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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



دکـتـر حامد حـق کـیـش: اسـتـاد                                                                                    روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت، ایمنی و محیط زیست                                                                         
Professor: Dr. Hamed Haghkish (Ph.D., P.Eng.)                                      Methods and Techniques of Implementing the Health, Safety, and Environment (H.S.E) System 31 

 H.S.Eتفکر سیستمی و فرایندی در پیاده سازی 

 

 

 

 :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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.S.E  (ویدئو)در سازمان های یادگیرنده 

HSE and learner organizations.mp4
HSE and learner organizations.mp4
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 HSEعناصر هفت گانه سیستم مدیریت 
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 H.S.Eهفت سوال برای موفقیت در رهبری 
 (ویدئو)

7 questions of success.mp4
7 questions of success.mp4
7 questions of success.mp4
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 (ویدئو) H.S.E شش سبک رهبری در 
 

 (ویدئو)سه نکته مدیریت بر مدیران ارشد 
 

 (ویدئو) H.S.Eنقش اصلی مدیران 

6 sabk e rahbari dar HSE.mp4
6 sabk e rahbari dar HSE.mp4
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3 nokte ie modiriat bar modiran e arshad.mp4
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 (ویدئو)تعریف ریسک 
 

 (ویدئو)  Hazardو  Riskتفاوت
 

 (ویدئو)سازمانی های ریسک 
 
 (ویدئو)پروژه مدیریت ریسک 
 

 (ویدئو)ایمنی جایگاه مدیریت ریسک در 
 

   (ویدئو)ایمنی نقش آموزش کارکنان در 
 

 (ویدئو)ارزیابی ریسک 
 

 (ویدئو)کار ارزیابی ریسک در محل 
 

tarif e risk.mp4
tarif e risk.mp4
tarif e risk.mp4
tafavot e risk o hazard.mp4
tafavot e risk o hazard.mp4
tafavot e risk o hazard.mp4
organizational risk.mp4
organizational risk.mp4
organizational risk.mp4
project risk management.mp4
project risk management.mp4
project risk management.mp4
risk management in HSE.mp4
risk management in HSE.mp4
risk management in HSE.mp4
HSE & STAFF.mp4
HSE & STAFF.mp4
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arziabi e risk.mp4
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arziabi e risk dar mahal e kar.mp4
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 ایجاد را کنترلی اقدامات اجرای و ها ریسک ارزیابی خطرات،  مداوم شناسایی برای اجرایی های روش باید سازمان
 .دارد نگه برقرار و کرده

 
 مشی خط تحقق و اهداف به دستیابی برای تمهیداتی•
 تجهیزات خرید در سرمایه یکپارچگی•
 ها مسئولیت انجام برای ها رویه و ها کار دستور تدوین•
 HSE الزامات به توجه با تغییر مدیریت•

 اضطراری شرایط به پاسخ و مقابله برای ریزی طرح•
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 مشی خط تحقق و اهداف به دستیابی برای تمهیداتی•
 تجهیزات خرید در سرمایه یکپارچگی•
 ها مسئولیت انجام برای ها رویه و ها کار دستور تدوین•
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 خط با منطبق طراحی حین و قبل مرحله و باشند ها کار دستور و اجرایی های روش اساس بر باید وظایف و ها فعالیت
 و ایجاد زیست محیط و ایمنی سالمت، عملکرد پایش برای اجرایی های روش باید همچنین .یابند توسعه  HSE مشی
 .شوند نگهداری و ثبت ان نتایج

 HSE های روش اساس بر سطوح تمام در وظایف و ها فعالیت انجام•

 پسماندها و ضایعات ها، رفتار ها، فعالیت اهداف منظم بازبینی•
 آموزش و ها بازرسی شکایات، حوادث، سوابق ثبت•
 HSE عملکرد بر موثر رویدادهای و وقایع گزارش•

 معین های مسئولیت و مدون اجرایی روش طبق وقایع پیگیری•
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 گیرانه پیش و اصالحی اقدامات انجام و سیستم عملکرد بخشی اثر و کارایی صحت از اطمینان منظور به ای دوره ارزیابی
 شده ریزی طرح برنامه با ها فعالیت انطباق از اطمینان برای ممیزی•
 محیط تغییر سایه در اهداف و مشی خط احتمالی تغییرات•
 مستمر بهبود مسیر در تالش برای تعهد ایجاد•
 نگهداری و حفظ ، استقرار برای منابع تخصیص•
 HSE بهبود برای ها تالش استحکام برای مجدد بررسی•
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  PLANریزی برنامه

 ها برنامه و اهداف – محیطی زیست ها جنبه کنترل و ارزیابی ، شناسایی – خطرات کنترل و ارزیابی – مخاطرات شناسایی

 الزامات سایر و قانونی الزامات –
 DO سازی پیاده و اجرا

 واکنش و امادگی – عملیات کنترل – مستندات کنترل – HSE مستندات – ارتباطات – اموزش – ها مسئولیت و ساختار
 اضطراری شرایط در

 CHECK ممیزی و بررسی

 ممیزی – سوابق – گیرانه پیش و اصالحی اقدامات – ها انطباق عدم – گیری اندازه و پایش
  ACT اقدام

 اصالح و بهبود برای تصمیم و شده انجام عملکرد خصوص در مدیریت بازنگری
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 HSE-MSمزایای استقرار تفکر سیستمی و 
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 عوامل موثر در وقوع یک حادثه



 با آرزوی موفقیت

 برای

 مهندسین ارجمند

 
 پـایـان

 

 به امید دیدار با همکاران گرامی
 در ایام پسا کرونایی

 

 دکتر حامد حق کیش

 1400پاییز : بازنگری


