتقانونیالزاماتومقرراتبا-3
.باشدشدهگنجادهآندرذینفعهایطرفنظرات-4





برای هر کدام از اهداف بایستی برنامه ای در نظر 

:گرفت که مشخص نماید

چه کسی مسئول است؟-1
چه کاری بایستی انجام شود؟-2

محدوده زمانی انجام کار؟-3
؟امکانات ازم جهت تحقق-4
چه نتایجی به همراه دارد؟-5





Organization. Resources & Documentation) سازمان، منابع و مستندسازی 

نمایندگان مدیریت/ نماینده 

ساختار سازمانی و مسئولیت ها

منابع

شایستگی و صاحیت

پیمانکاران

ارتباطات

و کنترل مستنداتمستندسازی 

آموزش

عمومی

کنترل مستندات

HSEمستندسازی 



ساختار سازمانی و مسئولیت ها

در طول سازمان مطرح می باشد که اجرا موفقیت آمیز آن مسئولیت صف به عنوان یک HSEمدیریت 
. تمامی سطوح سازمان می باشدمشارکت فعال نیازمند 

منعکس گردد، تا نسبت به تعریف، مستندسازی و ارتباط نمودار سازمانی بایستی در HSEمدیریت 
HSEبین نقش ها، مسئولیت ها، اختیارات، وظایف و روابط بین بخشی مورد نیاز جهت استقرار نظام 

.اقدامی صورت پذیرد

.فراهم نمایدHSEسازمان بایستی، منابع مورد نیاز و مناسب را جهت توسعه و استقرار نظام مدیریت 

سازمان بایستی، شرح وظایف و مسئولیت های پرسنل را در تمام سطوح جهت توسعه، اجرا و نگهداری
مشخص نماید و تأکید خود بر اهمیت مسئولیت های فردی و گروهی در قبال عملکردHSEنظام مدیریت 

HSE را به اطاع کلیه کارکنان برساند.

.بر عهده مدیریت ارشد سازمان می باشدHSEمسئولیت اصلی و نهایی سیستم مدیریت 



نمایندگان مدیریت/ نماینده 

مدیریت ارشد سازمان بایستی، یک یا چند نفر از اعضای مدیریت رده باای سازمان خود را با مسئولیت 
مشخص و جدا از سایر مسئولیت های دیگر، بمنظور حصول اطمینان از ایجاد، پیاده سازی و نگهداری 

به مدیریت ارشد سازمان، HSEو همچنین ارائه گزارش عملکرد سیستم مدیریت HSEنظام مدیریت 
.انتخاب نماید

منابع

HSEبایستی، بعنوان بخشی از بازنگری سیستم مدیریت HSEتخصیص منابع به سیستم مدیریت 
.  بطور منظم و دوره ای مورد بازنگری قرار گیرد



شایستگی و صاحیت

یک فرد در انجام وظایف و فعالیت ها که به وی کمکرفتارهایو گرایش ها : شایستگی عبارتست از 
.می نماید به سطح مطلوبی از عملکرد، برسد

دارابودن و توانایی به کارگیری دانش و مهارت برای رسیدن به نتایج مورد نظر: صاحیت عبارتست از

سازمان بایستی، اطمینان حاصل نماید که کلیه کارکنان تحت کنترل سازمان 
می باشد، صاحیت و HSEکه فعالیت آنها تأثیرگذار بر عملکرد 

.دارندشایستگی ازم را 



مراحل تعیین صاحیت افراد

تحلیل نظام مند شغل و الزامات مربوط به وظایف
ارزیابی صاحیت افراد در مقایسه با معیارهای معین

(با صاحیت ) انتخاب کارکنان واجد شرایط 
فراهم نمودن برنامه های آموزشی در صورت نیاز

ارزیابی دوره ای عملکرد



مراحل آموزش در سازمان

تعیین نوع، گستردگی و تناوب آموزش های مورد نیاز

توجه به افراد و وظایف آنها

آماده سازی مواد و دوره های آموزشی

ثبت سوابق آموزشی

دریافت بازخور از شرکت کنندگان

ارزیابی اثربخشی



پیمانکاران

مدیریتنظامیکپیمانکارانکهنمایدحاصلاطمینانبایستیسازمانHSEالزاماتبامطابق
.اندنمودهپیاده،سازمانHSEمدیریتنظامباسازگاروقانونی

الزاماتدستورالعملبایستیسازمانHSEهایفعالیتمیانروابطدرتسهیلجهتراپیمانکاران
.نمایداباغوتدوینسازمان،باپیمانکاران

ارتباطات

به فراخور نقش ها و وظایفشان، بتوانند از هرگونهافراد مرتبط با سازمان ارتباطات فرایندی است که تمام 
.  شغلی آنها تأثیرگذار باشد، اطاع یافته و آنها را دریافت و درک نمایند HSEکه بر وضعیت اطاعاتی 



افراد 
ا مرتبط ب
سازمان

طرف های 
ذینفع سازمان 

کار

تأمین 
کنندگان

انپیمانکار

خدمات 
سهامداراناورژانس

بیمه ها و 
بانک ها

همسایگان

رسانه



جهت اطاع افراد مرتبط با سازمان HSEاطاعات مرتبط با 

ناشی از فعالیت آنها و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه HSEریسک ها و خطرات 

و مسئولیت های افراد در دستیابی با آنHSEاهمیت پیروی از خط مشی و اهداف 

روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری

عواقب بالقوه سرپیچی از روش های اجرایی مورد توافق 

HSEوجود سازوکارهای ارائه پیشنهادات به مدیریت ارشد جهت بهبود عملکرد 







:مستندسازی و کنترل مستندات

HSEخط مشی و اهداف 

HSEنظام نامه 

روش های اجرایی

دستورالعمل ها

هاچک لیست–الزامات قانونی –سوابق –فرم ها 



کنترل مستندات

مستندات بایستی، در فواصل زمانی معین مورد بازنگری قرار گیرند و تناسب آنها قبل از 
.انتشارتوسط افراد مجاز تأیید گردد

.مستندات بایستی مشخص، خوانا و شماره گذاری شده باشد

.مستندات بایستی، در مکان های مورد نیاز که به اطاع سایر کارکنان رسیده باشد، قابل دسترسی باشد

.مستندات منسوخ شده بایستی، به موقع از تمام محل های صادر شده و استفاده کننده جمع آوری گردد



( Risk Evaluation & Management)ارزیابی و مدیریت ریسک 

طرح ریزی ارزیابی ریسک

اصطاحات و مفاهیم

تکنیک های ارزیابی ریسک

فرایند ارزیابی ریسک



اصطاحات و مفاهیم

ایجاد آسیب و صدمهتوانایی،بالقوهکه بطور اقدامیو منبع، موقعیت، وضعیت( : HAZARD) خطر 
.و محیط زیست را داردبه انسان، تجهیزات 

ریسک در واقع ترکیبی از عواقب یا پیامد رخداد) اهدافبر عدم قطعیت تأثیر( : RISK) ریسک 
(.بیان می گردد و احتمال وقوع 

هدایتجهت هماهنگ شده فعالیت های برنامه ریزی (: RISK MANAGEMENT) مدیریت ریسک 
ریسکتوجه به با یک سازمان کنترلو 

تأثیر گذارد، تصمیم یا فعالیت فرد یا سازمانی که می تواند بر (: STAKEHOLDER) طرف ذینفع 
.بپذیرد یا خود را تحت تأثیر آن بدانداز آن تأثیر

.طرف ذینفع به ریسکنگرش(: Risk perception) برداشت از ریسک 



اصطاحات و مفاهیم

خط مشی، اهداف، الزامات قانونی و ) حدود اختیار ( : RISK CRITERIA) معیارهای ریسک 
.که اهمیت ریسک در مقابل آنها سنجیده می شود ( استانداردها 

طرف ذینفع تحت یک رخداد/ که یک سازمان میزانی( : EXPOSURE) در معرض قرارگیری 
.قرار می گیرد( ریسک ) 

ریسک ها از طریق تعریف نمایشو رتبه بندی ابزاری برای (: RISK MATRIX) ماتریس ریسک 
گستره های عواقب و راست نمایی

یک ریسک یا ترکیبی از ریسک ها، که بصورت ترکیبی ازبزرگی(: LEVEL OF RISK)سطح ریسک 
.عواقب و راست نمایی بیان می گردد

کاهش یافته است که میتواندسطحیریسکی است که تا (: ACCEPTALE RISK) ریسک قابل قبول
.یاشدقابل قبول توسط سازمانی که به خط مشی، اهداف و الزامات قانونی توجه دارد، 



اصطاحات و مفاهیم

سنجشو تحلیل ریسک ، شناسایی ریسکبه فرایند کلی ( : RISK ASSESSMENT) ارزیابی ریسک 
.، گفته می شودریسک

یافتن ریسک، به رسمیت شناختن ریسک و فرایند( : RISK IDENTIFICATION) شناسایی ریسک
.را گویندتوصیف ریسک 

ریسکسطحریسک و تعیین ماهیت فرایندی برای درک(: RISK ANALYSIS) تحلیل ریسک 

معیارهای ریسکفرایند مقایسه نتایج تحلیل ریسک با (: RISK EVALUATION)سنجش ریسک 
.می باشدقابل قبول بزرگی آن / جهت تعیین اینکه آیا ریسک 

.ریسکتعدیلفرایندی است برای (: Risk TREATMENT) برخورد با ریسک 



اصطاحات و مفاهیم

.عدم انطباق بالفعلیک علتاقدامی جهت حذف ( : CORRECTIVE ACTION) اقدام اصاحی

.عدم انطباق بالقوهیک علتاقدامی جهت حذف ( : PREVENTIVE ACTION) اقدام پیشگیرانه 

الزامبرآورده نشدن یک (: NONCONFORMITY) عدم انطباق 

بخشی از فعالیت ها، محصوات و (: ENVIRONMENTAL ASPECT)جنبه زیست محیطی 
.خدمات یک سازمان که با محیط زیست تعامل دارد و یا می تواند داشته باشد

SIGNIFICANT)محیطی بارز جنبه زیست  ENVIRONMENTAL ASPECT :)جنبه ای است که
.داردپیامد زیست محیطی بارز یک یا چند 

تغییر در محیط زیست اعم از مفید یا مضر،(: ENVIRONMENTAL IMPACT)پیامد زیست محیطی 
.کلی یا جزئی که از یک جنبه زیست محیطی سازمان حاصل می گردد



طرح ریزی ارزیابی ریسک

.نمایدایجادسطوحتمامدررااثربخشیریسکمدیریتبایستیسازمان
:زیرا

.کندمیحفاظتوایجادراارزشریسکمدیریت-1
.سازمانیفرایندهایازناپذیرجداییبخشیکعنوانبهریسکمدیریت-2
.استگیریتصمیمازقسمتیریسکمدیریت-3
.پردازدمیقطعیتعدمبهتصریحاًریسکمدیریت-4
.استهنگامبهویافتهساختار،سیستماتیکریسک،مدیریت-5
.داردقرارموجوداطاعاتبهتریناساسبرریسکمدیریت-6
.استشدهسازگاریریسکمدیریت-7
.آوردمیحساببهرافرهنگیوانسانیعواملریسکمدیریت-8
.استجامعوشفافریسکمدیریت-9

.استتغییربهپاسخگووتکراریپویا،ریسکمدیریت-10
.کندمیمیسررامانسازمداومبهبودریسکمدیریت-11



طرح ریزی ارزیابی ریسک

نظردرراذیلموارداثربخش،ریسکمدیریتبهدستیابیوریزیطرحجهتبایستی،سازمان
:بگیرد

.سازمانغیرعادیوعادیهایفعالیت-1
(کنندگانبازدیدوپیمانکاران).دارنددسترسیکارمحیطبهکهافرادیکلیههایفعالیت-2
.انسانیعواملدیگروهاقابلیتانسانی،رفتار-3
وایمنیبروبنامطلتأثیرگذاریقابلیتکهکارمحیطبیرونیمنشأباشدهشناساییخطرات-4

.داردکارمحیطدرونراسازمانکنترلنحتافرادبهداشت
نترلکتحتکهکاربهمربوطهایفعالیتبواسطهکارمحیطمجاورتدرشدهایجادخطرات-5

.هستندسازمان
کارمحیطدرموجودموادوتجهیزاتها،زیرساخت-6
.سازماندرشدهپیشنهادیاشدهانجامتغییرات-7
.ازمایهکنترلاستقراروریسکمدیریتبهمربوطکاربردقابلقانونیتعهداتهرگونه-8
هازمینهکلیهدرکاربرددامنهتعیین-9





فرایندهای مداوم و تکرارپذیری( communication & consultation)تبادل اطاعات و مشاوره 
را فراهم سازد یا کسباطاعاتی سازمان با ذینفعان خود در خصوص مدیریت ریسک انجام می دهد تا که 

.نماید 
، ریسکسازمان بایستی، طرح هایی جهت تبادل اطاعات و مشاوره که در آن مسائلی مربوط به خود 

. با آن باشد، تهیه و تدوین نمایدبرخوردآن و اقداماتی برای عواقب، دایل
از ریسکادراکشانتبادل اطاعات و مشاوره با ذینفعان از این بابت اهمیت دارد که آنها بر اساس 

، صادقانهدر مورد ریسک کارشناسی می نمایند و بایستی اطمینان حاصل کرد که تبادل اطاعات و مشاوره 
.  صورت پذیردمحرمانهو صحیح، قابل فهم

شامل محیط داخل و خارج سازمان می باشد (ESTABLISHING THE CONTEX)برقراری فضا 
( تنظیم دامنه کاربرد، معیارهای ریسک و خط مشی مدیریت ریسک ) بایستی جهت دستیابی به اهداف که 

.سازمان مشخص گرددتوسط 

طرح ریزی ارزیابی ریسک



تکنیک های ارزیابی ریسک

دبرآورجهتخودهایفعالیتماهیتبامطابقروز،بهومدونهایروشبایستیسازمان
.نمایدنگهداریواستقرارسازماندرموجودهایریسک

تحققبرتواندمیکههاییریسکازبهتریدرکگیرندگان،تصمیمبرایریسکبرآورد
.سازدفراهمراموجودهایکنترلاثربخشیوکفایتوباشدتأثیرگذاراهداف

بابرخوردیبرارویکردمناسبترینمورددرگیریتصمیمجهتایپایهواساسریسک،برآورد
میانسازمگیریتصمیمفرایندبرایورودیآنازحاصلنتایجوآوردمیفراهمراریسک

.باشد

ارزیابی ریسک
شناسایی ریسک

تحلیل ریسک
سنجش ریسک



تکنیک های ارزیابی ریسک

شناسایی ریسک

Literature Search

HAZID

Brainstorming

What – if Review

Walk Through

Checklist

HAZOP

JSA



تکنیک های ارزیابی ریسک

تحلیل ریسک

کیفی

نیمه کمی

کیفی

نیمه کمی

کمیکمی

تعیین پیامد تعیین احتمال

فرایندورودیتحلیل ریسک بعنوان 
.ارزیابی ریسک در نظر گرفته می شود

سطح ریسکتحلیل ریسک تعیین کننده 
اثربخشی سازمان می باشد که بستگی به 

. کنترل های موجود داردکفایتو 



تکنیک های ارزیابی ریسک

تحلیل ریسک

BOW - TIE

HAZOP

ETA

FTA

HRALOPA

تعیین پیامد تعیین احتمال



تکنیک های ارزیابی ریسک

سنجش ریسک

RISK MATRIX

F – N CURVE

RISK INDEX

فرایندورودیسنجش ریسک بعنوان 
.برخورد با ریسک در نظر گرفته می شود

در فرایند سنجش ریسک، ریسک های سازمان به سه گروه
:تقسیم می گردد

می باشد، هرغیرقابل قبول حد باایی که سطح ریسک -1
.چند که مزایایی داشته باشد و با هر هزینه ای درمان گردد

حد میانی که در آن هزینه ها و مزایا در نظر گرفته-2
. در برابر ریسک بالقوه بررسی می گرددفرصت ها شده و 

.است قابل قبول حد پایین که ریسک -3







فرایند برخورد با ریسک

برخورد با ریسک

کنترل ریسک اجتناب از ریسک

تسهیم ریسک

تأمین مالی ریسکحفظ ریسک



پایش و بازنگری مدیریت ریسک

د ذیل سازمان بایستی فرایند پایش و بازنگری را جهت مقاص

: به منظور تمام جنبه های مدیریت ریسک انجام دهد

برداریبهرهدرهموطراحیدرهمهاکنترلاینکهازاطمینانحصول.
.هستندکارامدواثربخش

ریسکمدیریتبهبودبرایبیشتراطاعاتکسب.

رویدادهاازگرفتندرسوتحلیل.



(PLANNING) طرح ریزی 

یکپارچگی سرمایه

کلیات

روش های اجرایی و دستورالعمل ها

مدیریت تغییر

طرح ریزی شرایط اضطراری
صدور دستورالعمل ها

توسعه روش های اجرایی



 وبهداشت، ایمنی تأسیسات و تجهیزات حیاتی سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید که
معیارهای مشخصمحیط زیست که طراحی، ساخته، تهیه، اجرا، نگهداری و بازرسی می شوند، دارای 

. مناسب می باشداهداف تعیین شده بوده و جهت نیل به 

 واین کار بهترین اقدام پیشگیرانه برای کاهش ریسک و اثرات زیان آور بر بهداشت، ایمنی
.خواهد بودزیست محیط 

 یکپارچگی ساختاریاز جمله بایستی، مواردی روش ها و سیستم های تضمینی یکپارچگی سرمایه ،
و توقف ناگهانی تولید ، سیستم های هشداردهنده، سیستم های حفاظتیو کنترل احتراق ، آلودگی فرآیند

.را مورد توجه قرار دهندحفاظت از افراد و مقابله با شرایط اضطراری 

یکپارچگی سرمایه



 تخطی از به در مورد آنها می تواند منجر مدون اجرایی و دستورالعمل  نبود روش فعالیت هایی که
مشخصگردد باید معیارهای عملکرد و یا الزامات قانونی یا خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

اجرایی و دستورالعمل های مستند به منظور چگونگی باید روش های فعالیت هایی برای چنین .  شوند
.انجام فعالیت نوشته شود

 باشد و بدون ابهام و قابل فهم ، شفاف، واضح، روشنروش های اجرایی و دستورالعمل ها بایستی
.در آنها به خوبی مشخص شده باشدمسئولیت کارکنان 

روش های اجرایی و دستورالعمل ها



و فرآیندها، صنعت، نیروی انسانیبرای طرح ریزی و کنترل تغییرات در بایستی،  روش هایی سازمان 
در به گونه ای که از نتایج نامطلوب این تغییرات نماید، تهیه ( اعم از موقت و دائم ) روش های اجرایی 

.محیط زیست اجتناب گرددو ایمنی ، بهداشت

مدیریت تغییر

طرح ریزی شرایط اضطراری

 شرایطاجرایی را برای شناسایی روش های تجزیه و تحلیل و بررسی نظام مند، بایستی، با سازمان
.بینی و همچنین تمرین هایی جهت آمادگی در برابر چنین شرایطی تهیه و تدوین نمایدپیش اضطراری قابل 

روش های اجرایی تهیه شده بایستی به افراد ذیل اباغ گردد:
کارکنان و پیمانکاران تحت تأثیر-3خدمات اضطراری      -2افراد فرماندهی و کنترل کننده      -1



طرح ریزی شرایط اضطراری

:دهدپوششراذیلمهممواردبایستیاضطراریشرایطاجراییروش
ارتباطاتبرقراریشاملسوانحکنترلواضطراریشرایطبامقابلهبرایهامسئولیتوسازماندهی-1

.خارجیوداخلی
بهخطرپرمحیطازافرادکردندوروهدایت،افرادپناهجهتدستورالعملوهاسیستمایجاد-2

نجاتوامدادعملیاتوامنمحل
فعالیتمحیطیزیستاثراتپایشوکاهشپیشگیری،جهتدستورالعملتهیهوهاسیستمایجاد-3

.اضطراریهای
.امکاناتوتجهیزاتسازمان،بودنآمادهبرایدستورالعملتهیهوهاسیستمایجاد-4
مواقعدرایشانحمایتوثالثشخصمنابعنمودنآمادهبرایامکاناتیودستورالعملتهیه-5

.اضطراری
دستورالعملواضطراریهایسیستمآزمایشومقابلههایتیمجهتآموزشیهایدورهبرگزاری-6
.اضطراریشرایطبامقابلههایطرحاثربخشیارزیابیمنظوربه



( IMPLEMENTATION & MONITORING) اجرا و پایش 

پایش

فعالیت ها و وظایف

سوابق

عدم انطباق و اقدام اصاحی

گزارش و پیگیری رویدادها



 فعالیت ها و وظایف را که در مرحله طرح ریزی در قالب روش های اجرایی و سازمان بایستی
:دستورالعمل ها عنوان نموده است، در سه سطح سازمانی گسترش دهد

که شامل توسعه اهداف استراتژیک و طرح ریزی فعالیت های سطوح باای مدیریت ارشد در سطح -1
.می باشدHSEسازمان منطبق با خط مشی 

.که شامل روش های اجرایی انجام همزمان چندین فعالیت می باشدمدیریتی و سرپرستی در سطح -2
.که شامل دستورالعمل ها مطابق با سیستم ایمن کار می باشدعملیاتیدر سطح -3

فعالیت ها و وظایف

پایش 
 عملکردروش های اجرایی جهت پایش و اندازه گیری منظم بایستی سازمانHSE ایجـاد، اجرا

.و برقرار نگهدارد
اهداف اجرای برنامه پایش و اندازه گیری در سازمان:

HSEدر زمینه اثربخشی کنترل ها پایش -HSE2برآورده شدن اهداف پایش میزان -1
تجزیه و تحلیل اقدامات اصاحی و پیشگیرانه نتایج حاصل از پایش و اندازه گیری در برنامه -3



(KPI) شاخص های پایش و اندازه گیری عملکرد 

شاخص پس رو
(نتیجه گرا ) 

پیشروشاخص
(فعالیت گرا ) 

مرگ و میر

روزهای دور از کار

جراحات قابل ثبت

انتشار گازهای
گلخانه ای

مجموع انتشار
SOX - NOX

مجموع انتشار 
هیدروکربن

تعداد رفتارهای 
ایمن مشاهده

تعداد بازرسی ها تعداد واکنش ها
به شبه حوادث

تعداد ممیزی ها

تعداد جلسات و 
ارتباطات

تعداد پاداش ها 
و تقدیرها



 اثبات پیروی از خط مشی جهت حصول اطمینان از سازمان بایستیHSE تحقق اهدافآن، الزاماتو
HSE ادعای بهبود عملکرد سیستم مدیریت وHSE بهنوع دسترسی ، سوابق و مستندات را برحسب تعیین

. آنها، تهیه و نگهداری نمایدمدت زمان نگهداری سوابق و 
سوابق و مستندات بایستی شامل موارد ذیل باشد:

سوابق مرتبط با پیمانکاران-1
نتایج ممیزی ها و بازنگری ها-2

سوابق آموزش-3
سوابق پزشکی کارکنان-4

الزامات قانونی-5
نتایج حاصل از فرایند مدیریت ریسک-6

سوابق پیشرفت در تحقق اهداف کان و خرد-7
سوابق عدم انطباق ها، اقدامات اصاحی و پیشگیرانه-8

سوابق حاصل از گزارش رویدادها-9
سوابق پایش و اندازه گیری-10

سوابق تعمیرات، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها-11
سوابق برقراری ارتباطات-12

سوابق



 که حاصل از؛ ( بالقوه و بالفعل ) روش های اجرایی جهت مواجه با عدم انطباق هایی سازمان بایستی
کارکنان، پیمانکاران، ذینفعان، ارگان های دولتی و اطاع رسانی سازمان، پایش و  اندازه گیری برنامه 

، را ایجاد، اجرا و نگهداری(پیشگیرانه و اصاحی ) می باشد و همچنین اعمال اقدامات بررسی رویدادها
.نماید

انواع عدم انطباق شامل:
(MAJOR) عدم انطباق عمده -1
(MINOR) عدم انطباق جزئی -2

فرصت برای بهبود-3

عدم انطباق و اقدام اصاحی



 کهثبت و گزارش دهی رویدادهای اطمینان حاصل نماید، روش های اجرایی جهت سازمان بایستی
تأثیرگذار بوده و یا می تواند تأثیرگذار باشد، ایجاد، استقرار وعملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر 

نگهداری شده است.

 در مراجع قانونی سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید، سازوکارهایی جهت گزارش رویدادها به
محدوده الزامات قانونی و راستای خط مشی سازمان اندیشیده شده است.

 قرارتجزیه و تحلیل سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید، رویدادهای رخ داده بطور مطلوب مورد
مرتبط با تجزیه و تحلیل رویداد به طورمسئولیت های افراد و همچنین علل و نقاط ضعف گرفته است و 

 استمشخص گردیده واضح و روشن .

گزارش و پیگیری رویدادها



( AUDITING & REVIEWING) ممیزی و بازنگری 

بازنگری مدیریت

ممیزی



 بایستی به دایل ذیل روش اجرایی ممیزی را ایجاد، استقرار و نگهداری نمایدسازمان:
با عناصر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با برنامه های از قبلفعالیت های مرتبط -1

.طرح ریزی شده مطابقت داشته و به طور مؤثر اجرا می گردد
، اهدافHSEنظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور کامل با خط مشی عملکرد مؤثر -2

.و معیارهای عملکرد، مطابقت دارد
.مرتبط وجود داردالزامات قانونی تطابق با -3

که می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست گردند،زمینه های بهبود -4
.به درستی شناسایی می شوند

طرح ممیزی بایستی مطابق با موارد ذیل تدوین گردد:
(.بایستی پوشش داده شودHSEکلیه فعالیت های مرتبط با نظام ) دامنه کاربرد -1

ارزیابی و مدیریت ریسک-3سازماندهی، منابع و مستندات               -2
اجرا و پایش                                                     -5طرح ریزی                                                 -4

ممیزی



 نظام مدیریت اثربخشیو تناسبمدیریت ارشد سازمان بایستی جهت حصول اطمینان ازHSE
.و عملکرد آن را مورد بازنگری قرار دهدHSEدر فاصله های زمانی معین نظام مدیریت 

ورودی بازنگری مدیریت بایستی شامل موارد ذیل باشد:
اقدامات اصاحی و پیشگیرانه-2نتایج ممیزی های داخلی و خارجی                    -1
تجزیه و تحلیل رویداد                          -HSE4میزان تحقق اهداف -3

شکایات و نظریات طرف های ذینفع        -5

خروجی بازنگری مدیریت بایستی شامل موارد ذیل باشد:
در خط مشی و اهداف در راستای تغییر شرایط و ایجاد تعهد برای تاش در تغییراتنیاز احتمالی به -1

بهبود مستمرجهت 
HSEجهت اجرا و نگهداری نظام مدیریت تخصیص منابع -2

»طرح های اضطراری » و » خطرات و ریسک های ارزیابی شده » مکان ها و شرایط بر مبنای -3

بازنگری مدیریت





اصول ممیزی

تعاریف و اصطاحات

اهداف برنامه ممیزی

مراحل اجرای برنامه ممیزی



ممیزی(AUDIT):
عینیبصورتآنهاارزیابیوممیزیشواهدآوردنبدستبمنظورمدونومستقل،مندنظامفرایندی

.شوندمیبرآوردهممیزیمعیارهایحدچهتااینکهنمودنمشخصبرای

ممیزیانواع:

ممیزیمعیارهای(AUDIT CRITERIA):
مبناییبعنوانکهقانونیالزاماتوهادستورالعمل،اجراییهایروش،هدافاومشیخطمجموعه

.گیردمیقراراستفادهموردآنهاباممیزیشواهدمقایسهبرای

اصطاحات و تعاریف

داخلی

مشترکخارجی

تلفیقی



ممیزیشواهد(AUDIT EVIDENCE):
.تصدیققابلوممیزیمعیارهایبهمربوطاطاعاتسایریاواقعیاتبیان،سوابق

ممیزیهاییافته(AUDIT FINDINGS):
.ممیزیمعیارهایبامقایسهدرآمدهبدستممیزیشواهدارزیابینتایج

ممیزیتیم(AUDIT TEAM):
فنیکارشناستوسطنیازصورتدرودهند،میانجامراممیزیبرنامهیککهممیزچندیایک

.شوندمیپشتیبانی

کنندهمشاهده/گرمشاهده(OBSERVER):
همچنینوباشدنمیممیزیتیمجزءکهذینفعهایطرفیاگذارقانون،شوندهممیزیازشخصی

.کندمیمشاهدهراممیزیفرایند،ممیزیتیمهمراهفقطونداردممیزیانجامدردخالتییاتأثیر

اصطاحات و تعاریف



راهنما(GUIDE):
.شودمیتعیینممیزیتیمباهمکاریجهتشوندهممیزیطرفازکهشخصی

ممیزیمشتری(AUDIT CLIENT):
ممیزیکنندهدرخواستشخصیاسازمان

ممیزیکاربرددامنه(AUDIT SCOPE):
وهافعالیتسازمانی،واحدهایفیزیکی،هایمکاناز؛شرحیشاملکهممیزییکحدودوگستره

.شودمیشاملراشدهگرفتهبردرزمانیدورههمچنینوفرایندها

ممیزینهایینتیجه(AUDIT CONCLUSION):
هاییافتهتماموممیزیشواهدگرفتندرنظروبررسیازپسکهممیزیفرایندیکماحصلوخروجی

.آیدمیبدستممیزی

اصطاحات و تعاریف



هامشیخطازپشتیبانیبرایاطمینانقابلواثربخشابزاریبهراممیزیبایستی،ممیزیاصول
.سازدمبدلمدیریت،هایکنترلو

شاملممیزیاصول:
.نمایدمیمدیریتراممیزیکهشخصیوممیزانبودنایحرفهمبنای:(یکپارچگی)تمامیت-1
.صحیحوصادقانهدهیگزارشبهالتزام:منصفانهارائه-2
.ممیزیدرداوریوجدیتبکارگیری:مقتضیایحرفهدقت-3
.اطاعاتامنیت:محرمانگی-4
.واقعیتبرمبتنیممیزینهایینتایجوممیزیبیطرفیاساس:استقال-5
تجدیدپذیرواطمینانقابلممیزینتایجبهدستیابیجهتمنطقیروش:شواهدبرمبتنیرویکرد-6

.مندنظامممیزیفرایندطیدر

اصول ممیزی



مدیریتسیستماهدافومشیخطباسازگاربایستی،ممیزیبرنامهاهدافHSEازآنوباشد
.نمایدحمایت

ممیزیبرنامهاهداف:
HSEمدیریتسیستمعملکردبهبودجهتتاش-1
.HSEمدیریتسیستماستانداردجهتگواهینامهنظیرخارجیالزاماتنمودنبرآورده-2
.قراردادیالزاماتباانطباقتصدیقازاطمینان-3
.HSEمدیریتسیستماثربخشیتعیینجهتتاش-4
.HSEمدیریتمشیخطباHSEمدیریتسیستماهدافراستاییهموسازگاریازاطمینان-5

اهداف برنامه ممیزی



مراحل اجرای برنامه ممیزی



:  نويسدمي« كا»د فصل« پيامبر»د كتابجبرانخليلجبران
چكاستآنعشباكا »  آنتو معشوق كاميدبدانببافيخودقلبپودتابااايپا
دتنب ا هب  كنيتاخودكا استبهتر كنيكا عشباتوانينمياگ .خواهدك ا  د

ي كنندميكا عشباكاكسانيصدقات بنشينيمعبد ي .«...بپ


