
 

 

 

 

 

 

 

 با HSEهای ابلاغی در حوزه ها و شیوه نامهمجموعه بخشنامه

 تاکنون( 03/30/2031بر ایمنی و آتش نشانی )از تاریخ  تاکید 
   



 

 فهرست

 نشانیبا تأکید بر ایمنی و آتش   HSEابلاغی در حوزههای نامهها و شیوهمجموعه بخشنامه

 تا کنون( 03/30/2031)از تاریخ 

 
 صفحه  صدور تاريخ 

 1   مقدمه

 2  42/14/11 در صنعت نفت کشور  HSEمدل استقرار 

 5  93/30/34 (1934مهرماه  7پيام وزير نفت به مناسبت روز ايمني و آتش نشاني )

 0  19/13/39 تأکيد بر ضرورت توجه به ايمني

 1  15/13/39 در صنعت نفت "سلام " HSEشيوه نامه تشكيل شوراي مرکزي 

 13  34/34/32 ابلاغ اولويت ها و جهت گيري هاي فوري در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست

 19  12/32/35 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس HSEابلاغ برنامه هاي 

 15  40/32/35 ممنوعيت به کارگيري مديران پروازي

ابلاغ جايگزيني ماده  » و « HSEابلاغ ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رويه هاي مديريت  »

، EP ،PCان در شرايط عمومي قراردادهاي همس « HSE( الزامات و رويه هاي مديريت 41ي )

EPC اختصاصي صنعت نفت 

13/35/35  17 

 نظام نامه ايمني در واحدهاي صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

 نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي()تفاهم
13/31/35  11 

 43  43/31/30 اجراي برنامه بازبيني ايمني پيش از راه اندازي واحدهاي عملياتي

 41  37/33/30 فرماندهان صحنه حوادث صنعت نفتطرح تربيت 

 49  49/14/30 انجام تعميرات در تعطيلات نوروزي

 45  31/34/37 شيوه نامه نحوه ي تاييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري

 41  93/34/37 شيوه نامه نحوه دريافت گواهي ايمني / تطابق با استاندارد براي ماشين آلات و تجهيزات حفاري

 94  43/39/37 نامه بازنگري مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با عمليات حفاريشيوه

 92  12/14/37 شيوه نامه ساماندهي مديريت شرايط اضطراري در صنعت نفت

ه نحو» و « نحوه ي تاييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري» هاياصلاح شيوه نامه

 «گواهي ايمني / تطابق با استاندارد براي ماشين آلات و تجهيزات حفاريدريافت 
45/39/31  91 

    پیوست ها

 21  42/14/11 راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست -1پيوست 

و جايگزيني ماده   HSEضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رويه هاي مديريت    -4پيوست 

، EP ،PCدر شرايط عمومي قراردادهاي همسان  HSE( الزامات و رويه هاي مديريت 41ي )

EPC اختصاصي صنعت نفت 

13/35/35  130 

 194  43/31/30 اندازي عملياتيراهنماي بازبيني ايمني پيش از راه -9پيوست 

 109  17/34/31 فتابلاغ راهنماي مديريت شرايط اضطراري در صنعت ن -2پيوست 

و پدافندغيرعامل با تاکيد بر ايمني و  HSEليست مستندات و ضوابط ابلاغي اداره کل  -5پيوست 
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 مقدمه

گیورد  متودعد وعووع دووادل  و  ی و یی که در آن صوور  مویفعالیت هاصنعت نفت به دلیل ماهیت فرایندی و تنوع 

هوا  وامل ی با پیچیدگی بالوا و تعودد مولفوهها پدرو یمی دارای سیتدم الایش وپ  گاز  با د. تاسیتا  نفتفرایندی می

با وند و هرگونوه ن ور در می دسدورالعمل ها و افزاری و نرم افزاریهای سخت افراد  تجهیزا   محیط عم یاتی  سیتدم

 گردد.سیتدم و دوادل فاجعه بار   کتتتعامل بین این مولفه ها می تواند منجر به 

  بوه عنووان یوي سیاسوت 1831در سوا   HSEنفت  اسود رار ناوام مودیریت  صنعت ذاتی مخاطرا  ماهیت به توجه با

 طووی نامووه  وومار  HSEراهبووردی در دسوودور کووار وزار  نفووت عوورار گرفووت و موود  اسوود رار ناووام موودیریت 

اب وا   وعوت برای اجرا در تمامی سطوح عم یاتی و سدادی از سوی وزیور نفوتوزیر  88/18/1831در تاریخ  8388-1/83

 گردید.

کندر  ختوارا  و همچنوین و همچنین پدافند غیرعامل پیشگیری کاهش و  HSE به طور ک ی هدف اص ی ناام مدیریت

پایداری و تداوم کتب و کار  عم یا  و خدما  است و دسدیابی به این هدف نیازمند اتخاذ رویکردها و راهبردهوای ننود 

عم کردی در تراز  و ایجاد فرهنگ سازمانی  دمایت ویژ  کارکنان بویژ  مدیران صنعت نفت برای دسدیابی به HSEوجهی 

 بین الم  ی است. 

تابع ناوم و و پدرو یمیایی  نفدیتوزیع نفت  گاز و فراورد  های    اند ا  وفراورش ی تولید  فعالیت هاین مد   بر اساس ا

می با د و نیازمند مجموعه منتجم و یکپارنه ضوابط در عالب بخشنامه ها  HSEمتایل ای در ارتباط با م ررا  گتدرد 

 بایدها و هوا  ضووابط ی کاری( می با ود کوه سیاسوتدسدورالعمل هاو متدندا  سازمانی ) امل راهنما  روش اجرایی و 

صنعت نفت در دسدور کار  HSEاین دوز  را تعیین می نماید. از این رو تهیه و تدوین ضوابط و الزاما  یکپارنه  نبایدهای

)راهنما  روش اجرایی و دسدورالعمل کاری( تدوین و جهت اجورا اب وا    HSEعنوان سند وزارتی  83عرار گرفت و تاکنون 

 منی و آتش نشانی است.درصد این اسناد در دیطه تخصصی ای 01گردید  است که 

 و همچنین واددهای واگذار  د  به بخش غیر دولدی نشان صنعت نفت  رکت های تابعه درتح یل دوادل منجر به فو  

نقص در رويه هاي عملياتي و عدم نظارت موثر در لايهه ههاي عمد  دوادل در صنعت نفت  وعوع ع ل که می دهد 

ضعف در سرپرسدی  آموزش و ص ادیت است. از ایون  ارزیابی ریتي  ایمنی پیمانکاران و ن ر در ، سرپرستي مستقيم

   تمامی  رکت های فرعی و تاسیتا  صنعت نفت موظوف  ودند بوا1838رو براساس بخشنامه دوم اردیبهشت ما  سا  

 تجهیوزا  و   هوا بهور  گیوری از توانمنودی داخ وی نتوبت بوه ارزیوابی وضوع موجوود سوامانه یوابه کارگیری مشواوران 

توانمندی های موجود در دیطه ایمنی  آتش نشانی و مدیریت  رایط اضطراری اعدام کنند و ضمن  ناسایی ن اط ضوعف 

 پیشنهادهای لازم برای ارت اء وضعیت و دسدیابی به  رایط مط وب را تعیین کنند.   در سامانه ها و تجهیزا  ایمنی 
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ی ایمنی  د  اند و ایون رویکورد تواکنون بوه آموزش هاظف به طرح ریزی و اجرای مو  رکت ها  همچنین در این اب اغیه

ی عم کوردی نشوان موی دهود میوانگین سورانه  اخر هوابه نحوی که  ؛در جریان است  رکت هاطور متدمر در ک یه 

 می با د. 48/18( برابر با 33 -30ساله ) 8در  رکت های تابعه وزار  نفت طی باز  زمانی  HSEآموز ی 

 یو  نامه الزاموا   اب ا با  فراوانی بیشدری دارد   نفت  صنعت پیمانکاری بخشدر منجر به فو   دوادل اینکه به با توجه

HSE  مدیریت  عمومی عراردادها و ت ویت  رایط دربرای درج پیمانکارانHSE  پرسن ی پیمانکاران  انداار می رود دوادل

 طی نماید.  کاهشیدوز  پیمانکاران به مرور روند 

دهد به مناور کاهش این نوع دوادل  توجه بیشودر ی اخیر نشان میسا  هاندایج بررسی دوادل آتش سوزی و تجربیا  

در فاز طرادی وساخت تاسیتا  و دصو  اطمینان از اسد رار تجهیزا  و فرایندهای تضمین کنند  به اجرای اصو  ایمنی 

های فنوی و ایمنوی  اجورای فراینود مودیریت های تعمیر و نگهداری  بازرسیمهنایر اجرای مناسب برنا  ایمنی تاسیتا  

ریزی واکنش در  ورایط اضوطراری  کندور  کیفیوت عطعوا  و   طرحت ییر  هماهنگی  ارزیابی ریتي واددهای عم یاتی

پویش از را  انودازی اجورای برناموه بوازبینی ایمنوی های کار ضورور  دارد. لوذا تجهیزا  یدکی  اجرای کامل ناام پروانه

(PSSR اب ا  و در دا  داضر پروژ  های بزرگ عبل از ورود به فعالیت را  اندازی بر اساس این اب اغیه مورد بازبینی دعیق )

 از منار ایمنی عرار می گیرند. 

 مودیریتو پذیریآسیب ارزیابی مطالعا   خطرا   ناسایی نفت  صنعت هایپروژ  و هاطرح لازم به ذکر است درخصوص

 طرادوی مودار  و اسوناد ک یدی و ضروری بخش  ساخت و طرادی اسدانداردهای و الزاما  ها نیازمندی براساس ریتي

 نفووت درصوونعت HSE موودیریت هووایرویووه و الزامووا  اجوورای دسوودورالعمل و ضوووابط 11 موواد  در مهووم ایوون و بووود 

 . است گرفده عرار تاکید مورد( 11/0/30 مورخ 8/81-814081  مار  اب اغیه) 

 مودیریت ناوام مودیریدی  جنبه از موضوع بالای اهمیت به توجه با ونفت  درصنعت اضطراری  رایط مدیریت درخصوص

با تمرکوز بور اصول ودود  فرمانودهی   18/18/34 مورخ 81/8-383  مار  اب اغیه طی نفت صنعت در اضطراری  رایط

 تابعوه ی رکت هوا ک یه در داضر دا  در و اب ا  تابعه ی رکت ها ک یه   بهو سطح بندی وضعیت های اضطراری صحنه

بر اساس الزاما  این  یو  نامه  هر یي از تاسیتوا  و وادودها بوا توجوه بوه ماهیوت . با دمی اجرا دا  در نفت صنعت

   عم یا   موععیت ج رافیایی  تجهیزا  و امکانا  فرایندی و پشدیبانی موجود بایود سوناریوهای محدمول وعووع داداوه را 

شی  عم یواتی و کندرلوی در پیش بینی و ضمن تبیین ن ش و وظایف تخصصی هر یي از واددهای متئو   اعداما  واکن

 زمان وعوع داداه و وضعیت اضطراری را طرح ریزی نمود  و نتبت به اسود رار آن  آمووزش کارکنوان مورتبط و برگوزاری 

با رویکرد  متئولیت هابدین ترتیب انداار می رود با طرح ریزی  تبیین ن ش ها  تمرین های عم یاتی ادواری اعدام کنند. 

 فرماندهی وادد و ایجاد انضباط سازمانی  عم یا  کندر  داداه بر اساس اصو  درفه ای و تخصصی ساماندهی  ود. 

 با توجه به اصل تمرکز فرماندهی صحنه در این  یو  نامه و ضرور  تربیت نیروی انتانی مورد نیاز جهت ایفای این ن ش

فرماندهان صحنه دوادل صنعت نفت با رویکرد درفه ای گرایی و یکپارنگی  طرح تربیت؛ در مناطق و تاسیتا  عم یاتی

آمووزش هوای  )مشدمل بر الگوریدم ارزیابی و اندخاب نفرا  واجد  رایط و برگزاری دور  های آموز وی نفورا  مندخوب 
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وزش دید  بوا ایفوای و انداار می رود افراد آم اجرا گردید (تئوری و تکمی ی تخصصی  امل تمرینا  عم ی و  بیه سازها

ن ش درفه ای و اند ا  دانش و تجربیا  به سایر همکاران  در اسد رار منتوجم  ویو  ناموه مودیریت  ورایط اضوطراری 

 ی تابعه محل ا د ا  خود  ن ش مواری ایفا نمایند.  رکت هاصنعت نفت در 

بود  است. با توجوه بوه تمرکوز  HSE ی وزار  نفت در دیطهاولویت هاتوجه به مناطق مدمرکز صنعت نفت یکی دیگر از 

و  در منط وه عتو ویه صنایع بالادسدی  میان دسدی و پایین دسدی به خصوص پالایشگا  های گاز و واددهای پدرو ویمی

  نتبت بوه  HSEو ضرور  توجه ویژ  به مدیریت یکپارنه و هماهنگ م اداا  در این منط ه ریتي بالای بروز دوادل 

برنامه عم یاتی به مناور رفوع نوالش هوا و  118و پدافند غیرعامل منط ه اعدام و  HSEش های  ناسایی مشک ا  و نال

 38به میزان  33تا پایان سا   . اجرای این برنامه هاو پدافند غیرعامل منط ه جهت اجرا اب ا  گردید  است HSEمشک ا  

برنامه )پروژهای سرمایه ای و  83برنامه به پایان رسید  و  48برنامه اب اغی تعداد 118است و از بین دا ده درصد پیشرفت 

 درصدی در مرادل اجرایی عرار دارد که امید می رود تا پایان سا  آیند  به اتمام برسد. 08( با پیشرفت HSEاجرایی 

و اهدمام کارکنان و مدیران در اجرای ضووابط  اخیر یسا  ها یفعالیت هارویکردها و  با توجه ضوابط اب اغی  بخشنامه ها 

و بهبوود عم کورد   واخر هوای عم کردی دوادل در صنعت نفت نشان دهند  روند نزولی ایون  اخر هاندایج اب اغی  

  شاخص نرخ حوادث منجر بهه وهوتمی با د؛ به عنوان نمونه  کندر  و کاهش دوادلتابعه در  واددهایو   رکت ها

 08/8معاد   1838) این  اخر در سا   درصد كاهش ياوته است. 46به میزان  1838نتبت به سا   1833در سا  

 .بود  است( 88/1معاد   1833و در سا  

  ایجواد دعوت  HSEالزاما  و ضووابط اجرای دعیق انداار می رود با اسدمرار این روند و توجه جدی مدیران و کارکنان به 

ها  اولویت ها و جهت گیری های بهدا ت  ایمنی ط سازمانی در اجرای الزاما  و پیگیری جدی سیاستدتاسیت و انضبا

به سطح مط وبی از ندایج و (  8/8/1838مورخ  8/81-88118و محیط زیتت صنعت نفت )از جم ه مفاد بخشنامه  مار  

 این دیطه برسیم. در ی عم کردی اخر ها

 

 محيط زيستداره كل ايمني ، بهداشت و ا
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مجموعه اين  1 -پيوست در راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست متن کامل  

 آمده است. 
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 اعضای کنونی شورای سلام صنعت نفت

 سمت نام عضو ردیف شرح

ي حقوقي شورا
ضا

اع
 

 معاون وزير در نظارت بر منابع هيدروکربوري -رئيس شورا  نژادآقاي محسن پاک 1

 وزارت نفتمديرکل ايمني، بهداشت و محيط زيست  مرتضوي سيدباقرآقاي  2

 رئيس سازمان حراست صنعت نفت حسينيآقاي حسين حاجي  3

 مديرکل روابط عمومي وزارت نفت آقاي کسري نوري 4

 نفت ملي شرکت HSEمدير  زادهآقاي ماني عبدالله 5

 پتروشيميملي صنايع شرکت  HSEمدير  آقاي داود عمادي 6

 گاز ملي شرکت HSEمدير  نياآقاي غلامرضا بهمن 7

 پالايش و پخشملي شرکت  HSEمدير  آقاي سيدمحمد پورراکي 8

 رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت الله سميعآقاي حبيب 9

 مديرکل آموزش و تأمين نيروي انساني وزارت نفت تبارآقاي حسين فهيمي 11

ي حقيقي شورا
ضا

اع
 و پخشمعاون مديرعامل شرکت پالايش  آقاي ناصر بابائي 11 

 مديرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي زاده فرهنگآقاي هادي هاشم 12

 مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب آقاي احمد محمدي 13

 استاد دانشگاه صنعتي شريف آقاي داود رشتچيان  14

 استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران بابائيخانم فريده گل 15
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مجموعه  اين 2 -پيوست در  در قراردادهاي صنعت نفت HSEضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات متن کامل  

 آمده است. 
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 فرماندهان صحنه حوادث صنعت نفت تیطرح ترب

 ضرورت

 های واکنش  ن ش فرماندهی صحنه یکی از ارکان ک یدی مدیریت  رایط اضطراری و طرح

(On-scene commander می با د که با توجه به ) اهم وظایف    مراجع بین الم  ینارا  اسدانداردها و

های عم یاتی  فرماندهی عم یا  و هدایت تیم های عم یاتی  این ن ش  امل تعیین و اتخاذ تاکدیي

فرماندهی صحنه هماهنگی با واددهای مخد ف درون سازمانی  درخواست منابع و تجهیزا  می با د. 

متئولیت فرماندهی و هدایت ک یه عم یا  و فعالیت ها در صحنه داداه از جم ه عم یا  واکنش در  رایط 

های عم یاتی  ندر  وضعیت   تعیین و کندر  منابع  تعیین و اتخاذ تاکدیياضطراری و ایمنی صحنه  ک

 امل اطفاء دریق  کندر  نشت  دفاظت محیطی و اموا  و سایر جنبه های عم یاتی در صحنه داداه را بر 

عهد  دارد. فرماند  صحنه بالاترین م ام متئو  و مجاز در عم یا  واکنش بود  و سایر واددهای سازمانی 

بر این اساس متئولیت کامل عم یا  م اب ه و کندر  از جنبه فنی  .ظف به پشدیبانی کامل وی می با ندمو

و تاکدیکی با فرماند  صحنه بود  و سایر عوامل سازمانی در یي نمودار ماتریتی تحت دسدور فرماند  صحنه 

  امل مواردی همچون:  OSCمتئولیت ها و  رح وظایف فرماند  صحنه  خواهند بود.

 اتخاذ تاکدیي های مورد نیاز برای م اب ه با  رایط اضطراری 

 تاکدیکی برای م اب ه با  رایط اضطراری عم یا  فرماندهی 

 به  رایط اضطراری و ایمنی سایر کارکنان دهند پاسخ کارکنان ایمنی از اطمینان 

 در  رایط اضطراریواکنش  عم یا  هایتاکدیي و هااسدراتژی توسعه به کمي 

  واکنش اضطراری عم یاتی برنامه بخش براجرای ناار 

 کنند.می فعالیت  د فیتعر محدود  داخل در و مؤار طور به تیم واکنش اینکه از اطمینان 

 ورايند طرح:

و ناور بوه ن وش برجتوده و مهوم ش سوزی  رکت پدرو یمی بووع ی سوینا نایر داداه آتپیرو وعوع دوادای 

تاکیود وزیور نفوت  صحنه درفه ای در هدایت و مدیریت دوادل در وادودهای عم یواتی و تولیودی و فرماندهی

و پدافند غیرعامل وزار  نفت  موضوع تربیت فرماندهان صوحنه دووادل  HSE  ادار  کل مطابق تکالیف محوله

ح ک وی در سوومین هوای اولیوه طر در دسدور کار عرار داد  و پس از بررسی 1830صنعت نفت را از اواسط سا  

و اعضای محدرم  ورا مصوب گردید. همچنین دتب  کزی س ام وزار  نفت با دضور وزیر نفتج ته  ورای مر

هشداد و نهمین ج ته  ورای معاونوان وزیور  م ورر گردیود مرادول  4/3/38/ص ر م مورخ 8081مصوبه  مار  

رنه و هماهنگ در سطح نهار  رکت اص ی اجرایی طرح  امل ارزیابی و اندخاب نفرا  و آموزش به صور  یکپا

و تاسیتا  تولیدی و منواطق مدمرکوز توسوط مرکوز توسوعه مودیریت   رکت های تابعه با اولویت  رکت هاو 
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پدافند غیرعامل وزارتخانه انجام  ود. لذا با تشریي متواعی ادار  کول  HSEصنعت نفت با هماهنگی ادار  کل 

HSE  و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت ؛ ضمن بررسی مراجع و منوابع تخصصوی و اسودانداردهای وزار  نفت

بین الم  ی مرتبط و برگزاری ج تا  مشدر   نتوبت بوه تهیوه طورح نهوایی بوا رویکورد  درفوه ای گرایوی و 

رمانود  یکپارنگی مشدمل بر الگوریدم ارزیابی و اندخاب نفرا  واجد  رایط اعدام و پروفایول  ایتودگی ن وش ف

ی تابعوه اسودخراج  ود  و مبنوای  رکت هواصحنه با مشارکت کار ناسان و مدخصصین نهار  رکت اص ی و 

ی ذهنوی  سو امت توانمنودی هوافرایند ارزیابی عرار گرفت و پس از انجام هفت مرد ه سنجش و ارزیابی  امل 

ی رایانه و سطح زبوان هامهار  روان  سطوح دانش تخصصی   ایتدگی های تخصصی   ایتدگی های رفداری  

نفور  80نفر واجدین مشارکت در ایون طورح  تعوداد  883در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت  از بین  انگ یتی

 واجدین ص ادیت نهایی جهت ورود به مرد ه آموزش اندخاب  دند.

بق دور  های مشوابه در فاز آموزش طرح با در نار گرفدن معیارها و ضوابط اسدانداردها و مراجع بین الم  ی  سوا

با توجه به عدم وجود مرکز آموز وی مناسوب در داخول    برگزار  د  و ارزیابی مراکز آموز ی داخ ی و خارجی

در کشور فرانته جهت انجام فاز آموزش  امل طرادی دور  و اجورای  GESIPکشور  مرکز آموزش بین الم  ی 

زی هزینه های آموزش م رر گردید دور  های آموز ی ی تئوری و عم ی اندخاب و به مناور بهینه ساآموزش ها

 13/11/34ی تئوری در داخل کشور به مد  دو هفدوه از تواریخ آموزش هانفرا  مندخب در دو گرو  در دو فاز 

ی تکمی ی تخصصی  امل تمرینا  عم ی و  وبیه سوازها بوه آموزش هادر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت و 

 برگزار گردید. 11/18/34فرانته(  از تاریخ مد  دو هفده در خارج کشور) 

ریوزی توسوعه فوردی  عاب یوت و این م طع پایان توسعه این افراد نیتت و امید است با همت متئولین و برناموه

 توانمندی ایشان تعمیق و ارت اء یابد.
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 مجموعه آمده است. اين  4 -پيوست در   مديريت شرايط اضطراري صنعت نفت کامل راهنماي
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راهنمای اسد رار و توسعه ناام مدیریت بهدا ت  ایمنی و محیط  -1 وستيپ

 زیتت



  راهنماي استقرار و توسعه نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست
  

  فهرست
  صفحه  مندرجات
    پيش گفتار 

    مقدمه 
    اهداف و ديدگاهها

    مدل نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
    ساختار سند 
    اصطالحات 

    HSE-MSخالصه اجرايي از مدل 
    تعهد و رهبري  -1
    خط مشي و اهداف استراتژيك  -2
 سازمان ، منابع و مستند سازي -3

  ئوليت هاساختار سازماني و مس-3-1
  مديريت)نمايندگان( نماينده -3-2
   منابع -3-3
   شايستگي و صالحيت -3-4
   پيمانكاران -3-5
   ارتباطات -3-6
   مستند سازي و كنترل مستندات -3-7

  

 ارزيابي و مديريت ريسك  -4
   شناسايي خطرات و اثرات آنها-4-1
   ارزيابي -4-2
   ثبت خطرات و اثرات آنها-4-3
   اهداف و معيارهاي عملكرد-4-4
   اقدامات كاهش ريسك -4-5

  

 طرح ريزي -5
   كليات-5-1
   يكپارچگي سرمايه-5-2
   روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري -5-3
   مديريت تغيير -5-4

  

  

  طرح ريزي شرايط اضطراري و غير مترقبه -5-5
 اجراء و پايش  -6

   فعاليت ها و وظايف -6-1
   پايش -6-2
  سوابق -6-3
   عدم انطباق و اقدام اصالحي -6-4
   گزارش رويدادها-6-5
   پي گيري رويدادها-6-6

  

 مميزي و بازنگري  -7
   مميزي -7-1
   بازنگري -7-2

  

  تعاريف    
  

  

  



 بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت راهنماي استقرار و توسعه نظام 

     

  
پيشگفتار  پيشگفتار

  
ره بـه حفـظ   ، همـوا صنعت نفت به عنوان طاليه دار فعاليتهاي صنعتي با استفاده از تكنولوژي هـاي نـوين             

 ، حضور  است ننموده   قهيراستا مضا وصيانت نيروي انساني متخصص خويش اهميت داده  واز هيچ تالشي در اين              
نمونه هائي از حضور دائمـي    شروع فعاليت   از  واحدهاي ايمني، آتش نشاني و بهداشت فعال در تمام صنعت نفت            

  .اين تفكر در مديريت ارشد صنعت نفت مي باشد
ش آغـاز شـده در صـنعت نفـت، ضـرورت هـاي اسـتفاده از علـوم نـوين در                 هـ در پايان دهه هفتاد وهمزمان بـا ج       

ي را  ويـژه ا    مـديران ارشـد را بـرآن داشـت تـا مأموريـت               ،  مخاطرات اين صنعت  ل سيستماتيك   و كنتر مديريت  
 در صـنعت نفـت      جراجهت بررسي نظام هاي مديريت موجود در سطح بين المللي وانتخاب بهترين سيستم براي ا              

  بـه عنـوان يـك الگـوي كامـل      HSE بررسـي هـاي بعمـل آمـده نظـام مـديريت        كه نهايتاً پس از     تعريف نمايند 
  .معرفي شدشناسايي وكاربردي در صنعت نفت 

صنعت نفت موافقت نمودند ومقـرر       در   HSE با استقرار نظام مديريت      29/12/1380وزير محترم نفت  در تاريخ       
ايمنـي    بابررسي منابع موجود در اين خصوص، انتخاب مدل وتهيه راهنماي استقرار نظام مـديريت بهداشـت،                شد

  .ظارت بر ايمني وآتش نشاني قرار گيردومحيط زيست در دستور كار شوراي مركزي ن
) OGP(انتخاب مدل انجمن بين المللـي توليـد كننـدگان نفـت وگـاز      به  مده،نتايج بررسي هاي بعمل آ    

 مـورخ   1/28-3843اين موضـوع طـي نامـه شـماره           .وتصويب آن در سي وهفتمين جلسه شوراي مذكور انجاميد        
  . براي اجراء در تمامي سطوح صنعت نفت از سوي وزير نفت ابالغ گرديد24/12/81

يست وزارت نفت به عنوان متولي اين نظام در صنعت نفـت همـواره   اداره كل بهداشت، ايمني ومحيط ز 
و  داشـته  ودر ايـن راسـتا بـازنگري            م  اين نظام مـديريتي در سـطح صـنعت اهتمـا          وتوسعه   نحوه استقرار    يشبه پا 

 ايـن    تـا  راهنماي استقرار وتوسعه ونهايتاً تدوين وچاپ آنرا از نيازهاي صنعت، تشخيص داده است            مجدد  ترجمه  
در دسـترس همـه   ، آمـده اسـت     فـراهم  HSEايش جديد كه با هدف شفافيت در بيان الزامات نظام مديريت            وير

بر مبنـاي شناسـايي كامـل الزامـات، رعايـت آن              HSEهمكاران قرارگرفته وزمينه را براي توسعه نظام مديريت         
  .فراهم آورد  در همين راستا ريزيين تصميم گيري وبرنامه نوهمچ

در راسـتاي   و خارج ازآن  تشكر از تمامي همكاراني كه در سطوح مختلف صنعت نفت در پايان ضمن  
 فعاليـت مـي كننـد اعـالم مـي دارد كـه ايـن مـديريت از                   HSEايجاد بستر فرهنگي الزم واستقرار نظام مديريت        

   اسـتقبال  داشـته ايـد   HSEپيشنهادات سازنده شـما عزيـزان كـه مسـلماً نقـش مهمـي در بسـط وتوسـعه فرهنـگ                      
  .مي نمايد

  محمد حسين اردشيري
              مدير كل اداره كل بهداشت، ايمني ومحيط زيست  وزارت نفت                                 



 بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت راهنماي استقرار و توسعه نظام 

     

  مقدمهمقدمه
 فرآورش و توزيع نفـت وگـاز تـابع قـوانين، نظـم ومقـررات گسـترده اي در                    ،اي توليد، استخراج  هفعاليت  

اكثـر واحـدهاي عمليـاتي بـه منظـور تحقـق            . مني ومحيط زيست مي باشـند     ارتباط با مسائل بهداشت حرفه اي، اي      
ي داراي استراتژي هايي  در خصـوص ايمنـي وبهداشـت شـغلي هسـتند كـه در ايـن ميـان            تالزامات قانوني وعمليا  

  .دن مي باشهاييژي تبخشي اساسي  از چنين استرا) SMS(سيستم هاي مديريت ايمني 
محـيط زيسـت از يـك همـاهنگي       هـاي بهداشـت، ايمنـي و   زمينـه  حفاظتي در   يدر برخي موارد اعمال برنامه ها     

مـثالً آتـش    ( برخوردار نيست، به عنوان مثال وسايل مورد نياز براي حفاظـت از كاركنـان در شـرايط اضـطراري                    
بـر جـاي     معكـوس    ايجمي تواند تأثيرات زيست محيطي زيان آوري در برداشـته ودر محـيط زيسـت نتـ                ) سوزي  
  چـار چـوبي را ارائـه مـي دهـد كـه بـر               ،، ايمني ومحيط زيست   داشتاين وجود مالحظه توأم مسائل به     با  . گذارد

در هـر حـال     . اقتصـادي خواهـد بـود      برقـراري تعـادل فنـي و       اساس آن مديريت قادر بـه تصـميم گيـري مـؤثر و            
م سيسـت استانداردهاي مديريت بهداشت، ايمني ومحـيط زيسـت در حـال همگرايـي وحركـت در جهـت اصـول                     

شركتهاي معتبـر نفتـي در جهـان بـويژه در اروپـا             . مي باشند )  ISO9000استانداردهاي سري   ( مديريت كيفيت   
كليه فعاليتهاي مربوط به سه بخش بهداشت، ايمني ومحيط زيست را بطور همزمان وتحت يك سيسـتم مـديريت                   

  .دنبال مي كنند) HSE-MS(محيط زيست  بهداشت، ايمني و
  
   اهداف وديدگاههااهداف وديدگاهها 

  :عبارت است از)  HSE- MS(هدف از تدوين كتابچه راهنماي نظام مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست 
  .در مستنداتي واحد) HSE(محيط زيست  ، ايمني و بهداشتتبط با مباحثدقت نظر در مسائل مر -
 .، فرآورش وتوزيع نفت وگاز در سراسر جهان توليد،برقراري ارتباط ميان فعاليتهاي اكتشاف -

 .فرهنگ حاكم برآنها تلف وخجامعيت كافي جهت ايجاد تطابق ميان شركتهاي م -

 .عيفر قابليت شناسايي واستفاده از پيمانكاران اصلي و -

  .س يك استاندارد بين المللي مناسبيات بر اسالتسهيل ارزيابي عم -
ت بهداشـت، ايمنـي و     نظام مـديري  نگهداري   واجراء  ضروري جهت توسعه،      اين كتابچه راهنما، عناصر اساسي و     

 كه  نمايدمي  اين راهنما الزامات عملكرد خاصي را تعيين نمي كند، بلكه توصيه            . را تشريح مي كند   محيط زيست   
اثرات سـوء    رات بالقوه و  خط آنها اطالعاتي درباره     بل تا در قا   ،اهداف خود را تدوين نموده     مشي و  خطشركتها  

  .زيست محيطي ناشي از عمليات بدست آوردند
 تا اين اطمينان هر شركت پيمانكاري ويا عملياتي قرار گيردعنوان يك الگو مورد استفاده ين سند ممكن است با

از سازمان  حاصل شود كه )ارانذشركا، مشتريان و بيمه گ قانون گذاران، همسايگان،( سايرين براي شركت و
  .نمايد تبعيت  مي ايمني و محيط زيست  بهداشت،اهداف مشي وخط 

  



 بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت راهنماي استقرار و توسعه نظام 

  كـاربردي  ين سيسـتم هـا و روشـهاي       نه لزوماً پيشنهادي كه جـايگز      وط راهنما به منظور پشتيباني و     خطوه اين   بعال
  .موجود شركت باشد بكار گرفته مي شودمؤثر و

  كه در سراسر كتابچه راهنما قيد گرديـده بـدين مفهـوم نيسـت كـه      "...را روشهاي اجرايي د   سازمان باي  "عبارت  
  .ده الزاماً براي تمامي عمليات وفعاليت ها  مورد نياز هستندروشهاي اجرايي نوشته ش

 بهداشـت،  مسـتند وكنتـرل شـده        روش اجرائـي  ، لزوم تدوين    HSEبحراني  بودن فعاليت ويا عملكرد از ديدگاه         
  .براي فعاليت را تعيين مي كندايمني ومحيط زيست 

. اشد، به طور كامل پذيرفته نمـي شـود         ب هدر برخي موارد تجربه يك سازمان كه كمتر شكل رسمي  واداري داشت            
 ايمنـي ومحـيط زيسـت بـا فعاليتهـا           بهداشـت، صول اطمينان از هماهنگي جنبـه هـاي گونـاگون نظـام مـديريت               ح

وظيفـه ايـن    .  تفسير واجرا شـود    سازمان هاست ومفاد راهنما بايد با توجه به موقعيت هر           سازمانوعمليات به عهده    
 براي برقراري نظم داخلي، هر شـركتي بايـد كتابچـه       ويمني ومحيط زيست است      ا بهداشت،انطباق برعهده واحد    

  .وعه فهرست خود قرار دهدمراهنما را جزء مج
  
مد

     

- HSE-    MS لمد MSل HSE
  

ر بطور شماتيك نشان داده شـده   كه اساس اين كتابچه راهنما را تشكيل مي دهد در شكل زيHSE-  MSمدل 
  . است

  
به طور همزمان ويـا در زمانهـاي   تواند   را كه ميشت، ايمني و محيط زيستبهدااين نمودار عناصر نظام مديريت    

بهداشت، ايمني   مديريت   نظام. را بيان مي نمايد   متفاوت مورد استفاده قرار گيرد ويا به صورت متوالي انجام گيرد          
م تسـ بعنـوان يـك سي  بر حضور ايـن نظـام        اين سند  . كلي شركت است   ت بخشي از سيستم مديري    ،و محيط زيست  

   مـديريت كـل سـازمان      از نظـام HSE- MSجـدايي   بـه مفهـوم  ايـن موضـوع    و تأكيـد نمـوده  فرعي مـديريت  
  .نمي باشد
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  ساختار اين سندساختار اين سند
 وزارت نفت   HSEو توسط اداره كل      بوده   HSEكه بعنوان راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت         اين راهنما   

) ياعناصـر مشـابه  (ايـن عناصـر    . ميدهدح آنها را شرو روابط بينHSE- MS وط راهنمايخط، شده استتنظيم 
ايـن واژه نبايسـتي بـا        .توسط بعضي از قانون گذاران وشركت ها به عنوان استانداردهاي عملكرد تعريف شده اند             

  .در سطح پائين تري از ويژگيهاي انجام عمليات مي باشد اشتباه شود كه معيارهاي عملكرد
  

اصطالحات  اصطالحات
مانهاي اي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست متفاوتي كـه توسـط شـركت هـا و سـاز                  استراتژي ها و نظام ه    

اصطالحات استفاده شده در اين سند در بخش        . مختلف توسعه داده شده اند منجر به تنوع اصطالحات شده است          
  . ند آورده شده ا"تعاريف"

  كــــرد معيــــار عمل ،)Hazard( رخطــــ، )Risk(  ريســــكنســــبت بــــه تعريــــف وكــــاربرد كلمــــات    
 )Performance criteria(، مميزي )Audit (،   بـازنگري مجـدد ) Review(،     بايـد توجـه خاصـي مبـذول 

 دارد بلكـه آنهـا را مـي تـوان بـراي             دبررمباحث اشاره شده در اين راهنما نه تنهـا بـراي يـك شـركت كـا                . گردد
ت محلـي و همچنـين يـك        تاسيسات معين يا عمليات بخشي از يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيسـ              

بـه سـازمانهاي    راهنمـا   اغلب بخشهاي اين     .مادر تعميم داد  و محيط زيست شركت      نظام مديريت بهداشت، ايمني   
  هر سـازمان  و نيزندمي باشنظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست     كه مستقيماً مسئول پياده سازي      عملياتي  

اشـاره  يمي  سرويس وخدماتي ارائـه مـي دهـد،            پتروش و گاز ،نفتستاي دستيابي به اهداف     پيمانكاري كه در را    و
نظام مـديريت بهداشـت، ايمنـي و    بعالوه اين كتاب براي شركتها ومؤسساتي كه تمايل به اجرا وتوسعه    . مي نمايد 

  .باشدمي   دارندراهنماي مناسبي محيط زيست
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-HSE-  MS  HSEخالصه اجرايي از مدل خالصه اجرايي از مدل  MS

  
-HSE-  MS  HSEعناصر كليدي مدل عناصر كليدي مدل  MS

 
 

 مشي واهداف شركت ها در مـورد  خط  استقرار واجراي ،اين راهنما به  شرح يك سيستم مديريتي بمنظور تنظيم  
نظام مديريت بهداشت، ايمنـي و محـيط       يعناصر كليد . وحفاظت از محيط زيست پرداخته است      ايمني   بهداشت،
  . در جدول زير نشان داده شده استزيست

  
  
  
  
  

  يفشرح وتوص  HSE- MS عناصر 

  رهبري وتعهد
فرهنگ حاكم بر سازمان  وتعهد كليه افراد از باالترين رده مديريت تا پائين تـرين             

  سطح جهت موفقيت اين سيستم
 مشي واهداف خط 

  استراتژيك
مقاصد، اصول عملكرد وتالش يكپارچـه در ارتبـاط بـا بهداشـت، ايمنـي ومحـيط               

  زيست 
سازماندهي، منابع 
  ومستندسازي

  ركنان، منابع ومستند سازي به منظورعملكرد دقيق نظام سازماندهي كا

  ارزيابي ومديريت ريسك
 در فعاليت هاي توليدي وخدماتي وتوسـعه        HSEشناسايي وارزيابي ريسك هاي     

  اقدامات كاهش ريسك

  طرح ريزي
برنامه ريزي براي هدايت واجرا فعاليت هاي  كاري؛شامل طرحي ريـزي تغييـرات            

  راري و واكنش در شرايط اضط
  اجراء وپايش فعاليت ها وچگونگي اعمال اقدامات اصالحي در مواقع لزوم   اجراوپايش

  ارزيابي دوره اي عملكرد سيستم، اثربخشي وتناسب اصولي آن   مميزي وبازنگري
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    تعهد ورهبري-1
  

  .ايداين بخش تعهدات تمام سطوح سازمان وفرهنگ مورد نياز براي موفقيت نظام را بيان مي نم

  
مديريت ارشد بايد رهبري وتعهد آشكار وقوي را در سازمان ايجاد كند و اطمينان حاصل نمايد كه اين تعهـد بـه         

 دستيابي به اهداف    ،محيط زيست  ايمني و  بهداشت، نظام مديريت    نگهداري و  اجراء ،نياز براي توسعه   منابع مورد 
  .مشي سازمان تبديل مي شودخط و

 ايمني ومحيط زيست بطور كامل مد نظر قرار         بهداشت،مشي  خط  اصل نمايد كه الزامات     مديريت بايد اطمينان ح   
محـيط زيسـت حمايـت      ايمنـي و بهداشـت، همچنين همواره بايد از اقدامات الزم به منطور صـيانت از        . ندگرفته ا 
  .نمايد

محـيط    ايمنـي و   ت،بهداشـ سازمان بايد فرهنگي را ايجاد وحفظ نمايد كه براساس اصول ذيـل از نظـام مـديريت                  
  :زيست حمايت نمايد

   ايمني ومحيط زيست بهداشت،اعتقاد به خواسته هاي سازمان در راستاي بهبود عملكرد  -
 محيط زيست كاركنان  ايمني وبهداشت،ايجاد انگيزه جهت بهبود عملكرد  -

 محيط زيست   ايمني وبهداشت،قبول مسئوليت هاي فردي وپاسخگويي در برابر عملكرد  -

 يط زيستحم  ايمني وبهداشت، ودرگيري همه سطوح در توسعه نظام مديريت مشاركت -

 محيط زيست مؤثر  ايمني وبهداشت،تعهد نسبت به استقرار يك نظام مديريت  -

 .داري چنين نظامي مشاركت كنندهبايد در ايجاد ونگكليه كاركنان وپيمانكاران سازمان 
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  مشي واهداف استراتژيك خط  -2
ن هـدف  ي همچنـ  ، ايمني ومحيط زيست   بهداشت،سازمان درخصوص   ي   اصول كاري وآرمانها   ،اين بخش مقاصد  
  . ايمني ومحيط زيست را بيان مي كندبهداشت،از بهبود عملكرد 

  
ف ومسـتند   محـيط زيسـت خـود را تعريـ         ايمنـي و   بهداشت،مشي واهداف استراتژيك    خط  مديريت سازمان بايد    

  :مشي واهداف خطسازد و اطمينان حاصل نمايد كه اين 
  .دندر سازگار مي باش مابا اهداف شركت -
 . ايمني ومحيط زيست مرتبط هستندبهداشت، محصوالت وخدمات سازمان واثرات آنها بر ،با فعاليتها -

 . مشي هاي سازمان سازگار مي باشندخطبا ساير  -

 . مورد توجه سازمان برخوردار مي باشندمشي ها واهدافخط از اهميتي همسان با ساير  -

 .نگهداري مي شوند ودر تمامي سطوح سازمان اجراء  -

 ، ايمنـي وزيسـت محيطـي ناشـي از فعاليـت هـا             ،رات بهداشـتي  خطـ سازمان را بـه كـاهش ريسـك هـا و           -
 . به پائين ترين حد ممكن وعملي متعهد مي نمايند،محصوالت وخدماتش

 ايمنـي ومحـيط     بهداشـت،  تا سازمان را به بهبودمستمر عملكـرد         ،چار چوبي را براي اهداف كالن فراهم       -
 . زيست متعهد سازند

ره اي بـازنگري    و ايمني ومحيط زيست را ايجاد نمـوده وبـه صـورت د            بهداشت،سازمان بايد اهداف استراتژيك     
ايمنـي  رات وتـأثيرات بهداشـت،      خطـ  ،سازمان سازگار بوده ونتايج فعاليـت هـا       مشي  خط  اين اهداف بايد با     . كند

 مشتريان وشركت هاي تابعه را مـنعكس        ، پيمانكاران ، نظرات كاركنان  ،ملياتي الزامات تجاري وع   ،ومحيط زيست 
  .سازد
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   منابع ومستندسازي ، سازمان-3
 ايمنـي   بهداشت، منابع ومستند سازي براي رسيدن به عملكرد مؤثر در حيطه            ،اين بخش سازماندهي نيروي انساني    

  .ر مي دهد قرامحيط زيست را مورد تأكيد و

  
  ر سازماني ومسئوليت ها  ساختا-3-1

مشـاركت   نـد م يك مسئوليت صف بوده كـه نياز       ، ايمني ومحيط زيست   بهداشت،مديريت موفق موضوعات    
فعال كليه سطوح مديريتي و سرپرستي مي باشد وبايد در نمودار سازماني مـنعكس شـده ومنـابع الزم بـه آن                      

 تباطـات الزم بـراي اجـراي نظـام مـديريت           اختيـارات وار   ، مسئوليت ها  ،اختصاص يابد، سازمان بايد نقش ها     
  ابــالغ نمايــد   را در چــارچوب نمــودار ســازماني مناســب تعيــين، مســتند و ايمنــي ومحــيط زيســتبهداشــت،

  :بگونه اي كه موارد ذيل را در برگرفته ولي به آنها محدود نشود
  ايمنــي و بهداشــت، اختصــاص منــابع ونيــروي انســاني مناســب بــراي توســعه واجــراي نظــام مــديريت    -

  محيط زيست
   ايمني  ومحيط زيست قبل از اجراءبهداشت، مشي خط حصول اطمينان از تطابق هراقدامي با -
   ايمني ومحيط زيست وتفسير آنهابهداشت، كسب اطالعات  مرتبط  با موضوعات -
   ايمني ومحيط زيستبهداشت،  شناسايي وثبت فرصت ها واقدامات اصالحي به منظور بهبود عملكرد-
  جـاد سـازو كارهـاي الزم بـراي بهبـود مسـتمر وتصـديق اجـراي ايـن پيشـنهادات و                      ارائه پيشنهادات واي   -

  وكارها ساز
   كنترل فعاليت ها هنگام انجام اقدامات اصالحي-
   كنترل شرايط اضطراري -

زيست  ايمني ومحيط    بهداشت،سازمان بايد تأكيد خود براهميت مسئوليت هاي فردي وگروهي در قبال عملكرد             
  .كليه كاركنان برسانداطالع را به 

 اختيـارات و   بـوده و   ) 4-3بخـش   ( شايسـتگي    سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه كاركنان داراي صـالحيت و          
  .منابع الزم براي اجراي مؤثر وظايفشان را در اختيار دارند
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جـرا ونگهـداري نظـام      ا ،وسـعه  بايد مسئوليت مديران را در همـه سـطوح بـراي ت            ،شرح وظايف  ي و ننمودار سازما 
 ايـن سـاختار بايـد بيـان كننـده           ، ايمني ومحيط زيست در حوزه فعاليت هر يك مشخص سازد          مديريت بهداشت، 

  :روابط بين موارد زير باشد
   بخش هاي عملياتي مختلف -
 يـا   يـا يـك سـازمان مشـابه و         اعم از اينكه خـدمات توسـط سـازمان و         ( بخش هاي  عملياتي وخدمات پشتيباني        -

  )شودمي بزرگتر ارايه 
   سازمان هاي خشكي و دريايي-
   كاركنان و پيمانكاران -
   شركا در فعاليت هاي مشترك  -
  

  مديريت) نمايندگان(   نماينده -3-2
   ايمنـي ومحـيط زيسـت بايـد فـردي           بهداشـت، ايجاد همـاهنگي در اجـرا ونگهـداري نظـام مـديريت              به منظور 

مـديريت بايـد داراي     ) نماينـدگان   ( نماينـده   . دمديريت انتخـاب شـو    ) نمايندگان  ( با عنوان نماينده    ) افرادي( 
) نماينـدگان   ( نماينـده   .  ايمني ومحيط زيست پاسخگو باشد     بهداشت،مسئوليت واختيار بوده ودر زمينه مسائل       
ان را در   د مسـئوليت ووظـايف هـر يـك از مـدير           ياب اما اين موضوع ن    ،بايد به مدير ارشد سازمان پاسخگو باشد      

  . ايمني ومحيط زيست كاهش دهدبهداشت،اجرا نظام مديريت 
  
   منابع -3-3

 منابع كافي  ، ايمني ومحيط زيست   بهداشت،مديريت ارشد بايد به منظوراطمينان از عملكرد مؤثر نظام مديريت           
 ت،بهداشـ مديريت، مـديران صـف ومتخصصـين        ) نمايندگان  ( را اختصاص دهد واز نظرات مشورتي نماينده        

 بايد به عنوان بخشي از بـازنگري نظـام مـديريت بهداشـت،            ،تخصيص منابع . ايمني ومحيط زيست استفاده كند    
 ممـنظ  بـه طـور   ) 4بخـش   ( مديريت ريسـك    و  ) 4-5بخش  (تغيير مديريت   ،)2-7بخش  (ايمني ومحيط زيست    

  .بازنگري شود
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 شايستگي-4-3   صالحيت  و
  

    
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  ت  كليا-3-4-1

 وظـايف   ر اطمينان از صالحيت كاركنـان درگيـر د        سازمان بايد روش هاي اجرايي را به منظور حصول          
  . ايمني ومحيط زيست ايجاد نمايدبهداشت،ي نوفعاليتهاي بحرا

   :صالحيت بايد براساس
  وانايي هاي فردي  ت-
  مهارت هاي بدست آمده از طريق تجربه  -
  دانش اكتسابي  -

                   .                              مشخص شود
در بـدو اسـتخدام وهنگـام انتخـاب شـغل           )اعم از رسمي وپيمانكـاري      ( ن  كناسازمان براي تضمين صالحيت كار    
  .جديد سيستم هايي را ايجاد نمايد

رفت اين موضوع شامل پيشـ    . صالحيت كاركنان براي اجراي وظايفشان بايد به طور منظم بازنگري وارزيابي شود           
بخش (كاركنان وآموزشهاي الزم آنها براي دست يابي به صالحيت هاي مورد نظر در  فعاليت ها وفن آوري ها   

  .است) 3-4-2
  :ين صالحيت عبارتند ازعيروش هاي ت

   تحليل نظام مند الزامات مرتبط باوظايف-
  با معيارهاي معين ارزيابي عملكرد افراد در مقايسه -
  صالحيت هاي فردياهد مستند شده از  شو-
   برنامه هايي براي ارزيابي مجدد دوره اي -

 ايف بايد انجام شودشناسايي روشي كه در آن مشخص شود كدام يك از وظ

 مورد نياز) توانايي ها، مهارت ها ودانش ها (تعيين صالحيت وشايستگي 

 انتخاب كاركنان مناسب 

فراهم نمودن آموزش ها در 
 صورت نياز 

 بازنگري عملكرد
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   آموزش-3-4-2

ي  اجرايي تدوين نمايد تا از طريق شناسايي نيازهاي آموزشـي وفـراهم نمـودن آموزشـها                يشركت بايد روش ها   
آمـوزش مـي توانـد از طريـق         . افـزايش دهـد   را  آن  الزم براي همه كاركنان صـالحيت آنـان را تضـمين نمـوده و             

  .رگزاري دوره هاي رسمي ويا دوره هاي حين كار انجام پذيردب
 مشي واهـداف سـازماني     خطبوده وبراي دست يابي به       ماهيت آموزش بايد مطابق با الزامات قانوني       گستردگي و 

ودوره هاي آموزشي وباز آموزي مورد نياز برنامه      ) 3-6بخش  ( نگهداري شده    دسوابق آموزش باي   .ت نمايد يكفا
  .ندريزي گرد

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  . برنامه هاي آموزشي وبهبود آنها ايجاد شوندي سيستم هايي بايد جهت پايش اثر بخش
  
   پيمانكاران -3-5

سازمان بايد روشهايي را ايجاد كند تا اطمينان حاصل نمايد كه پيمانكاران يك نظام مـديريتي مطـابق بـا الزامـات        
 ايـن روشـها بايـد       . ايمني ومحيط زيست سـازمان پيـاده نمـوده انـد           بهداشت، اين راهنما وسازگار با نظام مديريتي     

  .دنتسهيل كننده روابط ميان فعاليتهاي پيمانكاران با سازمان وديگر پيمانكاران باش
اين مهم با تهيه مدارك ومستندات الزم براي تعيين روابط بين سطوح مختلف شـركت وپيمانكـار ونيـز عمـل بـه                    

يش از آغـاز  پـ د، در اين صورت قبل از شروع كار هر مشكلي قابل حل خواهد بود، بنابراين    الزامات ميسر مي شو   
 ربردهمه توصيه هاي اين راهنما مي تواند براي شركت هاي پيمانكار كا           .  روشها بايد مورد توافق قرار گيرند      ،كار

  :در تدوين روشها بايد به موارد زير توجه نمود. داشته باشد

مورد نيازآموزشهاي  تناوب وگستردگي،تعيين نوع

 ه هاي آموزشي دور وآماده سازي مواد

 ثبت سوابق آموزشي  

 ارزيابي اثر بخشي

دريافت بازخور از شركت

 توجه به افراد و وظايف آنها
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 ايمني ومحيط زيست    بهداشت، بررسي روشها وعملكرد     ،مشيخط  امل ارزيابي ويژه    انتخاب پيمانكار ش   -
ايشـان   ايمني ومحيط زيست آنها متناسب با ريسك خدماتي كه به            بهداشت، كفايت نظام مديريت     ،آنها

  .محول شده است
 ايمنـي ومحـيط   بهداشـت، در خصوص عناصر كليدي نظام مـديريت       ) 6-3بخش  (  ارائه اطالعات مؤثر     -

شامل اهداف ومعيارهـاي عملكـرد      ( همچنين استانداردهاي حفاظت از محيط زيست وكارگران         ،يستز
 .)بهداشت، ايمني ومحيط زيست كه مورد توافق قرار گرفته اند

 ايمنـي   بهداشـت، تبادل اطالعات بين سازمان وپيمانكار شامل اطالعـاتي كـه ممكـن اسـت بـر عملكـرد                    -
 .دنومحيط زيست هر كدام مؤثر واقع شو

 مـي توانـد شـامل       ت بررسـي ايـن الزامـا      ،الزام هر پيمانكار به داشتن برنامه هاي آموزشي مؤثر ومناسـب           -
 .سوابق وروشهاي اجرايي براي ارزيابي نياز هاي آموزشي آتي باشد

تعريف روشي براي پايش وارزيابي عملكرد پيمانكار بر اساس اهداف ومعيارهاي عملكرد مـورد توافـق              -
 .حيط زيست ايمني وم،بهداشت

 
   ارتباطات -3-6

  آگاهي و شركاء درهمه سطوح از موارد زير پيمانكاران ، كاركنانتاد نسازمان بايد روشهايي را اتخاذ ك
  : داشته باشند

ايمني و محيط زيست و نقش و مسئوليت هاي افراد در  بهداشت، مشي خطاهميت پيروي از اهداف و  -
  دست يابي به اين امر 

ايمني و محيط زيست ناشي از فعاليت آنها و اقدامات كنترلي و   بهداشت،رات و ريسك هايخط -
 )5-5بخش(و روشهاي اجرايي واكنش در شرايط اضطراري ) 4بخش (پيشگيرانه 

 عواقب بالقوه عدول از روشهاي اجرايي مورد توافق  -

ورد استفاده وجود ساز و كارهاي ارائه پيشنهادات به مديريت به منظور بهبود در روشهاي اجرايي م -
 آنها 

حفظ ارتباطات برون سازماني در شرايط اضطراري از اهميت خاصي برخوردار بوده و در طرح ريزي اين 
  .)5-5بخش ( ارتباطات احتماالت خاص بايد مد نظر قرار گيرند

و  قوانين ،مشي خط با  مطابقايمني ومحيط زيست سازمان بايد به منظور ابالغ اطالعات مرتبط با بهداشت،
كاركنان، پيمانكاران، س مقررات قابل كاربرد روشي را ايجاد نمايد كه بر مبناي آن اطالعات را در دستر

  گروههاي ذينفع و شركت هاي داراي فعاليت هاي مشابه قرار داده و بهبود در عملكرد بهداشت، ايمني و 
  .محيط زيست را تسهيل نمايد
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بخش هاي به كاركنان، پيمانكاران، مشتريان، روشهايي را براي دريافت نظرات و پاسخگويي سازمان بايد 
    اتخاذ نمايد،،زيست و مديريت آن ايمني و محيط دولتي و عموم افراد عالقمند به اجراي بهداشت،

  .و اثر بخشي آنها، پايش گردد  هاي مشاوره اي وآگاه سازي بايد اجرا شودهبرنام
  
  مستندات سازي و كنترل مستند  -3-7
 HSEمستند سازي نظام مديريت  -3-7-1

 ايمني و محيط زيست  هاي بهداشت،  اهداف و طرح، مشيخطثبت  •

 ثبت و ابالغ نقش ها و مسئوليت هاي كليدي  •

 ايمني و محيط زيست و ارتباط بين آنها تشريح عناصر نظام مديريت بهداشت، •

و   نظام مديريت در بخش هاي ديگر مورد نياز استشرح ساير مستنداتي كه مطابق با الزامات •
 ايمني و محيط زيست  توصيف نحوه ارتباطات آنها با ديگر جنبه هاي نظام مديريت بهداشت،

 ايمني و محيط زيست و مديريت ريسك   ثبت نتايج ارزيابي بهداشت، •

 ايمني و محيط زيست ثبت قوانين و الزامات قانوني مرتبط با بهداشت، •

 هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري براي فعاليتها و وظايف كليدي محوله در ثبت روش •
 جاهايي كه مورد نياز است

ه با رويدادها و شرايط بالقوه ل مقابه مسئوليت ها و نحو،تشريح طرح مقابله با وضعيت اضطراري •
 اضطراري

 مشتري
 قانون گذاران

 رسانه

 همسايگان

 گروههاي ذينفع

 سازمانهاي كار

 مين كنندگانتا

 پيمانكاران

 بيمه

 بانك ها

 سهام داران

خدمات اورژانس

مديريت ) نمايندگان( نماينده 
 تمامي كاركنان 

 هيئت مديره شركت
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  :دناين مستندات بايد موارد ذيل را تحت پوشش قرار ده

  سازمان  -
 سازماني و واحد هاي تجاري بخشهاي  -

 ) آماده سازي زمين و حفاري، استخراج،از قبيل طراحي تاسيسات(عمليات و فعاليت هاي خاص  -

 پيمانكاران و شركاء -
 

   كنترل مستندات -3-7-2
سازمان بايد روشهايي براي كنترل مستندات نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست ايجاد نموده و برقرار 

 :ا اطمينان حاصل كند كهنگهدارد ت

 . عملكرديا فعاليت شناسايي نمود، واحد،مي توان آنها را متناسب با سازمان -

د و نمستندات درفواصل زماني معين و تعريف شده بازنگري و در صورت لزوم تجديد نظر مي شو -
 .تناسب آنها قبل از انتشار توسط افراد مجاز مورد تاييد قرار مي گيرد

 . مي باشديدارك در مكانهاي مورد نياز قابل دسترسنسخه هاي جاري م -

 . به موقع از تمام محلهاي صادر كننده و استفاده كننده جمع آوري مي شوندسوخ مدارك من -

) داراي شماره ويرايش(، بامشخصات كامل، شماره گذاري شده)داراي تاريخ(مستندات بايد خوانا، به روز 
 مربوط يمشي ها و مسئوليت هاخط . ره زماني معين حفظ شوندو با روشي منظم نگهداري و براي يك دو

 پيمانكاران، ارگانهاي دولتي و عموم ،به اصالح و تغيير مدارك و قابل دسترس بودن آنها براي كاركنان
 . باشنده شدصبايد كامالً مشخ
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   ارزيابي و مديريت ريسك -4

 هاي بهداشت،رات و ارزيابي ريسك خطاين بخش شناسايي ريسك در تمامي فعاليتهاي انساني وجود دارد، 
  نيز توسعه اقداماتي جهت كاهش اين  ايمني و محيط زيست براي كليه فعاليتها، محصوالت و خدمات و

  .رات در پائين اين صفحه نمايش داده شده استخطمراحل اصلي مديريت . ريسك ها را مد نظر قرار مي دهد
  

  

  
  
  
  

  مراحل اصلي مديريت خطرات                                                                 
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  رات و اثرات آنهاخطشناسايي . 4-1

 و اثرات ناشي از فعاليت ها و مواد مورداستفاده مند خطراتسازمان بايد روشهايي را جهت شناسايي نظام 
تا مرحله رهاسازي و  )قبل از مالكيت زمين(دامنه اين شناسايي بايد كليه فعاليت ها را از ابتدا . د نمايدايجا

  .دفع پوشش دهد
 :شناسايي بايد در تمام موارد زير مد نظر قرار گيرد

 ا ي توسعه و بهبود،بعنوان مثال فعاليت هاي مربوط به كسب سرمايه(ساخت و راه اندازي  ،طراحي 
 )عاليت هاصالح فا

     

  راه اندازي مجدد و تعمير و نگهداري،شرايط عملياتي معمولي و غير معمولي شامل توقف اضطراري 

 :شرايط بالقوه اضطراري ناشي ازو رويداد  

  آلودگي مواد اوليه و محصوالت  
 عيوب ساختاري  

 جغرافيايي و ديگر سوانح طبيعي ،شرايط اقليمي 

  خرابكاري ها و ضعف سيستم هاي امنيتي 

  ايمني و محيط زيست بهداشت،فاكتورهاي انساني عامل بروز وقفه در استقرار نظام مديريت  

 رات و اثرات آنهاخطشناسايي 

 انتخاب معيار

 رات و اثرات آنهاخطارزيابي 

رات و اثرات بارز خطودن نمستندم
 آنها و الزامات قانوني قابل كاربرد

تعيين اهداف و ارزيابي اقدامات 
 كاهش ريسك

قدامات كاهش شناسايي و ارزيابي ا
 ريسك

اعمال اقدامات انتخاب شده جهت كاهش 
 ريسك

 اربردكشناسايي الزامات قانوني قابل
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 فع د پايان يافتن و انهدام يا از سرويس خارج كردن و ،برچيدن 

 رات و اثرات ناشي از فعاليتهاي گذشته خط 

  .كت داشته باشندرات و اثرات نامطلوب آنها مشارخطكاركنان در همه سطوح سازماني بايد در شناسايي 
  
   ارزيابي -4-2

در اين روشها بايد . يجاد شوندارات با توجه به معيارهاي تعيين شده خط    بايد روشهايي جهت ارزيابي ريسك 
 بايد توجه داشت . مد نظر قرار گيرد محيط زيست و سرمايه،احتمال وقوع حادثه و شدت پيامد آن براي انسان

  نتايجي با يك دامنه عدم قطعيت بهمراه داشته باشد، بنابراين در تواند مي  روش ارزيابي هركه انتخاب 
.  قانونگذاران و جامعه استفاده شود،روش هاي ارزيابي ريسك مي بايست از تجربيات شخصي كاركنان با تجربه

  :ارزيابي ريسك بايد در برگيرنده موارد زير باشد
  محصوالت و خدمات ،اثرات ناشي از فعاليت ها 

 ت و ريسك هاي ناشي از عوامل انساني و سخت افزاري اثرا 

 بهره گيري از اطالعات و داده هاي كاركناني كه بطور مستقيم با مناطق ريسك پذير در گيرند 

 هدايت كار توسط كاركنان واجد شرايط و با صالحيت  

 شدن در فواصل زماني مشخص به روز  

  :وشش قرار دهدپبايد حداقل موارد زير را تحت ارزيابي ريسك هاي بهداشت و ايمني و اثرات آنها 
 آتش سوزي و انفجار 

 ضربه ها و تصادفات  

 غرق شدن، خفگي و برق گرفتگي  

 تماس مزمن و حاد با عوامل زيان آور بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي  

 )عوامل ارگونوميكي(عوامل مهندسي انساني  

 : موارد زير را تحت پوشش قرار دهدارزيابي اثرات حاد و مزمن زيست محيطي بايد حداقل

  يا جو آب،انتشار كنترل شده يا نشده مواد و انرژي به زمين 

  پسماندهاتوليد و دفع پساب جامد و ساير  

  سوختها، انرژي و ديگر منابع طبيعي ،استفاده از زمين، آب 

  گردو غبار و ارتعاش،سرو صدا، بو 

  پاركها و مناطق حفاظت شده ،عت طبي، فرهنگي، هنري،تاثير روي آثار باستاني 

 ك بخش معين ازمحيط زيست شامل اكوسيستمهايتاثير بر  
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  رات و اثرات آنهاخطثبت  - 4-3
اتخاذ نمايد به نحوي كه اهميت آنها )مزمن و حاد(رات و اثرات آنهاخطسازمان بايد روشي را براي مستند سازي 

همچنين به منظور كاهش عوامل مذكور، . شده باشددر ارتباط با بهداشت، ايمني و محيط زيست مشخص 
و ارتباط بين سيستم هاي حياتي بهداشت، ايمني و محيط زيست و ) 5-4بخش (رات ارائه خطايش پطرحي براي 

  .روش هاي اجرايي را شناسايي نمايد
 ايمني و شت،بهداسازمان بايد روشهايي را جهت ثبت مقررات و الزامات قانوني قابل كاربرد براي جنبه هاي 

  .محيط زيست خدمات، محصوالت و عمليات خويش و نيز حصول اطمينان از پيروي از اين الزامات ايجاد نمايد
  
   اهداف و معيارهاي عملكرد-4-4

ي بهداشت، ايمني و محيط زيست و معيارهاي عملكرد در ئسازمان بايد روشهايي را جهت تعيين اهداف جز
مشي، اهداف استراتژيك خط  بايد متناسب با يچنين اهداف و معيارهاي عملكرد. سطوح مرتبط ايجاد نمايد

 اهداف و معيارهاي عملكرد بايد در.  ايمني و محيط زيست و نيازهاي تجاري و عملياتي توسعه يابندبهداشت،
  .و قابل دسترس باشند واقعي ،ه يا داراي محدوده زماني بودهصورت امكان كمي شد

سازمان بايد روشهايي را جهت تعيين معيارهاي عملكرد مطابق ) 2-4بخش ( به منظور پيگيري ارزيابي ريسك 
اين معيارها . استاندارد قابل قبول براي فعاليت ها و وظايف بحراني بهداشت، ايمني و محيط زيست ايجاد نمايد

  . در فواصل زماني مشخص به شكلي موثر بازنگري شوندبايد
  
  اقدامات كاهش ريسك -4-5

 ارزيابي و اعمال اقدامات كنترل جهت كاهش ريسك و اثرات آنها ،سازمان بايد روشهايي را جهت انتخاب
 و كاهش) عني كاهش احتمال وقوع ي(يشگيري از رويدادها پاقدامات كاهش ريسك بايد شامل . ايجاد نمايد

 كه يكپارچگي سرمايه نداقدامات پيشگيرانه بايد به گونه اي باش. باشند) يعني كاهش پيامدها (اثرات حاد و مزمن
اقدامات كاهش ريسك بايد شامل مراحلي جهت پيشگيري از شرايط غير عادي و . را تضمين نمايند) 2-5بخش(

ماتي مرتبط با شرايط اضطراري جهت بهبود ايمني و محيط زيست و نيز اقدا بهداشت،كاهش اثرات زيان آور بر 
اقدامات موثر كاهش ريسك و پيگيري آنها نيازمند تعهد مديريت، نظارت در محل .باشد)5-5بخش (وضعيت 

در تمام موارد بايد به كاهش ريسك تا سطح قابل قبول، انعكاس ساير . كار و درك كاركنان عملياتي مي باشد
  .هزينه وسود و وضعيت فعلي دانش علمي و فني توجه نمودعوامل و شرايط محلي، تعادل بين 

  :براي موارد ذيل بايد روش اجرايي وجود داشته باشد
 فعاليتهاي خاصي كه ،شناسايي اقدامات پيشگيرانه و كاهش ريسك براي خدمات، محصوالت -

  .پتانسيل ايجاد ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست را دارند
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از اينكه اقدامات پيسنهاد شده، ريسك ها را كاهش اطمينان  به منظور حصول ارزيابي مجدد فعاليتها -
 .داده و يا قادرند اهداف مرتبط را برآورده سازند

اعمال، مستند نمودن و ابالغ اقدامات كاهش ريسك به كاركنان كليدي موقت و دائمي و پايش اثر  -
  .بخشي آن ها

به منظور بازيابي به موقع در ) 5-5بخش ( اضطراري توسعه اقدامات مرتبط از قبيل طرح هاي شرايط -
 .رويدادها و كاهش اثرات آنها

  .رات ناشي از اقدامات پيشگيري و كاهش ريسكخطشناسايي  -

  .ارزيابي نتايج ريسك ها و اثرات آنها با توجه به معيارهاي از پيش تعيين شده -
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   طرح ريزي-5

كه در فرآيند ارزيابي و مديريت (ليت هاي سازمان شامل اقدامات كاهش ريسك اين بخش طرح ريزي فعا
ر و توسعه اقدامات در شرايط غيي، طرح ريزي براي عمليات موجود، مديريت ت)ريسك انتخاب شده اند
  .اضطراري را شرح مي دهد

  
   كليات - 5-1   
ايمني و محيط زيست و معيارهاي  اف بهداشت،در برنامه كالن كاري طرحي براي دستيابي به اهدسازمان بايد    

  :اين طرح بايد موارد ذيل را دربر گيرد. نمايدارائه عملكرد آن 
 تشريح واضح و شفاف اهداف  

تعيين مسئوليت ها براي تدوين و دستيابي به اهداف و معيارهاي عملكرد در هر بخش و سطحي از  
 سازمان

 به اهدافارائه روش هاي كاربردي به منظور دستيابي  

  نيازمنابع مورد  

 برنامه زمان بندي براي اجرا 

برنامه هايي براي ايجاد انگيزه و تشويق كاركنان و سوق دادن آنها به سمت فرهنگ مناسب بهداشت،  
 ايمني و محيط زيست

كارهايي براي تهيه و ارائه اطالعات و ايجاد زمينه هاي الزم براي اجراي بهداشت، ايمني و محيط ساز و 
 ستزي

ايمني و محيط زيست  ي براي شناسايي كاركنان و گروه هاي كاري كه در زمينه بهداشت،يفرآيندها 
 )از قبيل جوايز ايمني( عملكرد خوبي دارند

 ساز و كارهايي براي ارزيابي و پيگيري 
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   يكپارچگي سرمايه -5-2

ايمني و  جهيزات حياتي بهداشت،سازمان بايد روش هايي را ايجاد نمايد تا اطمينان حاصل كند تاسيسات و ت
اجرا، نگهداري و بازرسي مي شوند داراي معيارهاي مشخص بوده و   ساخته، تهيه،،محيط زيست كه طراحي

  .براي نيل به اهداف تعيين شده مناسب مي باشند
 جديد  قبل از خريد يا ساخت، بايد از تجهيزات و تاسيسات،ايمني و محيط زيست بهداشت،براي تامين الزامات 

ارزيابي شفافي از موارد خاص انجام و از متناسب بودن اين الزامات اطمينان حاصل و در طراحي بر اين موضوع 
هترين اقدام پيشگيرانه براي كاهش ريسك و اثرات زيان آور بر بهداشت، ايمني و محيط باين كار . تاكيد نمود

  .زيست خواهد بود
سرمايه بايد مواردي از جمله يكپارچگي ساختاري، آلودگي  روش ها و سيستم هاي تضميني يكپارچگي 
 توقف ناگهاني توليد و مقابله با شرايط  ، سيستم هاي هشداردهنده،فرآيند، كنترل احتراق و سيستم هاي حفاظتي

  .دناضطراري و حفاظت از افراد را مورد توجه قرار ده
صالح مجاز بوده و داليل  بررسي و تاييد افراد ذيا بعد ازانحراف از عمليات و استانداردهاي طراحي مصوب تنه

  .اين انحراف بايد مستند گردد
  
   روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري-5-3
   تدوين روش هاي اجرايي-5-3-1   

ايمني   مشي بهداشت،خطي از خط فعاليت هايي كه نبود روشهاي اجرايي مدون در مورد آنهامي تواند منجر به ت
براي چنين فعاليتهايي بايد .  يا الزامات قانوني و يا معيارهاي عملكرد گردد بايد مشخص شوندو محيط زيست

روش هاي اجرايي مستند يا استانداردهايي براي چگونگي انجام كار نوشته شود به گونه اي كه دانش فني را 
 بدون ابهام و قابل ،شفاف روشن،كليه روشهاي اجرايي تعيين شده بايد عالوه بر سادگي، . بطور موثر انتقال دهند

فهم بوده و مسئوليت كاركنان در آنها بخوبي مشخص شده باشد، همچنين در روشهاي مورد استفاده بايد 
  . بكار گرفته شده باشند،استانداردها و معيارهاي مورد تاييد

ه بر اين بايد از انطباق تهيه روش اجرايي فعاليتهاي مربوط به خريد و فعاليتهاي پيمانكاري الزامي است، عالو
  . اطمينان حاصل كرد، ايمني  و محيط زيست سازمانبهداشت، مشي و الزامات خطعملكرد پيمانكاران با 

  
   صدور دستورالعمل هاي كاري-5-3-2 

وظايف .  روش انجام وظايف كاركنان سازمان و پيمانكاران در محيط كار را شرح مي دهد،دستورالعمل كاري
دهاي نامطلوب بر بهداشت، ام ايمني و محيط زيست اگر به درستي انجام نشوند داراي پتانسيل پيحياتي بهداشت،
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   مديريت تغيير -5-4

 فرآيندها و روشهاي اجرايي ،كنترل تغييرات در نيروي انساني، صنعتسازمان بايد روشهايي براي طرح ريزي و 
ايمني و محيط  مطلوب اين تغييرات بر بهداشت،ه كند به گونه اي كه از نتايج ناتهي) اعم از دائمي يا موقتي(

  .زيست اجتناب گردد
ساس آن، ماهيت ايمني و محيط زيست بوده و بر ا روشهاي اجرايي فوق بايد متناسب با اهداف بهداشت،

  :همچنين بايد موارد ذيل را شامل شوند. تغييرات و نتايج ناشي از آنها مورد توجه قرار گيرند
 شناسايي و مستند سازي تغييرات پيشنهادي و شيوه اجراي آنها •

ايمني و محيط زيست ناشي از  رات بالقوه بهداشت،خطمسئوليت هاي تعيين شده براي بازنگري و ثبت  •
 ا اعمال آنهاي اين تغييرات

 :مستند سازي تغييرات مورد توافق و روش اجراي آن مشتمل بر •

 ايمني و محيط زيست ارزيابي و كاهش بهداشت،رات بالقوه خطاقداماتي براي شناسايي  
 ريسك و اثرات آنها

 الزامات آموزشي و ارتباطات  

 محدوديت هاي زماني  

 الزامات اعمال تغيير و پايش آنها 

 ل قبول بودن معيارها و موافقت با عملي كه بايد انجام شوداطمينان از قاب 

 تعيين فرد داراي صالحيت جهت تصويب اجراي تغييرات پيشنهادي  •
 

روشهاي اجرايي بايد مشخص كنند كه چگونگي سازمان در تغيير و ارزيابي مسائل جديد يا اصالحات قانوني 
ايمني و محيط زيست تجديد نظر   مديريت بهداشت،مداخله و در خصوص قواعد مورد نياز مطرح شده در نظام

نظير دارايي ها، توسعه، بازسازي ها، ( براي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست عمليات جديد. مي كند
بايد طرحهاي جداگانه پايه گذاري شود يا به تدريج در مراحلي از عمليات )  خدمات يا فرآيندها،محصوالت

ايمني و محيط زيست وجود داشته يا تغييرات مهمي در جنبه هاي  موضوعات بهداشت،كه نگراني هايي پيرامون 
 : تجديد نظر كرده و براي آنها موارد زير تعريف گرددكند،ايمني و محيط زيست ايجاد مي  مختلف بهداشت،

 ايمني و محيط زيست اهداف بهداشت، •

 سازو كارهايي براي دستيابي به اهداف •

 بي به اهداف بهداشت،ايمني و محيط زيستمنابع الزم براي دستيا •
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 روش هاي اجرايي براي اعمال تغييرات و اصالح پروژه ها در زمان اجرا و پيشرفت پروژه  •

ساز و كارهاي اصالحي بايد با توجه به نيازها تعريف شده و چگونگي اجرا و سنجش كفايت آنها تعيين  •
 .گردد

 
  ر مترقبه طراري و غياض طرح ريزي شرايط -5-5

روشهاي اجرايي را براي شناسايي شرايط اضطراري قابل پيش  سازمان بايد با تجزيه و تحليل و بررسي نظام مند،
اين شرايط اضطراري شناسايي شده بايد ثبت گرديده و در فواصل زماني مناسب به منظور . بيني ايجاد نمايد

  .حصول اطمينان از واكنش موثر به آنها، به روز شوند
نها را به افراد آ مدون و برقرار نگهدارد و ، ايجاد،د طرحهايي را براي واكنش به اين شرايط اضطراريسازمان باي

  :زير ابالغ نمايد
  افراد فرماندهي و كنترل كننده  -
 خدمات اضطراري  -

 كاركنان و پيمانكاران تحت تاثير  -

 ديگر افرادي كه احتمال دارد تحت تاثير قرار گيرند -

 : موارد زير را تحت پوشش قرا دهندطرح هاي اضطراري بايد -

طراري و كنترل ضو روشهاي اجرايي براي مقابله با شرايط ا)اختيارات(سازماندهي، مسئوليت ها •
 سوانح شامل برقراري ارتباطات داخلي و خارجي

ر به خطايجاد سيستم ها و روشهاي اجرايي جهت پناه افراد، هدايت و دور كردن افراد از محيط پر  •
  عمليات امداد و نجاتمحل امن و

ايجاد سيستم ها و تهيه روشهاي اجرايي جهت پيشگيري، كاهش و پايش اثرات زيست محيطي  •
 فعاليتهاي اضطراري

 تهيه روشهاي اجرايي براي ارتباط با افراد داراي اختيار، خانواده ها و ساير افراد مرتبط •

 مان، تجهيزات و امكاناتايجاد سيستم ها و تهيه روشهاي اجرايي براي آماده بوده ساز •

مايت ايشان در مواقع حتهيه روشهاي اجرايي و امكاناتي براي آماده نمودن منابع شخص ثالث و  •
 طراريضا

 و روشهاي برگزاري دوره هاي آموزشي جهت تيم هاي مقابله و آزمايش سيستم هاي اضطراري •
 ري اجرائي به منظور ارزيابي اثربخشي طرح هاي مقابله با شرايط اضطرا

شركت بايد روشهاي اجرايي براي كنترل طرح هاي شرايط اضطراري و تمرينهايي جهت پيش بيني وقايع آتي و 
  .آمادگي جهت مقابله صحيح با آنها تهيه نموده و تجربيات حاصله را بهبود بخشد
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يي در اجرابمنظور ارزيابي دوره اي تجهيزات اضطراري مورد نياز، تعميرات و نگهداري آنها بايد روشهاي 
  .گيردمحلي مناسب و در دسترس قرار 
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   اجراء پايش -6
  .در اين بخش نحوه اجرا و پايش فعاليت ها و اعمال اقدامات اصالحي در صورت نياز شرح داده مي شود

  

  
  
   فعاليت ها و وظايف -6-1  

ايي و دستورالعمل ها بوده و در مرحله قبل و حين طراحي         فعاليتها و وظايف بايد مطابق با روشهاي اجر
  :مشي بهداشت، ايمني و محيط زيست توسعه يابند به گونه اي كه خط منطبق با 
در سطح مديريت ارشد، توسعه اهداف استراتژيك و طرح ريزي فعاليت هاي سطوح باالي سازمان  •

 .وندمشي بهداشت، ايمني و محيط زيست مديريت شخط با توجه به 

  به صورت  )شامل چندين وظيفه(در سطح مديريتي و سرپرستي مستندات مرتبط با فعاليت ها  •
 .طرح ها و روشهاي اجرائي خواهند بود

در سطح عملياتي مستندات مرتبط با وظايف به صورت دستورالعمل هاي كاري بوده كه مطابق با  •
روشهاي اجرائي چند عمليات  ،مانند پروانه هاي كار(سيستم هاي ايمن كاري صادر شده اند

 .) روشهاي اجرائي قفل نمودن، راهنماي عمليات مجاز،همزمان

مديريت بايد از صحت انجام كارها اطمينان يابد و مسئوليت هدايت كار و اطمينان از انجام فعاليتها  •
ر اين مسئوليت و تعهد مديريت د. و وظايف مطابق با روشهاي اجرايي مرتبط را به عهده بگيرد

 دستيابي به معيارهاي عملكرد و ، مشي تدوين شده در كنار ديگر وظايفخطاجراي طرح ها و 
مديريت بايد از طريق پايش فعاليتها . اهداف بهداشت، ايمني و محيط زيست را تضمين مي نمايد

 .از كفايت مستمر عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست سازمان اطمينان يابد) 2-6بخش (
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  ايش پ-6-2
ايجاد و نتايج  راايمني و محيط زيست  سازمان بايد روشهاي اجرايي پايش جنبه هاي مرتبط با عملكرد بهداشت،

  :  و براي هر ناحيه يا فعاليت مرتبط، موارد زير را به انجام رساندكندرا ثبت و نگهداري 
  نتايج   مورد نيازقتد شناسايي و مستند نمودن اطالعات بدست آمده از پايش و تعيين -
 ي پايش، مكانها و تكرار اندازه گيري هائجراا يتعيين و مستند نمودن روشها -

 ايجاد، مستند و برقرار نمودن روشهاي اجرايي كنترل كيفيت اندازه گيريها -

 آنهاتفسير ايجاد و مستند نمودن روشهاي اجرائي، به منظور مديريت داده ها و  -

را ) 4-6و  5-4،4-4بخشهاي ( معيارهاي عملكرد ،ميكه نتايجايجاد و مستند نمودن اقدامات الزم، هنگا -
 .نقص كند

 كه سيستمهاي پايش نقص يا ايرادي را نشان دهند ارزيابي و مستند نمودن اعتبار داده ها، هنگامي -

  گونه تغيير بدون مجوز و يا صدمهحفاظت از سيستم هاي سنجش در مقابل هر -

برنامه ريزي (پايش هاي غير انفعالي . و غير انفعالي مورد نياز استروش هاي اجرايي براي پايش هاي انفعالي 
ه محيط زيست فراهم مي آورد، اين پايش شامل باطالعاتي را در نبود هر گونه رويداد، بيماري و صدمه ) شده

و دستيابي به ) مثالً روشهاي اجرايي(ايمني و محيط زيست بررسي پيروي از الزامات نظام مديريت بهداشت،
شامل (اطالعاتي درباره رويدادهاي اتفاق افتاده ) واكنشي(پايش انفعالي . عيارهاي عملكرد و اهداف مي باشدم

فراهم مي آورد، اين پايش بينشي براي پيشگيري از حوادث ) شبه حوادث، بيماري و يا صدمه به محيط زيست
  .مشابه در آينده ايجاد مي كند

 
   سوابق -6-3

همچنين ثبت  ،نامات آزايمني و محيط زيست و ال  مشي بهداشت،خط اثبات پيروي از سازمان بايد به منظور 
  . تحقق اهداف و معيارهاي عملكرد سيستمي را جهت كنترل سوابق ايجاد نمايد

اين ( در دسترس بودن و كنترل چنين سوابقي ،روشهاي اجرايي بايد به منظور حصول اطمينان از يكپارچگي
 سوابق آموزش )7بخش (، نتايج مميزي ها و بازنگري هاي سوابق مرتبط با پيمانكاران شامل سوابق مي تواند

  .دن ايجاد شو)و سوابق پزشكي كاركنان باشند) 2-4-3بخش (
   آن بايد با در نظر گرفتن اينكه يزمان نگهداري سوابق بايد مشخص گرديده و ثبت شود و روشهاي اجراي

  .تدوين گردداست، يا محرمانه  دادمي توان سوابق را در دسترس قرار 
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   عدم انطباق و اقدام اصالحي-6-4

سازمان بايد مسئوليت ها و اختيارات بررسي و اقدام اصالحي در خصوص عمليات ونتايج عدم انطباق با 
وضعيت هاي عدم انطباق را مي توان . تعريف نمايدرا ايمني و محيط زيست  بهداشت،الزامات نظام مديريت 

ارگانهاي دولتي يا عمومي و يا  ، مشتريان، برنامه هاي پايش، اطالع رساني از طريق كاركنان، پيمانكارانبوسيله
  . مشخص نمود )6-6و 5-6بخش( از طريق بررسي رويدادها

سازمان بايد روشهاي اجرايي را براي چنين اقدامات اصالحي با مشورت نماينده مديريت و با توجه به مديريت 
  :اين روشها بايد.  عملكردهاي فردي مرتبط ايجاد نمايدفعاليت ها يا

  .گروههاي مرتبط را آگاه نمايند -
 .توالي علل و علل ريشه اي احتمالي را تعيين نمايند -

 .براي اقدامات يا بهبود وضعيت موجود طرحي را ارايه نمايند -

 .اقدامات پيشگيرانه را متناسب با ماهيت عدم انطباق تشريح كنند -

 .صول اطمينان از اثر بخشي اقدامات پيشگيرانه كنترل هايي را اعمال كنندبه منظور ح -

 ،روشهاي اجرايي را بازنگري نموده به منظور يكپارچه نمودن اقدامات پيشگيرانه از وقوع مجدد، -
 .تغييرات را به افراد مرتبط ابالغ و آنها را اعمال نمايند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علل را تعيين كنيد

 اقدامات پيشگيرانه راآغاز كنيد

 اقدامات را طرح ريزي كنيد

 كنترل را اعمال كنيد

روشهاي اجرايي را بازنگري و تغييرات را ابالغ كنيد
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   گزارش رويدادها -6-5
   ايمني و وشهاي اجرائي براي ثبت و گزارش دهي رويدادهايي كه بر عملكرد بهداشت،رسازمان بايد 

  ار باشد، همچنين درس هاي آموخته شده و اقدامات مناسب ذار بوده و يا مي تواند تاثير گذگمحيط زيست تاثير
  .ايجاد نمايد) 6-6بخش(انجام شده 

ش رويدادها به مراجع قانوني در محدوده الزامات قانوني و يا در همچنين بايد ساز و كاري مشخص براي گزار
مشي شركت، حتي براي سطحي فراتر از آن الزامات كه با توجه به الزامات ارتباط خارجي بوجود خط راستاي 

  .آمده است، وجود داشته باشد
  
  گيري رويدادها  پي-6-6

ايمني و محيط زيست به  ام مديريت بهداشت،نيادي در نظندر هر رويدادي شرايط آني وقوع وضعف هاي ب
 به منظور پيگيري  وصالحيتداراي  تا قضاوت توسط مسئوالن ،عنوان عوامل بروز رويداد بايد مشخص شده

و  اين ساز .براي پيگيري رويدادها بايد سازو كار و مسئوليت ها به طور واضح مشخص شوند.الزم تسهيل گردد
ايي اعمال اقدامات اصالحي در موارد عدم انطباق با نظام مديريت بهداشت، ايمني كار بايد مشابه با روشهاي اجر

گيري رويدادها، بايد با شدت پيامدهاي مسئوليت هاي مشخص شده براي پي. دباش) 4-6بخش(و محيط زيست 
  .واقعي يا بالقوه متناسب باشد
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   مميزي و بازنگري -7

ايمني و محيط زيست را   اثر بخشي و عملكرد نظام مديريت بهداشت،،اسباين بخش ارزيابي دوره اي تن
  .تشريح مي كند

  
   مميزي - 7-1   
 سازمان بايد جهت انجام مميزي ها به عنوان بخشي از كنترل كسب و كار و به منظور تعيين موارد زير روشهاي   

  :اجرايي را تدوين نمايد
 بهداشت، ايمني و محيط زيست با عمليات از قبل طرح ريزي شده عناصر و فعاليت هاي عناصر نظام  مديريت
 .دنمطابقت داشته و به طور موثر اجرا مي شو

 مشي بهداشت، ايمني و خطعملكرد موثر نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست بطور كامل با  •
 . اهداف و معيارهاي عملكرد مطابقت دارند،محيط زيست

 . مرتبط وجود داردتطابق با الزامات قانوني •

ايمني و محيط زيست گردند، به  يريت بهداشت،دزمينه هاي بهبود كه مي تواند منجر به پيشرفت نظام م •
 .درستي شناسايي مي شوند

 : طرح مميزي بايد با توجه به موارد زير تدوين شود

بط با نظام مديريت  مميزي بايد كليه فعاليتهاي مرت.زمينه ها و فعاليت هاي ويژه كه بايد مميزي شوند •
ريت ايمني و محيط زيست را پوشش داده و بايد به طور خاص عناصر زير را در مدل نظام مدي بهداشت،
 :ايمني و محيط زيست بررسي كند ،بهداشت

  منابع و مستندات  ،سازماندهي -
 ارزيابي ريسك و مديريت ريسك  -

 طرح ريزي  -

 اجرا و پايش  -
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 ،بهداشت القوه فعاليتها بر عملكرد بايد بر مبناي اثر يا اثرات بژه مميزي هاي ويزمينه /مميزي فعاليتهاتكرار  -
 ايمني و محيط زيست و نيز نتايج مميزي هاي قبلي برنامه ريزي شوند

 فعاليتهاي ويژه / تعيين مسئوليتها براي مميزي زمينه ها -

  
  :زير مورد توجه قرار گيرندپروتكل و روشهاي اجرايي مميزي بايد تدوين و نگهداري شده و در آنها نكات 

 تخصيص منابع براي فرآيند مميزي  •

 :تيم مميزي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد. الزامات پرسنلي •

  افراد به فعاليتهاي مورد مميزي با هدف رسيدن به اهداف و داوري منصفانه عدم وابستگي -

 دارا بودن مهارت و تجربه كاري در حرفه مميزي  -

 گيري از متخصصين بيشتردر صورت لزوم بهره  -

 كه ممكن است به تناسب نوع عمليات مورد ،روش هايي براي انجام و مستند سازي مميزي ها •
 . ها، چك ليست ها، مصاحبه ها، اندازه گيري ها و مشاهدات باشند شامل پرسشنامه،مميزي

آنان بمنظور روش هاي اجرايي براي گزارش كنترل شده يافته هاي مميزي به مسئوالن به نحوي كه  •
اين گزارشها . كار بتوانند در زمانهاي مشخص اقدامات اصالحي را انجام دهند) 6-6بخش(بهبود 

 :بايد موارد زير را در برداشته باشند

 ايمني و محيط زيست با الزمات تعيين شده  انطباق يا عدم انطباق عناصر نظام مديريت بهداشت، -              

ايمني و محيط زيست اجرا شده در دستيابي به اهداف و  ديريت بهداشت،اثر بخشي نظام م -    
 معيارهاي عملكرد تعيين شده 

 اجرا و اثربخشي اقدامات اصالحي مطرح شده در مميزي هاي قبلي -      

 نتايج و پيشنهادات  -     

 عيت اجراي پيشنهادات مميزيضنظام مميزي و پيگيري و -     

   گزارشهاي مميزي توزيع و كنترل -     
 

   بازنگري -7-2
ايمني و محيط زيست و عملكرد  بهداشت،مديريت ارشد سازمان بايد در فاصله هاي زماني معين نظام مديريت 

بازنگري بايد موارد زير را شامل شده و . آن اطمينان حاصل نمايدتناسب و اثر بخشي آن را بازنگري كند تا از 
  :د نگردددر عين حال محدود به اين موار

 مشي و اهداف در راستاي تغيير شرايط و ايجاد تعهد براي تالش خطنياز احتمالي به تغييرات در  •
 در جهت بهبود مستمر 

 تخصيص منابع براي اجرا و نگهداري نظام مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست  •
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 "ضطراريطرح هاي ا" و "رات و ريسك هاي ارزيابي شدهخط"مكانها و يا شرايط بر مبناي  •

از بازنگري ها .فرآيند بازنگري بايد مستند شده و نتايج آن ثبت گردد تا اعمال تغييرات بعدي را تسهيل نمايد
  .بايد جهت تقويت تالشهاي مستمر بمنظور بهبود عملكرد بهداشت ايمني و محيط زيست استفاده نمود
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  تعاريف 
  )Accident(حادثه 
  .ود به تعريف رويدادرجوع ش

  
  )As Low As Reasonably(ALARP)(كمترين حد قابل قبول و كاربردي 

اين امر مستلزم برقراري تعادل در كاهش . منظور كاهش دادن ريسك به كمترين حد قابل قبول وقابل اجرا است
. سترسي به آن است امكانات و هزينه هاي د،زحمات  مشكالت،،ريسك با توجه به جنبه هاي مختلف نظير زمان

به بيان ديگر به كارگيري زمان، امكانات و توان موجود سازمان براي كاهش ريسك ها بر اساس اولويت بندي 
  .است انجام شده

  
  )Company(شركت 

 ،گاز، نفت، زير مجموعه، پيمانكاران اصلي و فرعي در فرعي،هنما شامل شركتهاي اصليرا شركت در اين
يك محل كاري تنها را . مي است كه بصورت مستقيم و يا غير مستقيم فعاليت مي كنندپااليش و پخش و پتروشي

  نيز مي توان به عنوان يك شركت تلقي كرد
  

  )Environment(محيط زيست 
به محيط محصور يا شرايطي كه يك شركت در آن فعاليت مي كند و يا مي تواند تحت تاثير آن قرار گيرد 

  .موجود در آن) و موارد ديگر انسان( زنده شامل موجودات. اطالق مي شود
  

  )Environment effects(اثرات زيست محيطي
به تاثيرات مفيد يا مضر مستقيم يا غير مستقيم ناشي از فعاليت ها محصوالت و خدمات شركت بر روي محيط 

  .زيست اطالق مي شود
  

  )Environment effects evaluation(ارزيابي اثرات زيست محيطي 
شامل ( محصوالت و خئمات شركت ،رزيابي با اهميت و مستند شده زيست محيطي از اثرات فعاليت هايك ا

  .)موارد موجود و يا برنامه ريزي شده 
  

  )Hazard(ر خط
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عواملي كه بالقوه مي توانند سبب بيماري، آسيب، خسارت به اموال، تاسيسات، توليدات يا محصول، محيط 
  .عيوب و پرداخت خسارت ها شودزيست، كاهش توليد يا افزايش 

  
  ) HSE:Health, Safety and Environment)(ايمني و محيط زيست بهداشت،

  :فعاليت هاي حياتي شامل
طراحي فعاليت ها، كاركنان و سنجش هايي است كه براي اطمينان از حفظ يكپارچگي سرمايه، پيشگيري از 

ن فعاليت ها بايد شناسايي و به عنوان فعاليت هاي  حياتي هستند ايHSEوقايع و يا كاهش اثرات نامطلوب 
  .حياتي در شركت معرفي شوند

  
  )HSE Management Audit(ايمني و محيط زيست  مميزي نظام مديريت بهداشت،

  هدفمند و مستند شده است كه با ارزيابي مدون و به صورت  ،فراهم كردن يك فرآيند مستقل •
  : تاييد باشدتعيين موارد زير قابلنظام مند براي 

  و نتايج آن منطبق با معيارهاي مميزي است؟HSEآيا نظام مديريت  •

  آيا نظام بطور موثر اجرا مي شود؟ •
  مناسب است؟HSE مشي خط  براي رسيدن به اهداف و ،آيا نظام •

 
  )HSE Documentation(مستندات بهداشت،ايمني و محيط زيست

مني و محيط زيست همچنين ايجاد و ارائه يك توصيف مستند و فراگير نظام مديريت بهداشت،اي  •
ايمني و محيط زيست  از روش هاي اجرايي براي كاربردي ساختن طرح استقرار مديريت، مرجع
 .است

 
  )Management Plan  HSE (ايمني و محيط زيست طرح مديريت بهداشت،

 .توصيفي از چگونگي دستيابي به اهداف بهداشت، ايمني و محيط زيست است •
 

  )HSE Management Review (ايمني ومحيط زيست  مديريت بهداشت، )مرور(گري بازن
 و استقرار HSEيك بررسي رسمي به وسيله مديريت ارشد از وضعيت و كفايت نظام مديريت  •

 مشي و اهداف جديد حاصل از خط آن، بر اساس موضوعات بهداشت،ايمني و محيط زيست 
 .تغيير شرايط و فعاليت ها است

 
   HSE-MS ايمني و محيط زيستبهداشت،ديريت نظام م

مسئوليت ها روش ها، دستورالعمل ها، فرآيند ها ومنابع شركت براي پياده سازي مديريت  ،ساختار •
 .ايمني و محيط زيست است بهداشت،



 بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت راهنماي استقرار و توسعه نظام 

     

 
  )HSE Strategic Objectives( ايمني و محيط زيست اهداف كالن استراتژيك بهداشت،

اين .  كه شركت خود را به سمت آنها سوق مي دهدHSE مشي  خطاهداف كالن برگرفته از  •
 .اهداف تا حد ممكن بايد كمي شوند

 

  )HSE Policy(ايمني و محيط زيست  مشي بهداشت،خط 
بيان عمومي از اهداف و اصول عملكرد شركت با در نظر گرفتن جنبه هاي بهداشتي، ايمني و  •

  راي اهداف خود و استراتژي شركت محيط زيست آن شركت است به نحوي كه منجر به اج
 .مي شود

  
  )HSE Management(ايمني و محيط زيست  مديريت بهداشت،

مشي خط براي توسعه، استقرار و حفظ ) نظير برنامه ريزي(كارگيري اصول مديريت عمومي به  •
HSEرا گويند . 

  
  )Incident(رويداد 
 ه يا مي تواند سبب بروز آسيب،زنجيره اي از رويداد است كه سبب شديا )event(يك رويداد •

 .محيط يا شخص ثالث و محيط زيست شود،بيماري  و يا خسارت به سرمايه
 

  )Procedures( Maintain ((  )روش هاي اجرايي(حفظ و نگهداري 
  حفظ و نگهداري در اين راهنما به معناي حفظ و نگهداري كليه روش هاي اجرايي و ايجاد  •

 .كنون وجود نداشته و هنوز تهيه نشده اندروش هاي اجرايي است كه تا 
 

  )Monitoring Activity(فعاليتهاي پايش
آزمايش و كنترل مرتبط با مديريت بهداشت،ايمني و ،به كليه فعاليت هاي بازرسي،اندازه گيري •

 .محيط زيست اطالق مي شود
 

  )Performance Criteria(معيار كارايي عملكرد 
ه استانداردهاي قابل سنجش اطالق مي شود كه مديريت شركت معيار كارايي عملكرد به مجموع •

در بعضي از شركت ها . آن را براي اجراي يك فعاليت يا عنصري از سيستم توصيف كرده است
 .اهداف شركت به عنوان معيار كارايي عملكرد در نظر گرفته مي شود

 
)Procedure(  



 بهداشت، ايمني و محيط زيستمديريت راهنماي استقرار و توسعه نظام 

     

خص كه به صورت مكتوب تهيه شده تعيين مراحل انجام يك عمليات معيين در يك موقعيت مش •
 .است

 
  )Risk(ريسك 

 احتمال وقوع يك واقعه نامطلوب در شدت وقوع آن  •
 

 )Screening Criteria(معيار غربالگري 
رات شناسايي شده و خط مقادير با استانداردهايي است كه از طريق آنها مي توان به اهميت  •

اطالعات فني ونظريات علمي ارائه شده ومي تواند اين مقادير بايد بر اساس . تاثيرات آنها پي برد
  .توسط شركت و موسسات صنعتي توسعه يافته و يا توسط مراجع قانون گذار تهيه شوند
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Introduction 
 
 
Exploration and production activities are subject to extensive legislation and regulation concerning 
Occupational Health and Safety (OHS). All operators have OHS strategies to satisfy their own 
operating and regulatory requirements, and Safety Management Systems (SMS) are a principal 
component of such strategies. SMS guidelines have been developed both by individual companies 
and by national and international bodies. There is wide recognition of the benefits of objective or goal-
setting approaches to safety, a fundamental principle of the SMS approach which draws on the 
management principles of the International Standard on Quality Systems, ISO 9000. Similarly, 
environmental aspects are subject to extensive regulation and Environmental Management Systems 
(EMS) are used to control and manage environmental impacts. 
 
Although there are important differences in the detailed handling of safety and environmental issues, 
safety and environmental management are tending to converge towards the systems model of ISO 
9000. Many E&P Forum Members operate joint Health, Safety and Environment Management 
Systems, and the American Petroleum Institute (API) has issued recommended practices, such as RP 
75, to assist those developing Safety and Environmental Management Programs (SEMP) in the 
offshore oil industry. 
 
The requirements of health and safety and of environmental protection are not always in harmony. For 
example, measures necessary to safeguard personnel in emergencies may have adverse 
environmental effects, and vice versa. However, joint consideration of health and safety and 
environmental matters provides a framework within which such issues can be resolved, and an 
appropriate balance struck. 
 
 
Purpose and scope 
 
The HSEMS Guidelines have been developed by the E&P Forum to: 
 

• Cover relevant Health, Safety and Environment (HSE) issues in a single document. 
• Be relevant to the activities of the E&P industry worldwide. 
• Be sufficiently generic to be adaptable to different companies and their cultures. 
• Recognize, and be applicable to, the role of contractors and subcontractors. 
• Facilitate operation within the framework of statutory requirements. 
• Facilitate evaluation of operations to an international standard(s) as appropriate. 

 
The Guidelines describe the main elements necessary to develop, implement and maintain an 
HSEMS. They do not lay down specific performance requirements, but recommend that companies set 
policies and objectives taking into account information about the significant hazards and environmental 
effects of their operations. 
 
The Guidelines may be used as a template by any operating or contracting company seeking to help 
assure itself and others (such as regulators, neighbors, partners, clients, insurers) of compliance with 
stated HSE policies within an objective-setting management system. Furthermore, the Guidelines are 
intended to support, rather than to suggest replacement of, existing sound, workable and effective 
company systems and practices. 
 
The phrase ‘the company should maintain procedures...’ is used throughout the Guidelines, however, it 
is not intended to prescribe that written procedures are necessarily required for all practices. The HSE-
criticality of a given operation or situation dictates whether it warrants a formally documented and 
controlled procedure. In many instances the existing company practices will be less formal but 
nevertheless fully acceptable. Assuring the suitability of all aspects of the HSEMS remains the 
responsibility of each company and the Guidelines should be read in this context 
of self regulation. 



The Health, Safety and Environment Management System Model 
 
The model Health, Safety and Environmental Management System which forms the basis of these 
Guidelines is shown schematically in the figure at the top of page 4. Although this indicates a 
sequence of the HSEMS elements, many of the stages will in practice be addressed at the same time 
or revisited at different times. 
 
Because the HSEMS will be a part of the overall management system, these Guidelines should strictly 
refer to the HSE Management Sub-System, but for simplicity the term HSE Management System will 
be used throughout. This is for convenience and in no way implies that the HSEMS is distinct 
from the overall management system of the facility or company. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Health, Safety and Environment Management System Model 

 
 
 
 
 
Structure of the document 
 
The document has ‘Guidelines’. The Guidelines describe the elements of the HSEMS model and their 
interrelationships. These—or similar—elements are described by some regulators and companies as 
‘performance standards’. This term should not, however, be confused with ‘performance criteria’, which 
are lower-level specifications for the performance of operations. 
 
Terminology 
 



Different health, safety and environmental management systems and strategies have been developed 
by different companies and organizations, leading to a diversity of terminology. The terms which are 
used in this document, are defined in an Annex to the Guidelines section. 
 
Particular attention should be paid to the definition and usage in these Guidelines of the terms ‘risk’, 
‘hazard’, ‘performance criteria’, ‘audit’ and ‘review’. References in the Guidelines to a ‘company’ may 
be taken to refer to a particular facility or division operating a local HSEMS, as well to the corporate 
HSEMS. Most of these Guidelines refer to an operating organization directly responsible for HSE 
management and performance. ‘Company’ also includes any contracting organization which provides 
services to the E&P industry, and which wishes to develop and operate an HSEMS following these 
Guidelines. 
 

Executive Summary of the HSEMS model 
 
Key elements of the HSEMS model 
 
The Guidelines describe a management system, outlined in the figure on page 4, for setting and 
implementing company policy and objectives on health, safety and the environment. Key elements of 
the HSEMS are shown in the table below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 Leadership and commitment 
 
 
This section addresses 
the top-down 
commitment and 
company culture 
necessary for the 
success of the system. 

 
 
Senior management of the company should provide strong, visible leadership and commitment, and 
ensure that this commitment is translated into the necessary resources, to develop, operate and 
maintain the HSEMS and to attain the policy and strategic objectives. Management should 
ensure that full account is taken of HSE policy requirements and should provide support for local 
actions taken to protect health, safety and the environment. 
 
The company should create and sustain a company culture that supports the HSEMS, based on: 

• belief in the company’s desire to improve HSE performance; 
• motivation to improve personal HSE performance; 
• acceptance of individual responsibility and accountability for HSE performance; 
• participation and involvement at all levels in HSEMS development; 
• commitment to an effective HSEMS. 
 

Employees of both the company and its contractors should be involved in the creation and 
maintenance of such a supportive culture.  
 
 



2 Policy and strategic objectives 

 
 
 
 
 
 

This section addresses  
corporate intentions, 
principles of action 
and aspirations with 
respect to health, 
safety and 
environment and the 
aim of improved HSE 
performance. 

 
 
The company’s management should define and document its HSE policies and strategic objectives 
and ensure that they: 

•  are consistent with those of any parent company; 
•  are relevant to its activities, products and services, and their effects on HSE; 
•  are consistent with the company’s other policies; 
•  have equal importance with the company’s other policies and objectives; 
•  are implemented and maintained at all organizational levels; 
•  are publicly available; 
•  commit the company to meet or exceed all relevant regulatory and legislative requirements; 
•  apply responsible standards of its own where laws and regulations do not exist; 
• commit the company to reduce the risks and hazards to health, safety and the environment of 

its activities, products and services to levels which are as low as reasonably practicable; 
• provide for the setting of HSE objectives that commit the company to continuous efforts to 

improve HSE performance. 
 

The company should establish and periodically review strategic HSE objectives. Such objectives 
should be consistent with the company’s policy and reflect the activities, relevant HSE hazards and 
effects, operational and business requirements, and the views of employees, contractors, customers 
and companies engaged in similar activities. 



3 Organization, resources 
        and documentation 
 
 
 
 

This section addresses 
the organization of 
people, resources and 
documentation for 
sound HSE 
performance. 

 
 
3.1 Organizational structure and responsibilities 
 
 
Successful handling of HSE matters is a line responsibility, requiring the active participation of all 
levels of management and supervision; this should be reflected in the organizational structure and 
allocation of resources. 
 
The company should define, document and communicate—with the aid of organizational diagrams 
where appropriate—the roles, responsibilities, authorities, accountabilities and interrelations necessary 
to implement the HSEMS, including but not limited to: 
 

• provision of resources and personnel for HSEMS development and implementation; 
• initiation of action to ensure compliance with HSE policy; 
• acquisition, interpretation and provision of information on HSE matters; 
• identification and recording of corrective actions and opportunities to improve HSE 

performance; 
• recommendation, initiation or provision of mechanisms for improvement, and verification of 

their implementation; 
• control of activities whilst corrective actions are being implemented; 
• control of emergency situations. 



The company should stress to all employees their individual and collective responsibility for HSE 
performance. It should also ensure that personnel are competent (see section 3.4) and have the 
necessary authority and resources to perform their duties effectively. 
 
The organizational structure and allocation of responsibilities should reflect the responsibility of line 
managers at all levels for developing, implementing and maintaining the HSEMS in their particular 
areas. The structure should describe the relationships between: 
 

• Different operating divisions. 
• Operating divisions and supporting services (whether the services are 

              provided on the same facility or from a larger corporate organization). 
• Onshore and offshore organizations. 
• Employees and contractors. 
• Partners in joint activities. 

 
3.2 Management representative(s) 
 
A management representative or representatives should be assigned responsibility, authority and 
accountability for co-ordinating implementation and maintenance of the HSEMS. The representative(s) 
should be accountable to senior management, but the appointment(s) should not reduce the 
responsibility of individual line managers for implementing the HSEMS in their areas. 
 
3.3 Resources 
 
Senior management should allocate sufficient resources to ensure the effective operation of the 
HSEMS, taking account of advice from the management representative(s), line management and HSE 
specialists. Resource allocation should be reviewed regularly as parts of the Review of the HSEMS 
(see section 7.2), of management of change (see section 5.4) and of risk management (see section 4). 
 
3.4 Competence 
 

 
 
 



3.4.1 General 
 
The company should maintain procedures for ensuring that personnel performing specific assigned 
HSE-critical activities and tasks are competent on the basis of appropriate: 
 

• personal abilities, 
• skills developed through experience, and 
• acquired knowledge. 
 

Systems for competence assurance should apply both to initial recruitment and to selection for new 
activities, and to both staff and contractors. The continuing competence of personnel to perform their 
duties should be regularly reviewed and assessed, including appropriate consideration of personal 
development and training required to achieve competence for changing activities and technologies 
(see section 3.4.2). Procedures for competence assurance include, amongst others: 
 

• systematic analysis of requirements for tasks; 
• assessment of individuals’ performance against defined criteria; 
• documented evidence of individual competence; 
• programmes for periodic re-assessment. 
 

3.4.2 Training 
 
The company should maintain procedures to ensure and increase competence through identification of 
training needs and provision of appropriate training for all personnel. Training may be provided through 
formal courses and/or through structured development in the workplace. The extent and nature of 
training should be sufficient to ensure achievement of the company’s policy and objectives, and should 
meet or exceed that required by legislation and regulations. Appropriate records of training should be 
maintained (see section 6.3) and refresher training scheduled as required. 
 
 

 
 
 
 



Systems should be developed to monitor the effectiveness of training programmes and to introduce 
improvements where necessary. 
 
3.5 Contractors 
 
The company should maintain procedures to ensure that its contractors operate a management 
system that is consistent with the requirements and provisions of these HSEMS Guidelines and that it 
is compatible with the HSEMS of the company. Procedures should facilitate interfacing of 
contractors’ activities with those of the company and with those of other contractors, as appropriate. 
This may be achieved by means of a specific interface document between company and contractor so 
that any differences may be resolved, and procedures agreed, before work commences. 
Although all the recommendations in these Guidelines may be applicable to the contracted 
organization, the procedures should pay particular attention to the following: 
 
• Selection of contractors, including (amongst other considerations) specific assessment of their 

HSE policy, practices and performance and the adequacy of their HSEMS, commensurate with the 
risks associated with the services to be provided. 

• Effective communication (see section 3.6) of the key elements of the company’s HSEMS, and of 
the standards of worker and environmental protection expected from the contractor, including 
agreed HSE objectives and performance criteria. 

• Sharing by company and contractor of relevant information which may impact on the HSE 
performance of either. 

• The requirement that each contractor have an effective and relevant training programme which 
includes records and procedures for assessing the need for further training. 

• Definition of methods for monitoring and assessing contractor performance against agreed HSE 
objectives and performance criteria. 

 
3.6 Communication 
 
The company should maintain procedures to ensure that its employees, and those of its contractors 
and partners, at all levels, are aware of the: 
 
• Importance of compliance with the HSE policy and objectives, and their individual roles and 

responsibilities in achieving it. 
• HSE risks and hazards of their work activities and the preventative and mitigation measures (see 

section 4) and emergency response procedures that have been established (see section 5.5). 
• Potential consequences of departure from agreed operating procedures. 
• Mechanisms for suggesting, to management, improvements in the procedures which they and 

others operate. 
 
Maintaining means of external communication in times of emergency is especially important and 
special contingency arrangements should be in place (see section 5.5). 
 
The company should maintain procedures for communication of HSE information, consistent with its 
policy and with applicable legislation and regulations. The company should, whilst protecting 
confidential information, make available its HSE experience to employees, contractors, customers and 
companies engaged in similar activities to facilitate improvements in industry HSE performance.  
 
 



 
 
 
The company should maintain procedures for receiving and responding to communications from 
employees, contractors, customers, government agencies and the public concerning its HSE 
performance and management. Community awareness and consultation programmes should be 
maintained where appropriate, and their effectiveness monitored. 
 
3.7 Documentation and its control 
 
3.7.1 HSEMS documentation 
 
The company should maintain controlled documentation to: 
 
• Record the HSE policy, objectives and plans. 
• Record and communicate key roles and responsibilities. 
• Describe HSE management system elements and their interactions. 
• Cross-reference related documentation and describe links with other aspects of the overall 

management system.  
• Record the results of HSE evaluation and risk management. 
• Record relevant legislative and regulatory requirements. 
• Record, where necessary, procedures and work instructions for key activities and tasks. 
• Describe emergency plans and responsibilities, and the means of responding to incidents and 

potential emergency situations. 
 
Such documentation should cover: 
 
• The company. 
• Organizational divisions and business units. 
• Individual functions and operations (e.g. facility design, exploration, land acquisition, drilling). 
• Contractors and partners. 
 
3.7.2 Document control 
 
The company should maintain procedures for controlling HSEMS documents to ensure that: 
 
• they can be identified with the appropriate company, division, function or activity; 
• they are periodically reviewed, revised as necessary and approved for adequacy by authorized 

personnel prior to issue; 
• current versions are available at those locations where they are needed; 



• when obsolete, they are promptly removed from all points of issue and points of use. 
 
Documentation should be legible, dated (with dates of revision), readily identifiable, numbered (with a 
version number), maintained in an orderly manner and retained for a specified period. Policies and 
responsibilities should be established for the modification of documents, and their availability to 
employees, contractors, government agencies and the public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 Evaluation and risk management 
 
 
 
 
 

 
The essential steps of hazard management 

Risk is present in all 
human endeavours. 
This section addresses 
the identification of 
HSE hazards and 
evaluation of HSE 
risks, for all activities, 
products and services, 
and development of 
measures to reduce 
these risks. The 
essential steps of 
Hazard Management 
are shown in the 
diagram at the foot of 
this page. 
 

 

 



 
 
4.1 Identification of hazards and effects 
 
The company should maintain procedures to identify systematically the hazards and effects which 
may affect or arise from its activities, and from the materials which are used or encountered in them. 
The scope of the identification should cover activities from inception (e.g. prior to acreage 
acquisition) through to abandonment and disposal. 
 
The identification should include consideration of: 
 
• Planning, construction and commissioning (i.e. asset acquisition, development and improvement 

activities). 
• Routine and non-routine operating conditions, including shut-down, maintenance and start-up. 
• Incidents and potential emergency situations, including those arising from: 
n Product/material containment failures. 
n Structural failure. 
n Climatic, geophysical and other external natural events. 
n Sabotage and breaches of security. 
n Human factors including breakdowns in the HSEMS. 

sal. 
ted with past activities. 

effects from identified hazards 

 
• Decommissioning, abandonment, dismantling and dispo
 Potential hazards and effects associa•

 
Personnel at all organizational levels should be appropriately involved in the identification of hazards 
and effects. 
 

.2 Evaluation 4
 

rocedures should be maintained to evaluate (assess) risks and P
against screening criteria, taking account of probabilities of occurrence and severity of consequences 
for: 
 



• People. 
• Environment. 
• Assets. 
 
It should be noted that any evaluation technique provides results which themselves may be subject to 

luation techniques are used in conjunction with 
e judgment of experienced personnel, regulators and the community. 

effects and risks arising from both human and hardware factors; 
 solicit input from personnel directly involved with the risk area; 

d by qualified and competent personnel; 

uation of health and safety risks and effects should include, where appropriate, consideration of: 

n. 
ions. 

sphyxiation and electrocution. 

include, where appropriate, 

 energy to land, water and the atmosphere. 

areas, parks and conservation 

in procedures to document those hazards and effects (chronic and acute) 
d the environment, outlining the measures in 

l systems 

E objectives and performance 

 and identified with defined timescales; they should also be realistic and achievable. 

company should maintain procedures to set 
performance criteria for HSE-critical activities and tasks, which stipulate in writing the acceptable 

a range of uncertainties. Consequently formal risk eva
th
 
Risk evaluation should: 
 
• include effects of activities, products and services; 
• address 
•
• be conducte
• be conducted according to appropriate and documented methods; 
• be updated at specified intervals. 
 

valE
 
• Fire and explosio
• d collis Impacts an
 Drowning, a•
• Chronic and acute exposure to chemical, physical and biological agents. 
• Ergonomic factors. 
 

valuation of acute and chronic environmental effects should E
consideration of: 
 
• Controlled and uncontrolled emissions of matter and
• Generation and disposal of solid and other wastes. 

s. • Use of land, water, fuels and energy, and other natural resource
• Noise, odour, dust, vibration. 
• Effects on specific parts of the environment including ecosystems. 

ltural sites and artifacts, natural • Effects on archaeological and cu
areas. 

 
.3 Recording of hazards and effects 4

 
The company should mainta
identified as significant in relation to health, safety an
place to reduce them (see sections 4.5) and identifying the relevant HSE-critica
and procedures. 
 
The company should maintain procedures to record statutory requirements and codes applicable to 
the HSE aspects of its operations, products and services and to ensure compliance with such 
requirements. 
 
4.4 Objectives and performance criteria 
 
The company should maintain procedures to establish detailed HS
criteria at relevant levels. 
 
Such objectives and performance criteria should be developed in the light of policy, strategic HSE 
objectives, HSE risks, and operational and business needs. They should be quantified, wherever 
racticable,p

 
s a follow-up to risk evaluation (see 4.2), the A



standard for their performance. It should also, at specified intervals, review the continuing relevance 
and suitability of the criteria. 
 
4.5 Risk reduction measures 

ccurrence) and to mitigate chronic and acute effects (i.e. reducing the consequences). 
reventative measures such as ensuring asset integrity (see section 5.2) should be emphasized 

s should include steps to prevent escalation of developing 
bnormal situations and to lessen adverse effects on health, safety and the environment and, 

equire visible commitment of management and on-site supervision, as well 
s the understanding and ownership of operations personnel. 

f cost 
nd benefits and the current state of scientific and technical knowledge. 

itigation measures for particular activities, products and services which 
pose potential HSE risks. 

nsure that the measures proposed do reduce risks, or enable relevant 
objectives to be met. 

 
The company should maintain procedures to select, evaluate and implement measures to reduce risks 
and effects. Risk reduction measures should include both those to prevent incidents (i.e. reducing the 
probability of o
P
wherever practicable. Mitigation measure
a
ultimately, emergency response measures to recover (see section 5.5). Effective risk reduction 
measures and follow-up r
a
 
In all cases consideration should be given to reducing risk to a level deemed ‘as low as reasonably 
practicable’ reflecting amongst other factors local conditions and circumstances, the balance o
a
 
Procedures should be in place to: 
 
• Identify prevention and m

• Re-appraise activities to e

• Implement, document and communicate to key personnel interim and permanent risk reduction 
measures, and monitor their effectiveness. 

• Develop relevant measures such as plans for emergency response (section 5.5) to recover from 
incidents and mitigate their effects. 

• Identify hazards arising from risk prevention and mitigation and recovery measures. 
• Evaluate the tolerability of consequent risks and effects against the screening criteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Planning 

 
 
 
5.
 
Th n, with
and performance criteria. These plans sh
 
•  objectives; 
• ility for setting and achieving objectives and performance criteria at each 

on and level of the organization; 
•  are to be achieved; 
• ; 
• time scales for implementation; 
• programmes for motivating and encouraging personnel toward a suitable HSE culture; 
• mechanisms to provide feedback to personnel on HSE performance; 
• processes to recognize good personal and team HSE performance (e.g. safety award schemes); 
• mechanism for evaluation and follow-up. 
 

.2 Asset integrity 

he company should maintain procedures to ensure that HSE-critical facilities and equipment which it 
nstructs, procures, operates, maintains and/or inspects are suitable for the required 
 comply with defined criteria. Pre-procurement and pre-construction assessment of new 

cilities and equipment should include explicit assessment of appropriateness to meet HSE 

 
 

This section addresses 
the firm planning of 
work activities, 
including the risk 
reduction measures 
(selected through the 
evaluation and risk 
management process). 
This includes planning 

ng 
ns, managing 

for existi
operatio
changes and 
developing emergency 
response measures.  

1 General 

e company should maintai

a clear description of the
designation of responsib
relevant functi
the means by which they
resource requirements

in its overall work programme, plans for achieving HSE objectives 
ould include: 

5
 
T
designs, co

urpose andp
fa



requirements and should emphasize design as the best preventative measure to reduce risk and 
adverse HSE effects. 
 
Procedures and systems for ensuring asset integrity should address (amongst other factors) structural 

n practices and standards should be permitted only after review and 
nd/or authorities, and the rationale for the deviation should be 

he absence of written procedures could result in infringement of the HSE policy or 

responsible, the methods to be used and, where appropriate, performance 

 with the company’s policy requirements that relate to them. 

ns define the manner of conducting tasks at the work-site level, whether conducted by 
e company’s own employees or by others acting on its behalf. In the case of HSE-critical tasks, 

rse HSE consequences if incorrectly performed, these work 
structions should be documented and communicated to relevant personnel. 

ssues involved, according to the nature of the 

recording the potential HSE hazards from the change or its 

 implications of, new or 
 revised regulatory requirements are to be incorporated in the HSEMS. 

integrity, process containment, ignition control and systems for protection, detection, shutdown, 
emergency response and life-saving. 
 
Deviation from approved desig
approval by designated personnel a
documented. 
 
5.3 Procedures and work instructions 
 
5.3.1 Developing procedures 
 
Activities for which t
breaches of legislative requirements or performance criteria, should be identified. Documented 
procedures or standards should be prepared for such activities, defining how they should be 
conducted—whether by the company’s own employees, or by others acting on its behalf—to ensure 
technical integrity and to transfer knowledge effectively. 
 
All written procedures should be stated simply, unambiguously and understandably, and should 
indicate the persons 
standards and criteria to be satisfied. 
 
Procedures are required for procurement and contracted activities, to ensure that suppliers and those 
acting on the company’s behalf comply
 
5.3.2 Issuing work instructions 
 
Work instructio
th
which have the potential for adve
in
 
5.4 Management of change 
 
The company should maintain procedures for planning and controlling changes, both permanent and 
temporary, in people, plant, processes and procedures, to avoid adverse HSE consequences. 
 
The procedures should be suitable to address the HSE i
changes and their potential consequences, and should address:  
 
• Identification and documentation of the proposed change and its implementation. 
• Responsibility for reviewing and 

implementation. 
• Documentation of the agreed change and implementation procedure, including: 
n measures to identify HSE hazards and to assess and reduce risks and effects; 
n communication and training requirements; 

 time limits, if any; n
n verification and monitoring requirements; 
n acceptance criteria and action to be taken if breached. 
• Authority for approval to implement the proposed change. 
 

rocedures should describe how the company will interpret, and assess theP
amended legislation, and how
 



Separate plans should be established in respect of the HSE management of new operations (relating, 

 different HSE concerns, to define: 

, how they should be 
 be measured. 

ble emergencies by systematic review 
nd analysis. A record of such identified potential emergencies should be made, and updated at 

he company should develop, document and maintain plans for responding to such potential 

 emergency services; 
y be affected; 

s for emergency response and disaster 
control, including the maintenance of internal and external communications. 

ng personnel refuge, evacuation, rescue and medical 

er relevant parties. 

ms and for testing the emergency systems and 

 company should maintain procedures to test 
 means, at appropriate intervals, and to revise 

he experience gained. 

ce for the periodic assessment of emergency equipment needs and 

 

for example, to acquisitions, developments, divestments, products, services or processes), or of 
modified operations where the modification introduces significantly
 
• HSE objectives to be attained. 
• Mechanisms for their achievement. 
• Resource require ments to achieve HSE objectives. 
• Procedures for dealing with changes and modifications as projects proceed. 
• Corrective mechanisms which should be employed should the need arise

activated and how their adequacy should
 
5.5 Contingency and emergency planning 
 
The company should maintain procedures to identify foreseea
a
appropriate intervals in order to ensure effective response to them. 
 
T
emergencies, and communicate such plans to: 
 
• command and control personnel; 
•
• employees and contractors who ma
• others likely to be impacted. 
 
Emergency plans should cover: 
 
• Organization, responsibilities, authorities and procedure

• Systems and procedures for providi
treatment. 

• Systems and procedures for preventing, mitigating and monitoring environmental effects of 
emergency actions. 

• Procedures for communicating with authorities, relatives and oth
• Systems and procedures for mobilizing company equipment, facilities and personnel. 
• Arrangements and procedures for mobilizing third party resources for emergency support. 
 Arrangements for training response tea•

procedures. 
 
To ssess the effectiveness of response plans, the
emergency plans by scenario drills and other suitable

 a

them as necessary in the light of t
 
Procedures should also be in pla
the maintenance of such equipment in a ready state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Implementation and monitoring 

 
 

 
 
6 and tasks 
 
Activities and tasks should be conducted
the planning stage—or earlier, in accordance 
 
• At senior management level, the develo

activities should be conducted with due re
• At supervisory and management level, 

involve many tasks) will normally take the 
• At the work-site level, writt

instructions, issued in accordance 
simultaneous operations procedures, lock-

 
Management should ensure, and be respo
according to relevant procedures. This responsibilit
implementation of policies and plans inclu
met and that performance criteria and control limits are 
ontinuing adequacy of the HSE performance of the company through monitoring activities (see 
ection 6.2). 

.2 Monitoring 

This section 
addresses how 
activities are to 
be performed and 
monitored, and 
how corrective 
action is to be 
taken when 
necessary 
 

.1 Activities 

 according to procedures and work instructions developed at 
with HSE policy: 

pment of strategic objectives and high-level planning 
gard for the HSE policy. 
written directions regarding activities (which typically 
form of plans and procedures. 

en directions regarding tasks will normally be in the form of work 
with defined safe systems of work (e.g. permits to work, 

off procedures, manuals of permitted operations). 

nsible for, the conduct and verification of activities and tasks 
y and commitment of management to the 

des, amongst other duties, ensuring that HSE objectives are 
not breached. Management should ensure the 

c
s
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The company should maintain procedures for monitoring relevant aspects of HSE performance and for 
establishing and maintaining records of the results. For each relevant activity or area, the company 

; 
 establish, document and maintain measurement quality control procedures; 

 measurement systems from unauthorized adjustments or damage. 

or both active and reactive monitoring. Active monitoring provides 

g near-miss incidents, ill-health or environmental damage) that have occurred and provides 

 extent of compliance 
 planned objectives and 

 relevant contractor and procurement records, the results of audits and reviews 
 

 Situations of non-compliance may be identified by the monitoring programme, through 
ommunications from employees, contractors, customers, government agencies or the public, or from 

dures for such investigation and corrective action, by which the 
anagement of the individual function or activity concerned, in consultation with the management 

 Determine the causation sequence and likely root cause. 

re of the noncompliance. 
 Apply controls to ensure that any preventive actions taken are effective. 

s to prevent recurrence, communicate changes to relevant 

 

should: 
 
• identify and document the monitoring information to be obtained, and specify the accuracy 

required of results; 
• specify and document monitoring procedures, and locations and frequencies of measurement
•
• establish and document procedures for data handling and interpretation; 
• establish and document actions to be taken when results breach performance criteria (see 

sections 4.4, 4.5 and 6.4); 
• assess and document the validity of affected data when monitoring systems are found to be 

malfunctioning; 
• safeguard
 
Procedures are required f
information in the absence of any incident, ill-health or damage to the receiving environment. It 
includes checking that HSEMS requirements (e.g. procedures) are being complied with, and that 
objectives and performance criteria are met. Reactive monitoring provides information on incidents 
(includin
insights into the means of preventing similar incidents in the future. 
 
6.3 Records 
 
The company should maintain a system of records in order to demonstrate the
with its HSE policy and its requirements, and to record the extent to which
performance criteria have been met. 
 
Procedures should be maintained to ensure the integrity, accessibility and control of such records—
which should include
(see section 7), training records (see section 3.4.2) and employee medical records.
 
The retention times of records should be established and recorded, and procedures should be 
maintained regarding their availability and confidentiality. 
 
6.4 Non-compliance and corrective action 
 
The company should define the responsibility and authority for initiating investigation and corrective 

ction in the event of non-compliance with specified requirements relating to the HSEMS, its operation a
or its results.
c
investigations of incidents (see sections 6.5 and 6.6). 
 
The company should maintain proce
m
representative, should: 
 
• Notify the relevant parties. 
•
• Establish a plan of action or an improvement plan. 
• Initiate preventive actions commensurate with the natu
•
• Revise procedures to incorporate action

personnel and implement them. 
 
 
 



 

 
 
 
 
6.5 Incident reporting 
 
The organization should maintain procedures for the internal recording and reporting of incidents which 
affected, or could have affected, HSE performance, so that the relevant lessons can be learned and 
appropriate actions taken (see section 6.6). 
 
There should be a defined mechanism for the reporting of incidents to regulatory bodies, to the extent 
required by law or to such greater extent as the policy of the company on external communication may 
require. 
 
6.6 Incident follow-up 
 
Both the immediate circumstances of the incident, and the underlying HSEMS weaknesses which 
caused it, should be identified to enable judgments to be made by those responsible for authorizing 
the necessary follow-up action. 

he mechanism and responsibilities for follow-up of incidents should be clearly defined. The 
echanism should be broadly similar to the procedures for implementing corrective action in cases of 

e HSEMS (see section 6.4). 

 
T
m
non-compliance with th
 
The defined responsibilities for follow-up of an incident should be appropriate to the severity of its real 
or potential consequences. 
 
 
 
 



7 Auditing and reviewing

 
 
 
7.1 Auditing 
 
The company should maintain procedures for audits to
control, in order to determine: 
 
• Whether or not HSE management sy

arrangements, and are implemented effectively. 
• The effective functioning of the HSEM

performance criteria. 
• Compliance with relevant legislative requir
• Identification of
 

or this purpose, it should maintain an audit plan, dealing with the following: 

ivities and areas to be audited. Audits should cover the operation of the HSEMS and 
t of its integration into line activities, and should specifically address the following 

ent; 
planning; 

 

 
 
 

This section 
addresses the 
periodic assessment 
of system 

ance, 
ness and 
 suitability. 

perform
effective
inherent

 be carried out, as a normal part of business 

stem elements and activities conform to planned 

S in fulfilling the company’s HSE policy, objectives and 

ements. 
 areas for improvement, leading to progressively better HSE management. 

F
 
 Specific act

the exten
•

elements of the HSEMS model: 
n organization, resources and documentation; 
n evaluation and risk managem
n 
n implementation and monitoring. 



• Frequency of auditing specific activities/areas. Audits should be scheduled on the basis of the 
contribution or potential contribution of the activity concerned to HSE performance, and the results 

he following points should be covered: 

dited to enable objective and impartial judgment; 
; 

 range of specialists. 
ologies for conducting and documenting the audits, which may involve the use of 

erviews, measurements and direct observations, depending on the 

d, who should take timely action on reported corrective actions and 
rting should address: 

conformity or nonconformity of the HSEMS elements with specified requirements; 
erformance criteria to be met; 

rective actions from previous audits; 

commendations. 

tability and effectiveness. The review should specifically, but 

ergency planning. 

lementation of 

 be used to reinforce continuous efforts to improve HSE performance. 

of previous audits. 
• Responsibilities for auditing specific activities/areas. 
 
Audit protocols and procedures should be established and maintained. 
T
• Allocation of resources to the auditing process. 
• Personnel requirements and specifically that the audit team has: 
n adequate independence from activities au
n the necessary expertise in relevant disciplines
n support, if necessary, from a wider
• Method

questionnaires, checklists, int
nature of the function being audited. 

• Procedures for reporting audit findings in a controlled manner to those responsible for the 
activity/area audite
opportunities for improvement (see section 6.6). Repo

n 
n effectiveness of the implemented HSEMS in enabling objectives and p
n implementation and effectiveness of cor
n conclusions and recommendations. 
• System for auditing and tracking implementation status of audit re
• Distribution and control of audit reports. 
 
7.2 Reviewing 
 
The company’s senior management should, at appropriate intervals, review the HSEMS and its 
performance, to ensure its continuing sui
not exclusively, address: 
 
• The possible need for changes to the policy and objectives, in the light of changing circumstances 

and the commitment to strive for continual improvement. 
• Resource allocation for HSEMS implementation and maintenance. 
• Sites and/or situations on the basis of evaluated hazards and risks, and em
 
The review process should be documented, and its results recorded, to facilitate imp
consequent changes. 
 
Reviews should
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex: definitions 
 
 
 

ccident 
 

ee ‘incident’ 

s low as reasonably practicable  

o reduce a risk to a level which is ‘as low as reasonably practicable’ involves balancing reduction in 
sk against the time, trouble, difficulty and cost of achieving it. This level represents the point, 
bjectively assessed, at whi r reduction measures 

become unreasonably dispro ined. 
 
Company 
 
An organization engaged, as principal or contractor, directly or indirectly, in the exploration for and 

 of oil and/or gas. For bodies or establishments with more than one site, a single site may be 
defined as a company. 

nvironment 

he surroundings and conditions in which a company operates or which it may affect, including living 

 direct or indirect impingement of the activities, products and services of the company upon the 
t, whether adverse or beneficial. 

n of the environmental significance of the effects of the company’s activities, 
roducts and services (existing and planned). 

azard 

ng ill health or injury; damage to property, plant, products or the 
nvironment; production losses or increased liabilities. 

esignates activities, personnel or measures that have been identified as vital to ensure asset 
 mitigate adverse HSE effects. 

n independent, systematic and documented process of objectively obtaining and evaluating verifiable 
 to determine: 

whether the HSEMS and its results conform to the audit criteria; 

afety and environmental policy and objectives. 

ealth, safety and environmental (HSE) management documentation  

A

S
 
A
 
T
ri
o ch the time, trouble, difficulty and cost of furthe

portionate to the additional risk reduction obta

production

 
E
 
T
systems (human and other) therein. 
 
Environmental effect 
 
A
environmen
 
Environmental effects evaluation 
 
A documented evaluatio
p
 
H
 
The potential to cause harm, includi
e
 
 
Health, safety and environmental-(HSE-) critical 
 
D
integrity, prevent incidents, and/or to
 
Health, safety and environmental (HSE) management audit 
 
A
evidence
• 
• whether the system is implemented effectively; and 
• whether the system is suitable to achieve the health, s
 
H
 



The documentation describing the overall health, safety and environmental management system, and 
making reference to the procedures for implementing the company’s health, safety and environmental 

anagement plan. 

ealth, safety and environmental (HSE) management plan 

ental objectives. 

of the health, safety and 
nvironmental management system and its implementation, in relation to health, safety and 

environmental management system (HSEMS) 

ures, processes and resources for 
plementing health, safety and environmental management. 

ts itself to achieve, and which should 
e quantified wherever practicable. 

 public statement of the intentions and principles of action of the company regarding its health, safety 
ctives. 

hose aspects of the overall management function (including planning) that develop, implement and 

n event or chain of events which has caused or could have caused injury, illness and/or damage 
 (The word ‘accident’ is used by some writers and 

rganizations to denote an incident which has caused injury, illness and/or damage, but the term also 

 embraces the concept of 
ccident’.) 

aintain (procedures) 

sed in these Guidelines should be understood to mean ‘establish and 
aintain’ if the procedure which is to be maintained does not yet exist. 

onitoring activities 

 criteria describe the measurable standards set by company management to which an 
ctivity or system element is to perform. (Some companies may refer to performance criteria as ‘goals’ 

m
 
H
 
 
A description of the means of achieving health, safety and environm
 
Health, safety and environmental (HSE) management review 
 
The formal review by senior management of the status and adequacy 
e
environmental issues, policy, regulations and new objectives resulting from changing circumstances. 
 
Health, safety and 
 
The company structure, responsibilities, practices, proced
im
 
Health, safety and environmental (HSE) strategic objectives 
 
The broad goals, arising from the HSE policy, that a company se
b
 
Health, safety and environmental (HSE) policy 
 
A
and environmental effects, giving rise to its strategic and detailed obje
 
Health, safety and environmental (HSE) management 
 
T
maintain the HSE policy. 
 
Incident 
 
A
(loss) to assets, the environment or third parties.
o
has connotations of ‘bad luck’ in common speech, and is therefore avoided by others. In these 
guidelines, only the term ‘incident’ has been used—in the above sense which
‘a
 
M
 
The term ‘maintain’ as u
m
 
M
 
All inspection, test and monitoring work related to health, safety and environmental management. 
 
Performance criteria 
 
Performance
a
or ‘targets’.) 
 



Practice 
 
Accepted methods or means of accomplishing stated tasks. 

rocedure 

 documented series of steps to be carried out in a logical order for a defined operation or in a given 

of the chance that a specified undesired event will occur and the severity of the 
onsequences of the event. 

creening criteria 

he values or standards against which the significance of the identified hazard or effect can be judged. 
 be based on sound scientific and technical information and may be developed by the 

ompany and industry bodies, or provided by the regulators. 

 
P
 
A
situation. 
 
Risk 
 
The product 
c
 
S
 
T
They should
c
 
 



 

( 82و جايگزيني ماده ي )  HSEضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رويه هاي مديريت    -2 وستیپ

اختصاصي  EP ،PC ،EPCدر شرايط عمومي قراردادهاي همسان  HSEالزامات و رويه هاي مديريت 
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  استانداردها و مهندسي گذاري

 HSEعامل غير پدافند و 
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گذاريسياست كل اداره

 HSEكل اداره

 سال انتشار

ا��ا��ت
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     ا��ا� د��را�
	� و ��ا��

��� �� رو� و ا��ا��ت�� HSE   
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  استانداردها و مهندسي سياستگذاري كل اداره

 عامل غير پدافند و HSE كل اداره
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��� �� رو� و ا��ا��ت ا��ا� د��را�
	� و ��ا���� HSE � ارداد�� ! "#$% "&'    

با هدف  و " اختيارات وزارت نفت وظايف وقانون  "ب  "بند 6اختيارات مصرح در جزء با استناد به وظايف و

 HSEهاي اجرايي در ارتقاء سطح  ودستورالعمل ها اجراي سياستهاي تدوين رويه پشتيباني از وهماهنگي 

سالمت،  در راستاي اجراي مصوبه شوراي مركزي و اين قانون "الف "بند 4 مذكور درجزء ،درصنعت نفت

و   HSEهاي مديريت رويه ودر اجراي الزامات  جدي گيري و جهت وزارت نفت )سالم( ايمني و محيط زيست

اين ضوابط و الزامات  هاي صنعت نفت، و پيمان اسناد مناقصهاين موضوع در كليه قانوني  كامل وبيني  پيش

 مدارك مناقصه و دركليه مراحل تهيه اسناد، ذيل ضوابط و الزامات رعايت و استفاده تدوين گرديده است و

 ،)EPC,EP,PC(نظام اجرايي متوسط و بزرگ اعم از قراردادهاي  ،غير همسان هاي همسان، اجراي پيمان

 . الزامي است نفتادارات تابعه وزارت  ها و شركتهاي توأم صنعت نفت در مشاوره و پيمان خدمات، تعميرات،

عـالوه بـر   خواهد گرفت،  قراراسناد پيمان نيز ضمائم جزئي از مدارك مناقصه و جزئي از  ضوابط و الزاماتاين 

و مناقصـه   )كارفرمايان( و مشاورين آنها گزاران هاي مناقصهمسؤليت و تكاليفتوضيح  ضوابط و الزاماتآن، اين 

هـاي  تهيـه و تنظـيم اسـناد و مـدارك مناقصـه و پيمان     مراحـل   در بايد است كه )مشاوران و پيمانكاران(گران 

بـا قـانون    بايد عاري از هرگونه ابهام و تناقض تهيه شده مدارك و اسناد .رعايت نمايند را آنهااجراي  و مختلف

از اسناد، قيمت گران بتوانند با برداشت يكسان و صحيح  بطوريكه مناقصه ،باشد ديگر قوانين مرتبط مناقصات و

مندرج در اين  HSE الزامات .اقدام نمايندتعيين شده ي ها تعهدات و مسئوليتمطابق پيشنهادي خود را ارائه و 

درج الزامـات   وگرفتـه  قـرار  و مناقصه گـران  نظر مناقصه گزاران مورد شيوه نامه به عنوان حداقل الزامات بايد 

  . ، بالمانع استعدم تعارض با مفاد اين ضوابط در صورتپيمان شرايط خصوصي و پيوستهاي  درتكميلي 
  

  »هاي كارفرمايان و پيمانكاران تكاليف و مسؤليت «
  

  هاي كارفرمايانمسؤليت -1

را بـا تعيـين   "كارفرمـا  HSEهـاي نظـام مـديريت    مجموعه الزامات و رويـه "تابعه بايد  ادارات و شركت ها 1- 1

 بـزرگ تهيـه و ضـميمه اسـناد و     در قراردادهاي متوسط و HSE اهدافهمسو با هاي اضطراري و لويتوا

  .مدارك مناقصه و پيمان نمايند

 «مرحله ارزيابي كيفـي مناقصـه گـران از تـوان     برگزاري تشريفات مناقصه درهاي تابعه در هنگام شركت 2- 1

 .اطمينان حاصل نمايند » اكارفرمنظر مورد  HSE هاي نظام مديريت اجراي الزامات و رويه

الزامات و رويه هـاي   «اجراي مجموعه  حسنكارفرما كليه وظايف مربوط به نظارت بر  HSEنماينده امور  3- 1

  . را به عهده دارد»  HSEنظام مديريت

غير مجـاز   و اعالم قبول آن پيمانكار HSE PLAN شروع به كار قبل از ارائه تجهيز كارگاه و صدور دستور 4- 1

  .خواهد بود

صـالحيت   داراي مهـارت و  اركنـان وي ك نظارت و كنترل نمايند كه كليه پيمانكاران و هاي تابعهشركت  5- 1

 HSEكـه توسـط امـور     HSE تخصصـي  وقبل از شروع به كار بايد در كالسهاي آموزشي توجيهي  بوده و

 .اقدام نمايند هاشود شركت نموده و نسبت به اخذ تأييديه گذراندن اين دورهكارفرما تعيين مي

تقسيم از  تعيين و را مشاوران مسؤليت هاي پيمانكاران و مشاركت ها حدود تعهدات و دركنسرسيوم ها و 6- 1

  .بين ايشان اجتناب گردد  HSE مسؤليت



                                                                                                                              

٣ 

  

��� �� رو� و ا��ا��ت ا��ا� د��را�
	� و ��ا���� HSE � ارداد�� ! "#$% "&'    

الزامـات و رويـه هـاي نظـام      «راي مجموعـه  اجـ  نظـارت بـر   يـا  واگـذاري انجـام و   درشركت هاي تابعه  7- 1

  . بالمانع مي باشد كارفرما مورد تاييد و هاي داراي صالحيتبه شركت»  HSEمديريت

الزامـات و رويـه هـاي     «منابع مالي جهت اجراي مجموعـه   تخصيص و مينأت ادارات تابعه از ها وشركت  8- 1

  .حاصل نمايند اطمينان » HSE  نظام مديريت

روش هـاي   مـدارك فنـي و   عدم مغايرت اسناد و موضوع پيمان از يادارات تابعه قبل از اجرا ها وشركت 9- 1

  .اطمينان حاصل نمايند » HSEالزامات و رويه هاي نظام مديريت «مجموعه  اجرايي با

رويه هـاي مـديريت    ادارات تابعه مكلف هستند جدول جرايم ناشي از عدم اجراي الزامات و ها وشركت 10- 1

HSE را در شرايط خصوصي پيمانها و قراردادها با ذكر مصاديق در جدول مربوطه تكميل نمايند. 

  

 HSEنيروي انساني  لوازم وماشين آالت،  تجهيزات، -2

دسـتگاهها و لـوازم و    آالت،فعاليـت هـا، ماشـين    هـاي مقـادير خـدمات و   رديف كارفرمايان بايد ليست و 1- 2

هاي اجراي منديكليه نياز مصالح و لوازم و تجهيزات مصرفي، نيروي انساني و و تجهيزات غيرمصرفي، مواد

-را بر اساس نيازمندي پيمانموضوع تعهد پيمانكار در  اختصاصي HSEهاي نظام مديريت الزامات و رويه

و  مطابق با شرايط عمومي پيمان) مشاوره و تعميرات ،اعم از كارهاي اجرايي، خدمات(پيمان  هاي واقعي

حجـم  پيمان، متناسب بـا   در پيوستمندرج  »كارفرما HSE هاي نظام مديريت مجموعه الزامات و رويه «

موضوع پيمـان   در فعاليت ها ، مخاطرات و ريسكماهيت مدت، شرح كار، نوع و، بزرگ متوسط و قرارداد

 اختصاصـي  هـاي  و به تفكيك در پيوست كارفرما متناسباً HSEو پس از اخذ تأييديه نماينده  نموده تهيه

  .جزء مدارك پيمان، ضميمه اسناد مناقصه نمايند درج و مرتبط

از  HSEهاي لوازم مصرفي و غير مصرفي جهت اجراي الزامات و رويه چنانچه اقالمي از تجهيزات، مواد و  2- 2

 .در پيمان معين گردد با تعهدات كارفرما گردد در پيوست مرتبططرف كارفرما به پيمانكار تحويل مي

و ريسـك  مدت پيمـان، تعـداد نيـروي انسـاني پـروژه و مخـاطرات        و كارفرمايان با توجه به حجم، مبلغ  3- 2

نيز  پيمانكار و HSEنحوه سازماندهي و نمودار سازماني  به تعيين حداقل نيروي انساني، سبتها، ن فعاليت

 .پيمان نمايند ضميمه پيوست مرتبط در شرايط احراز صالحيت اين نيروها اقدام نموده و

 

   هاپرداخت همسنگ سازي قيمت ها وتعيين برندگان مناقصه و نحوه محاسبه و -3

هاي نظـام   ، قيمت اجراي الزامات و رويهاعم از يك مرحله اي يا دو مرحله اي در مرحله برگزاري مناقصه 1- 3

درنظر گـرفتن   با. پيمان اخذ گردد به منضم اختصاصي بر اساس جداول پيمان اختصاصي HSEمديريت 

جـداول   جمع حاصل شده از كيفيتي، جمع قيمت پيشنهادي ناخالص مقطوع پيمانكار ساير عوامل فني و

 موضـوع با قيمت پيشنهادي پيمانكـار جهـت اجـراي     اختصاصي HSEهاي اجراي الزامات  مقادير و قيمت

هـا، برنـده    سازي قيمت جمع بسته شده و مجموع مبالغ بدست آمده در مرحله مقايسه و همسنگ قرارداد

 .نمايد مناقصه را مشخص مي

بـدون در نظـر    پيمـان  اختصاصـي  HSEديريت هاي نظام م الزامات و رويه خدمات پيشنهاد قيمت اجراي 2- 3

بايد بـه تفكيـك   ) تجهيزات دستگاهها و از قبيل ماشين آالت، ( گرفتن قيمت خريد كاالهاي غير مصرفي
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مقـادير و قيمـت هـاي اجـراي الزامـات و       اختصاصـي  در جـداول  برگ پيشنهاد قيمت و بطور مجزا و در

هـاي اسـناد مناقصـه تسـليم      توسط پيمانكـار درج و در پيوسـت   اختصاصي HSEهاي نظام مديريت  رويه

  .كارفرما گردد

بـه   اختصاصـي  HSEفعاليت هاي اجـراي الزامـات    مين اقالم مصرفي و خدمات وأت نحوه پرداخت هزينه  3- 3

 . شرايط خصوصي پيمان توسط كارفرمايان تعيين گردد مرتبط واختصاصي پيوست جداول در تفكيك 

بدون اعمال ضرايب فقط بـر اسـاس    اختصاصي HSEهاي اجراي الزامات و رويه هاي نظام مديريت  هزينه 4- 3

پـس از   نامـه و  شرايط خصوصي مذكور در اين شـيوه  3-9، مطابق بند پيمان منضم به اختصاصي جداول

ساير اسناد و مدارك  وجود نرخ در پرداخت مي شود و از تكرار پرداخت به دليلو قراردادي  كسور قانوني 

 .پيمان خودداري گردد

اسـتفاده   1395 منتشره قبل ازسال ،وزارت نفت قراردادهايي كه از فهرست هاي بهاي قيمت وردآدر بر :تبصره

اين شيوه ) 3(به روش پيش بيني شده در بنداختصاصي قرارداد  HSEاخذ قيمت براي اجراي الزامات  شود،مي

  .نامه مجاز نخواهد بود

هـاي نظـام   اجـراي الزامـات و رويـه   و رعايت نيز  و HSEو خدمات  فعاليتانجام هرگونه مسؤليت و تعهد  5- 3

مين هرگونـه  أو همچنـين تـ   پيمانموضوع  ها و عملياترديف جهت اجراي پيمان عمومي HSEمديريت 

-آن در قيمت هزينه و بوده پيمانكار در تعهد و به عهده آالت و اقالم مصرفي و غير مصرفي ماشين ،لوازم

 .مستتر استبراي اجراي موضوع قرارداد  وي هاي پيشنهادي

 

  ها ريسك مخاطرات و -4

توجه بـه حجـم    با اجراي موضوع پيمان تعيين برآورد اوليه سطح ريسك و مستندات و جدول مخاطرات 1- 4

پيمـان،   تهيه شده و در پيوست مـرتبط در  كارفرما  HSEامور توسط نماينده بزرگ قراردادهاي متوسط و

اين جداول صرفا به منظور آگاهي اوليه پيمانكار از مخاطرات  شودمتذكر مي. ضميمه اسناد مناقصه گردد

آن دسـته از مخـاطراتي كـه     آنها بويژه خطرات و پيش بيني كنترل ريسككامل شناسايي  مرتبط بوده و

مي باشد بـر  ) هاي كاري خاصرويه /همانند بكار گيري ماشين آالت (ناشي از عملكرد تخصصي پيمانكار 

 . پيمانكار استو هزينه عهده 

 مراحل انجام كـار ارزيـابي ريسـك بـا اسـتفاده از روش هـاي متـداول و        در قراردادها پيش بيني شود در 2- 4

گزارش  هاي انجام كار توسط پيمانكاران انجام شده ومحل درييد كارفرما أو مورد ت متناسب با ماهيت كار

  .گيرد كارفرما قرار (HSE)آن در اختيار نماينده 

 

  HSEشرح كارهاي پيمان و خدمات -5

 HSEهاي نظـام مـديريت    اي تهيه و تنظيم گردد كه آثار اجراي الزامات و رويهها به گونهشرح كار پيمان 1- 5

تعميراتـي بـه وضـوح     بهـره بـرداري و   در اسناد و مدارك شرح كار در كليه مراحل و زمان هاي اجرايـي، 

  .مشهود باشد
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زيست محيطي هستند بـه  هايي كه مشمول انجام مطالعات ارزيابي اثرات خدمات پيمان پروژه شرح كار و 2- 5

بيني شده در تمهيدات زيست محيطي پيشراهبردها، اقدامات و  چنانچه اي تهيه و تنظيم گردد كهگونه

 .گردددرج در شرح كار و خدمات  بايد توسط پيمانكار انجام شود، به روشني مطالعات

 

  هاي پيمانكاران مسؤليت   -6

الزامـات و   «اجـراي كامـل    ويكپارچـه   سيسـتم مـديريت   و HSEمديريت  استقرار نظامپيش بيني شود  1- 6

 .باشدبه عهده پيمانكار مي » كارفرما HSEهاي نظام مديريت  رويه

 دركارفرمـا  مقابله با شـرايط اضـطراري    و مانورهاي هالزام پيمانكار به تبعيت از رويه ها و دستور العملا  2- 6

  .پيمان درج گردد اسناد و شرايط

 مين نفرات داراي تخصص شغلي و مهارت كافي وأت ساختار سازماني مناسب و خصوصپيمانكار در الزام   3- 6

  .درج گردداسناد  در هااجراي ايمن فعاليت

بر عهـده پيمانكـار    HSEهاي نظام مديريت  خسارت ناشي از عدم اجراي الزامات و رويهپيش بيني شود   4- 6

  .خواهد بود

گيري از آسـيب هـاي   پيش وبيماريهاي شغلي  ،حوادث كنترل اعمال مديريت ريسك و در الزام پيمانكار  5- 6

  . درج گردد اسناد در زيست محيط وارده به تجهيزات و

شـركت هـاي تابعـه طـرف قـرارداد       يهادستورالعمل و پيمانكاران بايد كليه استانداردهابيني شود پيش  6- 6

ضمن درك  و نمودهمطالعه را  »كارفرما HSEهاي نظام مديريت  الزامات و رويه « اجراي كامل درخصوص

  .ها را ايجاد نمايندكارگيري اين استانداردها و دستورالعملو كارهاي الزم به منظور به سازكامل آن، 

مشاوران از  پيروي پيمانكاران وكارفرما،  و رويه هاي ماتاالز، عالوه بر استانداردها، ضوابطبيني شود پيش 7- 6

 .لزامي استا  HSE  با سازمان هاي مرتبط ونامه هاي دولتي آيين مقررات و قوانين،

با تغيير پيمانكار ممكن است ) هاي حجمي و خدماتينظير پيمان(ها با توجه به اينكه در برخي از پيمان  8- 6

نيروهاي پيمانكار تغييري نداشته باشند، پيمانكار جديد موظف اسـت بـراي ايـن كاركنـان نيـز معاينـات       

بايد  با هماهنگي كارفرما، پيمانكار جديد. كارفرما اعالم نمايد HSEشغلي را انجام داده و نتيجه را به امور 

 . هاي پزشكي كاركنان از پيمانكار قبلي انجام  دهدت دريافت پروندهاقدامات الزم را جه

 

  مسؤليت هاي مشاوران -7

هاي نظـام مـديريت    اي تهيه و تنظيم گردد كه آثار اجراي الزامات و رويهشرح خدمات مشاوران به گونه  1- 7

HSE پايـدار پـيش    برداري به صورتاجرا و بهرهطراحي،  مراحل پديدآوري اسناد و مدارك مهندسي، در

  .بيني و نهادينه گردد

 

  ضمانت اجرايي مدارك مناقصه و و هماهنگ بودن اسناد -8

مجموعـه   ،هـا در پـروژه  HSEهـاي نظـام مـديريت     رويه پشتيباني از اجراي الزامات و در جهت حمايت و 1- 8

حـق فسـخ    يـا  خسارات و قبيل اخذ جرائم و پيمان از ضمانت اجرا از در هاي پيمانكار مسؤليت تعهدات و

 .برخوردار باشد
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در خصـوص   مشـاوران  و ارزيـابي عملكـرد پيمانكـاران    مميـزي و  كارفرمايان در پايان هر پيمان گزارش  2- 8

شـركت اصـلي    HSEمديريت را به  HSE انجام الزامات مسؤليت هاي پيمان و چگونگي اجراي تعهدات و

 HSEهاي اصلي پس از ارزيابي و جمع بندي، گزارش نهايي عملكرد شركت HSEمديريت . ارسال نمايند

پيمانكاران و مشاوران را جهت بررسي در كارگروه تخصصي مربوطه و شـوراي مركـزي سـالم و ثبـت در     

 .ارسال نماينداستاندارها  هندسي وسياستگذاري مو پدافند غيرعامل و  HSEكل ات به ادارسوابق 

  

  در شرايط خصوصي پيمان  HSEالزامات تعيين شرايط بخش  -9

اد شرايط عمومي پيمـان هـاي نظـام    مطابق با مو(پيمان  شرايط خصوصيموارد ذيل در مواد   1- 9

 HSEبـراي اجـراي شـرايط و رعايـت الزامـات       )اجرايي صنعت نفت و قراردادهاي خـدماتي 

اختصاصي در بخش شرايط خصوصي پيمان ديده شود بديهي است كه پيمانكار ملزم به رعايت 

اين بخش بوده و در صورت عدم رعايـت و  مورد نظر در  HSEقواعد و شرح خدمات اختصاصي 

درج الزامـات تكميلـي در    .ي مسئوليت مشابه ساير بخشهاي قرارداد مي باشدااجراي آنها دار

. شرايط خصوصي و پيوستهاي پيمان در صورت عدم تعارض با مفاد اين ضوابط، بالمـانع اسـت  

  )شماره مواد مطابق با نظم ساير مواد شرايط اختصاصي پيمان تعيين گردد(

 اختصاصـي  HSEهاي مربوط به اجراي الزامات و ساير شرايط مربوط بـه رعايـت الزامـات    زينهه -1ماده 

 :پيمان مشخص گرديده است HSE مطابق با شرايط ذيل در پيوست پيمان

-، تجهيزات، لوازم و ابزارهاي غيرمصرفي به عهده و هزينه پيمانكـار مـي  آالتمين كليه ماشين تأ 1 - 1

الت، تجهيزات، لوازم و ابزارهاي غيرمصرفي در پايان اجرا و تحويل آاينگونه ماشين  مالكيت لذا. باشد

هـاي خـدمات و    موضوع قرارداد متعلق به پيمانكار خواهد بود، پـس از اسـتفاده فقـط هزينـه     موقت

  .اين ماده به پيمانكار پرداخت خواهد شد) 2(بر اساس بند  مدت پيمان در بكارگيري آنها

انجـام   هـا،  هاي خـدمات، فعاليـت   هزينههزينه كليه لوازم، مواد و مصالح و تجهيزات مصرفي و نيز   2- 1

، تجهيـزات و لـوازم و سـاير اقـدامات پيمانكـار      آالت ماشينها و بكارگيري نيروي انساني،  مسئوليت

بر  اختصاصي پيمان HSEهاي نظام مديريت جهت اجراي دقيق، كامل و بدون نقص الزامات و رويه

 و زيرمطابق رابطه  پيمان و HSEپيوست  در مندرج اختصاصيقيمت  ول مقادير واجد جمع اساس

كسور قـانوني از طـرف كارفرمـا بـه پيمانكـار پرداخـت       كسرپيمان پس از ......شرايط پيوست شماره

 .خواهد شد

   HSEقيمت پيشنهادي جمع 

  اختصاصي  ناخالص 
*  

1

�
 * 

�1

				��				
 =  

  مبلغ صورت وضعيت

  اختصاصي HSEماهيانه 

T:  بر حسب ماه(مدت اوليه قرارداد( 

P1: مبلغ صورت وضعيت كاركرد ماهيانه پيمانكار  

Pm:  قـرارداد بـدون احتسـاب قيمـت      مبلـغ حاصل از تقسيم (. قرارداددر طول مدت مبلغ متوسط صورت وضعيت ماهيانه

HSE ه قرارداديبر مدت اول ،اختصاصي(  
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 1 ≥بايست ميدر رابطه باال : تبصره
��

��			
  .منظور خواهد شد يك غير اين صورتدر . باشد   

 HSEهـاي نظـام مـديريت    رعايت اجراي الزامات و رويـه  مسؤليت فعاليت و خدمات،انجام هرگونه  1-3

عمليات موضوع ها و رديف ايمن جهت اجراي غيرمصرفي مورد نياز مين اقالم مصرفي وأوت عمومي پيمان

پرداخت مسـتقل بابـت    و هاي پيشنهادي وي مستتر استپيمان در تعهد پيمانكار و هزينه آن در قيمت

 .آن صورت نخواهد پذيرفت

 

   :تعيين مصاديق و شرح اقدامات متقابل و جرائم -2ماده 

-رويه و الزامات از اجراي پيمانكار استنكاف و قصور/ تخلف /مصاديق عدم انطباق  اعالم س از تعيين وپ

مطابق جدول جرائم زيـر اعمـال   اي اخطار جريمه كارفرما، HSEتوسط نماينده امور HSEهاي مديريت 

 وجـاني وارده بـه امـوال     مـالي و  خسارات و خيرأت دريافت خسارت نافي دريافت اين جرائم. خواهد شد

  .باشدكاركنان كارفرما نمي

  

  

  جدول جرائم 

 شرح اقدام و جرايم   اقدام مصاديق مشمول اعمال جرائم

در عملكـرد   HSEمشاهده موارد محدود عدم انطباق جزئي 

  پيمانكار 
 بدون اعمال جريمه HSEابالغ تذكر كتبي  تذكر كتبي

   HSEمشاهده يك مورد عدم انطباق عمده 

در عملكـرد   HSEمشاهده موارد متعدد عدم انطباق جزئـي  

  پيمانكار

  تقصير پيمانكار/ قصور بروز حوادث جزئي ناشي از 

 اخطار اول

 اخطار جريمه اي -1

از صورت وضـعيت مـاه جـاري غيـر قابـل      % 10كسر  -2

 برگشت

  

در عملكـرد   HSEمشاهده موارد متعدد عدم انطباق عمـده  

  پيمانكار

 تقصير پيمانكار/ بروز حوادث ناتوان كننده ناشي از قصور 

 اخطار دوم

 فسخ پيمان اخطار اول قراردادي-1

از صورت وضـعيت مـاه جـاري غيـر قابـل      % 15كسر  -2

  برگشت، 

 ارجاع پرونده پيمانكار به مدير عامل شركت-3

  پيمانكارو HSEضعف عمده در نظام 

  تقصير پيمانكار/ بروز حوادث منجر به فوت ناشي از قصور 

  

اخطار 

  سوم

 .اخطار دوم قراردادي فسخ پيمان-1

غيـر قابـل   از صورت وضـعيت مـاه جـاري    % 30كسر -2

  برگشت،

 ارجاع پرونده پيمانكار به مدير عامل شركت-3

  عدم تمديد قرارداد -4

ارجاع پرونده پيمانكار بـه شـركت اصـلي و شـوراي     -5

  سالم   مركزي 
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  HSEاستنكاف از اجراي  و قصور/ تخلف  شامل جدول برخي مصاديق عدم انطباق

    رديف

  شرح تخلف

 HSE عدم تأمين پرسنل 1

 عدم استفاده پرسنل پيمانكار از لوازم حفاظت فردي 2

 مشاهده اعمال نا ايمن وخطرساز از كاركنان پيمانكار 3

 عدم رعايت مقررات رانندگي توسط خودروهاي پيمانكار 4

 كارفرما HSEاستفاده از تجهيزات و ابزارآالت فاقد تأييد  5

 سوزاندن زباله ها و ضايعات در محل اجراي كار وعمليات/ توليد دود غير عادي  6

 )سند بالست، پشم شيشه(ايجاد ذرات غبار آالينده در مجتمع  7

 بهداشتي/كانالهاي سطحيمواد هيدروكربني در محدوده مجتمع و شبكه / ريخت و پاش مايعات آلوده  8

 زباله در مسير آب باران/ ريخت و پاش ضايعات  9

 آتش سوزي عمده ناشي ازقصور وتقصير پيمانكار/ بروز انفجار 10

 تخريب پوشش گياهي تاسيسات 11

 عدم تشكيل مستمر جلسه كميته حفاظت فني 12

 HSE planعدم طرح و اجراي اقدام كنترلي براي ريسك هاي بارز شناسايي شده در طول پيمان بر اساس  13

 عدم  تجهيز كارگاه به تجهيزات كمك هاي اوليه 14

 بروز بيماري هاي مزمن با اثرات برگشت پذير ناشي از عوامل زيان آور محيط كار 15

 خدام كاركنانقبل از است/ عدم انجام معاينات دوره اي  16

 بروز مسموميت هاي ناشي از آب و غذاي ناسالم در محدوده مسئوليت پيمانكار 17

 بروز بيماري هاي حاد و مزمن با اثرات برگشت ناپذير ناشي از عوامل زيان آور محيط كار 18

 بروز حادثه ناتوان كننده در محدوده كاري پيمانكار 19

 محدوده كاري پيمانكاربروز حادثه منجر به فوت در  20

  :در پيمان HSEآموزشهاي تخصصي  -3ماده

كارفرمـا   HSEتخصصي كه توسط امور  HSEكاركنان پيمانكار حسب ضرورت بايد در كالسهاي آموزشي 

 باالبر تجهيزات و جرثقيل رانندگي مشاغل جهت دوره اين گذراندن. نمايند شركت شود تدارك ديده مي

ه سبك و سنگين ضروري است و جهت نقلي وسايط رانندگان بندي، داربست جوشكاري، مرتبط، مشاغل و

 دوره ايـن . شـد  خواهـد  اقـدام  و ريزي كارفرما و ضرورت، برنامه HSEساير مشاغل حسب صالحديد امور 

كاركنـان پيمانكـار برگـزار شـده و      HSE فرهنگ سطح و آگاهي ارتقاي به كمك منظور به آموزشي هاي

مين نفرات آموزش ديده داراي تخصص شغلي و مهارت كـافي و  أانكار در خصوص تنافي مسئوليتهاي پيم

هزينه برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي از پيمانكار دريافت خواهـد  . اجراي ايمن فعاليت ها نمي باشد

  .شد

��� �� رو� و ا��ا��ت ا��ا� د��را�
	� و ��ا���� HSE � ارداد�� ! "#$% "&'    
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  :لوازم و تجهيزات حفاظت فردي -4ماده 

ييد نمونه أكليه وسايل و تجهيزات حفاظت فردي بايد متناسب با نوع خطر و شدت آن و پس از ت  4-1

كارفرما از محصوالت شركتهاي معتبر انتخاب، تهيـه و در اختيـار كاركنـان     HSEتوسط نماينده 

ر و سـوابق تحويـل وسـايل    پيمانكـار موظـف بـه حفـظ آمـا      HSEنماينـده  . پيمانكار قرار گيـرد 

  .باشداستحفاظي به كاركنان پيمانكار مي

كـه ايجـاد محـدوديت    )مانند ماسك تنفسي(درخصوص افرادي كه بايد از وسايل حفاظت فردي  2- 4

تاييـد   از پـس  و شـده  انجـام  پيمانكار توسط شغلي ويژه معاينات كنند، استفاده كند	تنفسي مي

  .كارفرما از اين گونه تجهيزات استفاده نمايند HSEنماينده امور 

  

  ):Work Permit(پروانه هاي كار -5 ماده

از مسئولين ذيربط كارفرما و بـر اسـاس     (Work Permit )جهت انجام كارهاي ذيل اخذ پروانه كار 1- 5

  :پيمان الزامي است HSEپيوست   HSE ضوابط قيد شده در الزامات و رويه هاي نظام مديريت
   .كار هايو سرد در نواحي عملياتي و محل (Hot Work) كار گرم هرگونه �

  .هر گونه عمليات ورود به فضاي بسته �

  .هر گونه ورود ماشين آالت سبك، سنگين به واحدهاي عملياتي �

  .هر گونه عمليات حفاري وايمن سازي گود �

  .هر گونه عمليات پرتونگاري در محدوده محل اجراي كار و ساير نواحي �

 .عمليات خاص و حساس كه نيازمند كنترل عمليات ويژه باشدهر گونه  �

مـورد اسـتفاده در محـدوده    ) ژه تجهيـزات برقـي   بوي(سيسات عملياتي، كليه ابزار و تجهيزاتأدر ت  2- 5

بايد داراي حفاظت متناسب با طبقه بندي نواحي خطر مربوطه   (Hazardous Area) نواحي خطر

 هـاي  محـل  و فعاليـت  شـرح  به توجه با ادواتي چنين تهيه و بيني بوده و پيمانكار موظف به پيش

  .باشد مي ي و عملياتي مشخص شده در پيمانكار

ييـد  ألحاظ شرايط سالمت جسماني مـورد ت  براي كار در ارتفاع و فضاي بسته گروه كاري بايد از 3- 5

 .باشد

  

  بهداشت الزامات مهندسي   - 6ماده 

  :بپردازد ريموضوعات ز لياز قب يموارد حتشري به بايد و برنامه بهداشت طرح  1- 6
  بهداشت كار در حيطه وظايف و تعهدات پيمانكار هاي شيو پا دهي گزارش زميمكان نيتدو �

  يسالمت كاركنان و عملكرد بهداشت شيپا يبرا هايي هيرو نيتدو �

  تدوين رويه ثبت سوابق بهداشتي كاركنان �

  

 وظايف حيطه در كار محيط هاي آالينده گيري اندازه يا كار بهداشت هايچنانچه نتايج ارزيابي ريسك 2- 6

 حـد  از هـا  آالينـده  ميـزان  بودن باالتر يا و قبول غيرقابل ريسكهاي وجود بيانگر پيمانكار تعهدات و

و پيشـگيرانه   رلـي كنت اقـدامات  فـوق،  ريسـكهاي  نوع به بسته بايد پيمانكار باشد، شغلي استاندارد
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 HSE امـور   تاييـد  از پـس  و تـدوين  كـار  بهداشـت  هايريسكمناسب را به منظور حذف يا كاهش 

 HSEتعيـين شـده توسـط نماينـده امـور      (كارفرما آنها را اجرا نمايد و در مقـاطع زمـاني مشـخص   

  .نمايد سكارفرما منعك HSEگزارش پيشرفت كارها و نتايج اثربخشي اقدامات را به امور ) كارفرما

بـا  ) اعم از كوتاه مدت و بلند مـدت (پيمانكار موظف است قبل از بكارگيري نيروهاي انساني جديد  3- 6

  HSEانجام معاينات شغلي از تناسب آنها با وظايف محوله در بـرآوردن الزامـات سيسـتم مـديريت    

  .اطمينان حاصل كند

كاركنـان  ) قبل از استخدام( موظف است قبل از شروع بكار نتايج معاينات پزشكي شغلي  پيمانكار 4- 6

كارفرما ارسال و از بكارگيري افرادي كه براي شغل مورد نظر مناسب نيستند   HSEخود را به امور

   .اجتناب نمايد

زيـان آور   معاينات بايد بر اساس مخاطرات مشاغل مختلف با توجه به نتايج انـدازه گيـري عوامـل    5- 6

  .محيط كار و بصورت تخصصي انجام شود

 بهداشـتي  ريسكهاي كنترل و پايش ارزيابي، شناسايي، هايپيمانكار موظف است با بكارگيري روش 6- 6

 كاركنان در كار با مرتبط بيماريهاي وقوع از پيمان، مفاد اساس بر خود تعهدات و وظايف حيطه در

  .پيشگيري و از سالمت آنها اطمينان حاصل كند خود

موظف است پس از ابالغ پيمان متناسب با تعداد كاركنان و خطرات انجام كار و نيز فاصله  مانكاريپ 7- 6

محل اجراي كار و عمليات از نقاط استقرار درمانگاه و بيمارستان در شهرها، برنامه خود به منظـور  

پيمـان از قبيـل    HSEمـذكور در پيوسـت    ازيمورد ن يپزشك اورژانس و زاتيامكانات و تجه نيتام

 دييـ و بـه تا  هيـ مـوارد مـرتبط را ته   ريبا كليه لوازم و سا هياول يدرمانگاه، آمبوالنس، جعبه كمكها

  .كارفرما برساند HSEنماينده 

 ياي نسبت به تشكيل پرونـده بهداشـت   پيمانكار موظف است در راستاي انجام معاينات دوره :1تبصره

همچنين پيمانكـار در پايـان هـر دوره انجـام معاينـات، گـزارش آمـار        . كاركنان خود اقدام نمايد يبرا

  .كارفرما قرار دهد HSEبيماريها و عوارض ناشي از كار را در اختيار نماينده امور 

  

  :الزامات حفاظت محيط زيست -7 ماده

 بـه  را خـود  موقـت  بهداشتي سرويسهاي و ها از آشپزخانه يپيمانكار موظف است پساب خروج 1- 7

 يـا  و كـار  اجـراي  محل پساب كانالهاي به آن پساب نشت عدم از و نموده تجهيز تانك سپتيك

 كارفرمـا  تأييـد  مورد و نشتي بدون تانكرهاي با بايد سپتيك تخليه. نمايد حاصل اطمينان خاك

بـا   تواند يم مانكاريپ نيهمچن. پس از اخذ مجوز الزم در اماكن مجاز تخليه نمايد و شده انجام

 و هـا  آشـپزخانه  يپسـاب خروجـ   ،يموافقت كارفرما و بر اساس مقررات اعـالم شـده توسـط و   

  .ديمتصل نما ساتيخود را به شبكه فاضالب درون تاس يبهداشت هايسسروي

كانالها و مسيرهاي آب باران و يا پساب صنعتي و بهداشتي محل اجراي كار نبايد در اثر ريختن  2- 7

   .ضايعات پيمانكار مسدود گرددزباله و 
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 در و نموده تفكيك توليد بدو از را خود هاي پيمانكار موظف است تمام ضايعات و پسماندها و زباله 3- 7

  .نمايد موقت نگهداري مناسبي هاي محل

ي مناسبي ريخته و سطلها و ها كيسه درون را) شهري( عادي هاي زباله هيموظف است كل مانكاريپ 4- 7

خروج  هرگونه پسماند از محل اجـراي كـار   . دفع نمايد كند، يدر همان محلي كه كارفرما اعالم م

  .باشد كارفرما هايبايد مطابق دستورالعمل

 را و غيـره  مصـرف  يكبـار  ظـروف  و پالسـتيك  و كاغـذ  نظير بازيافت قابل هاي زباله ديبا مانكاريپ 5- 7

  .تا تحويل پيمانكار بازيافت شود دينما نگهداري جداگانه بصورت

بايد پايه گياهي داشته  غيره وظروف يكبار مصرف خريداري شده توسط پيمانكار جهت توزيع غذا  6- 7

  .و قابليت تجزيه در محيط را داشته باشد

 ايجاد يروشها ساير يا و ضايعات و هابالهز سوزاندن طريق از هاهرگونه توليد دود و يا ساير آالينده 7- 7

  .باشدمي ممنوع كار اجراي محل در بالست سند عمليات طريق از آالينده ذرات و غبار

 شـبكه  هـاي به خاك، درون كانالها و دريچـه  يدروكربوريه عاتيو ما ييايميهرگونه مواد ش زشير 8- 7

  .اجراي كار ممنوع است يمحلها سطحي آبهاي كانالهاي يا و بهداشتي يا صنعتي پساب

شـده را طبـق طـرح ارائـه شـده در اجـراي        ديتول عاتيپسماندها و ضا هيموظف است كل مانكاريپ 9- 7

بـه   يالزامـات ارائـه شـده توسـط و     ريسـا  ايـ (توسط كارفرما ) HSE(الزامات و رويه هاي مديريت 

شده از محوطه فعاليت خارج كرده و نسبت به مظروف كـردن، بسـته    كيبه صورت تفك) مانكاريپ

 .ديتا تعيين تكليف اقدام نمامطابق الزامات ارائه شده از طرف كارفرما موقت آن  يهدارو نگ يبند

  

  :HSEگزارشات عملكرد   -8ماده 

رئـوس ذيـل در   خود را بـا   HSE مديريت هايپيمانكار موظف است گزارش عملكرد اجراي الزامات و رويه

رئوس مطالبي كه بايد در گزارش . كارفرما ارائه نمايد HSE قرارداد به امور انيماهانه و نيز در پا يبازه زمان

 يهـا  هيـ و رو مـان يپ يخصوص طيپيمانكار لحاظ گردد به شرح مفاد مندرج در شرا HSE ماهانه عملكرد

  .باشد يم مانيپ...  وستيمندرج در پ
  پيمانكار در دوره گزارشساعت كاركرد  -نفر �

   آمار حوادث در دوره گزارش به تفكيك �

  .جويي گزارش ميزان مصرف حاملهاي انرژي و اقدامات كاهش مصارف و صرفه �

   ها گزارش انجام معاينات شغلي با ذكر تعداد كاركنان معاينه شده و آمار مربوط به بيماريهاي شغلي و آسيب �

   كاركنان HSE وضعيت آموزشهاي �

  پيمانكار در ماه مورد گزارش HSE واحد اجراي دست در هاياقدامات انجام شده و برنامهاهم  �

  پيمانكار در دوره گزارش HSEجدول تفكيكي نيروي انساني شاغل در بخش �

  )دفع نحوه/ نوع/ توليدي ميزان( پسماندها وگزارش مديريت پساب  �

 گزارش ماشين آالت موجود در كارگاه پيمانكار �
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  ي مشاوره هاشرايط قرارداد . 10

م بـا مشـاوره   أپيمان هاي تـو  و كليه قراردادهاي مشاورهشرح خدمات شرايط ذيل در تاريخ ابالغ اين سند  از

يا بـه آن   مرتبط درج و عيناً جايگزين ماده ادارات تابعه وزارت نفت  ها وشركت غيرهمسان همسان و اعم از

  :اضافه ميگردد

  HSEالزامات و رويه هاي مديريت ...... ماده 

 بايـد  مشـاور  ،اسناد و مدارك مهندسي، طراحي، اجـرا و بهـره بـرداري    و پديدآوري مراحل تهيه در  .1

 . نمايدبيني و نهادينه صورت پايدار پيشرا به  »كارفرما HSE رويه هاي مديريت الزامات و مجموعه«

پروژه در سـاختار مشـاور طراحـي الزامـي      HSEهماهنگ كننده  معرفي يك نفر ،در مرحله طراحي  .2

 است

 :اقدامات زير اجرا گرددحداقل در طراحي بايد  HSEبه منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط   .3

  

مرحله 

 پديدآوري

 نوع اقدام

امكان مطالعات 

 سنجي

  HSEشناسايي الزامات قانوني 

  HIAو  EIAانجام مطالعات 

  غيرعامل انجام مطالعات پدافند

  مطالعات مكان يابي

  شناسايي مواد خطرناك

 تعيين منطقه ايمن

 طراحي مفهومي

  HSEاطمينان از لحاظ شدن الزامات قانوني 

  PHAشناسايي خطرات فرايندي 

 HSEتدوين مدارك فلسفه طراحي از منظر 

 طراحي پايه

  HSEبازبيني مدارك فلسفه طراحي از منظر 

  PHA شناسايي خطرات فرايندي

و مطالعات ارزيابي ) SLA(ارزيابي و كنترل ريسك با استفاده از مطالعات چرخه حيات 

 كمي ريسك

 يليصطراحي تف

  بازنگري مطالعات شناسايي خطر و ارزيابي ريسك

  فرايند مديريت تغيير

 HSEحصول اطمينان از به كارگيري فلسفه طراحي از منظر 

   

كمي ريسك با استفاده  /در كليه مراحل پديدآوري طرح، اقدامات شناسايي خطرات و ارزيابي كيفي  .4

كارفرمـا صـورت    HSE امـور  از روشهاي رايج و متناسب با نوع پروژه مطابق ضوابط و تحـت نظـارت  

بديهي است ورود به هر مرحله منوط به حصول اطمينان از لحاظ شدن اقدامات پيشـگيرانه و  . پذيرد

اين ارزيابي ريسـك بايـد واحـد    . كنترلي منتج از فرايند شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك مي باشد
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مراحل نهايي ساختمان  فعلي را نيز شامل گردد و در صورت انجام تغييرات در مراحل اتمام طراحي و

  .بازنگري اين مطالعات الزامي است و نصب،

هاي زير بايد تعيين و اجـرا و بـا اسـتفاده از    رويكرد مورد استفاده در كنترل ريسك بر اساس اولويت .5

اطمينان حاصـل  ) ALARPمنطق ( سطح ريسك به محدوده قابل قبول هاي بازبيني، از كاهشروش

  :گردد
  ايمني ذاتي �

  )Passive(هاي غيرفعال سيستم �

  )active(هاي فعال سيستم �

  )procedural(اي هاي رويهسيستم �

  HSEكارفرما برسد و امـور   HSEمورد نظر در طراحي به اطالع امور  HSEكليه كدها و استانداردهاي  .6

  .كارفرما مجاز به اظهارنظر و يا درخواست تغيير هر يك از استانداردها مي باشد

  .رساني بكارگيري مواد خطرناك به عنوان اصل اساسي در طراحي لحاظ گرددرويكرد حداقل .7

  .در طراحي مد نظر قرار گيرد) Inherent Safety(هاي ايمني ذاتي استراتژي  .8

نيز برسد و در صـورت   HSEكليه تجهيزات ايمني اطفاء و اعالم حريق قبل از خريد بايد به تأييد امور  .9

  .بايد صورت پذيردسازنده امكان بازرسي و تأييديه در محل  ،كارفرما HSEنياز و درخواست 

 .فته شودبايد در نظر گر MSDSاطالعات ايمني مواد مورد استفاده در فرآيند  ،در كليه مراحل طراحي .10

هاي جمهوري اسالمي ايـران الزم االجـرا بـوده و    آخرين ويرايش كليه استانداردها، قوانين و آيين نامه .11

 ):محدود به اين موارد نمي شود( برخي از اين قوانين عبارتند از . لحاظ گردد طراحي بايد در 

  قانون مديريت پسماندها �

  هاي اجرايي قانون مديريت پسماندهاآيين نامه �

  استاندارد خروجي فاضالبها �

  هاي منتشره از منابع آلوده كننده هوااستاندارد هيدروكربن �

  استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي �

  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا �

  آيين نامه هاي جلوگيري از آلودگي آب �

  استانداردهاي هواي پاك �

  استانداردهاي آلودگي صوتي �

  خوداظهاري در پايش سازمان حفاظت محيط زيست دستورالعمل �

 هاي وزارت نفتضوابط، آيين نامه ها و دستوالعمل �

اطالعـات كامـل كليـه دورريزهـا     كارفرمـا   HSE رويـه هـاي  بـر اسـاس الزامـات و    مشاور طـراح بايـد    .12

)Effluents ( به شرح ذيل را ارائه نموده و در خصوص انطباق آن با قوانين و مقررات زيست محيطي از

و  Start Up, Shut Downليست دورريزها بايد شـرايط نرمـال ،   . كارفرما تأييديه اخذ نمايد HSEامور 

  . اضطراري را نيز شامل شود
  نام كامل دورريز �

  محل دقيق توليد �

  مقدار دور ريز �
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  فركانس توليد �

  تركيبات احتمالي دورريز �

  حالت فيزيكي دورريز �

  منبع دقيق دورريز �

الزامـات و  « خصـوص اجـراي كامـل    در كارفرمـا  يهـا دسـتورالعمل  و مشاور بايد با كليه استانداردها .13

كـارگيري آنـرا   و ساز و كارهاي الزم به منظور بـه  آشنا باشد  »كارفرما HSEهاي نظام مديريت  رويه

   .ايجاد نمايد

بين المللي استفاده گـردد و بـه    ضوابطدر هرجا كه ضوابط و مقررات ملي وجود نداشته باشد بايد از  .14

كارفرمـا رسـانده    HSEهمين منظور بايد قبل از اعمال اين ضوابط و استانداردها، به اطـالع و تأييـد   

  .شود

هاي هاي ايمني، اطفاء و اعالم حريق، سيستمشامل سيستم HSEهاي مربوط به كليه مدارك و نقشه .15

 HSEپس از تأييد نظارت كارفرما به تأييـد امـور   ... مديريت پساب، پسماند، كنترل، پايش آلودگي و 

 .كارفرما نيز برسد

  

 مسئوليت حسن اجرا  -11

  مهندســي و  معاونــتبــه عهــده   نامــه مشــتركاً  اجــراي ايــن شــيوه  مســئوليت نظــارت بــر حســن    

  .باشد هاي تابعه وزارت نفت ميامور حقوقي شركت پدافند غيرعامل وو  HSEاداره كل 

  

  ابالغ شيوه نامه -12

ها  كليه دستورالعمل ضوابط و الزاماتبا ابالغ اين . باشد از تاريخ  ابالغ الزم االجرا مي ضوابط و الزاماتاين     

در  HSEهـاي مـديريت    مات و رويـه اها و اداراتي كه قبال در ارتباط با اجراي الز خاص شركت مغاير و ضوابط

  .گردد قراردادهاي صنعت نفت ابالغ گرديده است لغو مي
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  فهرست ها وپيوست هانمونه : ضمائم

 HSEهاي نظام مديريت  اجراي الزامات و رويهنياز جهت  مورد مصرفي اقالم فهرست حداقلتهيه  - 1

 ) 1جدول شماره(.اختصاصي پيمان

نياز  مورد )لوازم ها، تجهيزات ودستگاه آالت،قبيل ماشين از( غيرمصرفي اقالم حداقل فهرست تهيه - 2

و الزامات ها و خدمات مورد تعهد پيمانكار در موضوع اجراي  ها، مسئوليت اجراي فعاليت جهت

لوازم اين رديف وجهي  آالت وماشين براي خريد تجهيزات و .اختصاصي HSEهاي نظام مديريت رويه

ذيل اقدام  4پرداخت هزينه استفاده از اين رديف مطابق رديف  در .گرددبه پيمانكار پرداخت نمي

 )3جدول شماره(. واهد شدخ

ها،  اجراي فعاليتمورد نياز جهت  شرايط احراز صالحيت آنها وفهرست حداقل نيروي انساني  تهيه - 3

. HSEهاي نظام مديريت  و رويهالزامات ها و خدمات مورد تعهد پيمانكار در موضوع اجراي  مسئوليت

 )4جدول شماره(

و الزامات ها و خدمات مورد تعهد پيمانكار در موضوع اجراي  ها، مسئوليت فهرست حداقل فعاليت - 4

آالت، تجهيزات و  كارگيري ماشين اين فهرست در ارتباط با به .اختصاصي  HSEهاي نظام مديريت رويه

كارگيري نيروي انساني پيمانكار در بخش اجراي كامل الزامات و لوازم غيرمصرفي و مصرفي و نيز به

با عنايت به ماده مذكور در شرايط عمومي پيمان  اختصاصي پيمان HSEهاي نظام مديريت  رويه

  )2جدول شماره ( .تكميل مي گردد

مصالح، لوازم، تجهيزات و وسايل مصرفي اجراي الزامات و  هاي مواد، مقادير و قيمت) 1شماره(جدول  - 5

كليه اقالم مصرفي پس از ورود به محل اجراي كار در ( اختصاصي HSEهاي نظام مديريت  رويه

 )مالكيت كارفرما خواهد بود

از طريق بكارگيري نيروي انساني، ( هاهاي انجام خدمات و فعاليت مقادير و قيمت) 2شماره( جدول - 6

و اجراي كامل و بدون نقص اجراي الزامات و ) ت، تجهيزات و لوازم غيرمصرفي و مصرفيماشين آال

و لوازم غير مصرفي در پايان اجراي آالت  ماشينكليه تجهيزات،  ، HSEهاي نظام مديريت  رويه

 مالكيت پيمانكار باقي خواهد ماند و پيمانكاران از درج قيمت خريد اينگونه موضوع قرارداد در

 .اري نمايندد، تجهيزات و لوازم در پيشنهاد قيمت خودآالت ماشين
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  ) 1جدول شماره(اختصاصي HSEجهت اجراي الزامات و رويه هاي  تعهد پيمانكار فهرست حداقل لوازم و تجهيزات مصرفي موردنمونه 

  شرح اقالم  رديف
  تعهد هزينه  تعهد تامين

  توضيحات
  پيمانكار  كارفرما  پيمانكار  كارفرما

1  
كاله ايمني، كفش (لوازم حفاظت فردي استاندارد 

  ....)ايمني، البسه كار، دستكش كار و

          

            دستكش محافظ مواد شيميايي  2

            دستكش محافظ حرارت و سوختگي  3

            )محافظ لبه هاي تيز (فلزيدستكش الياف   4

            EAR PLUGتجهيزات حفاظت شنوايي   5

           EAR muffتجهيزات حفاظت شنوايي   6

            high voltageدستكش عايق برق   7

            high voltageچكمه عايق برق   8

            نقاب جوشكاري/ ماسك   9

            عينك محافظ چشم مواد شيميايي  10

            چشم اشعه مضر عينك محافظ  11

            نوار خطر  12

            ماسك فيلتردار نيم صورت  13

            ماسك فيلتردار تمام صورت  14

            ماسك گرد و غبار  15

            فيلتر ماسك  16

            طناب  17

            harnessكمربند ايمني تمام بدن   18

            لباس محافظ در برابر حريق  19

            برقكاله ايمني عايق   20

21  Tube detector مواد شيميايي            

            پايش عوامل زيان آور محيط كار  22

            ملحقات جعبه كمكهاي اوليه  23

            ......................ساير موارد   24
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  )2جدول شماره ( اختصاصي HSEپيمانكار ها و خدمات مورد تعهد ها، مسئوليت فهرست حداقل فعاليتنمونه     

  شرح اقالم  رديف
  تعهد هزينه  تعهد تامين

  توضيحات
  پيمانكار  كارفرما  كارفرما  كارفرما

            )آمبوالنس(خدمات حمل و نقل بيمار   1

            خدمات آتش نشاني  2

            خدمات نجات  3

            ...)برانكارد، تخت بستري و ( خدمات درمانگاه   4

            خدمات تهويه مكانيكي  5

            24Vخدمات تامين روشنايي   6

            خدمات اندازه گيري عوامل زيان آور  7

            خدمات كمكهاي اوليه  8

            خدمات بهداشت آب آشاميدني  9

10  
خدمات حمل و نقل ضايعات و رسوبات صنعتي 

  VACUUM LURRYدستگاه /توسط خودرو

          

            خدمات حمل زباله  11

            خدمات پايش عوامل زيان آور محيط كار  12

           HSEخدمات آموزش   13

14  
فعاليتها و اقدامات تشويقي و توسعه فرهنگ 

HSE  نظير جوايز و....  

          

            بدو استخدام خدمات معاينات  15

            خدمات معاينات دوره اي  16

            خدمات سمپاشي بهداشت محيط اماكن  17

            ساير خدمات حفاظت زيست محيطي  18

            ساير خدمات ايمني و آتش نشاني  19

            صنعتي/ ساير خدمات بهداشت كار   20

            .................ساير موارد   21
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  )3جدول شماره( و عمومي اختصاصي HSEلوازم و تجهيزات غيرمصرفي مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي ماشين آالت، فهرست حداقل نمونه 

  شرح اقالم  رديف
  تعهد هزينه  تعهد تامين

  توضيحات
  پيمانكار  كارفرما  كارفرما  كارفرما

            آمبوالنس  1

            خودروي آتش نشاني  2

            SCBAدستگاههاي تنفسي   3

 AIR LINE/AIR FILTERسيستمهاي هوارسان   4

UNIT  
          

            تجهيزات نجات  5

            ...)برانكارد، تخت بستري و ( تجهيزات درمانگاه   6

            ...)نازل، ،HOSE(اتصاالت آتش نشاني  7

            دستگاههاي تهويه مكانيكي  8

            خاموش كننده هاي دستي پودر  9

            CO2خاموش كننده هاي دستي   10

            خاموش كننده هاي دستي آب  11

            ابزارهاي برش هيدروليك  12

            جكهاي هيدروليك  13

            ترانسهاي كاهنده ولتاژ اينورتور  14

            وينچدستگاه   15

            بي سيم  16

            انواع پمپ هاي تقويت فشار  17

            24Vسيستمهاي تامين روشنايي   18

            نردبان  19

            تجهيزات اندازه گيري عوامل زيان آور  20

            دستگاه گاز سنج پرتابل  21

            جعبه كمكهاي اوليه  22

            مخازن استاندارد آب آشاميدني  23

            سردخانه مواد غذايي  24

            ماسك فرار  25

            VACUUM LURRYدستگاه / خودرو   26

            خودروي حمل زباله  27

توسط نمايندگان كارفرما و يا .... (ساير موارد  28

HSE  كارفرما و ياHSE پيمانكار تكميل گردد(  

          

اختصاصي و  HSEتامين كليه ماشين آالت، لوازم و تجهيزات غيرمصرفي مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي : توضيح

  .باشد عمومي در كليه مراحل اجراي قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار مي
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  )4جدول شماره (اختصاصي وعمومي  HSEنمونه فهرست حداقل نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي 

  تعداد  سمت سازماني  رديف
حداقل 

  تجربه 

حداقل مدرك 

  تحصيلي 
  توضيحات

        1  پروژه دفتر مركزي HSEهماهنگ كننده   1

        1  كارگاه HSEمسئول   2

        1  ايمني  و آتش نشاني كارگاهسرپرست / رئيس  3

        1  صنعتي كارگاه/ناظر  بهداشت كار/ سرپرست/ رئيس   4

        1  سرپرست محيط زيست كارگاه/ رئيس   5

        *  كارشناس ايمني/ كارشناس ارشد   6

        *  صنعتي/كارشناس بهداشت كار/ كارشناس ارشد   7

        *  كارشناس محيط زيست/ كارشناس ارشد   8

        *  درمانگاه پزشك  9

        *  كادر درمانگاه/ بهيار   10

        *  بازرس ايمني  11

        *  آتش نشان  12

        *  مراقب آماده آتش نشاني  13

14  
توسط نمايندگان كارفرما و يا ( .....................ساير موارد 

HSE  كارفرما و ياHSE پيمانكار تكميل گردد(  
  

      

  

  .كارفرما مشخص گردد HSEتعداد مورد نياز بر حسب حجم و ريسك پروژه و تنوع فعاليتها توسط *
  

اختصاصي و عمومي در كليه مراحل اجراي  HSEتامين نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي الزامات و رويه هاي : توضيح

  .باشد قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار مي



ردشرايط عمومي اسناد  HSEالزامات و روهي اهي مدرييت 

اختصاصي  EPC,PC,EPقرارداداهي همسان 

 صنعت نفت

 (و تغييرات الزم االجرا رد ساري مفاد شرايط عمومي 28مته ماده ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 استانداردها و مهندسي گذاريسياست كل اداره

 عامل غيز پدافند و HSE كل اداره

1395: انتشار  سال 



 

  : HSEالزامات و رويه هاي مديريت  -28ماده

همسان  قراردادهاي اسنادرا در  HSEپيمانكار موظف است حداقل الزامات و رويه هاي عمومي  28-1

EPC,PC,EP  را آن صنعت نفت به شرح ذيل رعايت نموده و حداقل مسئوليت هاي ناشي از اختصاصي

  : نيز بپذيرد

كارگران روزمزد پيمانكار اصلي مكلف و ملزم و  يه كاركنان، پيمانكاران فرعي و جزءپيمانكار اصلي و كل  1- 28-1

رويه هاي نظـام   الزامات وها، استانداردها و رعايت و اجراي دقيق به پيروي كامل از مقررات، خط مشي

پيمانكار مكلف اسـت  سن اجراي آن، ح تعهدات واين به منظور انجام . باشندكارفرما مي HSEمديريت 

 الزاماترعايت   به كليه كاركنان خود، پيمانكاران فرعي و كارگران موقت شاغل در اين قرارداد را نسبت

و پيوسـت   خصوصـي  ده، مفاد مندرج در شرايطكارفرما به شرح اين ما HSE رويه هاي نظام مديريت و

HSE  به هر طريق ممكن و مقتضي مطلع و توجيه نموده و آموزشهاي الزم را به آنها ارائه نمايدپيمان . 

پيمانكار موظف است پس از ابالغ پيمان و قبل از تجهيز كارگاه و شروع به كار حـداكثر ظـرف مهلـت              2- 28-1

 . كارفرما اقدام نمايد  HSEبه امور HSE (HSE PLAN)تعيين شده در ابالغيه نسبت به ارائه برنامه 

بـه عنـوان    -رمـا باشـد  كـه مـورد تائيـد كارف    -پيمانكار، موظف است فردي با تجربه و واجد شـرايط را   3- 28-1

  .به كارفرما معرفي كند» HSEمسئول «

پيمانكار موظف است پس از ابالغ پيمان و قبل از شروع كار، حداقل نيروي انساني مورد نيـاز و واجـد     4- 28-1

مقرر در پيوست  HSEرويه هاي نظام مديريت  الزامات وجهت اجراي  HSEصالحيت و نمودار سازماني 

HSE  پيمان را كتبا به امورHSE    كفايـت سـازمان و صـالحيت پرسـنل     . كارفرمـا معرفـي نمايـدHSE 

  .كارفرما برسد HSEپيمانكار پيش از شروع به كار بايد به تأييد نماينده 

تحت / كه توسط  HSEكليه كاركنان پيمانكار قبل از شروع به كار بايد در كالسهاي آموزشي توجيهي   5- 28-1

ما طرح ريزي و به صورت رايگان برگزار مي شود، شركت نموده و تأييديه گذراندن نظارت مستقيم كارفر

حسـب موضـوع پيمـان بايـد در      HSEنحوه برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصـي  . دوره را اخذ نمايند

 . شرايط خصوصي درج گردد

از شروع كار مجهز به كليه كاركنان پيمانكار اصلي، پيمانكاران فرعي و جزء و كارگران روزمزد بايد قبل   6- 28-1

البسـه كـار   . پيمان شوند HSEوسايل و تجهيزات حفاظت فردي بر اساس رويه هاي مذكور در الزامات 

بايد متحدالشكل و متناسب با شرايط جوي محيط بوده و محل فعاليت و نام شركت بـه نحـو مقتضـي    

 . روي آن مشخص شود

تجهيـزات تـامين آب    هـا، رسـتوران،  ر، كمـپ كليه تاسيسات و مستحدثات تجهيز كارگاه شـامل دفـات    7- 28-1

 HSEمطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت و ضوابط و الزامات قيد شده در پيوسـت   آشاميدني و غيره

  .پيمان تجهيز شوند

  .باشداستفاده از كانتينرهاي باربري براي دفتر كار، محل اقامت، رستوران ممنوع مي   8- 28-1

�� رو� و ا��ا��ت ا��ا�  �ا� ���� ��ا	�     ٢٨ ��د� ��� ! HSE " �� EPC,PC,EP )'&�ن)'&�ن)'&�ن)'&�ن $#ارداد



محل اجراي كار اعم از اماكن عمومي، روباز و سربسته اكيدا ممنـوع  استعمال دخانيات در كليه اماكن    9- 28-1

  .مي باشد

حمـل و نقـل كارفرمـا مطـابق      HSEپيمانكار موظف به رعايت الزامات، رويه هـا و دسـتورالعملهاي    10- 28-1

 . پيمان مي باشدHSE پيوست

ي، تجهيزات تحـت  كليه تجهيزات باالبر، جرثقيل، ليفتراك، ابزار و تجهيزات، ماشين آالت، ادوات برق  11- 28-1

قبل از ورود به محل اجراي كار بايد توسط مراجع معتبر مورد بازرسـي   غيرهفشار، سيلندرهاي گاز و 

بكارگيري تجهيزات قبـل از بازرسـي و تأييـد    . قرار گرفته و از سالمت فني آنها اطمينان حاصل گردد

مطلقاً ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخلف ضمن توقف فوري كار، ابزار و تجهيزات مربوطه از 

 . ر خارج خواهد شدمحل اجراي كا

در صورت فعاليت پيمانكار در واحدهاي عملياتي يا مجاورت كارگاه پيمانكار با تاسيسـات عمليـاتي،    12- 28-1

پيمـان   HSEكارفرمـا مطـابق    HSEهـاي  رويـه  الزامات وكار بر اساس شرايط خصوصي و اخذ پروانه

  .الزامي است

ابـزار و لـوازم پيمانكـار حسـب موضـوع       هاي كاري، ماشين آالت،كارفرما از محل HSEنماينده امور  13- 28-1

پيمان به صورت ادواري بازديد و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد نا ايمـن و تخلـف از اجـراي    

موارد نا ايمـن را بـه   / هاي پر مخاطره، گزارش تخلف، ضمن صدور دستور توقف فعاليتHSEالزامات 

  پيمانكار موظـف بـه رفـع فـوري مـوارد      . هد نمودپيمانكار اعالم خوا HSEنماينده كارفرما و نماينده 

باشد و خسارت توقف كار ناشي از اين موضـوع بـر عهـده و هزينـه     تخلفات گزارش شده مي/ نا ايمن

 .پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت

  جام كار نسـبت بـه تهيـه و    پيمانكار موظف است پس از ابالغ پيمان و قبل از شروع كار و در طول ان 14- 28-1

روز رساني طرح و برنامه بهداشتي خود بر اساس مفاد مندرج در شرايط خصوصي پيمان و رويه ها به

  .پيمان اقدام نمايد HSEمندرج در پيوست  HSEو الزامات 

كاركنان شامل معاينات  كليه براي شغلي معاينات پيمانكار موظف است به هزينه خود نسبت به انجام 15- 28-1

و معاينات مراقبتي اقدام و گواهي سالمت ايشان ) حداقل سالي يكبار(اي معاينات دوره -استخدام بدو

 .كارفرما نمايد HSEرا تسليم نماينده امور

 هركدام براي صنعتي بهداشت شناسنامه روز رسانيپيمانكار موظف است نسبت به تهيه، تكميل و به 16- 28-1

  .ها اقدام نمايدها، غذاخوري، آشپزخانهاماكن، اقامتگاهكارگاه از قبيل /  واحدهاي مربوطه از

پيمانكار موظف است نسبت به تشكيل كميته حفاظت فني ماهانه بر اساس مواد قانوني اقدام و نتايج  17- 28-1

 .كارفرما ارائه نمايد HSEو صورتجلسات را به نماينده 

  

  



پيمانكار موظف است كليه كارهاي اجرايي، خدماتي ، تعميراتي و مشاوره خود را مطابق طـرح ارائـه    18- 28-1

شده توسط كارفرما و الزامات مندرج در شرح كار، مفاد مندرج درشرايط خصوصي پيمان و ضوابط و 

پيمان به نحوي انجـام دهدكـه از ريخـت و پـاش      HSEدر پيوست  (HSE)رويه هاي محيط زيستي 

  . مواد، انتشار آلودگي و آسيب به محيط زيست جلوگيري شود

  . پيمانكار موظف است از وسايط نقليه موتوري داراي برگ معاينه فني استفاده نمايد 19- 28-1

پيمانكار موظف است وضعيت ظاهري محل اجراي كار و كارگاه خـود را مـورد توجـه قـرار داده و از      20- 28-1

هرگونه انباشت زباله و ضايعات در كارگاه و محل اجراي كـار خـودداري نمـوده و عمليـات مـديريت      

  .پسماندها را بر اساس الزامات ارائه شده توسط كارفرما اجرا نمايد

پيمانكار در مورد مصرف منابع و مديريت انرژي در محل اجراي كار اهتمـام ويـژه داشـته باشـد و از      21- 28-1

هيزات و ماشين آالت و ايجاد صـدا و مصـرف بيهـوده آب و بـرق و سـوخت      روشن ماندن بيهوده تج

  . خودداري نمايد

اي كار كند كه از هرگونه آسيب به فضاي سبز و پوشش گياهي موجود در محل پيمانكار بايد به گونه 22- 28-1

در صورت اجبار به تخريب پوشش گياهي، دو برابر پوشش گياهي از همان . اجراي كار جلوگيري شود

 .در محل و با رعايت شرايط زيست محيطي توسط پيمانكار ايجاد شودنوع 

خـود را ماهانـه و در    HSEهاي مـديريت  پيمانكار موظف است گزارش عملكرد اجراي الزامات و رويه 23- 28-1

 HSEرئوس مطالبي كه بايد در گزارش ماهانه عملكرد . كارفرما ارائه نمايد HSEپايان قرارداد به امور 

دد به شرح مفاد مندرج در شرايط خصوصي پيمان و رويه هاي مندرج در پيوسـت  پيمانكار لحاظ گر

HSE پيمان مي باشد.  

بايد هماهنگيهاي الزم را با ساير پيمانكاران و يا گروههاي اجرايي كارفرما مرتبط با كار مورد  پيمانكار 24- 28-1

 .، به عمل آورد38نظر به شرح ماده 

در كارگاه، اموال، كارهاي انجام شده و مصالح و تجهيزات، پيمانكار موظف به حفاظت از افراد شاغل  25- 28-1

ماشين آالت، اعم از موجـود در پـاي كـار، انبـار، محـدوده كـار و يـا بيـرون از آن و سـاير امـوال و           

مستحدثات و تسهيالت موجود دركارگاه از قبيـل جـاده هـا، سـاختمانها، فضـاي سـبز و تأسيسـات        

  .زيرزميني است

نصب، در موارد اضطراري كه ايمنـي كاركنـان وكارهـاي انجـام      ساختمان ودر مدت اجراي كارهاي  26- 28-1

شده، مصالح و تجهيزات و ساير اموال و مستحدثات و تسهيالت موجود در كارگاه به مخاطره بيفتـد،  

وارد عمل  ،پيمانكار موظف است بيدرنگ و بدون نياز به دريافت دستور از كارفرما و يا مهندس مشاور

 .حفاظتي و ايمني الزم را بعمل آورد شده و اقدامهاي

  

  

 



شرايط عمومي بر اساس اين الزامات به  به منظور تكميل و يا اصالح سايرتعاريف در موارد ذيل 28-2

  .تعاريف موجود در شرايط عمومي پيمان اضافه مي گردد

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كليه وظايف مربـوط بـه نظـارت بـر      :كارفرما HSEنماينده امور  28-2-1

نماينـده  كارفرما يا در هماهنگي و تحت نظررا » HSEالزامات و رويه هاي نظام مديريت «حسن اجراي مجموعه 

  . به عهده دارد وي

وي به علت عدم اجرا و رعايت  HSEاخطارهايي است كه نماينده كارفرما يا نماينده  :اياخطار جريمه 28-2-2

و  عمومي و اختصاصـي طبـق شـرايط خصوصـي پيمـان      HSEمفادي از تعهدات پيمان و يا عدم اجراي الزامات 

از تعيـين شـده   ائم كننـد و جـر  به پيمانكار ابـالغ مـي  پيمان  HSE پيوست دستوالعمل و الزامات تعيين شده در

  .صورت وضعيت هاي نهايي پيمانكار كسر خواهد شد

اخطارهايي كه در اثر عدم اجراي  :بركناري / خاتمه به تقاضاي كارفرمااخطار قراردادي منجر به  28-2-3

اي، تذكرات و استمرار عدم رضايت از نحوه كار پيمانكار حداكثر در سه  تعهدات پيمان و كثرت اخطارهاي جريمه

  .گردد نوبت توسط كارفرما صادر و به پيمانكار ابالغ مي

 شـرح هاي معمول در انجام  ها و روش تجربيات، اقدامات، شيوه :هاي مناسب و رايج در صنعت روش 28-2-4

 مشابه مورد استفاده قرار كار شرحاي، تخصصي در ارتباط با  هاي حرفه كه عموماً توسط شركت پيمان موضوع كار

تجربه و داليل منطقي و اطالعات هاي خاص با تكيه بر  هاي الزم، كه در زمان ، تسهيالت و بهينه سازيگيرندمي

هاي نوين علمي به منظـور    يا استفاده از شيوه گيري بايد كسب شود، كسب شده يا اطالعاتي كه در زمان تصميم

ها و مدارك فنـي منضـم بـه پيمـان قابليـت اطمينـان، مطـابق         رسيدن به نتايج مطلوب كه منطبق بر استاندارد

 تقويـت اقتصـاد   كارفرمـا و صـرفه جـويي اقتصـادي و     (HSE)محـيط زيسـت    مقررات و الزامات بهداشت، ايمني،

  .مقاومتي كشور  باشد و همچنين مورد تأييد كارفرما قرارگرفته باشند

بـا  » HSEالزامـات و رويـه هـاي نظـام مـديريت      « انجام  مجموعه   :عمومي درپيمان HSEالزامات  28-2-5

ها و روشهاي مهندسي و ايمـن انجـام كـار موضـوع قـرارداد،       و استانداردها و رويه HSEهاي  رعايت دستورالعمل

عمومي با تعهد تأمين كليه اقالم مصرفي و غير مصرفي و نيروي  HSEهزينه انجام الزامات . توسط پيمانكار است

مستتر و يا هزينه هاي عمليات موضوع پيمان ها و فعاليتانساني درقيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي رديف

در اينگونه مـوارد پرداخـت مسـتقل نخواهـد      HSEانجام آنها پيش بيني شده است وكارفرما براي اجراي فرآيند 

  .داشت

اسـت كـه   » HSEالزامات و رويه هاي نظـام مـديريت   «مجموعه  :اختصاصي در پيمان HSEالزامات  28-2-6

ها منضـم بـه پيمـان     هاي كاالي مصرفي، خدمات و فعاليتهزينه انجام آنها درجداول اختصاصي مقادير و قيمت

  .است درج گرديده

  

 



  :تغييرات و اضافات ذيل به برخي مواد شرايط عمومي اضافه مي گردد  28-3

  :تائيدات پيمانكار 28-3-1

قـوانين و مقـررات    كشـور از جملـه   قوانين و مقرراتكليه  عالوه بر اطالع و تائيد نمايدپيمانكار تأييد مي )الف

بنـدي   مسئوليت مدني كاركنان پيمانكار و اشـخاص ثالـث، طـرح طبقـه    بيمه تامين اجتماعي،  و مربوط به كار

بـا اجـراي    هاي مـرتبط  هزينه همچنينحفاظت فني و كارآموزي و  سخت و زيان آور، مشاغلمقررات  مشاغل،

مقـررات زيسـت    قوانين واز ، »كارفرما HSE تهاي مديريو رويه زيستمات بهداشت، ايمني و محيطاالز«كامل

پرداخت خسـارات و   كامالً مطلع بوده و مسئوليتهم  و ساير مصوبات قانونيمحلي   اي، ملي ومحيطي منطقه

نخواهـد   وي الـذكر متوجـه پيمانكـار خواهـد بـود و      فوق و مصوبات مقررات ،قوانين الزامات، عدم اجراي جرائم

و كارفرما هـيچ   متعذر و مدعي گردد نموده و اطالع از قوانين و مقررات مربوطهآگاهي و به عدم  اظهار توانست

   .گونه ارتباط و تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت

آالت  چنانچه كارفرما تشخيص دهد هر يك از ابزارآالت، تجهيزات، وسايل و ماشين نمايدپيمانكار تاييد مي )ب

نمايد، به  از قبول آن خودداري مي و ايمن باشد ناسالم و غيرقابل استفاده و يا ناپيمانكار، و تجهيزات حفاظتي 

كارفرما، با هزينه خود نسبت به تعـويض و   HSEامور  نماينده محض دريافت دستوركتبي ناظر مقيم كارفرما يا

مـورد قبـول كارفرمـا     آالتي كـه  ماشين ابزارآالت، تجهيزات، وسايل و كار اقدام واجراي ها از محل  يا خروج آن

هـا و   اي بابت تعمير، جايگزيني، توقف دستگاه اين صورت پيمانكار حق مطالبه هزينه باشد، جايگزين نمايد، در

 تعهـدات و  تأييـد يـا عـدم تأييـد كارفرمـا موجـب كـاهش        .جابجايي اينگونه ماشين آالت و تجهيزات را ندارد

  .نخواهد شد در پيمان هاي پيمانكار مسئوليت

 HSEدر تأمين و رعايت تعهدات و الزامات  پيمانكار مسئوليت 28-3-2

كـه  جزء فرعي و پيمانكاران  تخلفات و قصور كاركنان خود و افعال، اعمال، يت در مقابلمسئولعالوه بر پيمانكار 

بايد ايشان را موظف به رعايت قوانين و مقررات مربوطه در محل اجراي كار از جمله  ،دنباش در رابطه با پيمان مي

  .و پيمانكار در مقابل آنها نيز مسئوليت خواهد داشت نمايد كارفرما HSEالزامات و رويه هاي مديريت 

   HSEمسئوليت پيمانكار در مقابل تأخير در تأمين تعهدات و الزامات  28-3-4

بر اساس برنامه كلي و تفصيلي به دليل  از ابالغ شروع به كار پيمان انجام تمام يا بخشي از كاركه پس در صورتي

متوقف شـده و يـا بـه     (HSE)هاي مديريت و يا عدم رعايت الزامات و رويه قصور پيمانكار در انجام تعهدات خود

نبـوده و   ن قصـور پيمانكـار  بدو مشمول تمديد مدت پيمان خير محسوب شده وأكندي صورت پذيرد به عنوان ت

 . باشدبه كارفرما مي طبق شرايط پيمان خير ايجاد شدهأپيمانكار ملزم به پرداخت خسارت ت

  حوادث ناشي از كار كاركنان مسئوليت پيمانكار در   28-3-5

سـوانح  وقوع هرگونه حادثه انساني، دستگاهي، حريق، شرايط نا ايمن، تصادفات و پيمانكار موظف است بالفاصله 

كارفرمـا اطـالع    HSE اموررا به ها، بيماريها و امراض واگير مربوط به وسايط نقليه، حوادث بهداشتي، مسموميت

 تهيـه و  كارفرما اقدام به HSEامورپيمانكار، زير نظر نماينده  HSEساعت نماينده  24داده و حداكثر ظرف مدت 

ت كاركنان پيمانكار و اشخاص ثالث اقدام به انعكاس نسخه نموده و جه )4(حادثه در  تكميل فرم مدون گزارش



دو نسخه از اين فرم نزد كارفرما و يك نسخه نزد . موضوع در موعد مقرر قانوني به سازمان تامين اجتماعي نمايد

ذمـه   برعهـده و  و جبـران آن  مربوط به حادثـه  و هزينه هاي اداري ،هاي حقوقي خواهد ماند و پيگيري پيمانكار

 .باشد و از اين بابت هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود ميپيمانكار 

  راه اندازي/ مسئوليت پيمانكار در پيش راه اندازي  28-3-6

ضمن اطالع بـه   دبايتجهيزات، ) موقت/ دائم (راه اندازي / قبل از انجام هرگونه عمليات پيش راه اندازي  )الف

) PSSR )Pre Start-up Safety Reviewراه اندازي / كارفرما نسبت به انجام مميزي پيش راه اندازي HSEمورا

  .باشدكار مي/ ، پيمانكار مجاز به انجام عمليات كارفرما HSEامور نامه كتبياجازه اقدام و در صورت صدور

الزم باشد كه در مراحل آزمايش و بهره برداري توسط بهره بردار رعايت ها و دستورالعملهايي رويهچنانچه  )ب

كارفرما  HSEناظر مقيم و نماينده  /كارفرمانماينده در اختيار مستندات معتبر طي پيمانكار موظف است شود، 

  .قرار دهد

    HSEجرايم عدم اجراي الزامات و رويه هاي مديريت  28-3-7

انطباق از جمله تخلف، قصور و استنكاف پيمانكار در اجراي هركـدام از بنـدهاي   در صورت مشاهده هرگونه عدم 

كارفرما اختيار دارد با هماهنگي نماينده كارفرما، ضـمن دسـتور    HSE، نماينده HSEهاي مديريتالزامات و رويه

شرايط خصوصـي  اي از طريق نماينده كارفرما ابالغ و مطابق جداول پيش بيني شده در توقف كار، اخطار جريمه

پيمانكار را با  HSEكارفرما نيز موظف است در پايان پيمان، وضعيت جرايم و تخلفات . پيمان جريمه اعمال نمايد

  .شركت اصلي اعالم نمايد HSEذكر موارد، جهت درج در پرونده پيمانكار به مديريت 

  خاتمه پيمان به ميل كارفرما /داليل و شرايط بركناري  28-3-8

 و افزايش جرايم پيمانكار تا ده درصد مبلغ پيمـان  توسط پيمانكار HSEعدم رعايت مقررات و الزامات قصور يا «

و شروع به  به داليل و شرايطي كه در صورت وقوع آن كارفرما مي تواند به آن استناد نموده» به تشخيص كارفرما

  .اهد شداضافه خو شرايط عمومي پيمان نمايد 68و يا  67اقدامات الزم طبق مواد

  و تميزكردن محوطه  كارگاه و تجهيزات محل اجراي كاربرچيدن   28-3-9

آوري  به جمع پس از پايان عمليات موضوع پيمان نسبت پيمانكار موظف است طبق برنامه تنظيمي كارفرما )الف

نخالـه و سـاير   مـواد زائـد و     محل اجراي كار، اتتجهيز و تأسيسات ،مصالح بازيافتي ،ساختههاي پيش ساختمان

كارفرما نسبت به خـارج   HSEنماينده امور  با هماهنگي و سپس طبق نظر ناظر مقيم. تداركات خود اقدام نمايد

كـه مـورد قبـول     و محوطه را به وضع قابل استفاده به نحوينموده ها از محوطه محل اجراي كار اقدام  نمودن آن

دريافـت خسـارت،   محاسـبه و   عالوه بر صورت كارفرما مي توانددر غير اين  .باشد به ايشان تحويل دهد كارفرما

عالوه هزينه باالسـري بـه    هاي آن را به  ها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نموده و هزينه  براي خارج نمودن آن

هرگونه اعتراض نسبت بـه   در اين صورت پيمانكار حق. تشخيص خود به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد

  .نمايدهاي خويش را از خود سلب و ساقط مي  موال و دارايياكارفرما و طرح ادعاي ضرر و زيان به  اقدام



هاي احتمالي دفن، انتقال يا امحاء مواد و ضايعات را در هنگام ارائه پيشنهاد، هزينه پيمانكار موظف است در )ب

براي خارج نمودن و يا امحاء ضايعات بند  كارفرما HSE امور نظر ناظر مقيم و يا نمايندهچنانچه طبق. نظر گيرد

فوق نياز به اخذ هرگونه دستورالعمل و يا مجوز از مراجع ديگري باشد پيمانكار موظف است به هزينه خود نسبت 

  .ها اقدام نمايد به تهيه و كسب آن

  

مورد نظر كارفرما كه بدليل شرايط و اهميت نوع كار و يا اختصاصي  HSEشرايط و رعايت الزامات   28-4

شرايط محيط اجراي پروژه ها ضرورتاً مي بايست توسط پيمانكار رعايت گرديده و اجرا شود در بخش 

بديهي است كه پيمانكار ملزم به رعايت قواعد و شـرح  تعيين گرديده و  HSEخصوصي و نيز پيوست 

ي ااين بخش بوده و در صورت عدم رعايـت و اجـراي آنهـا دار    مورد نظر در  HSEخدمات اختصاصي 

  . مسئوليت مشابه ساير بخشهاي قرارداد مي باشد
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 هدف .1

و حصیول   1انیدازی  راه از بازبيني ايمنیي پیيش   چارچوب کلي فرايند تشريح راهنما اينهدف از تهيه و ابالغ 

در تاسيسیات عمليیاتي    رانهيشیگ يپ کرديرو بااطمينان از اجرای به هنگام، ساختاريافته و اثربخش اين فرايند 

هیای  وجود/ اسیتررار مولفیه  يکپارچگي مکانيکي تاسيسات، حصول اطمينان از به منظور  PSSRفرايند  .است

شود. انجام ميو عملياتي بودن و آماده به کار بودن آنها قبل از ورود ماده شيميايي به فرايند  موردنيازايمني 

( يا مرحله شناسیايي  Hand Overعمليات تحويل و تحول )به منزله  PSSRاجرای فرايند الزم به ذکر است 

ها يا عمليات بازرسي و تحويیل و تحیول جز یي /کلیي     در پروژه( Punch listو ثبت موارد مغايرتهای پروژه )

 باشد.تاسيسات / واحد / دستگاهها پس از انجام تغييرات يا عمليات تعميرات و نگهداری نمي

 ثیرأوده تو محد دامنه کاربرد .2

عملياتي شیامل  اندازی ايمن تاسيسات راه اندازی به منظور حصول اطمينان ازپيش از راهايمني فرايند بازبيني 

شیامل   نفیت  وزارتشرکتها و تاسيسیات تابعیه    در ، تاسيسات جانبي، واحدهای مخازن و ...فرايندیواحدهای 

اگرچه در عنوان سیند موضیو     .دوشمي طرحها/پروژه های توسعه ای و شرکتها/واحدهای توليدی طرح ريزی 

بخشیهای بهداشیت و   مرتبط قرار گرفته، ليکن اين سند رعايت مالحظات و الزامات  اشارهبازبيني ايمني مورد 

شیرکتهای  های میرتبط در  میديريت . گيرددر بر ميهم  راباشد اندازی اثرگذار ميکه بر ايمني راهمحيط زيست 

ورده هیای نفتیي و   آايران، شرکت ملي پااليش و پخش فراصلي شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي و واحدهای مسترل ستادی شامل پژوهشگاه صنعت نفت بايید بیر اسیاف مفیاد     

و کليیه شیرکتها،   خیود   حيطه مديريتراهنما نسبت به طرح ريزی، استررار و جاری سازی اين فرايند در اين 

 نمايند. اقدامتابعه عملياتي واحدها و تاسيسات 
 

 ا و ضمانت اجراهمسئولیت .3

 برعهده اداره کل  راهنما ينا يو به روز رسان یبازنگرHSE باشديوزارت نفت م يرعاملو پدافند غ. 

  شرکتها و واحدهای تابعه راهنما در جاری سازی اين و از و کارهای مورد نياز سطرح ريزی مسئوليت

میي   راهنمیا شرکتهای اصلي و واحدهای مسترل ستادی مشمول دامنیه ايین    HSEبر عهده مديريت 

د، نباشی راهنمیا  ايین  چیارچوب  و ابالغ مستندات تکميلي مورد نياز در صورتي که مغاير با  يهباشد. ته

 بالمانع است.

                                                 
1 Pre Start Up Safety Review 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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  مسئوليت انجام فرايندPSSR   ( ، مطیاب   9-1بسته به نو  تاسيسات مشمول اين راهنما ) مفاد بنید

 اين راهنما تعيين گرديده است و الزم االجرا مي باشد. 9-4بند 

 الزامات و مستندات مرجع .4

در صنعت نفت. ابالغ شده  يستز يطو مح يمنيبهداشت، ا يريتاستررار و توسعه نظام مد یراهنما .1

 14/11/81مورخه  5845-18/1نامه شماره  يط
2- Guidelines for performing effective pre start up safety reviews، CCPS، 2007 

3- Process SafetyManagement, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

3132, 2000. 

 تعاریف .5

میديريت   هیدف  بیا  یخطرات فرايندند م نظامارزيابي تحليل و  :(PHA) 2فرایند خطر وتحلیل تجزیه

 .باشد مي يايمن ظتحفااليه های  فايتحصول اطمينان از کفرايند و  ذاتي ريسك

شرحي از فرايند يیا عمليیات شیيميايي را فیراهم      ،اطالعات ايمني فرايند :(PSI) 5اطالعات ایمنی فرایند

از میوارد زيیر    ايمنیي فراينید   اطالعیات  بسته. شوداستفاده ميشناسايي و فهم خطرات و به منظور  نمايد مي

 :شود ميتشکيل 

 خطرات مواد 

  فرايندی و مکانيکي نرشه های 

 شامل تکنولوژی فرايند،  ميیزان   طراحي فرايند اصول پايهinventory        میواد موجیود در فراينید، حیدود ايمنیي بیاال و

 ( در مشخصه های فشار و جريان و دما و ...  safety envlopesپايين)

 طراحي تجهيزات اصول پايه (شامل مواد، کدهای طراحي، سيستمهای ايمني، مواد ناسازگارIncompatible) 

محیيط زيسیت در ايین سیند     از منظور از سيستم های حفاظیت   سیستم های حفاظت از محیط زیست:

ايجیاد منیابع مخیاطره آميیز     که فردان آن در واحد مورد نظر منجر به  يز تجهيزات يا تاسيساتاعبارت است 

 مخاطرات جدی زيست محيطي شود. به عنوان نمونه مي توان به سامانه های زير اشاره نمود:ايمني يا 

 منهول ها و ايستگاههای پمپاژ مربوطه. ،سيستم های جمع آوری پساب مشتمل بر فاضالب روها 

 سيستم هیای   شتمل بر حوضچه های ذخيره، واحدهای پيش تصفيه، واحدهای تصفيه وسيستم های تصفيه پساب م

 حاصل از عمليات تصفيهمديريت لجن 

  ،حمل و دفع پسماندهای خطرناک در داخل يا خارج تاسيسیات  ،نگهداری  ،وریجمع آتاسيسات و تجهيزات ذخيره 

 ) دارای مجوز(

                                                 
2 Process Hazard Analysis 
3 process safety information 
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  شيميايي خطرناک تجهيزات ذخيره سازی و حمل ايمن موادتاسيسات و 

  نظير ( تاسيسات جلوگيری از انتشار گازهای خطرناکH2S به اتمسفر )و آمونياک 

  تاسيسات کنترل آلودگي هوا تا حدود مجاز 

  موادتاسيسات و تجهيزات واکنش اضطراری در مواقع ريزش مواد شيميايي و هيدروکربوری و مديريت جمع آوری 

فعاليتهای پيش راه اندازی شامل فعاليتهايي است که پیس   (:Pre-commissioning) پیش راه اندازی

ا همزمان با اين مرحله و قبل از راه اندازی اوليه به منظور حصول اطمينیان از صیحت و   ياز تکميل مکانيکي 

انطباق عملکرد تجهيزات و سيستم ها انجام مي شود. فعاليتهای پيش راه انیدازی شیامل ) محیدود بیه ايین      

د( کنترل انطباق طراحي، کنترل وضعيت تجهيزات برقي، مکانيکي و ابیزار دقيریي، چیرخش    موارد نمي باش

تجهيزات و سيسیتم هیا    9، فعاليتهای خشك کردن9تجهيزات دوار، فعاليتهای شستشو و تميزکاری 4بدون بار

و....( در  مي باشد. اين فعاليتها ممکن است مستلزم به کارگيری سيال غيرهيدروکربني )نظير آب، ازت، بخار

 سيستم ها و تجهيزات باشد.

مطاب  با که کليه تجهيزات است مرطعي از پروژه  (:Mechanical Completionتکمیل مکانیکی )

و اتصاالت برقي و هوايي  نصب شده است، کليه عناصر ابزار دقيريلزامات پروژه انرشه ها و مدارک طراحي و 

 کليه تجهيزات برقي و ، سرويسهای جانبي برقرار شده استکليه خطوط هوا و  نصب شده است، مرتبط

است. انجام شده ( pre-commissioning)عمليات پيش راه اندازی و  کابل کشي مرتبط انجام شده است

ه شدنيز انجام و به صورت خاص بايد موارد زير توسط کارفرما تاييد شده ها هر يك از سيستم در اين مرحله 

 :باشد

  تکميییل شییده اسییت، تنظيمییات  جهییت صییحيح چییرخش تنظییيم شییده اسییت، لولییه کشییي مییرتبط :تجهيیزات دوار

 سازی شافت و کوپلينگ انجام و کليه متعلرات جانبي از جمله حفاظ ها نصب شده است.همراستا

  .ظروف تحت فشار: تست هيدوراستاتيك انجام شده است، تست نشت فلنج ها و خطوط لوله مرتبط انجام شده اسیت 

 ی ايمني رهايش فشار مرتبط نصب و کاليبره شده است.سامانه ها

     لوله کشي: کل سيستم لوله کشي به منظور انطباق با نرشه ها و برقراری اتصاالت صحيح بين واحیدی کنتیرل شیده

سامانه هیای ايمنیي رهیايش فشیار     صادر شده است. نيز است. تست فشار سيستم انجام شده و تاييديه های مربوطه 

عاي  لوله ها بويژه در مواردی که به منظور حفاظت پرسنلي در نظر گرفته شده به  کاليبره شده است.مرتبط نصب و 

 طور کامل انجام شده و حفاظهای الزم و ساير متعلرات و اتصاالت نصب شده است.

                                                 
4 Free Run 
9 Flushing , Cleaning 
9 Drying 
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  راينید  ايمنیي ف متیداخل  تجهيزات ايمني: کليه تجهيزات ايمني شامل )محدود به اين موارد نمي باشد( سيستم های

(safety Interlocks) ، .آشکارسیاز   سيستم هیای سامانه های ايمني رهايش فشار مرتبط نصب و کاليبره شده است

 ،آب آتش نشاني، سيستم های دوش و چشم شیوی ايمنیي   (، اطفا حري  دستي و اتوماتيك، gas detectionگاز )

به طیور کامیل در سیرويس عمليیاتي قیرار      و ساير سيستم های ايمني و آتش نشاني سيستم های حفاظت از سروط 

 گرفته اند.

          سيستم های حفاظت از محيط زيست: کليه سيستم هیای حفاظیت از محیيط زيسیت کامیل شیده و در انطبیاق بیا

 مالحظات زيست محيطي واحد/تاسيسات قرار دارد.

  :کليه تجهيزات برقي و اتصاالت و کابل کشي مربوطه کنترل شده و عملکرد صحيح دارندبرق. 

   ابزاردقي : کليه تجهيزات ابزار دقي  و اتصاالت مربوطه اعم از برقي و هوايي نصب شده و عملکرد صحيح آنها کنتیرل

 و( نصیب و عمليیاتي شیده    Alarmsشده است و کاليبراسيون موارد مرتبط انجام شده است. سامانه هیای هشیدار )  

 رفته اند.( مورد تست نشتي قرار گTubingخطوط لوله کشي ابزار دقي  )

   نظم و ترتيب محوطه: محوطه تاسيسات از کليه نخاله ها و دور ريزهای مربوط به ساختمان و نصب پاکسازی شیده و

کليه مسيرهای دسترسي و کانالهای روان آبهای سیطحي و مسیيرهای جمیع آوری پسیابهای صینعتي تميزکیاری و       

 پاکسازی شده است.

 .گواهينامه تکميل مکانيکي صادر شده باشد 

نیدازی  اپیيش راه مرطعي از پروژه که پس از تکميل مکیانيکي و   :(Commissioning) راه اندازی اولیه

اطمينان ورود به وضعيت عملياتي   جهت از انطباق تجهيزات و سيستم ها با شرايط طراحيتا انجام مي شود 

و خنثیي سیازی تجهيیزات و    با عمليات ورود گاز بیي اثیر    راه اندازی اوليه . فعاليتهای(1)شکل  شودحاصل 

شیامل )محیدود بیه ايین میوارد نمیي باشید( کنتیرل دينیاميکي           سيستم ها به منظور اکسيژن زدايي آغاز و

عملکردی تجهيزات و سيستم ها، انجام تنظيمات عملياتي، حصول اطمينان از صحت عملکرد سيستم هیای  

 د.شوراه اندازی سيستم های تامين سرويسهای جانبي مي  و کنترلي و مکانيکي، راه اندازی ماشين آالت دوار

بر اساف شرايط مرطعي از پروژه که در آن سياالت و شرايط فرايندی  (:Start-Up)عملیاتیراه اندازی 

 برقرار شده است. واحد /تاسيساتبرای دستيابي به محصول عملياتي عملکردی طراحي و 

RFC: برای راه اندازی اوليه گيگواهينامه آماد (Released for Commissioning) 

RFSU : عملياتي راه اندازیمادگي برای آگواهينامه (Released for Start Up) 

 

 

 

 
Construction & Erection 

 ساختمان و نصب

Pre-commissioning 

 پيش راه اندازی

Commissioning 

 راه اندازی اوليه

Start-up 

  عملياتي راه اندازی

 تکميل مکانيکي RFSUصدور گواهی 

 RFCصدور گواهي
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 : نمودار مراحل مختلف راه اندازی1شکل 

 اقدامات .6
 

 PSSRچارچوب و کلیات فرایند   -6-1

 موارد زير طرح ريزی مي شود:حداقل برآورده شدن به منظور حصول اطمينان از  PSSRفرايند 

  ساختمان و نصب مطاب  مشخصه هیای طراحیي انجیام شیده و     حصول اطمينان از اينکه عمليات

همچنين حصول اطمينیان از اينکیه هیر     ( تهيه شده است.  punch listليست مغايرتهای جز ي )

 نو  اصالحيه و تغيير در حين ساخت و نصب به طور مناسبي کنترل و ثبت شده است.

  کیاری میرتبط و میورد نيیاز در      هیای عمليیاتي و دسیتورالعملهای   هاطمينان از اينکه رويی حصول

، نگهداری و تعميرات، مديريت وضعيتهای اضطراری تهيیه و  برداریبهره بخشهای ايمني، عمليات

قبل از راه اندازی جاری شده و در دسترف کليه کارکنان از جمله پيمانکاران مرتبط قرار گرفتیه  

 است.

  مطالعیات شناسیايي و    ،تاسيسیات  ماهيت عمليیات و فراينید  متناسب با حصول اطمينان از اينکه

کليه نکیات و میوارد میرتبط بیا     انجام شده و و ريسکهای زيست محيطي  تحليل خطرات فرايندی

ات شناسیايي و  عی نظيیر مطال  HSEکه در بازبيني هیای قبلیي میرتبط بیا     )ايمني و محيط زيست 

مییديريت ( يییا مطالعییات ارزيییابي ريسییك مییرتبط بییا فراينیید   PHAتحليییل خطییرات فراينییدی)

MOCتغيير)
 مورد توجه قرار گرفته و به نحو مناسب جاری سازی شده است. (تعيين شده اند( 1

  فرايندی یها نرشهشامل  يندفرا يمنياطالعات ا ينکهاز ا يناناطمحصول BFD,PFD,P&ID
8 ، 

ه های فني عمليات، داده های فني مشخصنرشه های مکانيکي شامل نرشه های لوله کشي، 

روز  به يرهو غ ،(MSDS)موجود در فرايند شيميايي برگه های داده های ايمني مواد، تجهيزات

 .استو در دسترف کارکنان و واحدهای مرتبط قرار گرفته  شده

                                                 
7  Management Of Change (MOC) 
8
 Block Flow Diagrams(BFD),Process Flow Diagrams(PFD),Piping and Instrument Diagrams(P&ID) 
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  بهیره برداری/عمليیات، نگهیداری و    گروههیای  ويیژه  ه بآموزش کارکنان  ينکهاز ا يناناطمحصول

شیامل کارکنیان پيمانکیار بیه طیور کامیل و       تعميرات، ايمني، واکنش اضیطراری و آتیش نشیاني    

 اثربخش انجام شده و کارکنان از رويه ها و دستورالعملهای ايمن عمليات آگاهي کامل دارند.

مبتني بر به کارگيری چك ليست راهنما انجام مي شود که  PSSRبازبيني موارد فوق در چارچوب فرايند 

همچنين فلودياگرام اين فرايند در  شده است. اين راهنما درج 1نمونه چك ليست در پيوست شماره 

 نشان داده شده است. 1شکل شماره 
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 (PSSR: فلودياگرام فرايند بازبيني ايمني پيش از راه اندازی عملياتي )1شکل شماره 

 :PSSRدامنه شمول فرایند   -6-2

 بازبيني ايمني پيش از راه اندازی بايد در خصوص موارد زير اجرا شود:

گیردد و   پروژه تاييد مي طرح/ مرحله تکميل مکانيکي دراتمام زماني که  های جدید:پروژهطرحها /  -الف

هر گونه میاده شیيميايي خطرنیاک    ( و يا قبل از ورود start upبه مرحله راه اندازی عملياتي )قبل از ورود 

ي ينمونه هیا ود. انجام ش PSSRمرتبط با فرايند شامل خوراک، سوخت، حالل، سرويسهای جانبي بايد فرايند 

  :)محدود به اين موارد نمي شود( عبارتند از / پروژه ها از اين گونه طرحها

  بهره بیرداری/ نمیك زدا یي و     /استخراج و توليدواحدهای جديد فرايندی و عملياتي نظير تاسيسات

 نفت و گازجداسازی 

  نفت و گاز  پااليشمجتمع ها و تاسيسات 

  پتروشيمي مجتمع ها و واحدهای 

  خطوط لوله انترال نفت، فراورده های مايع و انترال گاز 

  ايستگاههای ترويت / ترليل فشار گاز 

 ايستگاههای پمپاژ نفت و فرآورده 

  تاسيسات ذخيره سازی شامل مخازن 

  واحدهای بارگيری و تخليه مواد شيميايي شامل اسکله و تاسيسات بارگيری زميني و ريلي 

 ای استخراج و شناورهای فرايندیتاسيسات فراساحلي شامل سکوه 

در تاسيسات / واحدهای فراينیدی موجیود انجیام     یچنانچه تغيير بارز تغییر در تاسیسات / واحدها: -ب

( بوده و منجر بیه تغييیر در اطالعیات ايمنیي     Shut Downمستلزم توقف واحد )آن شود به نحوی که اجرای 

 ،مجدد قبل از راه اندازیپس از تکميل مکانيکي و شود، بايد  ، طراحي اوليه، ظرفيت ورودی و خروجيفرايند

)محدود به اين موارد نمي شیود(: پیروژه    هايي از اين گونه تغييرات عبارتند از نمونهانجام شود.  PSSRفرايند 

در فرايند موجود،  /شيرآالتهای بهسازی فرايند و افزايش ظرفيت، حذف/ اضافه نمودن خطوط لوله/تجهيزات

ل مخازن ذخيره سازی به يکديگر، تغيير کلي/جز ي در تکنولوژی فرايند، اتصال يك تجهيز يا تاسيسات اتصا

 جديد به واحدهای فرايندی موجود و ....
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بايد بر اساف رويیه هیای    PSSRدر موارد تغييرات جز ي که شامل شرايط فوق نمي شود انجام / عدم انجام 

شود در  تاسيسات انجام شود ليکن توصيه ميم مديريت مجتمع / در تاسيسات و تصمي مديريت تغييرجاری 

 و به عنوان بخشي از فرايند مديريت تغيير انجام شود. PSSRاين گونه تغييرات نيز فرايند 

شیامل  پس از انجام تعميرات اساسي  :فرایندی تولیدیتعمیرات اساسی در تاسیسات / واحدهای  -ج

تعميرات عمده مکانيکي، برقي، ابزار دقي ، برنامه های نگهداری دوره های مستلزم توقف واحد يا ترکيبیي از  

 انجام شود. PSSRاين موارد و پيش از راه اندازی مجدد واحد بايد فرايند 

از  چنانچه تاسيسات/ واحدهای فرايندی يا بخشیي  توقف طوالنی:از اندازی مجدد تاسیسات پس راه -د

بیرای  ) نظير وقفه به دليل بروز حوادث يا عدم دريافت خیوراک و ....(  آنها بنا به داليلي غير از موارد ب و ج 

انیدازی مجیدد بايید فراينید     يا بيشتر از سرويس عملياتي خارج بوده اسیت، قبیل از راه   حداقل دوهفتهمدت 

PSSR .انجام شود  

يیر بیر   موارد ز های الزم صادر شده باشد.و تاييديه يلتکم يازن يشاقدامات پ يدبا PSSR يندفرا یقبل از اجرا

همچنين ممکن اسیت   باشد.محدود به آن نمي لياساف فعاليتهای عمومي در يك پروژه کامل تدوين شده و

 :برخي از اين موارد کاربرد نداشته باشد (د)، ( ج)، ( ب)در خصوص موارد 

       پییروژه  رويییه جییاری اتمییام عمليییات نصییب مکییانيکي و صییدور تاييديییه مربوطییه بییر اسییاف 

(Mechanical Completion.) 

    انجام مطالعات تحليل خطرات فرايندی در تاسيسات/ پروژه به يکي از روشهای مرسیوم و مناسیب و

 بازنگری اين مطالعات.

 ها و رويه های عملياتي. بازبيني و به روز رساني اطالعات ايمني فرايند شامل نرشه 

 در صورت نياز.آن مدارک راهنمای عمليات و ترجمه  و به روزرساني بازبيني 

    بازبيني و به روز رساني برنامه واکنش در شرايط اضطراری در برگيرنده کليه وضیعيتهای اضیطراری

 و ...محتمل فرايندی شامل انوا  حالتهای توقف اضطراری، آتش سوزی، انفجار، انتشار سمي، 

 .تهيه و تکميل مدارک انجام تغيير در خصوص موارد تغيير در تاسيسات فرايندی 

 .بازبيني و به روز رساني رويه های نگهداری و تعميرات و ترجمه آنها در صورت نياز 

 .بازبيني و به روزرساني نرشه های طبره بندی نواحي خطر 
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 خت و نصب، مدارک تکميیل مکیانيکي   تهيه و تکميل مدارک پروژه شامل مدارک کنترل کيفيت سا

 اجزا و عناصر پروژه در کليه بخشهای مربوطه.

 .تکميل کليه فعاليتهای ساختماني و سازه در تاسيسات / واحدهای فرايندی 

 های الزم بر اساف رويه پروژه، تغيير يا تعميرات اساسي. صدور تاييديه 

 

  : PSSRزمان انجام   -6-3

( 1متفاوت است که به صورت خالصیه در جیدول )   PSSR مشمولبرای انوا  تاسيسات  PSSRزمان انجام 

 نشان داده شده است.

  برای انوا  مختلف تاسيسات مشمول PSSR( زمان انجام 1جدول )

 PSSRزمان انجام  دامنه شمول

 یدجد یطرحها / پروژه ها

و  RFSUپس از مرحله تکمیل مکانیکی و قبل از صدور گواهی 

یا ورود هر گونه ماده شیمیایی خطرناک مرتبط با فرایند شامل 

 خوراک، سوخت، حالل، سرویسهای جانبی.

 مجدد یاندازو قبل از راه یکیمکان یلپس از تکم / واحدها یساتدر تاس ییرتغ

 مجدد واحد یاندازاز راه قبل یاساس یراتتعم

 مجدد یاندازراه قبل از یپس توقف طوالن یساتمجدد تاس یراه انداز

 

 :PSSRساختار تیم  مسئولیتها و  -6-4

نيازمند سازماندهي تيم کاری چند تخصصي متشکل از اعضیای حرفیه ای    PSSRاجرای موف  و موثر فرايند 

به طور کلي حداقل تخصص های میورد   در حوزه تخصصي مربوطه و هدايت و رهبری منسجم تيم مي باشد.

 زير مي باشد: به شرح PSSRنياز برای تشکيل تيم 
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: مسئول هماهنگي، برنامه ريزی، اجیرا و مستندسیازی گیزارش کیار میي باشید.       PSSRتيم  مسئول -1

و دارای دانیش کیافي و سیواب      بودهتيم بايد مسترل از تيم پروژه / تاسيسات مورد بررسي  مسئول

 موثر و حرفه ای در راه اندازی واحدهای فرايندی باشد. 

 جنبه های فرايندی واحد/تاسيسات مورد بررسي.مهندف فرايند مسلط به  -1

 نماينده مهندسي پروژه / طرح -5

 نماينده واحد عمليات / بهره برداری -4

 نماينده واحد نگهداری و تعميرات / بازرسي فني -9

 مسلط به ايمني فرايند HSEنماينده واحد  -9

 اضافه شود: PSSRدر صورت نياز تخصص های زير نيز مي تواند به تيم 

 متخصص برق 

 متخصص ابزار دقي  و سيستم های کنترل 

  متخصص ماشين االت دوار 

 متخصص محيط زيست 

 .... ساير تخصص های مورد نياز 

بر حسب نو  تاسيسات / واحد مورد بررسي به شرح  PSSRچارچوب کلي مسئوليتها و نحوه ساختاردهي تيم 

 زير مي باشد:

بیر   PSSRاجرای فراينید  ل و حصول اطمينان از نظارت، کنترمسئوليت  :جدیدطرحها / پروژه های  -الف

، در اجرای اين فرايندبر کارفرما بايد ضمن نظارت  HSEعهده مدير پروژه / مجری طرح کارفرما بوده و مدير 

 . به عمل آورد را همکاريهای الزم PSSRاجرای موف  و دقي  جهت 

 باشد: ميبه شرح زير   PSSRترکيب اعضای تيم 

و توسط و ترجيحا مسترل از تيم پروژه بوده که بايد از کارشناسان خبره کارفرما  PSSRتيم  مسئول -1

 مدير پروژه / طرح کارفرما تعيين شود.

تبصره : در قراردادهای عمده توسعه ای نظير توسعه فازهای گازی، توسعه ميادين نفتي، پااليشگاهها و ... که 

و .... انجام مي شود و مسیئوليت راه انیدازی عمليیاتي بیا       EPCC,EPCF,IPCدر چارچوب قراردادهای 
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مي تواند با هماهنگي و تاييید میدير پیروژه کارفرمیا و توسیط       PSSRپيمانکار اصلي مي باشد، مسئول تيم 

 باالترين مرام اجرايي پيمانکار اصلي توسعه طرح صادر شود.

5ديريت طرح ) متخصص مهندسي فرايند از کارشناسان خبره کارفرما يا مشاور م -1
MC .) 

 متخصص عمليات و بهره برداری که بايد از کارشناسان خبره تيم بهره بیرداری آتیي پیروژه /طیرح      -5

 ) تيم عمليات واحد پس از تحويل و تحول به بهره بردار نهايي( تعيين شود. 

 نماينده پيمانکار اصلي طرح که از کارشناسان خبره پروژه تعيين مي گردد. -4

 د.شوو تعميرات که بايد از کارشناسان خبره تيم بهره برداری آتي پروژه تعيين متخصص نگهداری  -9

بايد از کارشناسان خبره تيم بهره بیرداری آتیي پیروژه تعيیين      متخصص ايمني عمليات و فرايند که -9

 گردد.

پیروژه بیويژه در مرولیه     HSEکارفرمای طرح / پروژه مسلط به موضوعات  HSE / نمايندگان نماينده -1

 و سيستم های حفاظت محيط زيست. طراحي

 .، برق و مکانيكمتخصص ابزاردقي  و اتوماسيون -8

 نماينده تيم راه اندازی طرح -5

 ساير تخصص ها نيز مي تواند به اعضای تيم اضافه شود. PSSRتيم  مسئولدر صورت نياز و به تشخيص 

 :توقدف طدوالنی  تغییر در تاسیسات/ واحدها، تعمیرات اساسی و راه اندازی مجددد پدس از    -ب

کارخانیه  تاسيسیات/  بر عهده مدير مجتمع / ر يس در اين قبيل موارد  PSSRمسئوليت اصلي اجرای فرايند  

بايد ضمن نظارت و کنترل حسن اجرای اين فرايند در همکیاری و همیاهنگي نزديیك بیا      HSEبوده و مدير 

را فراهم نمايد. مدير مجتمع بايید   PSSRمدير مجتمع، تمهيدات و تسهيالت الزم برای اجرای موف  و دقي  

و اعضای تيم را طي حکم کتبي تعيين و به کليه مبادی ذيیربط معرفیي نمايید. حیداقل      PSSRتيم  مسئول

 به شرح زير بايد باشد:  PSSRترکيب اعضای تيم 

از واحید بهیره برداری/عمليیات مربوطیه      لکه بايد از کارشناسان خبره و مسیتر  PSSRتيم  مسئول -1

 توسط مدير مجتمع تعيين مي شود.

 متخصص مهندسي فرايند / پااليش. -1

 . مسلط به واحد / تاسيسات مورد بررسيمتخصص عمليات و بهره برداری   -5

                                                 
9 Management Consultant 
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 .مهندسينماينده  -4

  .متخصص نگهداری و تعميرات -9

 .متخصص ايمني عمليات و فرايند -9

 شرايط اضطراری.متخصص آتش نشاني و مديريت  -1

 متخصص محيط زيست -8

 ساير تخصص ها نيز مي تواند به اعضای تيم اضافه شود. PSSRتيم  مسئولدر صورت نياز و به تشخيص 

 

 

 :PSSRانجام   -6-5

به عنوان يك فعاليت مهم و مسترل بايد در برنامه زمان بنیدی پیروژه هیا/ طرحهیا/ تعميیرات       PSSRفرايند 

تيم بايد دامنه کار را مشخص نموده و ضمن  مسئول،  PSSRپس از تشکيل تيم اساسي / تغييرات درج شود. 

 د:دهانجام برنامه ريزی و  PSSRبه منظور اجرای  را اقدامات زير ،د نيازپيش بيني و تامين منابع مور

 -1-5-6  چک لیست تهیه 

 بییا توجییه بییه نییو  تاسيسییات / واحیید مییورد بررسییي        و  1-9بییر اسییاف کليییات منییدرج در بنیید     

) پروژه جديد، تغيير در تاسيسات، تعميرات اساسي يا راه اندازی پس از توقف طوالني( و ماهيت عمليیاتي و  

 را میورد نيیاز   PSSRتيم با مشارکت فعال اعضای تيم بايید چیك ليسیت     مسئولفرايندی واحد/ تاسيسات، 

طرحهیا/ پیروژه هیای     بیرای  PSSRجهت بازبيني واحد تحت بررسي تهيه و تدوين نمايد. نمونه چك ليست 

 جديد، تغيير در تاسيسات، راه اندازی پس از تعميرات اساسي در پيوست اين راهنما قرار داده شده است.

 -2-5-6 بررسی مدارک  

تیيم   مسیئول اطمينان حاصل نمايید.   PSSRالزم برای انجام  و اطالعات بايد از وجود مدارک PSSRتيم 

در اختيار اعضیای تیيم قیرار دهید. ايین میدارک عبارتنید        بايد نسبت به تهيه مدارک زير اقدام نموده و 

 از)محدود به اين موارد نمي شود(:

 شرح فرايند و شرايط عملياتي واحد / تاسيسات 

  نرشه های عين ساختP&ID,PFD,BFD 



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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  پيشنهادات اصالحي اين مطالعاتمطالعات تحليل خطرات فرايندی و 

      میدرک فنیي مربوطیه )   ليست تجهيزات حيیاتي ايمنیي تاسيسیات/ واحید وCritical Safety 

Equipment ) 

   مییییدارک کنترلییییي واحیییید/ تاسيسییییات شییییامل فلسییییفهShutDown ليسییییت ،ESD، 

 Cause and Effect Chart... و ، 

 هیای  های ايمن عمليات، نگهداری و تعميرات، واکنش در وضعيت اضیطراری شیامل توقیف   رويه

 اضطراری 

  مدارکHSE  ای واحد/تاسيسات شامل نرشه هF&Gهیای  نشیاني، سيسیتم  ، شبکه آب آتش

  های حفاظت محيط زيست ، سيستمايمني

 ... و 

 -3-5-6 برگزاری جلسه توجیهی  

مورد بحث و تبیادل نظیر قیرار     اخذ و در جلسه حضوری PSSRنرطه نظرات تيم  ،پس از مطالعه مدارک

 مي گردد.و برنامه اجرايي کار تنظيم مشخص دقيرا اعضا بين و ترسيم کار  PSSRگرفته و روش انجام 

 -4-5-6 انجام بازبینی و بررسی میدانی 

بر اساف برنامه اجرايي بايد  PSSRتيم  ،با توجه به چك ليست و ترسيم وظايف انجام شده و مطالعه مدارک

 حوزه های زير اقدام نمايد:اين راهنما و  1-9کليات مندرج در بند کار نسبت به ارزيابي 

  :شیود کیه  از طري  بازبيني میدارک و مصیاحبه بیا کارکنیان اطمينیان حاصیل       اطالعات ايمني فرايند 

در و بیه روز رسیاني شیده     واطالعات ايمني فرايند شامل مدارک طراحي، خطرات مواد، نرشه ها، و ... 

 و قابل استفاده مي باشد. گرفتهدسترف کارکنان مرتبط از جمله پيمانکاران قرار 

 تحليل خط( رات فرايندیPHA اطمينان حاصل شود :) الحي منیتج از تحليیل خطیرات    صاقدامات اکه

 است. به اتمام رسيدهو  انجامبه طور موثر فرايندی 

 ( رويه های ايمن عملياتSOP :)  رويیه هیای ايمنیي، عمليیات، تعميیرات و      کیه  اطمينان حاصل شیود

و در  بوده، متناسب با تاسيسات / واحد نگهداری،واکنش در شرايط اضطراری تدوين و اعتباردهي شده

( و مالحظیات و  PSIدسترف کارکنان قرار دارد. اين رويه هیا بايید شیامل اطالعیات ايمنیي فراينید )      

 پيشنهادات مطالعات تحليل خطرات فرايندی نيز باشد.



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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 ( يکپارچگي مکانيکيMI
سامانه های تضمين کننده يکپارچگي مکیانيکي  شود که اطمينان حاصل (: 11

تاسيسات / واحد نظير بازرسي فني و تست تجهيزات بويژه تجهيزات حيیاتي ايمنیي، تحليیل قابليیت     

 اطمينییان، رويییه هییای نگهییداری و راه انییدازی تجهيییزات، سییامانه هییای متییداخل ايمنییي فراينیید    

(Process safety interlocksبه درستي اجرا، نظارت و کنترل شده ا )ست . 

 کنترل و تضمين کيفيت (QC/QA:)  رويه های کنترل و تضیمين کيفيیت در   که اطمينان حاصل شود

 رويه های، بر اساف استانداردها ،حين ساخت و نصب تجهيزات/تاسيسات بويژه تجهيزات حياتي ايمني

 و مشخصه های طراحي انجام شده است.  صادر شده توسط سازندگان

  :و نصب به مرحله تکميل مکیانيکي   اطمينان حاصل گردد کليه فعاليتهای ساختمانساختمان و نصب

 رسيده و تجهيزات به طور مناسب نصب شده و آماده راه اندازی ايمن مي باشند.

 ( ليست موارد مغايرت جز يPunch Listاطمينان حاصل گردد :) ليست موارد مغايرتهای جز ي به  که

 درستي طبره بندی شیده و میواردی کیه میانع از راه انیدازی ايمین هسیتند قبیل از صیدور تاييديیه           

 .ست( رفع شده ا RFC)اوليه راه اندازی 

  :سيستم بررسیي، صیحه گیذاری و ثبیت تغييیرات توسیط        که اطمينان حاصل گرددمديريت تغييرات

دارد، جاری و موثر است و کليه مدارک مرتبط با تغييرات شامل نرشه  واحدها / افراد ذی صالح وجود

. اين موضو  شیامل تغييیرات در مرحلیه سیاختمان و     ستها و رويه های عمليات به روز رساني شده ا

 نصب نيز مي شود.

  :کليه کارکنان میرتبط بیا راه انیدازی واحید / تاسيسیات از      که اطمينان حاصل گردد آموزش کارکنان

کارکنان پيمانکار دارای دانش تجربه و مهارت کافي در اين خصوص مي باشند و آموزشهای الزم جمله 

در زمينه رويه های عمليات ايمن، نگهداری و تعميرات، واکنش در وضعيت اضطراری، اطالعات ايمني 

 فرايند و ساير موضوعات مورد نياز را به طور اثربخش دريافت کرده اند.

  :جنبه های ايمني فعاليت پيمانکاران بیه طیور نظیام منید     که اطمينان حاصل گردد ايمني پيمانکاران

تحت کنترل قرار دارد و پيمانکاران حاضر در تاسيسات و کارکنان آنها از خطیرات بیالروه تاسيسیات /    

واحد و همچنين الزامات ايمني مرتبط با شرح خدمات و فعاليت خود شامل قوانين و مرررات، خطیوط  

 ويه ها و دستورالعملهای کاری به طور کامل آگاهي دارند.راهنما، ر

                                                 
10 Mechanical Integrity 
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  :کليه وضعيتهای اضطراری محتمل شامل موارد  که اطمينان حاصل گرددواکنش در شرايط اضطراری

مرتبط با عمليات نظير حاالت مختلف توقف اضطراری شناسايي شده است و رويیه هیای مکتیوب بیه     

و پرسنل آموزش کافي در  داشتهمنظور واکنش در هر وضعيت تدوين شده و در دسترف کارکنان قرار 

 اين خصوص را دريافت نموده اند.

در  ،يد از تاسيسات/ واحد بازديد ميداني نموده و ضمن بررسي و صحه گذاری ميیداني با PSSRهمچنين تيم 

 خصوص موارد زير به صورت ويژه اطمينان حاصل نمايد:

  خطرات فيزيکي عمومي تاسيسات / واحد نظير خطرات سروط، لغیزش، مسیيرهای دسترسیي،    بررسي

يمن و آسان اپراتور به تجهيزات، عال م دسترسي ا ايمني سازه های مرتفع ، تناسب و کفايت روشنايي،

 و ساير موارد مرتبط. و حفاظها

      ،از تجهيزات تاسيسات/ واحد بويژه تجهيزات حياتي نظير ماشیين هیای دوار، کمپروسیورها، راکتورهیا

ظروف تحت فشار فرايندی، مخازن ذخيره اتمسفريك ، کیروی و برودتیي بازديید ميیداني نمیوده و از      

ه به کار بودن سيستم هیای ايمنیي ايین تجهيیزات نظيیر وضیعيت اتصیال زمیين         مادآوجود تناسب و 

(Earthing(مسيرهای تخليه گاز و مايع ،)Vent,Drain  ( سيستمهای تخليیه ايمنیي ،)Safety Relief 

Devices     .... نراط نمونه گيری، عاي  بندی حرارتي بويژه عاي  های میرتبط بیا حفاظیت پرسینلي و ،)

 .اطمينان حاصل نمايد

     ،از تجهيزات و سيستمهای حياتي ايمني نظير سيستم های اعالم و اطفا حريی  و آشکارسیازهای گیاز

سيستمهای کنترلیي    مخازن پمپها و شبکه آب آتش نشاني، سيستم های دوش و چشم شوی ايمني،

(، سيسیتمهای  ESD,TRIP systemsمرتبط با ايمني فرايند شامل توقف اضطراری و توقیف موضیعي )  

... بازديد ميداني نموده و  و flare   ،PSV  ،drain  ،ventنظير شبکه فشار و دما  ايمني و رهايش تخليه

 از آماده به کار بودن اين سيستم ها اطمينان حاصل نمايد.

 پساب های صینعتي، سيسیتم    و تصفيه از سيستم های حفاظت محيط زيست بويژه شبکه جمع آوری

های کنترل ريزش، سامانه های کنترل انتشار و .... بازديد ميداني نموده و از آماده به کیار بیودن ايین    

 سيستم ها اطمينان حاصل نمايد.

 صدور اجازه راه اندازیگزارش، اقدامات اصالحی و تهیه   -6-6
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برنامیه کیار،    گزارش نهايي شیامل ه بايد حداکثر ظرف مدت دو هفت PSSRتيم  مسئول، PSSRپس از انجام 

و وضیعيت آمیادگي تاسيسیات /     ك ليستهای تکميل شده و يافته ها و توصيه هاچجز يات بررسي،  دامنه و

و کليه مدارک شامل چك  PSSRگزارش  .نمايدبه مبادی زير ارسال همزمان تهيه و  راواحد برای راه اندازی 

ليست ها و ليست موارد مغايرت )جز ي / عمده( بايد توسط کليه اعضای تيم امضا شیود. ليسیت گيرنیدگان    

 شامل موارد زير است: PSSRگزارش 

  / کارفرما( عملياتمدير مدير مجتمع( 

 کارفرما( / مجری طرح مدير پروژه(  

 کارفرما( مدير راه اندازی( 

  مديرHSE )کارفرما( 

واحد برای راه اندازی به یکی از صورتهای زیدر  تاسیسات/ باید وضعیت آمادگی  PSSRدر گزارش 

 د:شواعالم نظر 

در اين حالت مغايرتهای جز ي تاسیسات / واحد مورد بررسی برای راه اندازی ایمن آماده است:  -الف

بیر اسیاف نتیايج     PSSRتیيم   و مشاهده شده است ولي اين موارد مغايرت جز ي مانع راه اندازی ايمن نيست

تاسيسات / واحد مورد بررسي برای راه انیدازی ايمین آمیاده     که يافته ها و ارزيابي انجام شده تاييد مي نمايد

است و در صورت وجود مغايرتهای جز ي اين موارد مانع راه اندازی ايمن نمي باشد. در اين حالت بايد ليستي 

 د.شوگزارش از اقدامات اصالحي جهت رفع موارد مغايرت جز ي تهيه شده و ضميمه 

تاسیسات / واحد مورد بررسی پس از رفع موارد اشکالت و مغایرتهای جزئی آماده راه انددازی  -ب

 در اين حالت موارد مغايرتهای جز ي مشاهده شده است که مي تواند بر ايمني راه انیدازی اثیر   یمنی است:ا

بیر اسییاف نتیايج يافتیه هییا و ارزيیابي انجیام شییده راه انیدازی ايمیین        PSSRتیيم   نیامطلوب داشیته باشیید و  

ت بايید ليسیتي از اقیدامات    موارد مغايرتهای جز ي مي نمايد. در اين حالاين واحد/تاسيسات را منوط به رفع 

 د.شوگزارش اصالحي جهت رفع موارد مغايرت جز ي تهيه شده و ضميمه 

مغیايرت عمیده   میوارد  در ايین حالیت    تاسیسات/ واحد مورد بررسی آماده راه اندازی ایمن نیست:-ج

بیودن  نماده به کار آ)به عنوان نمونه  به نحوی که ايمني تاسيسات / واحد را به مخاطره مي اندازدوجود دارد 

،  PSSRتيم  سيستم های ايمني فرايند يا سيستم های حفاظت از حري  يا سيستم های اعالم و اطفا حري (.
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راه اندازی واحد/تاسيسات را تاييد نمي کند و انجام راه اندازی منوط به رفع مغايرتهای عمده و اجرای مجدد 

 يد در گزارش درج شود.مي باشد. موارد مغايرتهای عمده با PSSRفرايند 

بیر اسیاف روال   درج شیده و  ليست موارد مغايرت مندرج در گزارش بايد در سيستم ثبت و پيگيیری پیروژه   

 PSSRتیيم   مسیئول رفع مغايرتهیا بیه اطیال      ،ضمن تعيين واحد مسئول رفع مغايرت و مهلتجاری پروژه، 

 رسانيده شود تا مورد بررسي و صحه گذاری مجدد قرار گيرد. 

برخی از این عوامدل  متعددی است که  عواملور اجازه نامه راه اندازی منوط به برآورده شدن صد

بوده و صحه گذاری کامل این عوامل توسط تدیم   PSSRفرایند ارزیابی و بازبینی خارج از محدوده 

PSSR .لذا نتیجده گدزارش    مقدور نمی باشدPSSR        بده مفهدوم صددور اجدازه نامده راه انددازی 

بوده  RFSUنظیر گواهی  اجازه نامه راه اندازیهر گونه نمی باشد ولی به عنوان شرط الزم صدور 

و رفع موارد مغایرت مانع راه اندازی )حالتهای ب  PSSRو جهت صدور این اجازه نامه انجام فرایند 

 و ج( ضروری است. 

 پیوست ها .7

 يدجد یا يهسرما یپروژه ها / در طرحها یاز راه انداز يشپ يمنيا ينيبازب يستنمونه چك ل  1-1

 / واحدها يساتدر تاس ييرتغ يژهو یاز راه انداز يشپ ينيبازب يستنمونه چك ل   -1-1

 يواحد پس از توقف طوالن یو راه انداز ياساس يراتتعم يژهو یاز راه انداز يشپ ينيبازب يستنمونه چك ل   -1-5

 ی جدیدپروژه هادر طرحها/اندازی چک لیست بازبینی ایمنی پیش از راه نمونه  -7-1

 

 پیشنهادات شرح وضعیت / نواقص تیم آ
   مي باشند؟دسترف در و شده و به روز رساني تصويب  تدوين، روش های اجرايي عملياتي

   د؟نمي باشو در دسترف و به روز رساني  يبتدوين، تصوروش های اجرايي تعميرات 
   ؟شندبا و در دسترف ميرساني روز ه ب تدوين، روش های اجرايي مديريت شرايط اضطراری

   و معتبر مي باشند؟ ندمطالعات ريسك جاری هست

    شده است؟رساني  روزه ب PHAمستندات، نتايج و سواب  مطالعات تحليل خطرات فرايندی 

   شده اند؟ انجامپيشنهادات مطالعات ريسك 

   شده است؟و صحه گذاری  تاييد تکميل،( QCکنترل کيفيت) مدارک

   نرشه های فرايندی به روز شده اند؟
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   روز شده اند؟ه نرشه های مکانيکي ب

   روز شده اند؟ه نرشه های الکتريکي ب

   روز شده اند؟ه نرشه های ابزار دقي  ب

   روز شده اند؟ه فهرست تجهيزات ب

   در دسترف مي باشند؟به روز رساني شده و  MSDSبرگه های 

   ف مي باشد؟رراه اندازی در دستها و مدارک نرشه 

   نرشه های دسته بندی مناط  خطرناک بروز رساني شده اند؟

   شده است؟رساني روز ه بايمني تهيه و ليست تجهيزات حياتي 

   شده است؟انجام کامل به طور شامل سرپرستان و کارکنان  پرسنل بهره برداریآموزش 

   شده است؟ به طور کامل انجام اتتعميرپرسنل نگهداری و آموزش 

   شده است؟ به طور کامل انجامآموزش پيمانکاران 

   شده است؟ به طور کامل انجامآموزش شرايط اضطراری / حري  

   سواب  آموزش بروز رساني شده اند )طرحها و برنامه های آموزشي(

   روز رساني شده اند؟ه بتدوين، تصويب و طرح ها و روش های اجرايي توقف اضطراری 

   ( بي نرص مي باشند؟Relief Systems) ايمني فشارعملکرد و فرمان سيستم های 

   ند؟او خروجي مناسب فراهم شده  شامل دسترسي به تجهيزات دسترسيمسيرهای 

   ؟د تاييد استموردوش ها و چشم شو های ايمني عملکرد 

   د؟ندر دسترف مي باش SCBA/ESCBA تنفسي تجهيزات

   و آماده به کار مي باشند.شده عملکردی تست  gas detection systemsسامانه 

و شده عملکردی تست  ESDو ( Emergency stopsتوقف های اضطراری )سامانه های 

 و شکست مرور شده اند؟ يخراب یحالت ها ؟آماده به کار مي باشند

  

   ؟مي باشد سامانه فلر آماده به کار و در سرويس عملياتي

   ؟آماده است start up and bypassو کنارگذر  مسيرهای راه اندازی

   ؟( به هر ظرف الصاق شده استname plate)فشار تحت ظروف صفحه مشخصه فني 

   د؟ندسترف مي باشدر ظروف ساخت حين مواد و تاييديه های گواهي 

   ؟است استانداردی طراحي مطاب  کدهاو مواد ساخت شامل انتخاب  مهندسيفعاليتهای 

   ؟و آماده به کار مي باشندقرار گرفته مورد بررسي ريزش مواد سامانه های کنترل 

   ؟ الزم انجام شده استو اقدامات  تهيه شدهپانچ ليست پروژه 

   کامل مي باشد؟ ی محوطهتسهيالت اپراتور

   ؟به طور مناسب پيش بيني و نصب شده استحفاظ های تجهيزات 

   است؟ انجام شدهبه طور کامل  Fireproofingعمليات 

   تکميل شده اند؟ و ... برچسب زني تجهيزات، نردبان ها، لوله ها، نراط نمونه برداری
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   تمامي عال م مورد نياز نصب شده اند؟

   روز رساني شده است؟ه بثبت و باالبر کامل مي باشد و آمار آنها تجهيزات ليست 

   ؟و آماده به کار مي باشند چك شدهشامل مسيرها به طور کامل سيستم های فاضالب 

   ساخت و ساز پاکسازی شده اند؟زا دات محوطه تاسيسات از 

   شده اند؟ صادرابزار دقي   و تکميل سيستم های گواهي انطباق

   بندی مناط  خطرناک مي باشند؟طبره تجهيزات ابزار دقيري در انطباق با 

   در حال کار مي باشند؟ alarm panelsهشداردهنده های اتاق کنترل 

   چك شده اند؟ (control loops)حلره های کنترلي

   اند؟روز رساني شده ه و متوقف کننده ها ب (alarms) ليست هشدار دهنده ها

   روز رساني شده اند؟ه ب DCSپايگاه داده 

   شده اند؟ صادرالکتريکي و تکميل سيستم های گواهي انطباق 

   تجهيزات الکتريکي در انطباق با دسته بندی مناط  خطرناک مي باشند؟

   ده است؟کنترل و نتايج ثبت شزمين  اتصالسيستم های 

   اند؟برچسب زده شده به تابلوهای برق 

   فيوزها منطب  با بار الکتريکي مي باشند؟

   و برچسب گذاری شده اند؟ مناسب نصبخاموش کننده های حري  در محل 

   ؟و آماده به کار مي باشند شده کنترل عملکردیهيدارنت ها و مانيتورها 

   ؟های مناسب قرار دارنددر محل (fire hose) آتش نشاني لوله های

   ؟شده و آماده به کار است کردیسامانه های اعالم حري  کنترل عملتجهيزات و 

   و خاموش کننده تست شده اند؟ (water sprayافشانه آب )سيستم های 

   راه اندازی در دسترف مي باشند؟ قطعات يدکي ويژه

   مجوزهای زيست محيطي موردنياز اخذ و کامل شده است؟

دامنه طراحي پروژه بازبيني شود تا از شرايط مجوزهای زيست تغييرات احتمالي مربوط به 

 محيطي عدول نشده باشد.

  

خطوط راهنما و دستورالعملهای شرکتي در حوزه محيط زيست در طول زمان احداث طرح 

 عملياتي و پيگيری شده است؟

  

سازی، آناليز های اتمسفری( شناسايي، کمي همه جريانات دورريز )پسابها، پسماندها و آالينده

 و حداقل سازی شده است؟ سياهه اين انتشارات تهيه/اخذ شود.

  

اهداف پيشگيری از توليد دورريز و رهايش آن در طراحي فرآيند و محصوالت جديد مدنظر 

 قرار گرفته و رعايت شده است؟ )مستند شود(

  

   هستند؟ احداث شده و مناسب مخازن dikeشامل  ها/ راهبندهای ثانويههمه محفظه

  های حفاظتي ويژه سطوح برای دريافت دهيکشي و پوششها، جدولخاکريزبندی، زهکش



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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 ها و سناريوی بدترين شرايط ريزش مناسب هستند؟نشتي

   مناسب است؟) مخازن( سازی تاسيسات ذخيرهايمني 

ظرفيت  وساخته شده  HSEبطور مناسب و مطاب  الزامات  و بارگيریتاسيسات تخليه 

 ؟پيش بيني شده است% مواد شيميايي مايع فله ای( در محوطه 111)ثانويه محفظه نگهداری 

  

   زا بودن آن شناسايي و احصاء شده است؟ها و سازگاری و آتشها و رهايشمنابع بالروه ريزش

   دستورالعملهای مرابله با ريزش بطور مناسب تهيه شده و در دسترف است؟

   کافي برای مرابله با ريزشهای احتمالي وجود دارد؟امکانات 

فهرستي از منابع انتشار آالينده های هوا و مشخصات آن تهيه شده و از انتشار آالينده های هوا 

 در محدوده حدود مجاز اطمينان حاصل شود.

  

تجهيزات کنترل آلودگي هوا به درستي احداث و نصب شده و خروجي آن در محدوده حدود 

 ؟جاز تخليه به محيط قرار داردم

  

   شود.های خطرناک هوا به اتمسفر تخليه نميکه منابع انتشار آالينده شوداطمينان حاصل 

   برداری بسته نصب شده باشد.که )حسب نياز( سيستمهای نمونه شوداطمينان حاصل 

   فهرستي از پسماندهای توليدی واحد تهيه شده است؟

پسماندهای توليدی براساف راهنماهای ابالغي از سوی وزارت نفت انجام شده؟ در بندی طبره

 بندی شده است؟اين صورت آيا پسماند/پسماندهايي به عنوان پسماند خطرناک طبره

  

يا دفع انوا  پسماندها و به خصوص پسماندهای خطرناک در داخل سايت  نحوه ذخيره، تصفيه

 قوانين و مرررات ملي و شرکتي انطباق دارد؟تعيين شده و مناسب بوده و با 

  

آيا مجوزهای ، بخشي از پسماندهای خطرناک جهت دفع به بيرون از سايتدر صورت انترال 

 الزمه اخذ و هماهنگي های الزم صورت گرفته است؟

  

   فهرست انوا  پسابها و مشخصات هريك تعيين شده است؟

   بطور مناسب احداث و آماده بهره برداری مي باشد؟سيستمهای جمع آوری و ذخيره پسابها 

   ه به طور مناسب طراحي و احداث و آماده بهره برداری است؟تصفيه يا تصفيهواحدهای پيش

   سيستمهای مديريت لجن توليدی تصفيه خانه احداث و آماده بهره برداری شده است؟

 

 

 تغییر در تاسیسات / واحدها نمونه چک لیست بازبینی پیش از راه اندازی ویژه   -7-2

 

  شماره مديريت تغيير
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 تاریخ بازبینی موارد بازبینی بله/خیر/مرتبط نیست موارد بازبینی

( و PHAاز جمله تحليل خطرات فرايندی )مستندات و مدارک مديريت 

 است؟ پيشنهادات آن کامل
  

   اند؟بازنگری و اجرا شده متناسب با نو  تغيير های اجراييروش

   به روز رساني اطالعات ايمني فرايند انجام شده است ؟

   انجام شده است؟ کردیهای عملتست

   مستندات تضمين کيفيت/کنترل کيفيت تکميل شده است؟

   رساني شده است؟بط اطال تتغييرات به همه پرسنل مر

   اند؟تعميرات بروز رساني/تغيير داده شده رويه های

   در محل مسترر شده و يا در انبار موجودند؟ قطعات يدکي مهم

   تا يد شده است؟ توسط مراجع ذيصالحمديريت تغيير مستندات 

اندازی موجود است و تکميل همه الزامات خاص در خصوص انجام پيش راه

 اند؟شده
  

-روز رساني شدهه برقي/مکانيکي معتبر بوده و ب lockoutهای اجرايي روش

 اند؟
  

   اند؟بروز رساني شده P&ID هاینرشه 

   اند؟های مکانيکي بروز رساني شدهنرشه

   اند؟های الکتريکي بروز رساني شدهنرشه

   برگه اطالعات ايمني مواد بروز رساني شده است؟

   روز رساني شده است؟ه تغيير کرده و بنواحي خطرناک بندی طبره

 آموزش

   به افراد مرتبط با تغيير ارا ه شده است؟ های مورد نيازآموزش

   های ایمنیسیستم

   اضطراری بروز رساني شده است؟در وضعيت اجرايي واکنش  روش

   حري  بازنگری و بروز رساني شده است؟ از سيستم حفاظت

   اند؟بازنگری شده( gas detectors)گاز  آشکارسازهایجانمايي 

   ؟به روز رساني شده استتجهيزات حفاظت فردی بازنگری و در صورت نياز 

   طراحی پروژه

   ؟شده است اخذ / سيستم ها تجهيزات های مرتبط با طراحي تا يديه

   ؟و مورد تاييد استدر دسترف  از جمله لوله کشي ساختحين گواهي مواد 

   است؟ بيني شده پيشدر صورت نياز، ظرف محدود کننده ريزش در محل 

   محوطه



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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   ؟مناسب استدسترسي به تجهيزات 

   در محل موجود است؟( tag numbers)های شناسايي شماره

   ؟شده استپاکسازی از محوطه ساخت و ساز/تعميرات  پسماندهای

   های کنترلسیستم

TRIPS ،ESD های کنترل بررسي شده است؟و حلره   

   زمين مجددا بررسي شده است؟ به سيستم های اتصال

   اند؟بررسي شده INTERLOCKهای سيستم

   افزاری در محل موجود بوده و بروز رساني شده است؟پشتيبان نرم

   های برقیسیستم

   ؟نواحي خطرناک بازبيني شده استبندی تجهيزات الکتريکي مطاب  با طبره

و سيستم های صاعره گير زمين  به سيستم های اتصالصحت و کفايت 

 بررسي شده است؟
  

   ؟مناسب مي شوند/ تجهيزات هادستگاهدرجه حفاظت 

   ؟مناسب مي باشدتابلوهای برق و جعبه های توزيع ( EXدرجه حفاظتي)

   آناليز ريسك تجهيزات حفاظت فردی انجام شده است؟

   حفاظت دربرابر حریق

   است؟ارزيابي ريسك حري  بروز رساني شده 

   اند؟ها( و سامانه اعالم حري  بررسي شدهآتش نشاني )هيدرانتشبکه آب 

   اند؟جعبه های آتش نشاني با تجهيزات در محل مسترر شده

   اند؟( بررسي و تست شدهdelugeشيرهای سيالبه ای )

   بررسي شده و کفايت دارد؟ gas detection sysytemsسامانه های 

   ( بررسي شده و کفايت دارد؟fire proofing) پوشش ضد حري 

 مالحظات زیست محیطی  

 تغييرات جديد مستلزم اخذ مجوزهای زيست محيطي جديد بوده است؟

 در اين صورت آيا مجوزهای موردنياز اخذ و کامل شده است؟
  

تهيه مستنداتي مبني بر اين که ميزان دورريزها در انجام تغيير يا در مورد 

 جديد افزايش نيافته يا به حداقل رسيده است؟ فرآيند
  

ها/راهبندهای ثانويه بوده و در اين آيا تغييرات جديد مستلزم ايجاد محفظه

 صورت آيا اين موارد احداث شده و مناسب مي باشد؟
  

آيا مواد شيميايي جديدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ در اين صورت 

 موارد زير کنترل شود.
  تاسيسات ذخيره سازی و تخليه بار بطور متناسب احداث يا اصالح شده آيا

  



 

 (PSSRی عملیاتی)انداز راه از راهنمای بازبینی ایمنی پیش
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 است؟

 کشي برچسب گذاری تجهيزات و اجزاء لوله 

 اصالح دستورالعملهای مرابله با ريزش 

 وجود امکانات کافي برای مرابله با ريزش احتمالي ماده/مواد جديد 

 قرار گرفته است؟آيا تغييرات زير در مورد انطباق انتشار به هوا مد نظر 
  افزايش در انتشار بالروه ترکيبات آلي فرار(VOCs) 

 های خطرناک هواانتشار جديد آالينده 

 های خطرناک هواافزايش در انتشار بالروه آالينده 

 تغيير در نو  کاربری و خدمات يك تجهيز 

 تغيير در ترکيبات منابع انتشار موجود 

  

بر منابع فرار نظير شيرآالت و شدن نراط جديد انتشار )مشتمل اضافه

های اطمينان( يا تغييرات فيزيکي در منابع انتشار فعلي يا نراط دريچه

پايش. چنانچه هريك از تغييرات فوق روی دهد، اقدام الزم جهت دريافت 

 .ه استمجوزهای جديد صورت پذيرفته و مستندات الزم تهيه شد

  

زا يا ساير مواد مي، خورنده، واکنشزا، سهای آتشآيا افزايش انتشار آالينده

شناسايي و کمي سازی شده و اقدامات الزم جهت  ،شيميايي خطرناک هوا

 اخذ مجوزهای احتمالي صورت گرفته است؟

  

های فوق در حدود مجاز اقدامات الزم صورت آيا برای کنترل انتشار آالينده

جديد مورد گرفته و توانايي تجهيزات موجود يا ضرورت نصب تجهيزات 

 ارزيابي قرار گرفته است؟

  

   سازی پسماند رعايت شده و گزارش شده است؟آيا حداقل

آيا تغييرات جديد منجر به توليد پسماند جديد شده است؟ در اين صورت 

آيا تغييرات احتمالي زير در انطباق با راهنمای مديريت شناسايي و طبره 

و پدافند غيرعامل وزارت  HSEل بندی پسماندها )ابالغي از سوی اداره ک

 نفت(  مدنظر قرار گرفته است؟
 توليد يك پسماند خطرناک جديد 

 تغيير در ترکيبات پسماند خطرناک موجود 

  .تغييرات در تاسيسات مديريت پسماند خطرناک يا ساير پسماندها 

  

آيا روشهای مديريت پسماند جديد از مرحله توليد تا دفع نهايي تعيين شده 

 مجوزهای احتمالي مورد نياز اخذ شده است؟و 
  

آيا از پيدايش هرگونه پسابهای جديد يا افزايش احتمالي )کمي و کيفي( 

 منابع موجود آگاهي وجود داشته و اعالم شده است؟
  

سيستمهای جمع آوری/پيش تصفيه و  بر ناشي از تغييراتآيا تاثير پسابهای 

 ارزيابي شده است؟  ت ظرفيتاز لحاظ سازگاری و کفاي تصفيه فعلي
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نمونه چک لیست بازبینی پیش از راه اندازی ویژه تعمیرات اساسی و راه اندازی واحد پس   -7-3

 از توقف طوالنی
 

 الف( ابزار دقیق

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  مجوز)های( ابزاردقي  امضاء شده است؟

  شده است؟ تکميل و بسته ،مجوز کار امضاء

  اند؟اجرايي مديريت تغيير مستند شدهمطاب  با روشاحتمالي تغييرات 

  اند؟بررسي شده صحيح از لحاظ عملکرد (control loops)ی کنترليهاهمه حلره

  اند؟وضعيت همه شيرهای کنترل بررسي شده و در جهت صحيح جريان نصب شده

  اند؟ تنظيم حرکت شيرها انجام شده

  هستند؟و در وضعيت عملياتي ها و خطوط سيگنال سالم همه خطوط، کابل

  ؟مورد تاييد استشده و عملکردی ها تست همه فرستنده

  بندی شده سالم هستند؟همه تجهيزات ابزار دقي  طبره

  ؟آماده به کار مي باشندهای توقف به طور کامل بررسي و سيستم

 ب( برق 

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  برق امضاء شده است؟مجوز 

  و بسته شده است؟، تکميل مجوز کار امضاء 

  اند؟برداشته شده( tags) خطراطال  رساني کارتهای 

  اند؟شده جمع آوری های موقت به زميناتصال

  صفحه کليدها )سويچگير( در موقعيت مسترر هستند؟

  اند؟تابلوها بسته و قفل شدهدرب 

  آماده به کار هستند؟موتورها متصل شده و 

  ( موتورها انجام شده است؟direction test) چرخش تست جهت

  ؟است شدهانجام های عملکردی تستکليه 

 ج( مکانیک

 بلی، خیر، مرتبط نیست چک لیست

  و بسته شده اند؟، تکميل مجوزهای کار امضا 

 اقدامات الزم به منظور و کنترل گرديده ( blankليست صفحات مسدود کننده)
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شت، ايمني،  33 از 19 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
فند غيرعامل  پدا

MOP-HSED-GL-214(1) 

 

بازگرداندن وضعيت صفحات به حالت ايمن مطاب  با نيازمنديهای فرايندی انجام و فرم 

 امضا شده است؟های مربوطه 

  موقعيت شيرهای ايمني، يکپارچگي و نراط تنظيم چك شده اند؟

  شده است ؟در محل انجام تعميرات کنترل  و غيرهزه ها بسته بودن فلنج ها، سا

شيرهای ايزوله مطاب  نيازمنديهای فرايند و نرشه ها در وضعيت صحيح )باز/ بسته( قرار 

 دارند؟

 

شيرهای ايزوله سامانه های ايمني رهايش فشار مطاب  نيازمنديهای فرايندی و نرشه ها 

 ( قرار دارند؟ CSC/CSOدر وضعيت صحيح )

 

  ها و غيره(؟ PSVها،  TSVبازرسي و تست های فشار کامل شده است )ظروف، 

  حري  در شرايط عملياتي قرار دارد؟ از تجهيزات حفاظت 

 يحصح يتو نرشه ها در وضع يندفرا يازمنديهایمطاب  ن (Gasketآب بندهای اتصاالت )

 شده است؟ نصب

 

  تجهيزات دوار تست شده اند ؟

  همه تجهيزات سخت افزاری بي نرص هستند؟عملکرد 

  مستند شده اند؟ MOCهای اجرايي تغييرات بر اساف روش

هر گونه دستورالعمل ويژه )برای مثال خشك کردن، افزايش دمای يکنواخت، غيره( انجام 

 شده است

 

 د( سیستم های کنترل 

 بلی، خیر، مرتبط نیست چک لیست

  و بسته شده است؟، تکميل مجوزهای کار سيستم های کنترل امضا 

  مستند شده اند؟ MOCتغييرات بر اساف روش اجرايي

  همه چرخه ها از نظر عملکردی چك شده اند؟

  همه خطوط، کابل ها و خطوط سيگنال بي نرص هستند؟عملکرد 

  عمليات تحويل داده شده اند؟ ه واحدهایب از لحاظ عملکرد صحيح ترانسميترها تست شده و

لحاظ عملکرد صحيح به از شده و  کنترل( به طور کامل tripسيستم های توقف موقت )

 تحويل داده  شده اند؟ ياتواحدهای عمل

 

  تحليلگر کاليبره و تست شده اند؟سامانه ها و تجهيزات 

 ه( تجهیزات دوار 

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  و بسته شده است؟ ، تکميلمجوزهای کار امضاء

  ؟استبازرسي شده  (blankصفحات مسدود کننده ) ليست
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شت، ايمني،  33 از 33 صفحه محيط زيست و اداره كل بهدا
فند غيرعامل  پدا

MOP-HSED-GL-214(1) 

 

  اند؟مستندات کنترل کيفيت مربوطه امضاء شدههمه 

در محل و غيره  سازهها، ها، فلنجروها، پيچهای ايمني، حصارها، پيادهحفاظبسته بودن 

 اند؟شدهانجام تعميرات کنترل 
 

  در وضعيت صحيح هستند ؟( lock out) های قفل زني همه سيستم

  ؟قرار گرفته استتجهيزات حفاظت از حري  در شرايط عملياتي 

 يحصح يتو نرشه ها در وضع يندفرا يازمنديهایمطاب  ن ( Gasketاتصاالت ) یآب بندها

 )فاقد آزبست،کدهای رنگي و انوا (؟ نصب شده است؟
 

  ( انجام شده است؟alignmentماشين و همراستا سازی)تراز کردن 

  اند؟های تا يد تعميرات و جوشکاری امضاء و بسته شدههمه فرم

  های ماشين و موتور بررسي شده است؟تست

  تست تجهيزات دوار انجام شده است؟

  به حالت قبل برگردانده شده و داربست برداشته شده است؟ همه تجهيزات حفاظتي

  تغييرات مطاب  با روش اجرايي مديريت تغيير ثبت شده و امضاء شده است؟

 ( مالحظات زیست محیطیو

 بلی/خیر/کاربرد ندارد چک لیست

  سامانه فلر آماده به کار و در سوريس عملياتي قرار دارد؟

سيستم های جمع آوری فاضالب شامل مسيرها به طور کامل چك شده و آماده به کار مي 

 باشد؟
 

  واحدهای پيش تصفيه / تصفيه پساب آماده سرويس عملياتي مي باشد؟

سطح تاسيسات جمع آوری و به محلهای ايمن و پسماندهای توليدی در طي دوره از 

 مناسب منترل شده است؟
 

  سامانه های مرابله با ريزش آماده به کار مي باشد؟

  سامانه های کنترل و جلوگيری از آلودگي هوا اماده به کار مي باشد؟

  سامانه های اندازه گيری و پايش پارامترهای محيط زيستي آماده به کار مي باشد؟

  آيا از عدم انتشار آالينده های خطرناک هوا به اتمسفر اطمينان حاصل شده است؟

  آيا سيستم های مديريت لجن اماده سرويس عملياتي مي باشد؟
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 محل درج مهر اعتبار

 

 

 رد صنعت نفت اضطراری  شرایط راهنمای مدرییت

 

 

MOP-HSED-Gl -204 (1) 

 

 

 

 

شت ، ايمني ،  فند غ و  زیستیطمح اداره كل بهدا  یرعاملپدا



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 2 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 فرم مشخصات سند:

 در صنعت نفت شرایط اضطراری مدیریت عنوان سند: راهنمای

 MOP-HSED-Gl-204 (1)شناسه سند: 

 شرح تعداد صفحات شماره ویرایش تاریخ

 جهت بررسی و اظهار نظر 29 صفر 1/8/95

 جهت اجرا 27 یک 1/6/97

    

 

 صفحات / صفحه شماره ييریافتهتغ یهابخش / بخش شماره تاریخ اصالحيه شماره

    

    

    

    

 

 محل درج مهر اعتبار

 

 

 تاییتد و در 01/02/1397وزارت نفتت متور   HSEچهل و پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران  این سند در

به تصویب رستید و  26/4/1397 مور  مرکزی سالمت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفتجلسه شورای  چهارمین

 .االجراستالزماز تاریخ تصویب معتبر و از تاریخ ابالغ 

 



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 3 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 فهرست

 صفحه                                                                                                  عنوان

 4 هدف .1

 4 ریتأث محدوده و کاربرد دامنه .2

 4 اجرا ضمانت و هامسئولیت .3

 5 مرجع مستندات و الزامات .4

 6 فیتعار .5

 11 اقدامات .6

 11 متمرکز مناطق 6-1

 17 (پراکندهمستقر در خارج از مناطق متمرکز ) یهاشرکت 6-2

 21 اضطراری طیشرا تیریمد برنامه یجزاا 6-3

 27     آموزش 6-4

 27 مانورها و ناتیتمر 6-5

 

  



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 4 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 هدف . 1

متدیریت  اجترای ستامانه هتایو ، ستازماندهی ریتزیبرنامهجهت یکپارچه ارائه یک چارچوب  راهنماهدف از این 

اثتربش  کنتتر  متدیریت و  منظوربهوزارت نفت و تاسیسات تابعه  /فرعیهای اصلی، شرایط اضطراری در شرکت

 باشد.می و بهداشتی محیطییستزبه حداقل رساندن خسارات جانی، مالی، اثرات با هدف  اضطراری شرایط

 

 ريتأثدامنه کاربرد و محدوده  . 2

مدیریتهای مستقل ستادی و سایر واحتدها و تاسیستات  ،/ تابعه یفرع ، یاصل هایشرکت یکلیه برای راهنما این

تهیته  .باشتدیمالزم االجترا  صنعت نفتت به بش  غیر دولتی واگذار شدههمچنین شرکتهای  وتابعه وزارت نفت 

مستندات تکمیلی از جمله رویه های اجرایی و دستورعملهای کاری در صورتی که مغایرتی با چتارچوب و کلیتات 

 این راهنما نداشته باشد بالمانع است.

 

 

 و ضمانت اجرا هامسئوليت . 3

  باشد.و پدافند غیرعامل وزارت نفت می HSEاداره کل  عهده راهنما براین  روزرسانیبهبازنگری و   •

شرکتهای اصلی مسئولیت برنامه ریتزی بته منظتور استتقرار ایتن ستند در ستطا شترکتها /  HSEمدیریت   •

 واحدهای تابعه و نظارت و کنتر  استقرار آن می باشند.

و  ایتن راهنمتااستتقرار مشمو  موظف بته  ارشد مناطق و تاسیساتی تابعه، مدیران هاشرکتمدیران عامل   •

 شترایط در واکتن  هتای طتر و دستتورالعملهای اختصاصتی و ی مدیریت شترایط اضتطراری رویه ها تهیه

 و استتقرار و اجترای آن  در چتارچوب ایتن راهنمتا تاسیسات مربوطه محتمل سناریوهای اساس بر اضطراری

  می باشند.

 

 



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 5 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 مستندات مرجعالزامات و  . 4

. ابالغ شده طی نامه صنعت نفت مای استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست درراهن .1

 24/01/81مورخه  3843-28/1شماره 

2. NFPA 1600: Standard on disaster/emergency management and business continuity 

/continuity operation programs. 2016. 

3. OGP, Incident management system for the oil and gas industry Good practice guidelines for 

incident management and emergency response personnel, 2014. 

4. NFPA 1561, Standard on Emergency Services Incident Management System, 2014. 

5. Petroleum and natural gas industries-offshore production installations- requirement and 

guidelines for emergency response. BS EN ISO 15544:2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 6 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 تعاریف . 5
دارایتی فیزیکتی یتا صتدمه بته کارکنتان،  ریزی نشده( کته منجتر بته آستیبهر رویداد ناخواسته )برنامه حادثه:

  یا محیط زیست گردد. (، اعتبار سازمانتجهیزات، تاسیسات)

که در آن واحدهای مستئو  شترایط  است وضعیتی منظور از شرایط اضطراری در این راهنما شرایط اضطراری: 

فوریتت پزشتکی، امداد و نجتات،  نشت و ریزش،اضطراری به منظور ارائه خدمات اضطراری از جمله اطفاء حریق، 

یا در حالت آماده  و کاه  خطر واکن  می دهند وضعیت به منظور کنتر فوری اقدامات  با انجام عملیات خاص،

 می گردد. مطابق جدو  زیر تعیین 3و  2و  1سطا  سه دردر این راهنما شرایط اضطراری  .باش قرار می گیرند

 سطو  شرایط اضطراری -1جدو  

 مثال معيارها شرایط اضطراری سطح

 یكسطح 

 سازمان داخل شرکت/ تاسیسات /یک واحد/ بش محدود به  •

تهدیدی بترای واحتدهای مجتاور، جامعته محلتی، محتیط اطتراف/  •

 ها و اعتبار سازمانی وجود ندارد.زیست، امالک و دارایییطمح

 ها و محیط اطراف را ندارد.قابلیت گسترش به سایر شرکت •

توانایی مدیریت و )پرسنل، تجهیزات(  سازمان /منابع داخلی شرکت •

و دریافت کمکهای بیرونی محتدود بته امتداد  ه را دارندکنتر  حادث

 .پزشکی است

در  کنتر قابلهای کوچک و یسوزآت انفجار،  •

 چند تجهیز در یک واحد

که  کنندهآلودهمواد سمی و  محدودریزش  •

سازی های معمو  قابل پاکروش صورتبه

 باشد.یم

  دوسطح 

 )مناطق متمرکز(

بوده و امکان گسترش به تاسیسات محدود به درون شرکت/سازمان  •

 و واحدهای مجاور وجود دارد.

پتانسیل ایجاد خطر برای واحدهای مجاور، جامعه محلی، محیط  •

ها و اعتبار سازمانی وجود زیست، امالک و دارایییطمحاطراف/ 

 دارد.

توانایی مدیریت و کنتر  حادثه را ندارند و  سازمان/شرکت منابع •

 باشد.یم منطقهاز  کلی نیازمند پشتیبانی

های بزرگ یک واحد سوزیآت  انفجار/ •

 یساتیتأس

که توانایی  کنندهآلودهریزش مواد سمی و  •

 زیست را دارد.یطمحمهاجرت به سمت منابع 

 سطح سه

 گسترش پیامدهای حادثه به خارج از محدوده شرکت.. •

تهدید یا آسیب جدی به جامعه محلی، محیط اطراف/  •

 ها و اعتبار سازمانی.دارایی زیست، امالک ویطمح

با استفاده از منابع موجود در منطقه قابل کنتر  نیست و نیازمند  •

کلی  اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها و ارگانها و پشتیبانی

 باشدمی ملیمحلی، منطقه ای و سطا  در

 تلفات شدید -یروممرگ •

 کنتر یرقابلغی بزرگ سوزآت انفجار و  •

ریزش زیاد مواد سمی در حجم زیاد به منابع  •

 های وسیعیجاد آلودگیازیست و یطمح

 در سطا وسیع S2Hنشت گاز سمی نظیر  •



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 7 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

: وقوع شرایط اضطراری عملياتی نظير از سرویس خارج شدن دستگاهها، قطع خوراک، برر،، 1 تبصره

 جزئری یرا کلری آب خنك کننده، هروای ابرزار دقيرق و ...کره منهرر بره وقروع توقرف اضرطراری

 (ownDhut Smergency Eotal Tartial/P)  خواهد شد در حيطه دامنه این راهنما نمی باشد و در مواقع

 بروز چنين وضعيتهایی باید بر اساس رویه های عملياتی تاسيسات اقدام شود.

ختارج از محتدوده شکل وستیع بته به  آن هایکه پیامداضطراری  سطحی از شرایط :شرایط اضطراری 3سطح 

تهدید/ آسیب جدی به جامعه محلی، محیط اطراف/ محیط زیستت، می تواند منجر به و  یافتهگسترش  تاسیسات

امکان مدیریت و کنتر  شترایط بتا استتفاده از منتابع  سازمانی شود. در شرایط بحرانامالک و دارایی ها یا اعتبار 

 یا غیردولتی ارگان های دولتی / سایر دستگاه هاو پشتیبانی قل مست ،فراهم نبوده و نیازمند اقدامات فوری داخلی

 .می باشد

به منظور استقرار نظام مدیریت شرایط اضتطراری شتامل فرایندی مستمر و هدفمند : مدیریت شرایط اضطراری

در  تداوم حیات سازمانپایداری و حفظ که با هدف  توانیواکن  و بازکنتر ،  ،آمادگی حفاظت، ،پیشگیریمراحل 

، طتر  1باشتدپیرامتون ستازمان  زیستیطمحعملیات یا  ،اموا  ،جان افراد یدکنندهتهدمی تواند که  یطی حوادث

سامانه ها و سازوکارهای مششص و از پی  طر  ریزی شده فاز واکن  این فرایند شامل  .ریزی و استقرار می یابد

وضعیت های  است که در آن نق  و مسئولیت کارکنان و رویه های عملیاتی مورد نیاز جهت مدیریت و هدایت ای

 اضطراری تبیین می شود که ممکن است با نق  و مسئولیت فعالیتهای عادی و روزمره متفاوت باشد.

فرماندهی و هدایت کلیه عملیات و فعالیتت هتا در صتحنه حادثته از  یتفرماندهی صحنه مسئول صحنه:فرمانده 

تعیین و اتشاذ کنتر  منابع، تعیین و ، کنتر  وضعیت ، صحنه جمله عملیات واکن  در شرایط اضطراری و ایمنی

                                                           

. منسجم 4( Risk- driven. مبتنی بر ریسک )3( Progressive. پیشرو )2( Comprehensive. جامعیت )1اضطراری شامل:ویژگی مدیریت شرایط 

(Integrated) 5 .( مبتنی بر ارتباطاتCollaborative )6( مبتنی بر هماهنگی .Coordinated )7انعطاف .( پذیرresilience )8ای .حرفه

(Professional)  
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شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

جنبته هتای عملیتاتی در اطفاء حریق، کنتر  نشت، حفاظت محیطی و امتوا  و ستایر تاکتیکهای عملیاتی شامل 

 با حکم مدیر/مدیر ارشد شرایط اضطراری تعيين می گردد و فرمانده صحنه را بر عهده دارد.ادثه صحنه ح

ارشدترین مقام مسئول و مهاز در عمليات واکنش بوده و سایر واحدهای سازمانی موظف به پشتيبانی 

 کامل وی می باشند.

 طر  ریتزی و استتقرار نظتاممسئو   یشرایط اضطرارمدیر ارشد  /مدیر  :شرایط اضطراریمدیر ارشد  /مدیر 

بستی  و راهبردها و تاکتیک های عملیتاتی  ،مدیریت شرایط اضطراری و حصو  اطمینان از انطباق ساختار، منابع

منابع و پشتیبانی کامل از فرمانده صحنه در زمان واکن  و پیگیری و متدیریت جنبته هتای متدیریتی و اجرایتی 

در ارائه شتده استت.  3شماره شرایط اضطراری در جدو   مدیر ارشد / ف مدیرمراحل بازیابی می باشد. شر  وظای

. در شرکتهایی نظیر نفت فالت قاره، خطوط لوله باشندمی هاشرکتمدیران عامل  مدیر شرایط اضطراری،این سند 

که ستاد شرکت در یکی از شهرها متمرکز بوده ولی دارای مناطق عملیتاتی در  و ... و مشابرات، شرکت ملی پش 

 جغرافیای پراکنده می باشند، مدیران مناطق نیز می توانند در صورت تاییتد و حکتم کتبتی متدیر عامتل شترکت

ستازمان مدیر شرایط اضطراری باید دو نفر از مدیران ارشتد  به عنوان مدیر شرایط اضطراری تعیین شوند. مربوطه

متبوع خود )ترجیحا از مدیران عملیاتی( که اشراف کامل به امور سازمان دارند را طتی حکتم انتصتاب کتبتی بته 

ترتیب به عنوان جانشینان او  و دوم خود منصوب نماید تا در غیاب وی مسئولیتهای متدیر شترایط اضتطراری را 

 عهده دار شوند.

یر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نظبا توجه به ساختار متفاوت مناطق متمرکز 

شرایط اضطراری در این مناطق در دو سطا تعیین شده است که در ستطا دوم مستئولیت  و ... )عسلویه(، خارک

 سازمان/شترکت/منطقه عملیتاتی متتولی متدیریت کلتی منطقته متمرکتز بر عهده عملیات کنتر  و مقابله حادثه 

لذا مدیران عامل مناطق ویژه/ مدیران ارشد مناطق عملیاتی در این گونه مناطق متمرکز به عنوان متدیر می باشد. 

و پدافند غیرعامل  HSEبه پیشنهاد اداره کل مدیر ارشد شرایط اضطراری  ارشد شرایط اضطراری تعیین می شوند.
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شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

ر ارشد شرایط اضتطراری بایتد دو نفتر از مدی یا قائم مقام ایشان منصوب می شود. نفتبا حکم وزیر وزارت نفت و 

مدیران ارشد منطقه خود )ترجیحا از مدیران عملیاتی( که اشراف کامل به امور منطقه دارند را طی حکم انتصتاب 

کتبی به ترتیب به عنوان جانشینان او  و دوم خود منصوب نماید تا در غیاب وی مسئولیتهای مدیر ارشد شترایط 

 وند.اضطراری را عهده دار ش

شرایط اضطراری به عنوان رئتی   مدیر ارشد /مدیرکمیته ای متشکل از  :(2و1)سطح  کميته شرایط اضطراری

به منظور ریزی، هماهنگی و هدایت عوامل و منابع تحت سرپرستی دبیر و اعضای اصلی که به منظور برنامهکمیته، 

ایتن راهنمتا ترکیتب اعضتا و  3شتکل   .گترددمی  تشکیلدر شرایط اضطراری پشتیبانی کامل از فرمانده صحنه 

در بایتد ولیت اعضای کمیته ئنق  و مس ،شر  وظایف را نشان می دهد.ساختار کمیته مدیریت شرایط اضطراری 

الزم به ذکر است اعضتای کمیتته متدیریت  گردد. تشریاهای واکن  طرحرویه های مدیریت شرایط اضطراری و 

ات، پراکنتدگی جغرافیتایی تاسیستات و تفتاوت ستازمانی و تشتکیالتی در شرایط اضطراری بسته به ماهیت عملیت

 شرکتهای تابعه می تواند متفاوت باشد.

یت مستئولکته های اصلی ای در ستاد شرکتکمیته شرکت اصلی: 3اضطراری سطح شرایط مدیریت  کميته

وضعیت را برعهتده دارد.  ( و رصد 2و 1هماهنگی، پشتیبانی کمیته های شرایط اضطراری شرکتهای تابعه )سطا 

وزارت کشتور )و در صتورت نیتاز بتا و هماهنگی با  ، مسئولیت اطالع رسانیبحرانشرایط اعالم  در صورت لزوم به

 به عهده این کمیته می باشد. (سازمانهای مسئو  دولتی و نهادهای لشگری از جمله سازمان پدافند غیرعاملسایر 

شرکت اصلی عبارتند از معاون وزیر و مدیر عامل شرکت اصلی به  3سطا شرایط اضطراری اعضای کمیته مدیریت 

شرکت اصلی به  HSEعنوان رئی ، معاون /مدیر تولید به عنوان عضو، معاون/ مدیر پشتیبانی به عنوان عضو، مدیر 

عنوان عضو و دبیر، رئی  روابط عمومی شرکت اصلی به عنوان عضو و ستشنگو، رئتی  حراستت شترکت اصتلی، 

 انده بسی  شرکت اصلی به عنوان عضو. فرم
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اعضای کمیته های مدیریت شرایط اضطراری یا توجه به فرآیند های کاری هر شرکت/ سازمان با تششیص  تذکر:

 شرکت/سازمان افزای  یابد. مدیران ارشدمدیر/ 

 نمودار ساختار کميته های مدیریت شرایط اضطراری

 

 

 

 

 

 

و بر مبنای سناریوهای محتمل که اهداف کلتی، راهبردهتا و ای مدون برنامه :شرایط اضطراری طرح واکنش در

این برنامه شامل )محدود به این متوارد  .اضطراری در آن تشریا می شود شرایطتاکتیکهای مدیریت یک حادثه یا 

نمی باشد( شناسایی و تعیین منابع عملیاتی و نحوه تشصیص آنها، اطالعات مهم و هدایت گتر متدیریت حادثته و 

 باشد.می نق  و مسئولیت های افراد مسئو  

وقوع در زمان شرایط اضطراری که مدیر و اعضاء کمیته  محلی ایمن مدیریت شرایط اضطراری: کنترل و مرکز

 .وظایف محوله و اقدامات الزم را انجام می دهندو  شده حاضردر آن  نیازحسب  شرایط اضطراری

  

کميته شرایط 

اضطراری 

 شرکت/سازمان.. 

 )در مناطق متمرکز(

کميته شرایط 

اضطراری 

 شرکت/سازمان.. 

 )در مناطق متمرکز(

کميته شرایط 

اضطراری 

 شرکت/سازمان.. 

 )در مناطق متمرکز(

 اصلیشرکت  3سطح مدیریت شرایط اضطراری  کميته

 )مناطق متمرکز( 2سطح  کميته شرایط اضطراری

کميته شرایط اضطراری 

 شرکت/سازمان.. 

 متمرکز(غير)در مناطق 

کميته شرایط اضطراری 

 شرکت/سازمان.. 

 متمرکز(غير)در مناطق 
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 اقدامات . 6

 متمرکزمناطق  1 - 6

کته نظیر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عستلویه(، ختارک  متمرکز در مناطق

شتامل واحتدهای استتشراج و نفت و گاز، پاالی  و پش  و پتروشتیمی تاسیسات تولیدی و پشتیبانی  /شرکت ها

 ،به صورت متمرکز در مجاورت هم قرار دارندتولید، پاالیشگاهها، تاسیسات بارگیری و انتقا  و واحدهای پشتیبانی 

 تعیتین بته ترتیتب زیتر  و اقتدام و نحتوه اطتالع رستانی 2مطتابق جتدو  شترایط اضتطراری  واکتن  درسطو  

 :می شود

 در مناطق متمرکز سطو  شرایط اضطراری -2 جدو 

 مثال معيارها شرایط اضطراری سطح

 یكسطح 

 محدود به یک واحد/ بش / تاسیسات داخل شرکت/ سازمان •

تهدیدی بترای واحتدهای مجتاور، جامعته محلتی، محتیط اطتراف/  •

 سازمانی وجود ندارد. ها و اعتبارزیست، امالک و دارایییطمح

 ها و محیط اطراف را ندارد.قابلیت گسترش به سایر شرکت •

منابع داخلی شرکت/ سازمان )پرسنل، تجهیزات( توانایی مدیریت و  •

کنتر  حادثه را دارند و دریافت کمکهای بیرونی محتدود بته امتداد 

 پزشکی است.

در  کنتر قابلهای کوچک و یسوزآت انفجار،  •

 چند تجهیز در یک واحد

که  کنندهآلودهمواد سمی و  محدودریزش  •

سازی های معمو  قابل پاکروش صورتبه

 باشد.یم

 دو سطح 

 )مناطق متمرکز(

محدود به درون شرکت/سازمان بوده و امکان گسترش به تاسیسات  •

 و واحدهای مجاور وجود دارد.

پتانسیل ایجاد خطر برای واحدهای مجاور، جامعه محلی، محیط  •

ها و اعتبار سازمانی وجود زیست، امالک و دارایییطمحاطراف/ 

 دارد.

توانایی مدیریت و کنتر  حادثه را ندارند و  شرکت/سازمان منابع •

 باشد.یم منطقهنیازمند پشتیبانی کلی از 

های بزرگ یک واحد سوزیآت  انفجار/ •

 یساتیتأس

که توانایی  کنندهآلودهریزش مواد سمی و  •

 زیست را دارد.یطمحمهاجرت به سمت منابع 

 سطح سه

 گسترش پیامدهای حادثه به خارج از محدوده شرکت.. •

تهدید یا آسیب جدی به جامعه محلی، محیط اطراف/  •

 ها و اعتبار سازمانی.زیست، امالک و دارایییطمح

در منطقه قابل کنتر  نیست و نیازمند با استفاده از منابع موجود  •

کلی  اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها و ارگانها و پشتیبانی

 باشدمی سطا محلی، منطقه ای و ملی در

 تلفات شدید -یروممرگ •

 کنتر یرقابلغی بزرگ سوزآت انفجار و  •

ریزش زیاد مواد سمی در حجم زیاد به منابع  •

 ی وسیعهایجاد آلودگیازیست و یطمح

 در سطا وسیع S2Hنشت گاز سمی نظیر  •
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 واکنش در شرایط اضطرارییك سطح   1 - 1 - 6

  :یكسطح  شرایط اضطراریمعيار های تعيين  ➢

  در تاسیسات یا یک واحد تجهیزچندین یک یا در  یا احتما  وقوع آسیب آسیب وقوع ✓

 .باشد تاسیسات شرکت/ فن  محدود به داخل ✓

 محتیط /و هتا امتالک و دارایتی، جامعته محلتی اطتراف تاسیستات/ واحتدهای مجتاور، تهدیدی برای ✓

 سازمانی نداشته باشد.و اعتبار اطراف  زیستیطمح

 ها و محیط اطراف را نداشته باشد.قابلیت گسترش به سایر شرکت ✓

 .باشدفراهم امکان مدیریت و کنتر  شرایط با استفاده از منابع داخلی  ✓

 سطح یك:واکنش در عمليات  ➢

در ابتتدا  ،در صورت اعالم وقوع حادثه به مرکز کنتر  آت  نشانی یا کانالهای ارتباطی و اطالع رسانی اعالم شتده

 تتتیم آتتت  نشتتانی اقتتدام بتته واکتتن  نمتتوده و همزمتتان بتته متتدیر شتترایط اضتتطراری اطتتالع رستتانی 

. در در حالت آماده باش قرار می گیتردهمچنین فرمانده صحنه با اعالم و دستور مدیر شرایط اضطراری  .می گردد

ضمن اطالع وضعیت به مدیر شرایط اضطراری و ، او  سرپرست تیم اعزامیصورت تششیص معیارهای فوق توسط 

شترایط اضتطراری ستطا یتک توستط متدیر شترایط وقوع  پ  ازبررسی و ارزیابی صحنه حادثه،ه صحنه، دفرمان

عملیات کنتر  حادثه را بر عهده گرفته و مدیر شرایط اضتطراری  ،ه اضطراری اعالم شده و بالفاصله فرمانده صحن

فرایند کلی عملیات واکتن  را نشتان  1شکل  اقدامات پشتیبانی و هماهنگی و گسیل منابع را پیگیری می نماید.

  می دهد.

همزمان با اعالم شرایط اضطراری سطح یك، مدیر شرایط اضطراری موظف است مدیر ارشرد  :1تبصره 

شرایط اضطراری سطح دو را مطلع نموده و کليه عوامل سطح دو از جمله فرمانده صرحنه و تريم هرای 

  در وضعيت آماده باش قرار گيرند. با اعالم و دستور مدیر ارشد شرایط اضطراری عمليات
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یا تيمری را موظرف بره رصرد  2مدیر ارشد شرایط اضطراری می تواند فرمانده صحنه سطح : 2تبصره 

 1توصيه های الزم را به مدیر شرایط اضطراری سطح نموده و وضعيت از جمله سطح وضعيت اضطراری 

  ارائه نماید.

 سطح دو واکنش در شرایط اضطراری  2 - 1 - 6

  :دوسطح  شرایط اضطراریمعيارهای تعيين  ➢

 یسات ساتدر یک یا چند واحد یا  احتما  وقوع آسیب وقوع آسیب یا ✓

جامعته محلتی  واحتدهای مجتاورپتانسیل ایجاد خطر برای  بوده ولیبه درون شرکت/سازمان محدود  ✓

 دارد. سازمانی و اعتبار اطراف  زیستیطمحمحیط /و ها ، امالک و داراییاطراف

 منطقته از کلتی پشتتیبانی نیازمنتد و دنتدار را شترایط کنتر  و مدیریت توانایی شرکتداخلی  منابع ✓

 .باشدمی

 :دو سطح در واکنش عمليات ➢

، فرمانده صحنه سطا یکدر صورت عدم کنتر  شرایط اضطراری در سطا یک یا تششیص معیارهای فوق توسط 

اعالم شده و بالفاصتله فرمانتده صتحنه )سطا یک( اضطراری توسط مدیر شرایط اضطراری سطا دو شرایط  وقوع

هدایت عملیات کنتر  را بر عهده گرفته و مدیر ارشد شرایط اضتطراری اقتدامات پشتتیبانی و  ،سطا دو )منطقه(

در این سطا کلیته عوامتل کنتتر  عملیتات ستطا یتک از جملته  هماهنگی و گسیل منابع را پیگیری می نماید.

انجام وظیفه خواهنتد نمتود. همچنتین متدیر  سطا دوفرمانده صحنه و تیم های عملیاتی زیر نظر فرمانده صحنه 

 1شتکل  ملحق شده و وظایف محوله را پیگیری می نمایتد. دوشرایط اضطراری به کمیته شرایط اضطراری سطا 

 فرایند کلی عملیات واکن  را نشان می دهد. 

 رئريسشرایط اضطراری موظف است ارشد ، مدیر دوهمزمان با اعالم شرایط اضطراری سطح : 1تبصره 

  شرکت اصلی و باالترین مقام مسئول محلی را مطلع نماید. 3مدیریت شرایط اضطراری سطح کميته 
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 بره موظرف را تيمری تواند می اصلی شرکت 3 سطح اضطراری شرایط مدیریت کميته رئيس: 2تبصره 

مردیر/  بره را الزم هرای توصيه لزوم صورت در و نموده اضطراری وضعيت سطح جمله از وضعيت رصد

 .نماید ارائه اضطراری شرایط مدیر ارشد

)درخواستت کتاال و ...( را  یا هماهنگی با ختارج از منطقته نیاز به کمک ،که مدیر ارشد شرایط اضطرارییدرصورت

متنعک   شترکت اصتلی 3مدیریت شرایط اضتطراری ستطا  ستاد مرکزیباید مراتب را به رئی  تششیص دهد، 

مدیریت شرایط اضطراری کمیته  رئی  بایاز موردنهای کمکارسا  فوری برای الزم هماهنگی نموده و مسئولیت 

 می باشد.اصلی  شرکت 3سطا 

 سه واکنش در شرایط اضطراریسطح  3 - 1 - 6

 :اضطراری سطح سهشرایط معيارهای تعيين  ➢

  وقوع آسیب جدی و عمده در تاسیسات ✓

واحتدهای تهدید یا آسیب جتدی بترای گسترش پیامدهای حادثه به خارج از محدوده شرکت و ایجاد  ✓

 سازمانی.و اعتبار اطراف  زیستیطمحمحیط /و ها ، امالک و داراییجامعه محلی اطراف مجاور،

 داشته باشد.ها و محیط اطراف را قابلیت گسترش به سایر شرکت ✓

پشتتیبانی امکان مدیریت و کنتر  شرایط با استفاده از منابع موجود در منطقه فراهم نبوده و نیازمند  ✓

 باشد.و اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها / ارگانهای دولتی خارجی کلی 

 :سه سطح در واکنش عمليات ➢

صتحنه و رونتد کنتتر  در ارزیتابی یا تششیص معیارهتای فتوق  2عدم کنتر  شرایط اضطراری سطا  صورت در

  3شرایط اضطراری ستطا مدیریت  کمیتهرئی   بهدیر ارشد شرایط اضطراری موضعیت توسط ، شرایط اضطراری

و اطتالع رستانی و  3اضطراری ستطا وضعیت اعالم  .می شود گزارش و باالترین مقام مسئو  محلی شرکت اصلی
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شترایط مدیریت  کمیته رئی توسط اعم از وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئو   یربطذمسئولین  هماهنگی با

  گیرد.می انجام شرکت اصلی 3اضطراری سطا 

سازمان متولی دولتی تعیتین وزارت کشور یا بر عهده  3شرایط اضطراری سطا مدیریت مسئولیت کلی  :1تبصره 

شرایط اضطراری ستطا مدیریت  کمیتهه دصحنه بر عهمدیر عملیات و فرماندهی تعیین می باشد. مسئولیت  شده

 تعیین می گردد. کمیته شرکت اصلی بوده که حسب مورد توسط رئی  3

در مرکز دو  و یکشرایط اضطراری سطو  کمیته های تا زمان اعالم وضعیت عادی حضور کلیه اعضای  :2تبصره

برای مدیریت عملیاتی، بته تشتشیص به خروج یکی از اعضا در صورت نیاز  ت.مدیریت شرایط اضطراری الزامی اس

ریی  ستاد/کمیته های مدیریت شرایط اضطراری می تواند محل را ترک نموده و ضروری است جانشین این عضو 

 .عهده دار مسوولیت ایشان گردد



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 16 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 

 متمرکز مناطق شرایط اضطراری در عملیات واکن  درفرایند کلی : 1شکل

 

 

 

 



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 17 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 (پراکندهمستقر در خارج از مناطق متمرکز ) شرکت های  2 - 6

در شترایط  دستته بنتدی ستطو  مشتلتف واکتن  مستقر در خارج از مناطق متمرکتز )پراکنتده( هایشرکتدر 

 به ترتیب زیر خواهد بود:هماهنگی و اقدام  ،اضطراری و نحوه اطالع رسانی

 در شرکت های خارج از مناطق متمرکز )پراکنده( معیارهای تششیص سطو  شرایط اضطراری -3 جدو 

 مثال معيارها شرایط اضطراری سطح

 یكسطح 

 محدود به یک واحد/ بش / تاسیسات داخل شرکت/ سازمان •

تهدیدی بترای واحتدهای مجتاور، جامعته محلتی، محتیط اطتراف/  •

 ها و اعتبار سازمانی وجود ندارد.زیست، امالک و دارایییطمح

 ها و محیط اطراف را ندارد.سایر شرکت قابلیت گسترش به •

منابع داخلی شرکت/ سازمان )پرسنل، تجهیزات( توانایی مدیریت و  •

کنتر  حادثه را دارند و دریافت کمکهای بیرونی محتدود بته امتداد 

 پزشکی است.

در  کنتر قابلهای کوچک و یسوزآت انفجار،  •

 چند تجهیز در یک واحد

که  کنندهآلودهمواد سمی و  محدودریزش  •

سازی های معمو  قابل پاکروش صورتبه

 باشد.یم

 دو سطح 

 )مناطق متمرکز(

محدود به درون شرکت/سازمان بوده و امکان گسترش به تاسیسات  •

 و واحدهای مجاور وجود دارد.

پتانسیل ایجاد خطر برای واحدهای مجاور، جامعه محلی، محیط  •

ها و اعتبار سازمانی وجود زیست، امالک و دارایییطمحاطراف/ 

 دارد.

توانایی مدیریت و کنتر  حادثه را ندارند و  شرکت/سازمان منابع •

 باشد.یم منطقهنیازمند پشتیبانی کلی از 

های بزرگ یک واحد سوزیآت  انفجار/ •

 یساتیتأس

که توانایی  کنندهآلودهریزش مواد سمی و  •

 زیست را دارد.یطمحمهاجرت به سمت منابع 

 هسطح س

 گسترش پیامدهای حادثه به خارج از محدوده شرکت.. •

تهدید یا آسیب جدی به جامعه محلی، محیط اطراف/  •

 ها و اعتبار سازمانی.زیست، امالک و دارایییطمح

با استفاده از منابع موجود در منطقه قابل کنتر  نیست و نیازمند  •

کلی  اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها و ارگانها و پشتیبانی

 باشدمی سطا محلی، منطقه ای و ملی در

 تلفات شدید -یروممرگ •

 کنتر یرقابلغی بزرگ سوزآت انفجار و  •

ریزش زیاد مواد سمی در حجم زیاد به منابع  •

 های وسیعیجاد آلودگیازیست و یطمح

 در سطا وسیع S2Hنشت گاز سمی نظیر  •

 

 واکنش در شرایط اضطراری یك سطح  1 - 2 - 6

  شرایط اضطراری سطح یك:معيارهای تعيين  ➢

 یساتساتیا چند واحد یا چندین تجهیز یا یک واحد وقوع آسیب یا احتما  وقوع آسیب در یک یا  ✓

 باشد. تاسیسات شرکت/ فن  محدود به داخل ✓



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 18 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

و اطتراف  زیستتیطمحمحتیط /و ها ، امالک و داراییجامعه محلی اطراف اماکن مجاور، تهدیدی برای ✓

 باشد.سازمانی نداشته اعتبار 

 محیط اطراف را نداشته باشد.قابلیت گسترش به  ✓

 بیرونتی کمکهتای دریافتت و امکان مدیریت و کنتر  شرایط با استفاده از منابع داخلتی فتراهم باشتد ✓

 ..است پزشکی امداد به محدود

 :یك سطح در واکنش عمليات ➢

 ابتتدا در شتده، اعالم رسانی اطالع و ارتباطی کانالهای یا نشانی آت  کنتر  مرکز به حادثه وقوع اعالم صورت در

نتین چهم .گتردد متی رستانی اطتالع اضطراری شرایط مدیر به همزمان و نموده واکن  به اقدام نشانی آت  تیم

 کنتتر  عدم صورت در فرمانده صحنه با اعالم و دستور مدیر شرایط اضطراری در حالت آماده باش قرار می گیرد.

 و شتده اعتالم اضتطراری شرایط مدیر توسط یک سطا اضطراری شرایط وقوع ،فوق معیارهای تششیص یا حادثه

 و پشتتیبانی اقتدامات اضتطراری شترایط متدیر و گرفته عهده بر را حادثه کنتر  عملیات صحنه فرمانده بالفاصله

 . دهد می نشان را واکن  عملیات کلی فرایند 2 شکل. نماید می پیگیری را منابع گسیل و هماهنگی

 کميتهرئيس ، مدیر شرایط اضطراری موظف است یكهمزمان با اعالم شرایط اضطراری سطح  :1 تبصره

 شرکت اصلی و براالترین مقرام مسرئول محلری را مطلرع نمایرد.  3مدیریت شرایط اضطراری سطح 

)درخواست کاال و ...( را تششیص  یا هماهنگی با خارج از منطقه نیاز به کمک ،که مدیر شرایط اضطرارییدرصورت

شرکت اصلی منعک  نمتوده و مستئولیت  3مدیریت شرایط اضطراری سطا کمیته باید مراتب را به رئی  دهد، 

 می باشد. ستاد رئی  بایاز موردنهای کمکارسا  فوری برای الزم هماهنگی 

 بره موظرف را تيمری تواند می اصلی شرکت 3 سطح اضطراری شرایط مدیریت کميته رئيس :2تبصره 

 شرایط ارشد مدیر /مدیر به را الزم های توصيه و نموده اضطراری وضعيت سطح جمله از وضعيت رصد

 .نماید ارائه اضطراری



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 19 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 متدیر دستتور بته اضتطراری شترایط کنتتر  عملیات زمان در تواند می صحنه فرمانده لزوم صورت در :3 تبصره

 . یابد تغییر شرکت اصلی شرایط اضطراریکمیته مدیریت یا رئی   اضطراری شرایط

مدیر شرایط اضطراری می تواند از مسئولین محلی به عنوان عضو متدعو در کمیتته شترایط اضتطراری  :4تبصره 

 حسب مورد دعوت کند.

 واکنش در شرایط اضطراری سه سطح 2 - 2 - 6

 :اضطراری سطح سهشرایط معيارهای تعيين  ➢

  وقوع آسیب جدی و عمده در تاسیسات ✓

واحتدهای تهدید یا آسیب جتدی بترای گسترش پیامدهای حادثه به خارج از محدوده شرکت و ایجاد  ✓

 سازمانی.و اعتبار اطراف  زیستیطمحمحیط /و ها ، امالک و داراییجامعه محلی اطراف مجاور،

 ها و محیط اطراف را داشته باشد.قابلیت گسترش به سایر شرکت ✓

 استفاده از منابع موجود در منطقه فراهم نبوده و نیازمند پشتتیبانیامکان مدیریت و کنتر  شرایط با  ✓

 باشد.و اقدامات فوری و مستقل سایر دستگاهها / ارگانهای دولتی خارجی  کلی

 :سه شرایط اضطراری سطح در واکنش عمليات ➢

کنتتر  صتحنه و رونتد در ارزیتابی عدم کنتر  شرایط اضطراری سطا یک یا تششیص معیارهای فوق  صورت در

شرکت  3شرایط اضطراری سطا مدیریت کمیته دیر شرایط اضطراری به رئی  موضعیت توسط ، شرایط اضطراری

 و 3شتترایط اضتتطراری ستتطا اصتتلی و بتتاالترین مقتتام مستتئو  محلتتی گتتزارش متتی شتتود. اعتتالم وضتتعیت 

 کمیتتهاعم از وزارت کشور و سایر دستگاههای مسئو  توسط رئی   یربطذمسئولین اطالع رسانی و هماهنگی با 

 متی نشتان را واکن  عملیات کلی فرایند 2 شکلگیرد. می انجام شرکت اصلی 3سطا  مدیریت شرایط اضطراری

 .دهد



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 20 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

سازمان متولی وزارت کشور یا حسب مورد بر عهده  3شرایط اضطراری سطا  پشتیبانیکلی مسئولیت  :5تبصره 

متدیریت رئتی  کمیتته ه دبتر عهتو فرمانده صتحنه  عملیات مدیرتعیین می باشد. مسئولیت  تعیین شدهدولتی 

 .می باشدشرکت اصلی  3شرایط اضطراری سطا 

تا زمان اعالم وضعیت عادی حضور کلیه اعضای کمیته های مدیریت شرایط اضطراری سطو  یتک و دو   :6تبصره

 در مرکز مدیریت شرایط اضطراری الزامی است.

 

 (پراکندهخارج از مناطق متمرکز) شرکت هایشرایط اضطراری در  واکن  در فرایند کلی: 2شکل



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 21 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 اضطراری  مدیریت شرایططرح   3 - 6

 کليات  1 - 3 - 6

آمادگی، کنتر ،  حفاظت، پیشگیری،استقرار منسجم و یکپارچه مدیریت شرایط اضطراری شامل مراحل به منظور 

ستاختار متدیریت شترایط  بایتد برنامتهایتن در  .تهیه شتودمدیریت شرایط اضطراری طر  باید  توانیواکن  و باز

برنامته هتای رستانی مراتب اطتالعها و سلسله شر  وظایف افراد و نحوه ارتباط و هماهنگی بین شرکت ،اضطراری

  های واکن  در شرایط اضطراری در چارچوب این راهنما تعیین شود.و برنامه ارزیابی طر  (1EAP)واکن 

و عوامتل  ضمن شناستاییمدیریت شرایط اضطراری  طر چوب در چارهر یک از شرکتها/ واحدها/ تاسیسات تابعه 

بتر استاس  بایتد آنها،از  هرکداماقدامات پیشگیرانه در مورد تعیین و انجام شرایط اضطراری و سناریوهای محتمل 

. ایتن اقدام نمایند (EAP) شرایط اضطراریواکن  در برنامه و اجرای  و تدویننسبت به تهیه  ،سناریوهای محتمل

حداقل ساالنه دو بار به صورت ادواری و برای ارتقا سطا آمادگی  قرارگرفتهباید در اختیار کلیه افراد مسئو   طر 

 د.نگرد روزبهدر فواصل زمانی معین فته و و مورد ارزیابی قرار گر گذاشته شود و مانور تمرین به

در شرایط  تواندیمات عملیاتی که عطالاو بوده  شفاف ضمن سهولت در کاربرد باید طر  واکن  شرایط اضطراری

 و بحتران مدیریت شرایط اضطراری سطو  و اقداماتپارامترهای برنامه باید تمام  و تدوینباشد  یازموردناضطراری 

حتداقل باید مستتند و حفتظ گردنتد و  واکن  در شرایط اضطراریهای طر همچنین . را تحت پوش  قرار دهد

 های زیر از آن مطلع باشند:گروه

 اندشدهبینیی پ وضعیت و کنتر  صحنه کارکنانی که برای فرماندهی •

 اضطراری دارای وظایف خاصی هستندمدیریت شرایط افرادی که در حوزه  •

 قرار گیرند یرتأثکارکنان و پیمانکارانی که ممکن است تحت  •

 مردم در محوطه اطراف/مشتریان و .../جوارهمقرار گیرند )صنایع  یرتأثسایر افرادی که ممکن است تحت  •

                                                           
1 Emergency Action Plan 



 

  در صنعت نفت راهنمای مدیریت شرایط اضطراری

 27 از 22 صفحه

شت ، ايمني ، محیط زیست اداره  فندغیرعاملكل بهدا  MOP-HSED-Gl-204(1) پدا
 

 آمتوزش عملتی/ هتای الزم )آمتوزش تئتوری/یه امکانات و آمتوزشکل دفوق بای برنامه استقرار و اجرایدر راستای 

 شترایط اضتطراری بترای  یلیضتتفهتای متانور( و دستتورعمل -تمرینات عملی خارج از کتالس آموزش کارگاهی/

 تجهیزات تدارک دیده شود.  آزمونهای واکن  در شرایط اضطراری و تیم

 

 شناسایی سناریوهای شرایط اضطراری 2 - 3 - 6

یرطبیعی، تکنولوژیکی و یا حوادث غکلیه حوادث و شرایط اضطراری دارای پتانسیل وقوع اعم از حوادث طبیعی یا 

هر سناریو طر  مدیریت شرایط اضطراری ارزیابی ریسک گردیده و سپ  برای  و ییشناساانسانی باید  منشأدارای 

 تهیه شود. طر  ریزی و نحوه مقابله با آن و (EAP) واکن  برنامهشامل 

 ساختار کميته شرایط اضطراری 3 - 3 - 6

به عنوان یکی از  یشرایط اضطراردر  تبیین ارتباطات وظایف و مسئولیتهابا هدف کمیته شرایط اضطراری ساختار 

قابلیتت  این ساختار باید موثر و شفاف بتوده و . ارکان اصلی برنامه مدیریت شرایط اضطراری باید طر  ریزی شود

مشتشص و  مراتتب سلسله دارای باید ساختار . همچنینشته باشدشرایط اضطراری را دامدیریت انعطاف کافی در 

حادثه در صنعت  کمیته شرایط اضطراریساختار کلی  درک شود. یخوببهبدون ابهام باشد و توسط کلیه کارکنان 

مقابلره و کنتررل از بر اساس این ساختار مسئوليت کامل عمليرات است.  شده داده نشان 3در شکل نفت 

جنبه فنی و تاکتيکی با فرمانده صحنه بوده و سایر عوامل سازمانی در یرك نمرودار ماتریسری تحرت 

يره کل در زمران حادثرهیر ارشرد شررایط اضرطراری ددستور فرمانده صحنه خواهند برود و مدیر/مر

بتوده و متناستب بتا  انعطتافقابلاین ساختار  را بر عهده خواهد داشت.مسئوليتهای پشتيبانی و هماهنگی 

را بته  ییهارمجموعهیزحادثه  وسعت و شدتتناسب با توان ممی) شود تربزرگو  ترکوچک تواندیمسطا اضطرار 

متدیر ارشتد  بترای متدیر/ در ساختار کمیته، ولی چارچوب اصلی باید حفظ گردد(. اضافه نمود هابش از  هرکدام

طتی احکتام کتبتی جانشتین  رده یتکجانشین و برای مابقی اعضا  رده دوو فرمانده حادثه باید  شرایط اضطراری

 شود.تعیین 
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 )نمودار ماتریسی( اضطراریساختار کمیته شرایط  -3ل کش

 

 وظایف  و شرح ها تيمسئول تعيين 4 - 3 - 6

 شتده ارائته 4 جدو  در اضطراری شرایط مدیریت ساختار با مرتبط یهابش  یهاتیمسئول و هانق  از یانمونه

( و طرحهای تدوین شده واکتن  در ERPدر رویه های مدیریت شرایط اضطراری ) باید هاشرکتهر یک از . است

متدیر/ ) خود اضطراری شرایط مدیریت ساختار با مرتبط یهابش  افراد و یهاتیمسئول(، EAPشرایط اضطراری)

عملیات، بش  پشتیبانی، تیم پزشکی و امتداد و نجتات، تتیم بش  فرمانده صحنه، دیر ارشد شرایط اضطراری، م

 .نمایند تعیین راهنما این چارچوب در را و...( سریعتیم واکن   روابط عمومی، ،حراست
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 اعضای کمیته شرایط اضطراری هایو مسئولیت هااز نق  اینمونه: 4جدو 

 هاتيمسئول سِمت

مدیر/ مدیر ارشد شرایط 

 اضطراری

 استقرار برنامه مدیریت شرایط اضطراری اطمینان از •

 ی مرتبطهاتیفعالمدیریت کلی عملیات واکن  اضطراری و  •

 پیشگیرانه حصو  اطمینان از انجام اقدامات •

 و مشارکت فعا  و متعهدانه در آن انجام تمرینات و مانورهاحصو  اطمینان از  •

 اطمینان از ایجاد/ عملکرد صحیا وسایل ارتباطی/ مشابرات •

 ی کلیدیهاارگانبرقراری ارتباط با مسئولین و  •

 اضطراریمدیریت شرایط جلسه ریاست  •

شرکت اصلی و مقامات محلی  ستاد مرکزی مدیریت شرایط اضطراریهماهنگی با رئی   •

 حسب لزوم

 تائید انتشار اطالعات از طریق بش  روابط عمومی •

ارائه آخرین وضعیت عملیات و راهکارهای عملیاتی  منظوربهارتباط تنگاتنگ با فرمانده صحنه  •

 ی برای رفع شرایط اضطراریبندزمانو تنظیم برنامه 

ی پشتیبانی، لجستیکی و تامین نیرو و تجهیزات و دریافت هاتیفعالپیگیری مستمر و کنتر   •

های عملکرد و توسعه میزان ها و اطالع شیوهمستمر گزارش از نحوه عملکرد و رفع نارسایی

های الزم و مدیریت اقدامات بهینه و عبور ی، متناسب با نیاز و تعیین حداکثر کمکرسانکمک

 از شرایط اضطراری

 فرمانده صحنه

 تاکتیک های مورد نیاز برای مقابله با شرایط اضطراریستراتژی و ااتشاذ  •

 های پیشگیرانه به مدیر شرایط اضطراری شرکت یا منطقهپیشنهاد برنامه •

 تاکتیکی برای مقابله با شرایط اضطراری عملیات فرماندهی •

 گیرندهمزمان انجام می طوربه های واکن  کهعملیات کننده هماهنگ •

 به شرایط اضطراری و ایمنی سایر کارکنان دهندهپاسخ کارکنان ایمنی از اطمینان •

 واکن  در شرایط اضطراری عملیات هایتاکتیک و هااستراتژی توسعه به کمک •

 واکن  اضطراری عملیاتی برنامه بش  اجرای بر نظارت •

 تدارکات بش  طریق تاکتیکی از عملیات حمایت برای منابع درخواستبرآورد و  •

 کنند.می فعالیت شدهفیتعر محدوده داخل در و مؤثر طوربه تیم واکن  اینکه از اطمینان •

 هماهنگی و هدایت تیم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جهت ارائه به موقع خدمات •

 عملیات

رئی / مدیر 

 /عملیات 

 برداریبهره

 )مثل توقف عملیات( انجام اقدامات اضطراری مربوط به عملیات •

ی عملیتتاتی واکتتن  در شتترایط هاجنبتتههمتتاهنگی و همراهتتی در متتدیریت  •

 یبرداربهرهاضطراری و ارائه مشاوره فنی و اطمینان از ارائه مستمر خدمات 
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 هاتيمسئول سِمت

رئی  / مدیر 

 تعمیرات

 ی عملیاتی شرایط اضطراریهاجنبههماهنگی و همراهی در مدیریت  •

 تعمیرات ازیموردنتجهیزات  نیتأمهماهنگی جهت  •

 ی عملیاتواحدهاهماهنگی با سایر  •

رئی / مدیر 

 مهندسی

ی عملیاتی مدیریت شرایط هاجنبههماهنگی و همراهی در مدیریت  •

 اضطراری و ارائه مشاوره فنی

HSE 

 شرایط اضطراری / ستاد مرکزی مدیریت دبیر کمیته •

 ارائه سوابق و مدارک الزم در صورت نیاز •

اعضاء کمیته شرایط اضطراری در رابطه با زمان و مکان حصو   اطمینان از اطالع تمامی  •

 برگزاری جلسات کمیته شرایط اضطراری در حین عملیات مقابله با شرایط اضطراری

 ثبت و گزارش کلیه وقایع ورویداد ها •

 تنظیم جلسات و تهیه صورتجلسات کمیته شرایط اضطراری •

 ارتباط نزدیک و موثر با اعضا کمیته شرایط اضطراری  •

شص نمودن مناطق ایمن و عملیاتی به منظور جلوگیری از تجمع افراد غیر مجاز، متفرقه مش •

 و فاقد تجهیزات کافی در محل های تعیین شده

 مالی

 حادثه مالی یهاجنبه تمام مدیریت •

 شرایط اضطراری مسئولین ذیربط با هماهنگی مدیریتبه بودجه اضطراری الزم  تشصیص •

 های مالی اضطراری و ویژه  رسیدگی و کنتر  پرداختالزم برای ترتیب اتشاذ  •

 حادثه هزینه و مالی وتحلیلاطالعات تجزیه ارائه •

  محل مالی در از تفویض مناسب اختیار اطمینان •

 گران بیمه رسانیاطالع از اطمینان و مربوطه بیمه هایبرنامه همه مرور •

 حادثه با مرتبط ادعاهای همه ارزیابی و آوریجمع •

 تدارکات و عملیات کاال

 تدارکات بش  یدهسازمانو  ریزیبرنامه •

 عملیاتی حادثه برنامه توسعه در مشارکت •

 تدارکات بش  واحدها در و شعب بر نظارت •

 موردنیاز حادثه امکانات و فوری منابع عرضه و تعیین •

 طو  درشده گرفته قرض یا اجاره ،شدهیداریخر مواد تجهیزات، همه ثبت از اطمینان  •

 اضطراری واکن  عملیات

 تأمین شبکه حفظ و ایجاد برای باشآماده یمنطقه مدیران یا مدیر با کار •

 درخواست فرایند و منابع دیتائهای بش  تمام توصیه و توسعه •

 اضافی برای منابع درخواست فرآیند هماهنگی و •
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 هاتيمسئول سِمت

 الزم ایجاد تنظیمات و منابع پیگیری •

 پشتیبانی تدارکاتی و منابع ارائه بعدی جهت عملیاتی دوره برای هامرور تاکتیک •

 روابط عمومی

و مراجعین و غیره با  هارسانهی به رساناطالعی عمومی و پاسشگویی و هارسانههماهنگی با  •

 هماهنگی مدیر/ مدیر ارشد شرایط اضطراری

 موقعبهی رساناطالعمدیریت شایعات و فضای مجازی و ی عمومی و هارسانهپای   •

  پشتیبانی

 اداری/ خدمات

 

 حادثه موردنیاز خدماتی امکانات و منابع فوری عرضه و تعیین •

 خدمات بش ایمنی و عمومی رفاه از اطمینان •

 اضافی منابع برای درخواست فرآیند و هماهنگی •

 الزم یهایهماهنگ ایجاد و منابع پیگیری •

 خدماتی پشتیبانی و تامین منابع جهت بعدی عملیاتی دوره برای مرور برنامه •

)پزشکی بهداشت و درمان

امداد و نجات و  /

 ی اولیه(هاکمک

 پای  و اطالع رسانی به موقع حادثه در حوزه خدمات پی  بیمارستانی •

تامین واکن  مناسب و موثر از طریق مدیریت به موقع جامع و موثر صحنه حادثه تحت نظر  •

مدیر ارشد شرایط اضطراری و به کارگیری مستقیم و هماهنگی کامل با فرمانده صحنه و مدیر/

 سامانه فرماندهی حادثه

 تامین خدمات حفظ کننده حیات با استفاده از منابع موجود •

انتقا  فوری و صحیا مصدومین به مراکز درمانی تعیین شده بر اساس راهنمای مدیریت  •

 عملیاتی مربوطهحوادث و فوریتهای پزشکی در صنعت نفت ابالغی وزارت نفت و رویه های 

 حراست

 و امنیت در صحنه حادثه و تاسیسات ی ارتباطی و ورود و خروج افرادهاراهکنتر   •

 کنتر  دسترسی در صحنه •

 اطمینان از تسهیل در تردد نیروهای امدادی و فرایند تشلیه شرکت یا منطقه •

 ارتباط با نیروهای امنیتی در صورت لزوم •

 تامین نیرو در صورت نیاز •

IT و مشابرات 

 تهیه و در اختیار گذاشتن بی سیم به تعداد کافی و با برد مناسب در واحد های عملیاتی •

 تجهیز مرکز کنتر  وضعیت اضطراری به وسایل ارتباطی الزم •

 ارتباطی حفظ تجهیزات و توزیع تست، نصب،  •

 بسی 
در اختیار شرایط اضطراری  / مدیر ارشد حسب دستور مدیر منابع فراخوان نیروها و بسی  •

 بطذیرفرمانده صحنه یا سایر مبادی 
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 آموزش  4 - 6

 هتایآموزشاری، بایتد برای مقابله بتا شترایط اضتطر ) شرکتی / پیمانکاران(اطمینان از آمادگی کارکنان منظوربه

مورد  هاتمرین ها واجرای مانوردر  هاآموزش اثربششیو  برگزاربه صورت دوره ای و حداقل دوساالنه یکبار مرتبط 

با برنامه مدیریت شترایط اضتطراری شترکتها/واحدها/ تاسیستات و آشنایی  با هدفآموزش باید  .یردگ قرارارزیابی 

و یتا  مورداستفادهتجهیزاتی  در برنامه مدیریت شرایط اضطراری، آشنایی با ها و مسئولیت نق طرحهای واکن ، 

 ری باشد.سایر موارد در ارتباط با مدیریت شرایط اضطرا

  تمرینات و مانورها  5 - 6

 .باشتندیمبرنامته شترایط اضتطراری  کنتر  اثربششی و بهبتودآموزش، بش  مهمی از فرایند  هانیتمرو  مانورها

آمادگی  منظور به)حداقل ساالنه دوبار( در فواصل زمانی معین و بندیجدو  زمانبر اساس باید  مانورها تمرینات و

شرایط اضطراری و همچنین ارزیابی میزان کارایی برنامه مدیریت یک از سناریوهای محتمل وقوع در برخورد با هر 

و  بایتد برنامته متدیریت شترایط اضتطراری شرایط اضطراری انجام گیرد. برای هر مانور باید سناریو تتدوین شتود.

و  موردبتازنگریمنظم مورد ارزیابی قترار گیرنتد و در صتورت نیتاز  طوربهها انجام مانور و تمرین پ  از هاآموزش

 د.نویرای  قرار گیر



 

و پدافندغيرعامل با  HSEليست مستندات و ضوابط ابلاغي اداره كل  -5 وستیپ

 تاكيد بر ايمني و آتش نشاني

781 



 
 

 

 

 

 و پدافندغيرعامل وزارت نفت به آدرس HSEمتن مستندات فوق از طريق پرتال اداره كل 

http://hse.mop.ir .در دسترس است 

  و پدافند غيرعامل در حوزه ايمني و آتش نشاني HSEاداره كل ابلاغي مستندات ليست ساير  
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