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 فهرست مطالب
 

 هدف، دامنه شمول و تعاریف: فصل اول
 مقررات کلی: فصل دوم

 ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی: فصل سوم
 (داربست و نردبان)وسایل دسترسی موقت : فصل چهارم
 تخریب: فصل پنجم
 گودبرداری و حفاری: فصل ششم
 ساخت و برپا نمودن اسکلت های فلزی و بتنی: فصل هفتم

 انبار کردن مصالح: فصل هشتم
 مقررات متفرقه: فصل نهم
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 و متصل عناصری از که است هدفمند و سازماندهی شده ساختار یک سیستم عمومی، بیان یک در
 و کرده حفظ را سیستم موجودیت بتوانند این که برای عناصر این .است شده تشکیل یکدیگر به وابسته

 .می گذارند تاثیر یکدیگر بر غیرمستقیم یا مستقیم شکلی به بپوشانند، عمل جامه سیستم اهداف به
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 :است مشترک هاسیستم  تمامی در آن چه

 دارند بازخورد مکانیزم و خروجی ورودی، همگی•

 می کنند حفظ را خودشان داخلی پایدار حالت خارجی، محیط تغییر وجود با•

 می کنند تعیین سیستم ناظران اوقات، اکثر را مرزها این و هستند مرز دارای•

 کرد تعیین هدف می توان سیستم ها برای معموال•

 کرد تقسیم بسته و باز دسته دو به می توان را سیستم ها تمام کلی، دسته بندی یک در•
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MS HSE به نسبت پیشگیرانه و پویا رویکرد به واکنشی رویکرد تغییر با که است مدیریتی نظام یک 
 مدیریت به فراگیر صورت به و یکپارچه و جامع صورت به زیست محیط و ایمنی بهداشت، های ریسک
   .پردازد می افراد زندگی و فعالیت سطوح تمامی در ها ریسک
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 به امید دیدار

 با
 همکاران گرامی

 در
 جلسه آینده


