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  پیمانکاران HSEروش اجرایی 
  HSE-MSشهرداري منطقه دو مبتنی بر

                    

  نام تهیه کننده:

  شرکت مهندسی پایش سیستم مهر 

  
  20/02/1391تاریخ تهیه:

  

  

پایش سیستم در شهرداري منطقه دو تهران توسط شرکت مشاور  HSEسند حاضر با هدف استقرار و توسعه سیستم مدیریت
 د.شهرداري تهران می باشHSE  تهیه شده است و کلیه حقوق مادي و معنوي آن محفوظ و متعلق به سامانه مدیریت  مهر
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  ـ هدف : ١
  وش اجرایی جهت موارد ذیل :هدف ازتدوین این ر

و داشتن آگاهی دو جانبه نسبت به موضوعات مربوط  "پیمانکار –کارفرما"کمک به مدیریت دو طرفه  -الف
  به سالمت ، ایمنی و محیط زیست می باشد . 

  ژه به منظور اطمینان از انجام کار ایمندر هر یک از فازهاي پرو "پیمانکار –کارفرما "تعیین وظایف  -ب
، اموال و محیط زیست کارفرما و یاده سازي و اجراي مدیریت آسیب و خطر و تضمین سالمت نیروي کار پ -ج

  پیمانکار . 
  در شهرداري منطقه دو تهران می باشد.

  

  
  ـ محدوده كاربرد: ٢

مناطق و نواحی ها و خدمات در تمام فعالیت  HSEدر مورد کنترل عملیات پیمانکاران در خصوص  اجرایی این روش
  کاربرد دارد. شهرداري منطقه دو تهران

  

  

  مستندات مربوط:-٣
-ISO 14001:2004  
-Ohsas 18001:2007  
-HSEMS-OGP:1994 
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  :ف و اصطالحاتيتعار -٤
HSE )Safety & Environment ¸Health:  HSE- MS(مدیریت سالمت ، ایمنـی و محـیط زیسـت     : سیستم

منابع اختصاص یافته در شهرداري کـه بـراي اسـتقرار     و هاي اجرائی،فرآیندهاها، روش، مسئولیتشامل ساختار
  .گردنداعمال میسالمت ، ایمنی و محیط زیست نظام مدیریت 

 . مناقصه گر : پیمانکاري که در مناقصه شرکت می نماید  
  منابع مالی مورد نیازHSE رتبط مپیمان  سالمت ، ایمنی و محیط زیستدر مباحث  "پیمان : منابعی که مستقیما

  هستند .
Kick Off Meeting.به جلسات اعالم شروع به کار قبل از اجراي پروژه اطالق می شود :  

 طرحHSE  : شود  به برنامه هاي سالمت ، ایمنی و محیط زیست طرح ریزي شده توسط پیمانکار اطالق میپیمانکار
فته شده یا سیستم مدیریت سالمت ، ایمنی و محیط زیست گر HSE MSکه می تواند از این روش اجرائی یا از الزامات 

  و به کارفرما تحویل شود .
  منطقه دوتهران می باشد.سند ، شهرداري کارفرما: منظور از کارفرما در این  
  
  مسئوليتها: -٥
  این روش اجرایی بر عهده نماینده مدیریت می باشد.نظارت بر حسن اجراي مسئولیت -
  این روش بعهده واحد سالمت ، ایمنی و محیط زیست می باشد.مسئولیت اجراي  -
  ر عهده نماینده مدیریت می باشد.مسئولیت بروز آوري این روش اجرایی ب-
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  شرح عمليات :  -٦
  :کليات-١-٦

  موارد ذیل رعایت میگردد: HSEجهت کنترل عملیات پیمانکاران از منظر 

 غربالگري و توصیف پیمانکاران 

o  ارزشیابی عملکردHSE پیمانکاران در سه سال گذشته 

o آیا بهبود عملکرد پیمانکاران ثابت مانده یا بدتر شده است؟ 

o ارزشیابی نوع و شدت رویداد هاي به وقوع پیوسته 

o گزارش رویداد هاي تجهیزات و وسایل نقلیه 

o  گزارش و بررسی شبه حوادث 

 آماده سازي قبل از پروژه 

o  بازنگري عملکردHSE حال و گذشته پیمانکاران 
o  ارزشیابی کیفیت و جامعیت سیستم ها و فرایند هايHSE  پیمانکاران 

  کیفیت پالنHSE  ایجاد شده براي پروژه هاي مشابه،جلسات اطالع
 رسانی،گزارش مشاهدات ، اقدام اصالحی و ...

 .طرز برخورد مسئولین  پیمانکاران که در فرایند شرکت میکنند 

  نحوه پاسخگوئی مسئولین  پیمانکاران 

o تعیین توانائی پیمانکار جهت انجام کار واگذاري شده  
  اجراي پالنHSE 

 ارزشیابی و پایش عملکرد 

 پایان پروژه  
مانکاري و پیمانکاران در مراحل مختلف انجام مناقصات و انعقاد قرارداد پی HSEدر این روش ، نحوه مدیریت 

  اتمام قرارداد پیمانکاري با توجه به فلوچارت زیر تشریح می شود .
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  پیمانکارانHSEنمودارگردش کار

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عمومی ومحدود)  تهیه اسناد مناقصه

رعایت الزامات "درج عبارت 
HSE در آگهی مناقصه  "   

گشایش پاکت (الف)  و ارزیابی 
 مدارك مناقصه گران

 تصویب جذب پیمانکار 

 تامین منابع مالی مورد نیاز پیمان

برآورد منابع مالی مورد نیاز پیمان    

 فراخوان مناقصه

جمع آوري و دریافت پاکات الف, ب 
 و ج پیشنهادات از مناقصه گران

نتایج ارزیابی پاکت 

؟(ب)   

OK 

 عودت پاکات ج

به مناقصه گران بدون  

 گشایش و ارزیابی پاکات ج

 برآورد منابع مالی مورد نیاز

HSE پیمان (مدیریت تغییر)   

HSEتهیه اسناد  مناقصه   

 تعیین نوع مناقصه

 HSEتعیین الزامات 
 پیمان

NO OK 

گشایش پاکت 
(ب)  و ارزیابی 
فنی بازرگانی و 
HSE مناقصه  

 گران

پاکات الف,ب,ج بترتیب , پاکات 
فنی -(ضمانت نامه) تضمین

بازرگانی، HSE/ قیمت می باشد -   
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  پيمان:   HSEع مالی مورد نياز برآورد مناب -٢-٦

قرار  قبل از تصویب اعمال هر تغییري از جمله جذب پیمانکار ، بایستی جوانب مختلف تغییر مورد مالحظه 
یت طبق روش اجرائی مدیر HSEآن می باشد و بررسی مالحظات  HSEگیرد و یکی از جوانب تغییر ، مالحظات 

هزینه ها پیمان( HSEلی مورد نیاز ، برآورد منابع ما HSEمی باشد و از جمله مالحظات  HSEتغییر بعهده واحد 
 محاسبه و جهت تصمیم گیري تصویب اعمال تغییر ، در HSEو خسارات احتمالی) می باشد که توسط واحد 

 اختیار نماینده مدیریت قرار می گیرد . 

واند ن می تآمورد نیاز پیمان/پروژه با توجه به اولویت هاي  HSEیادآوري : چگونگی برآورد تامین منابع مالی 
  می باشد. شهردار منطقه دودرصد ثابتی از کل حجم پروژه باشد که مقدار آن بر اساس نظر 

  
  پيمان : HSEمات تعيين الزا -٣-٦

 HSEارزیابی عملکرد  ارزیابی نهائی و اتمام پروژه
 پیمانکاران در انتهاي پروژه

 مرحله اجرا

تعیین برنده مناقصه و 
 انعقاد قرارداد

 برچیدن کارگاه

گاهتجهیز کار   
HSEاقدامات  پیش از اجراي  

 پروژه

 HSEارزیابی هاي حین کار 
 پیمانکاران
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زم به را که پیمانکار مل شهرداري منطقه دومورد انتظار  HSEبایستی کلیه الزامات  HSEدر این بخش واحد 
ضوع ) تعیین نماید (متناسب با موKick Off Meetingپیمانکاران(جلسه HSEطبق الزامات   رعایت آن است را

  پیمان ) و به تایید طرفین برسد که بر حسب مورد می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 خط مشی سیستم و نظامنامه آن  -  

  بکار گیري مواد و مصالح مجاز(رعایت استاندارد تجهیزات ، سازه ها و غیره)  -   
  ..گزارشات پیشرفت پروژه ، اعمال و شرایط ناایمن ، حوادث و . ارائه   -   
  عیین میزان شایستگی افراد از نظر تجربه و آموزشت   -        
  عایت مقررات و قوانین بیمه هاي درمانی و تامین اجتماعی کارکنان تحت نظر خودر   -   
  ناك کارفرما می تواند کار را متوقف نماید)عایت مقررات منع ادامه فعالیت(در صورت ادامه اعمال خطرر   -   
  فع اصولی ضایعات ناشی از فعالیت هاي پروژه مطابق با استانداردهاد   -   
  عایت موارد الزم براي تحویل محل پروژه به حالت اولیه(استقرار مجدد سایت)ر   -   
   مناطق خطرناك و همچنین فعالیتهائی که می توانند در صورت عدم رعایت استانداردها و   وتعیین فضا   -   

  دستورالعمل هاي مربوطه حادثه آفرین باشند
 الیت پروژه توسط کارفرما(در صورت ادامه اعمال خطرناك کارفرما می تواند کار را متوقفحق توقف فع  -   

  نماید .
  قصه:منا HSEتهيه اسناد  -٤-٦

  است کهشهرداري منطقه دو  HSEپیمان،شامل الزامات مورد انتظار واحد  HSEاسناد 
 HSEاسناد مناقصه گر در صورت برنده شدن خود را متعهد به اجراي آن الزامات میداند و آن الزامات در فرم 

ر می ه و در اختیار امور قراردادها قرادرج گشت HSEمناقصه براي قراردادهاي بزرگ و کوچک توسط واحد 
از جمله  .گیرد تا ایشان به همراه سایر اسناد مناقصه ، پس از فراخوان ، بین مناقصه گران توزیع نمایند 

ملکرد مناقصه به پیمانکار تحویل داده می شود، فرم سوابق ع HSEفرمهاي دیگر که به همراه سایر اسناد 
HSE به شماره  گذشته  پیمانکاران در پروژه هايM2-HSE-FO-050-00. است  
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د ر اسنادیادآوري : کلیه محدودیت ها و ممنوعیت ها در رابطه با پروژه مربوطه می بایست بطور شفاف      
  آورده شود(توسط کارفرما به پیمانکار بطور دقیق اعالم شود).

  

  " در آگهی مناقصه: HSEرعايت الزامات درج عبارت " -٥-٦

مانکارانی پیمانکاران می توان انجام داد این است که از پی HSEیکی دیگر از اقدامات موثري که در مدیریت 
رط حرکت می نمایند و براي این منظور درج ش HSEبراي شرکت در مناقصه دعوت بعمل آید که در راستاي 

  می باشد .وط مندرج در آگهی فراخوان الزامی در کنار سایر شر "HSEرعایت الزامات "
  
  مناقصه گران :  HSEشايش پاکت و ارزيابی گ-٦-٦   

ه ک)، ج(قیمت) است HSEپاکات پیشنهادات مناقصه گران شامل سه پاکت الف(تضمین)، ب(فنی بازرگانی و 
یل شده پیمانکاران ، پاکت (ب) عالوه بر اطالعات فنی بازرگانی حاوي اسناد تکم HSEبا استقرار مدیریت 

HSE  مناقصه می باشد . کمیسیون مناقصات پس از جمع آوري سه پاکت مذکور از مناقصه گران پس از
تشکیل جلسه و بررسی پاکت الف که مدارك تضمین پیمان می باشد به بررسی پاکت ب(فنی بازرگانی و 

HSE پرداخته و مدارك (HSE  پیمان را جهت ارزیابیHSE  مناقصه گران ، تحویل واحدHSE ا تاید و می نم
  اعالم نشده است ، پاکت ج نباید باز شود . HSEزمانی که نتایج این ارزیابی از واحد 

  کلیه اقداماتی که در این مرحله صورت می گیرد شامل موارد زیر می باشد :

  الف) گشایش پاکت ب 
  HSEمناقصه گران از طرف واحد  HSEب)  بررسی و ارزیابی 

 ناقصه گران به کمیسیون مناقصاتم HSEج)  اعالم نتایج ارزیابی 

می بایست پیش از گشودن پاکت ج انجام  "مانند ارزیابی فنی بازرگانی ، لزوما HSEبدیهی است که ارزیابی 
پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود  HSEگیرد و پاکت ج (قیمت) مناقصه گرانی که در ارزیابی 

و فنی بازرگانی بطور همزمان صورت میگیرد) بنابراین پس از  HSEابی (براي جلوگیري از اتالف وقت ، ارزی
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انتخاب پیمانکار ، نتایج  HSEو انجام ارزیابی ها بر اساس فرم ارزیابی  HSEبه رئیس  HSEتحویل پاکت 
پیمانکاران پذیرفته شده سایر    HSEباید به کمیسیون مناقصات اعالم تا بر روي مدارك  HSEارزیابی 
اي پیمان  انجام گیرد وکمیسیون پس از بررسی هاي الزم ، برنده مناقصه را اعالم و قرارداد انعقاد بررسی ه

  می شود .      
از الزم در این مرحله بر اساس یک سیستم امتیاز دهی انجام می شود و حداقل امتی HSEیادآوري : ارزیابی 

  درصد می باشد .  50پیمانکار براي ورود به مراحل بعدي 

حـد  را داشـته اسـت، وا    شهرداري منطقه دو تجربه انجام پروژه در "ادآوري : در صورتی که مناقصه گر قبالی
HSE  نتایج گزارش نهایی عملکردHSE   ـ وده پیمانکاران براي آنان ثبت شده است را در ارزیابی خود منظور نم

  و گزارش سوابق قبلی (مثبت یا منفی) را به کمیسیون مناقصات اعالم می نماید .

  پروژه: پيش از اجرای HSEاقدامات   -٧-٦

   HSE) در خصوص  Kick Off Meetingرا( برگزاری جلسات اعالم شروع به کار قبل از اج ١-٧-٦ 

  باشد  بهتر است بعد از تفویض قرارداد و قبل از اجراي پروژه Kick Off Meetingزمان جلسه : جلسات     

  مانکار .(یا نماینده ایشان) ، مدیر پروژه و افراد کلیدي پی HSE مدیرافراد شرکت کننده در جلسات :    

  شود . کارفرما برگزار می HSEمحل جلسه : جلسات با حضور افراد کلیدي پیمانکار و کارفرما در واحد    

        ساختار جلسات : ساختار جلسات می تواند حالت کارگاه آموزشی داشته و افراد حاضر در جلسات     
  می توانند از مدیریت کارفرما و پیمانکار باشند .

مطرح  HSE) در خصوص Kick Off Meetingجلسات اعالم شروع به کار قبل از اجرا(رئوس مواردي که در 
ایید ) بوده و می بایست با ذکر سند به تKick Off Meetingپیمانکاران(جلسه HSEمی شود مطابق الزامات 

  )M2-HSE-FO-053-00(فرم شماره طرفین(کارفرما و پیمانکار) برسد .
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  ران:پيمانکا HSEارزيابی های حين کار   ٨-٦

مطابق فرم  و HSEپیمانکاران در حین کار ، که توسط واحد  HSEدر مرحله اجرا با انجام ارزیابی هاي دوره اي 
هداف زیر امی توان به  پیمانکاران انجام می شود ، M2-HSE-FO-054-00 به شماره HSEارزیابی حین کار 

  دست یافت : 

  فرما و پیمانکارالف) اطمینان از صالحیت افراد کلیدي کار
 کارفرما HSEب) تعیین میزان تطابق فعالیتهاي پیمانکار با معیارهاي 

  ج)وضعیت معاینات پزشکی پیمانکاران
  د)وضعیت آموزش سالمت   ، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران

  ذ) مشارکت در برنامه و مانور شرایط اضطراري
  HSEر)تدوین اهداف و برنامه هاي جهت بهبود عملکرد 

  ن می باشد که می بایست از فعالیتهاي پیمانکار در موارد زیر اطمینا HSEاین مسئولیت بعهده واحد 
  حاصل نماید: 

  HSEتعهد مدیریت پیمانکار نسبت به موضوعات  -
 پیمانکار HSEه در قرارداد و نیز در طرح و برنامه رعایت کلیه موارد تعیین شد -

  یت داخلی پیمانکاردر مدیر HSE  وجود یک سیستم کنترل -
  جهز بودن ابزار و تجهیزات پیمانکارپایش کیفیت شرایط موجود و م -
  HSEبرگزاري منظم جلسات   -
  HSEانجام فرایند شناسائی خطرات و ارزیابی ریسک -
  ارتباطات درون سازمانی  -
 مانورها وپیاده سازي و اجراي برنامه هاي اضطراري  -

  HSEدر زمان ایجاد تغییر احتمالی در طرح  HSEمدیریت صحیح ریسک هاي  -
 عالم گزارشات صحیح و منظم از رویدادها و حوادث به خیر گذشته(شبه حوادث) ، تجزیه و تحلیل آنها وا -

  پیگیري هاي بعدي



 شھرداری
 منطقھ دو

   پیمانکارانHSEروش اجرایی 
 
 
 سامانھ مدیریت

بھداشت ایمنی و 
 محیط زیست

  M2-HSE -PR-007شناسه مدرك :   20/02/1391صدور   : تاریخ 

    00شماره بازنگري :  --  تاریخ بازنگري :

 

Page 13 of  از طریق سامانه مدیریتسبز    و محیط زیست ایمن، محیط کار  سالمکارکنان  ١٥ HSE ر  ، محور توسعه پایدا 

 

 شفاف بودن مشکالت و مسائل پیمانکاران -

  مشارکت در برنامه ممیزي-
  مشارکت در برنامه مدیریت تغییر-
  Permit To Work  هاي کارنظام پروانهرعایت الزامات  -

ان ارائه     و خود پیمانکار شهردار منطقه دوپیمانکاران ، جهت آگاهی به  HSEگزارش نتایج ارزیابی حین کار 
اي درصد) ، کارفرما باید فعالیته 75می شود. در صورتی که نتایج ممیزي رضایت بخش نباشد (کمتر از 

امات مورد بازنگري قرار دهد و براي عدم انطباقات شناسائی شده ، مطابق روش اجرائی اقدپیمانکار را 
وجود م هايقاصالحی و پیشگیرانه اقدام به تعریف اقدامات اصالحی نماید و از پیمانکار بخواهد که عدم انطبا

  را تکرار نماید.  HSEارزیابی حین کار  HSEرا برطرف کرده و در صورت لزوم ، واحد 
  ماید . می بایست کار را متوقف ن HSEدر صورتی که پس از ارزیابی دوم ، نتایج رضایت بخش نباشد ، واحد 

  

  پیمانکاران در انتهاي پروژه: HSEملکرد ارزیابی ع -6-9

نندگان تامین ک در پایان پروژه ، ارزیابی هاي عملکرد در مورد جنبه هاي مختلف پروژه مطابق دستورالعمل
 HSEملکرد عشود و یکی از جنبه هاي ارزیابی عملکرد پروژه و پیمانکار ، ارزیابی   خدمات پیمانکاريکاال و 

ائی و مطابق این روش اجر شهرداري منطقه دو HSEدر انتهاي پروژه می باشد که بطور تخصصی توسط واحد 
 پیمانکاران) به شرح زیر انجام می شود : HSE(مدیریت 

ت که اس HSEپیمانکاران در انتهاي پروژه جهت بهبود وضعیت  HSEاز اهداف این مرحله ، ارزیابی عملکرد 
ر سوابق ستند دنتایج آن می تواند در پروژه هاي آتی مورد استفاده قرار گیرد . نتایج این ارزیابی به عنوان م

  پیمانکاران ثبت خواهد شد .

پیمانکاران در انتهاي پروژه انجام می شود و نام پیمانکاران با  HSEرد این ارزیابی مطابق گزارش نهایی عملک
پیمانکاران جهت ارزیابی هاي اسناد مناقصه در آینده ثبت و در  HSEدر لیست سیاه  HSEعملکرد نامطلوب 

ها یک نسخه از فرم هاي مذکور به امور قرارداد "، در سوابق پیمانکاران نگهداري می شود . ضمنا  HSEواحد 
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و امور  HSEارسال می گردد . در صورت نتایج مثبت ارزیابی نهائی مذکور ، براي پیمانکار توسط واحد 
  قراردادها ، گواهی حسن انجام کار صادر می شود . 
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  ـ پيوست ها : ٧
  
 Kick Off Meeting( M2-HSE-FO-053-00(جلسه مانکارانیپ HSEفرم الزامات -

  مناقصه HSEفرم اسناد-

  M2-HSE-FO-050-00 گذشته يدر پروژه ها مانکارانیپ HSEفرم سوابق عملکرد -

  M2-HSE-FO-055-00 پیمانکاران HSEفرم گزارش نهایی عملکرد -

  M2-HSE-FO-054-00 مانکارانیپ HSEکار  نیح یابیفرم ارز-

  


