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 تعاریف -1

بخشی از فعاليت ها ، محصوالت يا خدمات شرکت که بتواند بر محيط زيست تأثير متقابل  جنبه : -1-1

 داشته باشد.

 خالف الزام قانونی می باشد. جنبه اي است که ريس  غير قابل قبولی دارد يا برجنبه بارز :  -1-1-1

 جنبه اي است که ريس  آن قابل قبول می باشد و بر الزام قانونی ندارد.جنبه غیر بارز :  -1-1-2

 : اثري که جنبه زيست محيطی بر محيط زيست می گذارد. پیامد -1-2

شرايط و عواملی که می تواند  بر سالمتی کارکنان ،کارگران  ایمنی و بهداشت شغلی: -1-3

مراجعه کنندگان و يا هر فرد ديگري در محل کار تاثير  سنل ،پيمانکاران،ميهمانان،موقتی،پر

 بگذارد.

لقوه ايجاد خسارات انسانی يا بيماري ، تخريب اموال و تجهيزات،صدمه به اموقعيت يا منبع ب خطر : -1-4

 محيط کار ) محيط زيست( و يا ترکيبی از آنها

 فرايند شناسايی )تشخيص( وجود خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات آن شناسایی خطر : -1-2

ي  اتفاق يا واقعه نا خواسته که منجر به مرگ،بيماري،جراحت،صدمه و يا ساير خسارات  حادثه : -1-6

 گردد.

 شرايطی که می تواند موجب روي دادن ي  واقعه يا اتفاق ناخواسته گردد. شبه حادثه: -1-7

ناشی از جنبه هاي زيست محيطی و حوادث ناشی از خطرات ايمنی و شامل پيامد  رویداد: -1-8

 بهداشت شغلی می گردد.

حوادث ناشی  يا  زيست محيطی هاي معناي ميزان آسيب پيامداين معيار به  :(S)رویداد شدت  -1-8-1

)گياهان، بر انسان و حيوان ، خسارت به سرمايه هاي ملی و محيط زيست از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی 

خاک و آب(، از بين بردن منابع طبيعی ، سرمايه هاي جهانی و مصرف انرژي بوده و بر اساس گستردگی 

 .تقسيم بندي می شود / حادثهپيامد وقوع(، منطقه جغرافيايی محل از محدوده سازمان )شرکت / حادثهپيامد

می باشد و براساس  /حادثهاين معيار به معناي يقين احتمال وقوع پيامد :(O) احتمال وقوع -1-8-2

 مدت زمان )برحست ساعت(وقوع و ميزان دفعات تکرار يا بروز )برحسب روز يا هفته(تقسيم بندي می شود.

اين معيار به معناي يقين احتمال کشف با توجه به لوازم ، :  (Dاحتمال کشف یا تشخیص ) -1-8-3

 تورالعمل ها و کنترل هاي موجود در داخل شرکت می باشد.تجهيزات، دس
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 ترکيب يا تابعی از احتمال و پيامدهاي ناشی از وقوع ي  اتفاق خطرناک مشخص ریسک :-1-0

( ، احتمال وقوع پيامد S: اين عدد حاصلضرب سه عدد شدت پيامد ) (RPNعدد اولویت ریسک) -1-19

(O(و احتمال کشف يا تشخيص پيامد )D) باشد. می 

:انواع روش هايی که می تواند پيامد هاي زيست محيطی را کنترل و يا از وقوع آنها پیشگیری  -1-11

 جلوگيري نمايد.

: مجموعه اي از  ارزیابی ریسک حوادث و –خطرات  پیامد ها ، -کمیته شناسایی جنبه ها  -1-12

ارزيابی ريس  امور  خطرات، حوادث و وافراد ذيصالح و مرتبط در ارتباط با شناسايی جنبه ها، پيامدها 

مرتبط با فعاليت ها ، محصوالت و خدمات شرکت می باشد. که  و ايمنی و بهداشت شغلی زيست محيطی

رنامه ريزي و نياز تشکيل می گردد که در آن ضمن مرور و بازنگري روش هاي بصورت دوره اي و بر حسب ب

 . ند بصورت فرعی و اصلی تشکيل گرددميته می توااين ک پيش گيري تصميمات جديد اتخاذ می گردد.

بررسی به منظور تعيين اينکه آيا فعاليتها و نتايج حاصل از آنها با ترتيبات برنامه ريزي  ممیزی : -1-13

شده مطابقت دارد و آيا اين ترتيبات بطور موثر و مناسب براي دستيابی به خط مشی و اهداف سازمان اجرا 

 شده اند.

کاري،دستورالعمل ها،روش هاي ه انحراف از استانداردهاي نهرگو انطباق:عدم  -1-14

پيامدهاي زيست محيطی، اجرايی،مقررات،عملکرد سيستم مديريتی و غيره که بطور مستقيم منجر به 

 جراحات يا بيماري يا صدمه به محيط کار و يا ترکيبی از اينها شود.

و نيز  پس از شناسايی جنبه ها و پيامد : به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد کهمدیریت ریسک  -1-12

اقدام می نمايد و پس از آن به اقدامات  و حوادث ، به اندازه گيري پيامدها خطرات و حوادث ناشی از آن

کنترلی و اصالحی طبق مصوبات جلسات کميته هاي فرعی و اصلی ارزيابی ريس  و ضوابط مصوب می 

 پردازد . مباحث مديريت ريس  بر حسب نياز قابل بازنگري و بروز رسانی است. 

د که پس از انجام شناسايی و : به مجموعه اقداماتی اطالق می گرد اقدامات کنترلی و اصالحی -1-16

 تعيين و اولويت بندي می گردد .   RPNارزيابی ريس  و برحسب 
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 شناسایی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی مطابق با تخصص های زیر اجرا  -2

 می گردد.

 نام فرایند /محصول/خدمت
تخصص های مورد نیاز در 

 شناسایی جنبه ها

تخصص های مورد نیاز در 

 شناسایی مخاطرات شغلی

 بری رانندگانراه

 )شامل رانندگی و توقف(
 سیستم ها –شیمی  -اتومکانیک 

 –قوانین راهنمایی و رانندگی 

 -حمل ونقل -اتو مکانیک 

 سیستم ها -ایمنی

 سیستم ها –ایمنی  –شیمی  سیستم ها –ایمنی  –شیمی  تخلیه و  بارگیری

PM/کالیبراسیون 
  – ژرمتالو –سیستم ها  –ایمنی 

 اتو مکانیک
 ژرمتالو -اتو مکانیک  –ایمنی 

 تخلیه و بارگیری انبارداری
 -شیمی  –سیستم ها  –ایمنی 

 انبارداری

 -شیمی  –سیستم ها  –ایمنی 

 انبارداری

 

         HSEرئيس دبیر جلسات : 

 مديرعامل يا مدير طرح و برنامهرئیس جلسات : 

 

 روش اجرا-3

 زیست محیطیپیامدها  وشناسایی جنبه ها  -3-1

از قبيل حمل،  شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشيمی عملياتی فعاليت ها، محصوالت و خدمات

از لحاظ زيست محيطی داراي جنبه  انبارداري و مخزن داري، عمليات تخليه و بارگيري، خدمات بندري و...

هاي گوناگون می باشند . اين جنبه ها داراي انواع گوناگونی )مختلفی(می باشند که هر ي  می توانند بر 

روي هوا، خاک، آب ، منابع طبيعی ، جانوران و انسانها يا مجموعه اي از اين موارد ، اثر مخربی بگذارند و 

مهندسی حمل ونقل پتروشيمی اين جنبه ها می تواند ناشی از مباحث  پيامدهايی داشته باشند . در شرکت

مرتبط با تعميرات و نگهداري ، عمليات و کاليبراسيون تجهيزات حمل ، بارگيري و جابجايی باشد که هر 

 .می باشد کدام داراي سرفصل ها و پيامدهاي زيست محيطی مربوط به خود
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فرم در قالب فرم بررسی اثرات زيست محيطی )س  آن و ارزيابی ريدرج اين جنبه ها و پيامدها 

F03-27 صورت گرفته و طبق خروجی هاي جلسه کميته هاي )HSE  و ارزيابی ريس  شرکت تعيين می

شان بر هري  از شاخص هاي اشاره شده ات. براساس اين فرم پس از مشخص شدن شرح پيامدها و اثرگردد

( و احتمال Oال وقوع پيامد)م( ،احتSوران و انسانها( ، شدت پيامد))نظير هوا، خاک، آب ، منابع طبيعی ، جان

 می گردد.  ( مشخص شده و ثبت 11تا  1رقومی )از  هبراساس ي  باز (Dکشف يا تشخيص پيامد)

 شناسایی خطرات و حوادث ناشی از آن -3-2

ايمنی و فعاليت ها، محصوالت و خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشيمی از لحاظ مبحث 

لقوه بسياري می باشد که می تواند ايجاد شبه حادثه يا حادثه نمايد. اين ابهداشت شغلی همراه با خطرات ب

حوادث داراي پتانسيل مصدوميت ، بيماري و حتی فوت شخص ممکن است باشند. در شرکت مهندسی 

ت و ليا، عم حمل و نقل پتروشيمی اين خطرات ممکن است ناشی از مباحث تعميرات و نگهداري

کاليبراسيون تجهيزات حمل، بارگيري و جابجايی باشد .که هر کدام داراي خطرات و حوادث مربوط به 

خودش است. درج انواع اين خطرات و حوادث ناشی از آنها در قالب فرم ارزيابی ايمنی و بهداشت شغلی 

(F03-12)  گرفته و طبق خروجی هاي جلسه کميته هاي صورتHSE ريس  شرکت تعيين می  و ارزيابی

و  (O)،احتمال وقوع ( S)بر اساس اين فرم پس از مشخص شدن خطرات و حوادث ناشی از آنها شدت گردد. 

 ( مشخص شده و ثبت می گردد. 11تا  1بر اساس ي  بازه رقومی )از  (D)احتمال کشف يا تشخيص 

 

)عدد   RPNعدد ،آنها( ، حاصلضرب 2-3( يا )1-3پس از تعيين سه معيار فوق در هر ي  از دو بند ) نکته:

اولويت ريس ( را مشخص می سازد که بر اساس آن سرفصل هاي پيشگيري معرفی می گردد . هر کدام از 

رد ي  انرژي روش هاي پيشگيري می تواند براساس ي  فرآيند ، تجربه ، فن ، محصول ، خدمات و يا کارب

بگونه اي نشان دهنده استانداردهاي (  F03-12 )و (F03-27 )صورت پذيرد و پيشنهاد گردد. فرم هاي

شرکت مهندسی حمل  فعاليت هايو حوادث ايمنی و بهداشت شغلی  پيشگيري از پيامدهاي زيست محيطی

بصورت  در ابتداي هر سالدر سيستم  حتمالیتغييرات و بهبودهاي ا اي ايجادبر کهو نقل پتروشيمی است 

ورود تجهيزات اندازه گيري جديد در نزديکترين دوره اي يا پس از هر واکنش اضطراري يا مواقع خاص مانند 

مورد بازنگري ، و ارزيابی ريس  HSEمنطقه )نمايندگی( به محل حادثه يا دفتر مرکزي شرکت توسط کميته 

 گيرد. می قرار 
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 و ایمنی و بهداشت شغلی یست محیطیارتباطات بیرونی امور ز -3-3

مشخص شده  و ايمنی و بهداشت شغلی در اين بخش سازمانهاي مرتبط با امور زيست محيطی

ي  از  است . منظور از ارتباطات بيرونی و سازمانهاي مرتبط ، عبارتست از سازمانهايی که در صورت وقوع هر

حوادث ناشی از عدم رعايت مسائل ايمنی و بهداشت شغلی ،می توانند  و يا جنبه هاي بارز زيست محيطی

 د برخاک،نکه می توان و حوادثی باشند. پيامدهامورد رجوع قرار گيرند و يا آنها پيگير پيامدهاي ناشی از آن 

ي بار حقوقی می تواند دارا و حوادث ، جانوران و انسانها تأثير بگذارد. اين پيامدهاآب، هوا، منابع طبيعی ابنيه،

  .صورت پذيرد آنهاو مالی براي شرکت باشد و می بايست حداکثر توان درجهت پيشگيري از 

که می توانند در مواقع لزوم نيز مورد رجوع قرار گيرند  سازمان هاي پيگير و مسئول در اين زمينه عبارتند

ادارات کل محيط  -3انتظامی  ايی و رانندگی نيرويمپليس راهن -2دادگستري استان ها  -1از :  عبارتند

نظير درمانگاه ها،بيمارستانها  و مراکز درمانی وابسته به آنها ادارات بهداشت و درمان استانها -4زيست استانها 

ادارات کار و تامين اجتماعی  -6مراکز امداد جاده اي و شهري  آتش نشانی و هالل احمر و -5و اورژانس 

  بيمه هاي دولتی و خصوصی -7استان ها 

بر اجراي امور پيشگيري و  بمنظور جلوگيري و يا پيشگيري از بروز چنين رويدادهايی عالوه

ي نتايج محتو ،گزارش هايی واقع در دفتر مرکزي، HSEشش ماهه توسط واحد  ، بصورت دوره ايکنترلی

شرکت آماده می و خطرات ايمنی و بهداشت شغلی زيست محيطی  جنبه هاي پايش و اندازه گيري هاي

گردد که در صورت نياز و يا عقد قرارداد با سازمانهاي مرتبط و يا مشکالت غير قابل پيش بينی قابل ارائه 

 است. 

،  HSEهماهنگی با واحد  اضافه بر موارد فوق، واحد امور اداري شرکت موظف است ضمن: نکته

مقدمات اجراي معاينات پزشکی و شغلی مبتنی بر اصول طب صنعتی را بصورت دوره اي براي پرسنل فراهم 

نمايد. طبق قوانين کار اين مساله الزامی بوده و می بايست در مباحث استخدامی و آغاز بکار هر متقاضی 

 دد.اعمال گردد و همانند آنچه اشاره شد بصورت دوره اي تکرار و کنترل می گر

 و ایمنی و بهداشت شغلی عملیات زیست محیطیکنترل  -3-4

در حقيقت معرفی روش هاي پيشگيري از  و ايمنی و بهداشت شغلی عمليات زيست محيطی الف:

و گردش کار الزم به انجام در  خطرات ايمنی و بهداشت شغلی شی ازو حوادث نا پيامدهاي زيست محيطی

و  ((F03-27 هاي در فرمبترتيب اين اساس و طبق اطالعاتی که  شرکت جهت نيل به اين هدف است . بر

F03-12) )و ی به تفکي  جنبه هابه آن اشاره می گردد ، روش هاي پيشگيري از آلودگی هاي زيست محيط 

. انواع روشهاي پيشگيري اشاره شده ارائه می شود خطراتايمنی و بهداشت شغلی به تفکي   آسيب هاي

( 1و دستورالعمل ها به شرح زير مرتبط می گردد. در پيوست ) دقيق روش هاي اجرايیعموماً به انجام 
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که در آن نحوه کنترل عمليات  آمده است (F03-35)فرم  " HSEفرم جامع کنترل عمليات  "جدول با عنوان

آنچه  اين فرم هماننددر حالت کلی و شرايط اضطراري و نيز شاخص هاي مرتبط، ارائه شده است.  فعاليت ها

 ( آمده است بازنگري و به روز می گردد.2-3در نکته پس از بند )

و  P10-01)جابجايیاليبراسيون تجهيزات حمل، بارگيري ونگهداري و تعميرات، آزمون و ک: روش هاي اجرايی

P10-02( خدمات نامنطبق ،)P03-08( موله)از قبيل ، کنترل انطباق مح (، کنترل ناوگان(P10-03 ،) آمادگی

کار با   دستور العمل ها: ؛(P09-01) و تحويل انبارش ، جابجايی(، P03-09شرايط اضطراري) واکنش درو 

مانورهاي (،W03-05(، استفاده از تجهيزات حفاظت فردي )W03-04(، کار با جرثقيل)W03-03ليفتراک )

مقابله و حمل، (،  W03-06)  (مانند اتش سوزي انبارها و مخازن، انفجار تانکر و ...) امور آتش نشانی ايمنی و

)مانند تخليه و بارگيري و شستشو ، آزاد سازي محموله در فضاي آزاد ،  مواجهه با مواد شيميايی خطرناک

( و ، ايمنی و بهداشت فضاي کار، ارگونومی و کار با W03-07) نشت و پراکنش مواد( نگهداري در شب ،

 .(-W03 08تجهيزات اداري و کامپيوتري)

، کنترل ها بصورت دوره اي و ايمنی و بهداشت شغلی کنترل عمليات زيست محيطی براي ب:

و  HSE/ موردي )براي پروژه هاي خاص(، در واحدهاي شرکت و جهت امور مختلف از جانب واحد ساليانه

صورت می گيرد. طبق اين فرم که در دو نسخه تهيه می گردد، واحد مربوطه می بايست  (F03-34)م طبق فر

ظرف کوتاهترين زمان ممکن  و ايمنی و بهداشت شغلی اقدامات الزم در جهت انجام الزامات زيست محيطی

رکت، ش HSE. پس از تاييد اين اقدامات، نماينده تا از مخاطرات آتی احتمالی جلوگيري گرددرا صورت دهد

روع کار ابالغ می نمايد. اين مجوزها داراي مجوز الزم را در اين زمينه صادر نموده و به واحد مرتبط جهت ش

مدت اعتبار بر حسب نوع بخش کنترل شده می باشند. انجام هر گونه فعاليت بدون رعايت الزامات و مجوز 

 ی آن بر عهده واحد خاطی می باشد.غيرمجاز بوده و مسووليت مخاطرات احتمال HSEالزم از طريق واحد 

هاي  تکميلی اينکه درباره ارجاع کار به خارج از شرکت و نيز اموري که به گونه اي با سازمان نکته

کنترل امور تخليه و بارگيري ، جابجايی ،انبارش ، مقابله با شرايط اضطراري و ...  ،ديگر مرتبط است مانند

نيز رعايت و ( P07-02) هاي مرتبط سازمان تامين کنندگان براي ارزيابی روش اجرايیالزم از طريق 

 صورت می پذيرد.  (W03-09) پيمانکاران HSEدستورالعمل الزامات 

 پایش و اندازه گیری -3-2

به منظور اطمينان  چنين  و هم و بهداشت شغلی و ايمنی پايش و اندازه گيري امور زيست محيطی

و  محيطی پيشگيرانه براي جلوگيري از پيامدهاي ناشی از جنبه هاي زيستاز انجام اقدامات عملياتی يابی 

حوادث ناشی از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی و هم جهت مستند سازي امور پس از وقوع انواع رويدادها در 

اقدامات پيشگيرانه بروز شده براي امور .هاي شرکت صورت می پذيرد مجموعه محصوالت ، خدمات و فعاليت
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 اام .ارائه شده است( F03-12)و  (F03-27) ترتيب در فرم هايه محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی بزيست 

پس از وقوع ي  رويداد الزم است موارد زير جهت پايش و اندازه گيري صورت پذيرد.پس از هر رويداد ، طرح 

( فعال می گردد که طبق آن بر حسب نوع رويداد می بايست P03-09طبق روش اجرايی واکنش اضطراري )

 فرم هاي زير به ترتيب تکميل گردد : 

: اين فرم پس از وقوع رويداد توسط ارشدترين فرد از لحاظ  HSE (F03-28)فرم گزارش رويداد به واحد  -1

.در مواقعی  گردد شرکت ارسال می HSEسازمانی که در هر واحد وجود دارد تکميل گرديده و براي واحد 

که فقط اطالع رسانی می خواهد صورت پذيرد اين فرم توسط هر فردي می تواند تکميل شود و براي واحد 

HSE  شرکت ارسال گردد.توجه شود در اين حالت فقط يکی از گزينه هاي شبه حادثه يا رفتار نا ايمن می

 بايست انتخاب گردد.

فرم می بايست توسط رييس عمليات حمل يا رييس نزديکترين در بخش ناوگان پس از رويداد تصادف اين 

 شرکت ارسال گردد. HSEمنطقه ) نمايندگی( به محل تصادف تکميل گردد و سپس به واحد 

مسئول واحد نزدي  به وقوع رويداد ، ي  پس از وقوع رويداد ، در صورت نياز و پس از درخواست  -2

شرکت اعزام می گردد. شرايط الزم  HSEشرکت به محل رويداد، توسط رييس واحد  HSEنماينده از واحد 

 عبارتند از : HSEبراي اعزام نماينده 

آلودگی هاي زيست محيطی ناشی از فعاليت هاي شرکت نظير تخليه  (2آتش سوزي در انبارها و مخازن  (1

تصادفات  در درجه هاي مورد لزوم  (4رک( انفجار در انبارها و مخازن )تانکرهاي ثابت و متح (3و بارگيري 

حوادث  (5 (P03-29)پيوست تصادفات  –بر اساس روش اجرايی واکنش و آمادگی در شرايط اضطراري 

 .شديد در امور بندري

ه توسط هر ي  از پرسنل به واحد ددر حاالتی نيز که گزارش از شبه حادثه يا رفتار و شرايط نا ايمن و آالين

HSE  اعالم و ارائه می گردد : نماينده اي از اين واحد جهت بررسی و پيگيري امور پيشگيري به محل مورد

به محل رويداد اعزام و بخش هاي مرتبط را در اين  (F03-29) طبق فرم HSEاعزام می گردد. نماينده نظر 

 فرم پس از حضور در محل تکميل می نمايد.

،  (F03-30) ي  رويداد با استفاده از فرمنياز پس از اتفاق افتادن  موظف است اقدامات مورد HSEواحد  -3

نمايد.پس از انجام اقدامات باز لحاظ درمانی و امور قانونی را پيش بينی و برآورد هزينه هاي انجام شده را 

پيش بينی شده ، اقدامات واقعی انجام شده و هزينه هاي آن در اين فرم درج شده و در انتها اثربخشی آن 
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توسط واحد طرح و برنامه سنجيده می شود و در انتها به امضاء مدير امور مالی و اقتصادي ،مدير امور 

 می رسد. HSEحقوقی و رييس 

تجزيه و   HSEتوسط واحد  (F03-31) ي  حادثه ، الزم است حادثه بر اساس فرم پس از روي دادن -4

باره امور اصالحی و لی و علل حادثه مشخص شود و سپس درتحليل گردد و برآوردهاي خسارات ما

 اقداماتی صورت گيرد.پيشگيرانه  

زيست محيطی در قالب  پيامدهايدر مميزي عالوه بر اين ، کليه اقدامات انجام شده در رابطه با            

جمع آوري مستندات گزارش حوادث ، تجزيه و تحليل ، اقدامات مورد نياز و اعزام پرسنل مرتبط براي 

پيگيري و اجراي اقدامات عملياتی دربارۀ مسائل رخ داده ، جمع آوري اطالعات از اقدامات انجام شده و در 

ر پايش و اندازه گيري محسوب می گردد . بنابراين انتها ميزان اثر بخشی اقدامات صورت گرفته ، جزء امو

امور پايش و اندازه گيري در دو بخش عمده مميزي ها )خوداظهاري و کنترل هاي ادواري و انطباق( و 

 مجموعه اقدامات پس از حوادث زيست محيطی طبقه بندي می گردد .

و عدد ارزيابی  ادثه/ حالزم به ذکر است شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف )تشخيص( پيامد

فرم ارزيابی ايمنی  و (F03-27)در نسخه نخست فرم بررسی اثرات زيست محيطی  / حادثهاولويت ي  پيامد

براساس شرايط حاضر شرکت دربارۀ پيامدهاي جنبه هاي اشاره شده زيست  (F03-12)و بهداشت شغلی 

تکميل گرديده است و پس از هر مميزي يا  و حوادث ناشی از خطرات ايمنی و بهداشت شغلی محيطی

بازنگري می گردد و طبعاً آخرين بازنگري مبناي تصميمات پس از آن خواهد بود در فرم حاضر و در رويداد 

عمل می گردد و ممکن است ( W03-01)ريس   و ارزيابی بازنگري هاي جديد براساس دستورالعمل مديريت

 آوري داشته باشد.روش هاي پيشگيري در آن نياز به روز 

( با تأييد مدير طرح و برنامه شرکت و از F03-26فرم چ  ليست مميزي مميزي هاي ادواري )

واحد هاي مختلف اعالم می  به( با ذکر سرفصل F03-23)فرم  برنامه مميزي داخلیطريق نامه رسمی و طبق 

ت قابل گردد . مميزي هاي موردي نيز بصورت سرزده از واحدهاي مؤثر بر کيفيت خدمات و محصوالت شرک

  برنامه ريزي و انجام است.

  اثربخشیاقدامات  -3-6

 شود که عموماً به تهيه گزارش ها و رويه هايی شامل مجموعه اي از امور می اثربخشیاقدامات 

از قبيل  شرکت ايمنی و بهداشت شغلی و مرتبط با امور زيست محيطی اثربخشی فعاليت هاي سنجشی از
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 انجام اقدامات پيشگيرانه براي برنامه ريزينيز  وخطرات و حوادث ناشی از آن  ،شناسايی جنبه ها و پيامدها 

 می شود.فعاليت هاي صورت گرفته و  رويدادهاگزارش مربوط به آنها با استفاده از 

براساس گزارش هاي فوق نقاط قوت و ضعف سازمان در اين بخش شناسايی شده و در کميته هاي 

مطرح می گردد و تصميم گيري هاي الزم در  نه در ابتداي هر سالادر دوره هاي سالي HSEاصلی  يافرعی 

ري در جهت رفع نقايص و نقاط ضعف صورت می گيرد. در هر جلسه از اين کميته ها ميزان پيشرفت ادوا

بر اساس  و پس از هر مميزي. به حاضرين در جلسه ارائه می گرددتهيه شده و  HSEتوسط واحد  برنامه ها

در مواردي نظير  ، HSEو مجوزهاي صادر شده از سوي  (F03-34)کنترل انطباق  اطالعات مندرج در فرم

جلسات کميته ها  درتصميمات الزم جهت رفع مشکالت تعدد عدم انطباق ها و تکرار خطاها در انجام امور، 

به واحد  تصميم گيري می گردد. اين تصميم ها پس از تصويب اقدامات الزم اصالحی در مورد وگرفته شده 

اين اقدامات اصالحی طبق  می گردد و در نزديکترين مميزي آتی مورد پيگيري قرار می گيرد. مرتبط اعالم

 صورت می گيرد. (P03-04)و پيشگيرانه  حیروش اجرايی اقدامات اصال

  عالوه بر گزارش هاي ادواري که جهت بايگانی در سوابقHSE   و ارائه به مديريت ارشد شرکت تهيه 

شرکت تهيه و به سازمانهاي مسئول  HSEمی گردد ، گزارش نيز بصورت ادواري از فعاليت هاي بخش 

 دربارۀ امور زيست محيطی ارسال می گردد . )در صورت صالحديد( 

  انتخاب سر مميز و تيم مميزي برعهده رئيسHSE ذي نفع  می باشد. در اين انتخاب از مشاوره مديران

 نيز استفاده خواهد شد . 

  اعالم نتايج مميزي با صالحديد مدير طرح و برنامه به تفکي  واحدها قابل ارائه در سيستم جامع

 شرکت می باشد. 

 اصلی مورد عدم انطباق 3ت صدور بيش از در صور (Major) ماه به  3 ()يا تعدد عدم انطباق هاي اصلی

واحد مربوطه فرصت داده خواهد شد تا ايرادات را بر طرف نمايد و در غير اينصورت ضمن مميزي مجدد 

 ، مراتب به مديريت ارشد شرکت جهت اقدامات الزم ارجاع و اطالع داده خواهد شد . 

 شرایط ابقاء  -1 -3-6

 رفع موارد نامنطبق صادر شده در دوره قبل  –الف 

 (Majorعدم وجود بيش از سه مورد عدم انطباق اصلی )-ب

 اثبات بهبود مداوم بصورت کمی يا قابل قبول براي سر مميز-ج
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 HSEجدول کنترل عملیات  :1پیوست

 (31/11/22)تاريخ تصويب:  (F03-35)کد سند:  HSEفرم جامع کنترل عملیات 

 
ف
دي
ر

حد 
 وا
ام
ن

 

 کنترل عمليات نوع فعاليت
کد دستورالعمل 

 کنترل

داراي 

شرايط 

 اضطراري

کد 

دستورالعمل 

شرايط 

 اضطراري

 مسوول

 پايش
 شاخص

1 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

تخليه 

محموله از 

 مخزن

ي و رعايت از تجهيزات حفاظت فرد استفاده

 اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک 
W03-05,  

W03-07 

 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

سرپرست پايانه 

جاده اي 

نمايندگی و 

 راننده

تعداد حادثه بدليل 

 تخليه نا ايمن

2 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

بارگيري 

محموله به 

 مخزن

ي و رعايت فرداستفاده از تجهيزات حفاظت 

اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک و امور 

 کنترل ناوگان

W03-05,  

W03-07, 

P10-03 بلی 

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

سرپرست پايانه 

جاده اي 

نمايندگی و 

 راننده

تعداد حادثه بعلت 

 بارگيري نا ايمن

3 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

 حمل

محموله با 

کشنده 

)راهبري 

 ناوگان(

ناوگان،  و کاليبراسيون نگهداري و تعميرات

امور کنترل ناوگان، استفاده از تجهيزات 

حفاظت فردي، رعايت اصول حمل و 

مواجهه با کاالهاي خطرناک و خدمات 

 نامنطبق

P10-01, 

 P10-02, 

 P10-03, 

 W03-05, 

W03-07, 

 P03-08 

 یبل

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12, 

P03-09 

تعميرات و رييس 

نگهداري، رييس 

عمليات حمل، 

 راننده

 تعداد تصادفات

4 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

شستشو، 

هواگيري و 

 پرج مخزن

رعايت اصول حمل و مواجهه با کاالهاي 

استفاده از تجهيزات حفاظت و  خطرناک

 يفرد

W03-05,  

W03-07 
 ,P03-09 بلی

W03-06, 

W03-12 

 

رييس عمليات 

 حمل و راننده

هاي تعداد محموله 

 دچار آلودگی

5 

و...
بار
و ان
ي 
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

و رعايت  استفاده از تجهيزات حفاظت فردي کار در ارتفاع

 امور جابجايی، انبارش و تحويل
W03-07, 

P09-01 
 ,P03-09 بلی

W03-12 

 

رييس عمليات 

حمل، سرپرست 

 انبار

تعداد حوادث منجر 

 به سقوط

6 
ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 
تعميرات 

نگهداري 

 ناوگان

ناوگان، امور کنترل  نگهداري و تعميرات

 ناوگان، استفاده از تجهيزات حفاظت فردي

 و خدمات نامنطبق

P10-01, 

P10-03, 

W03-05, 

P03-08 بلی 

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12, 

رييس تعميرات و 

نگهداري و ناظر 

تعميراتی، رييس 

عمليات حمل، 

 راننده

تعداد حوادث ناشی 

 PMاز 

7 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

کاليبراسيون 

 مخازن

ناوگان، امور کنترل ناوگان، کاليبراسيون 

و  استفاده از تجهيزات حفاظت فردي

 خدمات نامنطبق

P10-02, 

P10-03, 

W03-05, 

P03-08 بلی 

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12, 

رييس تعميرات و 

نگهداري و ناظر 

تعميراتی، رييس 

عمليات حمل، 

 راننده

تعداد نشتی، ريزش 

و آتش سوزي و 

انفجار به علت 

کاليبره نبودن 

 تجهيزات
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8 

ي
ه ا
اد
 ج
ل
حم

 

رعايت اصول تعميرات و نگهداري ناوگان،  تصادفات

رعايت امور کنترل ناوگان، رعايت اصول 

 حمل مواد خطرناک

P10-01, 

P10-03,  

W03-07, 

  

 ,P03-09 بلی

W03-05, 

W03-06, 

W03-07 

 

رييس تعميرات و 

نگهداري و ناظر 

تعميراتی، رييس 

عمليات حمل، 

و  HSEرييس 

 راننده

 تعداد تصادفات

2 

ي 
 ا
ده
جا
ل 
حم ....
و..

 

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي، رعايت  جوشکاري

 اصول مواجهه با کاالهاي خطرناک

W03-05, 

W03-07 
 ,W03-06 بلی

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

رييس تعميرات و 

نگهداري و ناظر 

 تعميراتی

تعداد حوادث ناشی 

از جوشکاري نظير 

آتش سوزي و 

 انفجار

11 

ي
دار
بار
ان

 

استفاده از تجهيزات و  رعايت اصول انبارش چيدمان کاال

 يحفاظت فرد

P09-01, 

W03-05 
 خير

- 

رييس انبارها و 

ميزان ضايعات  اپراتور

 محصوالت 

11 

ي
دار
بار
ان

 

مانور و کار 

 با ليفتراک

رعايت اصول استاندارد کار با ليفتراک، 

روش  ،استفاده از تجهيزات حفاظت فردي 

خدمات و  تعميرات نگهداري ليفتراک

  نامنطبق

W03-03, 

W03-05, 

P10-01, 

P03-08 
 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-12 

رييس انبارها و 

حوادث ناشی  تعداد اپراتور ليفتراک

 از مانور ليفتراک

12 

ي
دار
بار
ان

 

جابجايی و 

نگهداري 

کاال )بويژه 

کاالي 

 خطرناک(

 ،رعايت اصول استاندارد کار با ليفتراک

رعايت چيدمان و انتخاب محل نگهداري 

 استفاده از تجهيزات حفاظت فردي، مناسب

رعايت اصول حمل و مواجهه با کاالهاي  و

 خطرناک

W03-03, 

P09-01, 

W03-05, 

W03-07 

 

 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

رييس انبارها و 

ميزان ضايعات و  اپراتور

حوادث ناشی از 

 جابجايی و نگهداري

13 

و...
ي 
دار
بار
ان

 

تهويه محيط 

 کار عملياتی

تجهيز محيط کار به تهويه )ترجيحا 

استفاده از تجهيزات حفاظت و  اتوماتي (

 فردي

W03-08, 

W03-05 
 - خير

رييس واحد و 

تعداد  ،تعداد حوادث اپراتور

 تنفسیبيماري هاي 

14 

ي 
دار
بار
ان

 

کار در 

 محيط انبار

استفاده از داري و رعايت اصول انبار

 ي و رعايت ارگونومیتجهيزات حفاظت فرد
P09-01, 

W03-05, 

W03-08 بلی 

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

رييس انبارها و 

 اپراتور
ميزان ضايعات، 

تعداد حوادث، تعداد 

 هاي شغلیبيماري 

15 

و...
ي 
دار
بار
ان

 

کار در فضاي 

 آلوده
رعايت ، ياستفاده از تجهيزات حفاظت فرد

 اصول حمل و مواجهه با کاالهاي خطرناک

W03-05, 

W03-07 
 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

رييس واحد و 

 اپراتور

تعداد حوادث، تعداد 

 بيماري هاي شغلی

16 

ت 
دما
 خ
ي،
دار
بار
ان

ي 
در
بن

....
و

 

کار در فضاي 

با قابليت 

  انفجار

رعايت ، ياستفاده از تجهيزات حفاظت فرد

 اصول حمل و مواجهه با کاالهاي خطرناک

W03-05, 

W03-07 
 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-10, 
W03-11, 
W03-12 

رييس واحد و 

 اپراتور

تعداد حوادث، تعداد 

و آسيب  بيماري ها

 شغلی هاي

17 

ي 
در
 بن
ت
دما
خ

....
و

 

مانور و کار 

 با جرثقيل

، جرثقيلرعايت اصول استاندارد کار با 

روش  ،استفاده از تجهيزات حفاظت فردي 

خدمات و  جرثقيلتعميرات نگهداري 

 نامنطبق

W03-04, 

W03-05, 

P10-01, 

P03-08 
 بلی

P03-09, 

W03-06, 

W03-12 

رييس واحد و 

حوادث ناشی  تعداد اپراتور

 جرثقيلاز مانور 
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18 

ي
دار
ترا
دفا

 

انجام امور 

 اداري

بهداشت فضاي کار و  ايمنی و رعايت

 ارگونومی
W03-08 مدير امور اداري و  - خير

 کاربر

تعداد شکايت، تعداد 

بيماري و آسيب 

 شغلی

12 

ي
دار
ترا
دفا

 

کار با ماشين 

 هاي اداري

مدير امور اداري و  - خير W03-08 رعايت اصول کار با ماشين هاي اداري

 کاربر

تعداد بيماري و ، 

 آسيب شغلی

21 

ي
دار
ترا
دفا

 

مدير امور اداري و  - خير W03-08 رايانهرعايت اصول کار با  کار با رايانه

 کاربر

تعداد بيماري و 

 آسيب شغلی

 

 

 


