
 

 

 طیو مح یمنی، ابهداشت تیریمد
 مقدمه
 ستیز طیو مح یمنی، ابهداشت یاز مقررات و استانداردها یرویپو  تیریمد یها براامروز، سازمان طیدر مح

(HSE) هستند. یاندهیتحت فشار فزا 
 کی یو اجرا جادیدر ا ی، نکته اصلدارد یمختلف یهاجنبه منیکار ا طیمح کیو حفظ  جادیکه ا یدر حال

 .موثر استی تیریمد ستمیس

 
 HSE تیریمد ستمیس
 .کندیکمک م یمنیسالمت و ا تیریبه مد یرسم تیریچارچوب مد ای ستمیس کی

کامالً  وجامع  یمنیا تیریمد ستمیس کیها به ، همه سازماندیکنیم تیکه در آن فعال ینظر از صنعت صرف

 دارند. ازیهمه پرسنل ن یمنیاز ا نانیاطم یمستند برا

 شود. ی، ابالغ و عملنوشته دیبا یمنیا تیریمد ستمیس کی

 HSE تیریمد ستمیس یعناصر اصل
 :موفق عبارتند از HSE تیریمد ستمیس کی یعناصر اصل

 یبازرس یها ستیو چک ل یمنیبرنامه ا 

 سکیو نظارت بر ر یابیارز 

https://www.opuskinetic.com/2019/08/what-is-health-safety-and-environment-hse-management-system/


 

 

 یسیگزارش نو 

 یآموزش و القا 

 یبازرس یها ستیو چک ل یمنیبرنامه ا 

به اجرا  دیت جدبرآورده شده و ابتکارا یشود که اهداف فعل دییشود تا تأ یبررس دیبا HSE تیریمد ستمیس هر

 در آمده است.

را  ستمین و سکارکنا نیبه طور منظم انجام شود. ا دیارشد با یشما توسط رهبر میو ت یتیریمد ستمیس یبررس

 .کندیفراهم م یعال تیریو مد یمنیپرسنل ا نیبحث ب یبرا یداند و فرصتیمسئول م

به کل  یمنیا یهاجنبه نیو انتقال ا یاز نظر رهبر تیری، مدموفق HSE تیریمد ستمیهر س ی، برایطور کل به

 دارد. یاساس ی، نقشسازمان

 تعهد به اقدامات خوب یبرا تیریابالغ قصد مد HSE است یضرور. 

 ست؟یچ تیریمد یاستانداردها

 :دهد که در صورت وجودیرا نشان م طیاز شرا یامجموعه HSE تیریمد یاستانداردها

 .دیگام به گام نشان ده سکیر یابیروش ارز کی قیروش خوب را از طر

 .کندیها را فراهم مکیتکن ریها و سای، نظرسنجیقبل یهابا استفاده از داده یفعل تیوضع یابیامکان ارز

در مورد  یریگ میکمک به تصم یآنها را برا ندگانیمشترک با کارمندان و نما یبحث و گفتگو فعال و همکار

 .دیده جی، تروکند جادیتواند ایکه م یعمل یهاشرفتیپ

 
 استرس یخطر برا یابیارز یساده ساز

 :کندیاز کار کمک م یاسترس ناش یخطر برا یابیارز یبه ساده ساززیر عوامل 

 خطر یعوامل اصل ییشناسا (1

 از آنها یریشگیو پ یاصل یهانهیدر زم انیکمک به کارفرما (2

 .کنند یابیاسترس ارز یاصل لیها بتوانند عملکرد خود را در مقابله با دالکه سازمان یریاندازه گ اریارائه مع (3



 

 

، بهره یمت، با ضعف سالنشوند تیریمد یشوند که اگر به درستیکار را شامل م یطراح یدیشش حوزه کل آنها

 و تصادف همراه هستند. یماریعدم وجود ب زانیم شیتر و افزا نییپا یور

 تیریمد یاستانداردها
 :عبارتند از تیریمد یاستانداردها

 .کار است طیکار و مح ی، الگوکار زانیمانند م یموارد شامل موارد نیا: تقاضا (1

 .گفتن شخص در نحوه انجام کار خود چقدر است زانیم: کنترل (2

اران ارائه خط و همک تیری، مداست که توسط سازمان یو منابع یمال تی، حماقیشامل تشو نیا: یبانیپشت (3

 .شودیم

 .قبول است ابلرقیغ یاز تعارض و برخورد با رفتارها یریجلوگ یمثبت برا یکارها جیشامل ترو نیا: روابط (4

دهد که آنها یم نانیسازمان اطم ایآ نکهیا ایکنند و یمردم نقش خود را در سازمان درک م ایآ نکهیا: نقش (5

 .متناقض ندارند ینقش

 .بزرگ( در سازمان ای)کوچک  یزمانسا راتییو ابالغ تغ تیرینحوه مد: رییتغ (6

 
 خن آخرس
و  یبانی، پشتکه منابع دیحاصل کن نانیاست که اطم یضرور تیریمد یاستانداردها کردیموثر رو یاجرا یبرا

 .پروژه در سازمان شما وجود دارد یهارساختیز


