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شركت فوالد مباركه 

 بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست : قسمت

 ايمني و آتش نشاني بخش :

( HSE PLANبرنامه ايمني، بهداشتي و زيست محيطي پيمانکاران) :فعاليت

1اصالحيه : QASPR-001-004: کُد فرم 

 مقدمه :

و زيست محيطي پيمانکاران شاغل در  ايمني ، بهداشت حرفه اي نحوه عملکردبه منظور دريافت اطالعات كامل در خصوص  

 خود را ارائه نمايند. HSE PLANشركت فوالد مباركه و ارتقاء وضعيت مذكور، پيمانکاران موظفند 

. نمي باشد برنامهون از فنس فوالد مباركه مي باشند، شامل اين بير قرادادهايي كه خريد خدمات و مشاوره و هاي : پيمانتذکر

 هدف :

 ي و زيست محيطي پيمانکارانبهداشت ، ايمني ارتقاء وضعيت پايش و ساماندهي و

 :  مربوطههاي  قسمت

HSEبهداشت حرفه اي، ايمني و محيط زيست 

PUCقراردادهاي خريد 

 واحدهاي توسعه ستادي، ،كليه نواحي  توليدي، تعميراتي، پشتيباني

 : گردشكارشرح 

 :  HSE PLANتعاریف: (الف

از طريق  تعريف شدههاي ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست شركت هاي پيمانکار مطابق با فلوچارت و روش  به برنامه

 . شركت فوالد مباركه گفته مي شود

و زيست محيطي  سطح كيفي برنامه ايمني ، بهداشت حرفه اي كه و به لحاظ افزايشبا توجه به تنوع فعاليت هاي پيمانکاران در شركت فوالد مبار

 موارد زير در نظر گرفته شود : HSE PLAN در تهيهپيمانکاران، نياز است 

از طريق فوالد مباركه صورت گيرد. از طريق پيمانکار بايستي مطابق با راهنما و فلوچارت ارائه شده HSE PLANتهيه .1

از طريق پيمانکار مي باشد و بايستي اين برنامه طبق  ارائه شده برنامه اجرايي صرفاً HSE PLANاست كه الزم به ذكر  .2

.تهيه و مورد اجرا قرار گيرد  و استاندارد ها و آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار ملي و بين المللي الزامات قانوني



شركت فوالد مباركه 

 بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست : قسمت

 ايمني و آتش نشاني بخش :

( HSE PLANبرنامه ايمني، بهداشتي و زيست محيطي پيمانکاران) :فعاليت

1اصالحيه : QASPR-001-004: کُد فرم 

، شركت موظف است پيمانکار رآيندها و فعاليت هاي واگذار شده بهجرايي و نوع فاروش هاي  در صورت هرگونه تغيير در .3

. برساند HSEواحد  تاييدخود را مورد بازبيني و ويرايش قرار دهد و اين تغييرات را به   HSE PLANبر اساس مديريت تغيير

)قسمت  آتش نشاني پيمانکار موظف است پس از ابالغ قرارداد و قبل از شروع فعاليت هاي اجرايي به واحد ايمني و .4

 اقدامات مورد انتظارو ساير  HSE PLANالزم را در خصوص نحوه تهيه  هاي مراجعه نمايد و هماهنگي ايمني فني و بازرسي (

را انجام دهد .

 او يا داراي فعاليت هايي با سطوح ريسک پايين، پيمانکار ب ماه ( 6كوتاه مدت ) كمتر از  : در خصوص قرارداد هاي1تذكر

كيفيت و كميت  در خصوص بهداشت صنعتي و محيط زيست ،و بازرسي  فني ايمني عه حضوري به قسمت هايمراج

HSE PLAN نمايد تعيين تکليف مي  .

 مي باشد.روز   11ر حداكث پس از ابالغ قراداد و شروع فعاليت هاي اجرايي ( HSE PLAN )زمان الزم براي ارائه : 2تذكر 

براي تمامي  HSE PLANاي قراردادهاي متفاوت در شركت فوالد مباركه باشد ، يک برنامه دار پيمانکاردر صورتي كه  .1

وت ها بايستي در اجراي برنامه ، اين تفادر قراردادها متفاوت باشد قراردادها كافي و معتبر مي باشد و در صورتي كه نوع فعاليت

. ند... ( مشخص گرد وايط اضطراري و شر) شناسايي خطرات ، دستورالعمل ها ، آموزش ها هايي همانند 

6. HSE PLAN شركت داراي اعتبار مي باشد و در صورت نياز  هايارائه شده از طريق شركت هاي پيمانکار تا پايان قرارداد

.  مي گرددبه پيمانکار ابالغ  فوالد مباركه HSE مديريتاز طريق  شركت هاي پيمانکار ، HSE PLAN به بازنگري

خود را به صورت الکترونيکي ارائه نمايد . HSE PLANت برنامه پيمانکار موظف اس .7

(HSE PLAN)شرکت هاي پیمانكار نی و بهداشت حرفه اي و محیط زیستبرنامه ایمدریافت راهنماي تهیه مراحل ب(

کاران متقاضي به همراه ساير اسناد مناقصه توسط امور قراردادها دراختيار پيمانو گردشکار مربوطه   HSE PLANراهنماي تهيه

و در اعالم مي گردد كه در صورت ابالغ قرارداد  پيمانکاراند قرار گرفته و به  تائيد فني خود را گذرانده مراتبانجام كار كه 

)  اخذ تائيديه از مديريت ناحيه متقاضي واين برنامه ملزم به تکميل  ،شده در متن راهنما و گردشکار مربوطه  رزمانهاي مقر
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 HSE PLANتهيه برنامه  توضيحات در نظر گرفته جهت  1و4) به بند هاي  مي باشد. HSE مديريت و ( نظارت مربوطه

مراجعه شود( 

به اطالع  ،گيري هاي بعدي كليه قراردادهاي جديد را همزمان با ابالغ به پيمانکارجهت انجام پي ي خريدقراردادها ريتمدي

  .مي رساند HSEمديريت 

:HSE PLAN نحوه بررسیج(

مندرج در صفحه  پس از طي مراحل تاييديه طبق فلوچارت  HSE PLANتحت عنوان توسط پيمانکار هاي ارائه شده برنامه

  مي رسد . HSEمديريت  تاييد به آخر اين مدرک

 : ثبت سوابقد(

و  (قرارداد )نظارت مدير ناحيه مربوطه تاييديه هاي الزم از شود وبه صورت الکترونيکي تهيه  بايستي مذكوربرنامه 

 .اخذ مي گردد  43244- 007فرم شماره : مطابق با  HSEمديريت

 قرار HSEنسخه الکترونيکي اول در اختيار مديريت  ، تهيه شده سه نسخه الکترونيکي از آن پس از تاييديه هاي مورد نظرو

طه جهت اجراي برنامه هاي ذكر در اختيار شركت مربو ديگر نسخه .مي گيرد و سوابق آن در سايت ايميدرو ثبت مي گردد

 .گردد و ارائه  به نظارت مربوطه از طريق شركت پيمانکار اعالم سومنسخه گيرد و  شده قرارمي

و تاييديه هاي مربوطه اخذ گردد . برسد HSEبديهي است هرگونه تغيير بايستي با اطالع نظارت و مديريت تذكر: 

HSEنحوه تكمیل دفترچهه ( PLAN:

HSE PLANهايملي و استانداردهاي مربوطهبايد بر اساس الزامات قانوني و قوانين  شركت هاي پيمانکار و دستورالعمل

مباركهداخلي فوالد   ردد.گ ئهارا تهيه و شركت

مشتمل بر بخش هاي زير باشد : بايستي ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي شرکت هاي پيمانکاريبرنامه

قسمت .1 دو شامل شرح زیر می باشد : بخش اول به
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 : مشخصات عمومی :  1-1

ارائه گردد . 43244 -001 فرم شمارهحداقل بايستي مشخصات ارائه شده در  1-1 قسمتدر 

ماره قرارداد:عنوان قرارداد :    ش

( نام شركت :1

 ( مدير عامل :2

 ( سرپرست كارگاه :3

و بهداشت حرفه اي و محيط زيست ( كارشناس ايمني 4

( HSE) كارشناس 

 ( سال تاسيس :1

 ( نوع فعاليت : 6

 ( تعداد كاركنان :7

 :( تعداد مشاغل 8

 ( نظارت قرارداد:4

( مدت زمان قرارداد :10

بهداشت حرفه اي، زيست محيطي ، مديريت كيفيت و .... و گواهي  ،ه هاي ويژه كسب شده در زمينه هاي ايمني ( گواهينام11

نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکار از اداره كار و تقدير نامه هاي دريافتي در زمينه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط 

 زيست ) موارد اعالم شده اسکن گردد(

قد قرارداد ، پرداخت حقوق و بيمه :( نحوه ع12

3اصالحيه :   43244 -001كدفرم : 
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 :: خط و مشی و نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمانی می باشد  1-2

ر بايستي سياست و رويکرد شركت خود را در زمينه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي پيمانکا1-2در قسمت 

الزامات قانوني ، الزامات قراردادي و استاندارد هاي معتبر ملي و بين المللي هم جهت و ارائه نمايد و اين خط و مشي بايستي با 

 هم راستا باشد .

نمودن ارتباطات ، ساختار و مسئوليت افراد در زمينه هاي ايمني و بهداشت حرفه  مشخصهمچنين پيمانکار بايستي به منظور 

شده در چارت سازماني و  اي و محيط زيست نمودار سازماني خود را ارائه نمايد و شرح وظايف قسمت ها و افراد مشخص

 مشخص نمايد.  در اين موضوعاتو وظايف آنها را  ني و بهداشت حرفه اي و محيط زيستارتباط آنها را با واحد هاي ايم

 شناسایی خطرات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با فعالیت ها و اقدامات کنترلی :. 2

متناسب با فعاليت هاي خود را تدوين و ارائه  ، HSEهاي ريسکرتبه بندي شناسايي خطرات و  موظف است روش پيمانکار

 نمايد .

و شناسايي جنبه هاي زيست محيطي بايستي به صورت مجزا  خطرات ايمني و بهداشت حرفه اييي شناسايي روش اجرا( 1)

 ارائه شود .

 در تدوين روش شناسايي خطرات و رتبه بندي سطوح ريسک فعاليت ها از روش هاي معتبر و علمي استفاده شود .( 2)

.متناسب باشد  OHSAS 18001&ISO45001روش شناسايي خطرات بايستي با الزامات استاندارد هاي ( 3)

 ارائه شده در سطوح ريسک رتبه بندي از روش شناسايي خطرات و پيمانکار مي تواند با توجه به نوع فعاليت هاي خود( 4)

استفاده نمايد و اين گردشکار را با آرم و لوگوي  43208 با كد"گردشکار  ،مباركه دفوال

 نکار ارائه نمايد .  شركت پيما

سطوح ريسک  رتبه بنديبا توجه به اينکه در اين برنامه پيمانکار الزامي به ارائه مجموعه جداول شناسايي خطرات و  (1)

سطوح ريسک در اين  رتبه بنديرا به صورت كاغذي ندارد و تنها ارائه روش شناسايي خطرات ومورد انجام خود فعاليت هاي 
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طبق روش ش سطوح ريسک فعاليتهاي رتبه بنديالزم است پيمانکار نسبت به شناسايي خطرات و ،ايد برنامه كفايت مي نم

و   HSEواحد و شش ماهه هسه ماه اقدام نمايد و مدارک و مستندات آن را جهت ارزيابي هاي HSE PLANارائه شده در

و موارد مربوطه را بازنگري و بروز رساني نمايد  و طبق برنامه ارائه شدهنگهداري نمايد همچنين ارائه آن به نظارت مربوطه 

اقدامات كنترلي و پيشگيرانه و اصالحي را انجام دهد .

 برنامه آموزشی : . 3

و  زيست  صصي در زمينه هاي ايمني ، بهداشت حرفه ايپيمانکار بايستي براي كليه نفرات خود آموزش هاي عمومي و تخ

نحوه اجرا و ارزيابي اثر بخشي آموزش  ين برنامه ريزي نياز استا يزي و اجرا نمايد . درمحيطي مرتبط با فعاليت آنان برنامه ر

 نيز اعالم گردد .

گيرد. صورت  و خطرات شناسايي شده هاي آموزشي بايستي براساس شغل فرد و امور محوله تعيين نيازمندي

  گردد. صالح اجراءافراد ذيو توسط اساس برنامه منظم  بردوره هاي آموزشي پيش بيني شده بايستي 

پيمانکار موظف است در مشاغلي كه نياز به داشتن گواهينامه هاي ويژه بر اساس الزامات قانوني مي باشد، از نفرات :  1تذكر

.  نمايدها ارائه  به آنرا  صالحيت دار استفاده نمايد و آموزش هاي الزم

 .شود ده بايستي به نحو مناسب نگهداري سوابق و مدارک مربوط به آموزش هاي ارائه ش: 2تذكر 

زاري جلسات، اثر بخشي هاي )نياز سنجي هاي ساليانه ، برنامه هاي آموزشي ، مدارک مربوط به برگ مدارک و مستندات شامل

 ششو الزم است اين مدارک در بازرسي هاي سه ماهه و  ،مي باشد (استاد اثر بخشيآموزش گيرنده و اثر بخشي) آموزشي:

 قابل ارائه باشد . HSEواحد  ماهه

  . دستورالعمل ها:4

و همچنين  HSEدستورالعمل هاي اجرايي با در نظر گرفتن الزامات  پيمانکار موظف است برنامه خود را در خصوص تهيه

  چگونگي اخذ تاييديه هاي الزم و نحوه نظارت بر اجراي دستورالعمل ها را مشخص ارائه نمايد .
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در صورت مشخص بودن نوع فعاليت هاي خود ليست كلي از دستورالعمل هاي كاري خود را در اين  ايستيپيمانکار ب : 1تذكر

 قوانين موجود در اين زمينهو و استاندارد هاي ملي  فصل ارائه نمايد و اين دستورالعمل ها بايستي منطبق با الزمات قانوني

   باشد .ن مربوطه و قواني آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار همانند :

توسط  فعاليت در خصوص پيمانکاراني كه نوع فعاليت آنها مشخص نمي باشد بايستي اين دستورالعمل ها قبل از اجراي :2تذكر

يل واحد ايمني فني و بازرسي )بازرس يک نسخه از آن جهت نظارت بر اجرا تحو، تاييد نظارت مربوطه  پس ازپيمانکار تهيه و

و در صورتي كه فعاليت مربوطه داراي جنبه هاي بهداشتي و زيست محيطي باشد ، الزم است دستورالعمل  دايمني پروژه (گرد

 مربوطه به اطالع واحد هاي بهداشت حرفه اي و محيط زيست نيز رسانيده شود . 

به  عمل تهيه شده بايستيدستورال .: در مورد فعاليت هاي داراي ريسک باال همانند باربرداري هاي سنگين ، نصب و . . . 3تذكر

به خطرات فعاليت توجه نمايد و تمهيدات در تهيه دستورالعمل ها تاييد دستگاه نظارت نيز برسد و همچنين پيمانکار بايستي 

 فراهم نمايد .جهت جلوگيري از حوادث را  ،الزم 

و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي  سيستم هاي ايمني در تهيه روشهاي اجرايي فعاليتهاي خود، : پيمانکار بايستي4تذكر 

را رعايت  ( فوالد مباركه از قبيل ) مجوز كار و كارت ايمني و قوانين و آيين نامه هاي بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

 نمايد .  

 . کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و الزامات قانونی : 5

با توجه به بايستي و همچنين  را ارائه نمايد اين الزاماتبه   ت يابيقانوني و راههاي دس شناسايي الزامات بايستي روش پيمانکار

پيشيگيري تامين مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات و در جهتآيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار 

هاي حفاظت فني كميته كارمحيط هاي حفظ و ارتقاء سالمتي كارگران و سالم سازيو  هاي ناشي از كاراز حوادث و بيماري

كميته حفاظت فني و بهداشت كار و همچنين  اعضاء است وظايف در اين زمينه الزمو داده تشکيل  در كارگاه راو بهداشت كار 

 زمانهاي تشکيل اين جلسات ذكر شود .
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 : . سیستم هاي بازرسی 6

همچنين الزم  تدوين نمايد ،زيست محيطي خود را و  ايمني، بهداشت حرفه اي هاي بازرسي روش اجراييبايستي  پيمانکار

گردد و زمانهاي تکميل و مسئول تکميل اين چک  پيوستاست كليه چک ليست هاي بازرسي ذكر شده در روش بازرسي 

 ليست ها مشخص گردد .

رت هاي ايمني به و روش پيگيري و رفع مغايHSE : در سيستم بازرسي ارايه شده بايستي نحوه برخورد با مغايرت هاي 1تذكر 

 صورت مشخص ارايه گردد.

 زيادي كه از نظر ايمني اهميت اي را: پيمانکار بايستي برنامه كنترل ابزارآالت ، تجهيزات اندازه گيري و تجهيزات ويژه  2تذكر

دارد را مشخص نموده و در دوره زماني مشخص بازرسي و كاليبره نمايد.

 :  رویدادها . سیستم ثبت و آنالیز 7 

 رويدادها به صورت  مشخصموظف به استفاده از سيستم ثبت و آناليز پيمانکار ، رويدادها به منظور اعمال مديريت صحيح بر 

و همچنين الزم است سوابق اين بررسي ها و گزارش هاي حوادث به نحو مطلوب نگهداري گردند . بوده 

دث پيمانکاران فوالد مباركه توجه شود .: همچنين در اين رابطه الزم است به گردشکار ثبت حوا1تذكر 

 . آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري :  8

جنبه هاي  بهداشت حرفه اي و شرايط اضطراي مربوط به فعاليت هاي خود را بر اساس خطرات ايمني و پيمانکار بايستي

زيست محيطي شناسايي شده تعريف و اقدامات الزم را مشخص نمايد.

 استخدام و دوره اي :  . معاینات بدو 9 

نسبت به انجام معاينات بدو استخدام و دوره اي پرسنل اقدام نموده و قانون كار 42و  81با توجه به ماده پيمانکار موظف است  

و الزم است كليه مدارک و روش اجرايي بکارگيري توصيه هاي پزشکي ، محدوديت هاي شغلي و افراد نامناسب را اعالم نمايد 
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مستندات معاينات از قبيل فرم هاي معرفي ، پرونده هاي پزشکي و پيگيري نتايج معاينات و ابالغ آنها را به پرسنل را به طور 

  مناسب نگهداري و بايگاني نمايد .

... ( كه نياز به آزمايشات  تذكر : در خصوص مشاغل خاص ) نظير اپراتوري جرثقيل هاي سقفي، پرتونگاري، كار در ارتفاع و

 انجام شود و مدارک انجام آن نيز ارائه شود .  مربوطه  خاص دارند بايستي معاينات براساس استاندارد

 :(PPE) . وسایل و تجهیزات حفاظت فردي 11

 سنجي نمايد نيازخطرات مرتبط  ها و شرح فعاليت مشاغل و ر اساسب مورد نياز راپيمانکار موظف است وسايل حفاظت فردي 

به آموزش  همچنينوها  نحوه تهيه و تدارک ، تاييد ، زمان توزيع و تحويل آن استاندارد هاي مربوطه، روش اجرايي به اين و در

 اشاره نمايد . استفاده از اين وسايل و نحوه ي مورد نيازها

 باشند. الملليملي و بين : كليه وسايل حفاظت فردي بايد داراي مشخصات و استانداردهاي  1تذكر

  .تاييد قسمت ايمني فني و بازرسي رسيده باشدبه توسط پيمانکار بايستي  تهيه شده: نمونه وسايل حفاظت فردي 2تذكر

. برنامه هاي زیست محیطی ) سیستم دفع مواد زائد ، اقدامات کنترلی و ... ( : 11

روش ارزيابي سطوح ريسک و جنبه را بر اساس  شايبا فعاليت ه متناسبپيمانکار بايستي اقدامات كنترلي زيست محيطي 

 مشخص نمايد .  در اين بخش را،  ارائه شدههاي زيست محيطي 

شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي بايستي بر اساس روش اجرايي ابالغ شده به پيمانکار و يا روش اجرايي 1-11

 مورد تاييد محيط زيست صورت گيرد .

 زم است نحوه مديريت بر ضايعات و پسماند ها مشخص گردد .در اين بخش ال 2-11

 خص گردد شنحوه مديريت بر آالينده ها ) در بخش هوا و پساب هاي توليدي ( م 3-11

نحوه بازرسي و كنترل عملکرد زيست محيطي شركت به صورت ارائه دستورالعمل ، چک ليست ، و بازرسي ها و..(  4-11

 مشخص گردد .
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انگیزشی و رفاهی : . سیستم هاي 12

. نمايد HSE PLANالزم ا ست شركت پيمانکاري دستورالعمل جاري در زمينه تشويق و تنبيه پرسنل خود را ضميمه 

 . مدیریت پیمانكاران : 13

 ( ....و  ان رده پايين )دسته دومبايستي در گزينش پيمانکار دوم مي باشند ، ي كه مجاز به داشتن پيمانکار دستناپيمانکار

 د.نمالحضات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي را مد نظر قرار ده

. ارئه نمايد را : پيمانکار بايستي سيستمي براي ارزيابي پيمانکاران زير مجموعه خود 1تذكر 

ش هاي و مطابق با بخمربوط به قرارداد خود را در قالب همين دستورالعمل  HSE PLAN: پيمانکاران نظارتي موظفند 2تذكر 

 تهيه نمايند . گانه پانزده

هاي ناشي از فعاليت هاي  : در خصوص پيمانکاراني كه مجاز به داشتن پيمانکار دست دوم مي باشند ، كليه مسئوليت3تذكر 

 از طريق پيمانکار دست دوم لزومي ندارد . HSE PLANمورد نظر به عهده پيمانکار اصلي مي باشد و ارائه 

 . فاز نهایی :14

ايجاد شرايط ايمن مانکار بايد دستورالعمل هاي مربوط به فاز نهايي و تحويل دهي پروژه را ضميمه نمايد و مسائلي همانند پي 

را مشخص نمايد. جمع آوري و انتقال ضايعاتبهره برداري و 

  . تعهدنامه : 15

را  2و اصالحيه  43244-006 شماره كد با زير مدير عامل شركت پيمانکاري بعد از تکميل نمودن تمامي موارد بايستي فرم

 ) درج مهر شركت الزامي مي باشد( .نمايد  تاييدامضاء و 
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مندرج در اين  اساس  مفاد ... تعهد مي نمايم بر................................ مدير عامل شركت ...........اينجانب ........................

عمل نمايم . بديهي است  بازرسي و كنترل  و زيست محيطي بهداشت حرفه ايمسائل ايمني ،  ارتباط با در برنامه

 .فوق الذكر خواهد بود ساس تعهداتو محيط زيست بر ا بهداشت حرفه اي، ايمنيفرما و نمايندگان مديريت  كار

شامل پيمانکاران زير مجموعه نيز مي باشد. تعهدتذكر: اين 

مهر و امضاء 

2اصالحيه :                                                                                                 43244-006 رم :كدف

: به صورت الكترونیكیHSE PLANراهنماي تهیه و(پیوست و 

امکان اخذ تائيديه نه مغايرت، رعايت نکات زير الزامي است . بديهي است در صورت وجود هرگو HSE PLAN برنامهجهت تهيه 

اي پيمانکاري )كارشناس شركت ه HSE. لذا الزم است نمايندگان  داشت نخواهد  وجودشركت فوالد مباركه  HSEاز مديريت 

اين برنامه دقيقا مطابق با نظارت كافي داشته باشند تا  باشد،تهيه مطالب مربوطه كه در حوزه تخصص آنان مي در(  يا بازرس

فوالد مباركه ارائه گردد . انتظارات گردشکار مربوطه و نيازها ومات قانوني ، استانداردهاي ملي و بين المللي والزا

 نكات قابل توجه : 

و  43244-007الزم است پيمانکار اقدام به اخذ تاييديه هاي الزم طبق فرم شماره  HSE PLANدر خصوص بررسي  -1

 . ز قسمت هاي بهداشت حرفه اي و محيط زيست و ايمني فني و بازرسي نمايدا مندرج در صفحه آخر اين مدرکفلوچارت 

به پيمانکار از طريق دبيرخانه مندرج در صفحه آخر اين مدرک و فلوچارت  43244-007تحويل فرم مذكور:  1تذکر

صورت ) ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست ( صورت مي گيرد و الزم است فرم مذكور كه به  HSEمديريت 
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به گردش درآيد و فرآيندهاي  HSEالکترونيکي نيزدر صفحه سازمان الکترونيکي وجود دارد توسط دبيرخانه مديريت 

.مربوطه طي گردد

 را دارد ،دستورالعمل يا گردشکاري از شركت فوالدمباركه  از روش،استفاده در مواردي كه شركت پيمانکاري قصد  -2

» ) )مثالً براي شركت فرضي نمايد.دستورالعمل يا گردشکار مربوطه اشاره ، به روشخود  HSE PLANبايستي ابتدا در متن

آوران جهت شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک هاي خود از گردشکار شركت اينگونه بنويسيد : شركت رنگ« رنگ آوران 

ارائه نمايد . و اين گردشکار را با آرم و لوگوي شركت فوالد مباركه دراين زمينه استفاده مي نمايد

مطالب نيز  pdf ،الکترونيکي  فايل نهايي پس از تاييدتايپ شده و   Wordصورت به بايستي HSE PLAN كليه مطالب -3

تهيه گردد .

كه در متن تهيه اين بجز موارد زير ، اسکن نمودن مطالب بر روي فايل الکترونيکي و يا قراردادن عکس از مطالباز  -4

همانند صفحه اول مصوب كه به صورت رنگي مي باشد و از طريق قسمت ايمني فني و بازرسي  ) اشاره شده است نيز برنامه

و نظارت  HSEاز طرف تهيه كننده و مدير شركت و مديريت  ات الزمه مي شود و پس از تاييددر اختيار پيمانکار قرارداد

و تاييديه لوازم حفاظت  تعهد نامه هاي برگهو اسکن شده و در صفحه اول قرار داده مي شود  مدير ناحيه مربوطه و شركت

اجتناب نماييد . فردي

در آن تايپ مي شود بايستي به گونه اي طراحي گردد كه داراي آرم يا لوگوي  HSE PLANفرمت فايلي كه مطالب  -1

خود در  بايستي از نام شركت شركت پيمانکاري باشد )در صورت وجود( درصورتي كه شركتي داراي آرم يا لوگو نباشد،

طراحي فرمت تايپي استفاده نمايد. 

به صورت الکترونيکي صورت گيرد . HSE PLANتهيه و ارائه   -6

 .گردداقدام  43244-007شماره طبق فلوچارت  HSE PLANجهت گرفتن تائيديه  -7

ت قسممحيط زيست و بهداشت حرفه اي كارشناسان مذكور و در  هاي قسمت در HSE PLAN: بررسي كنندگان 1تذكر 

مي باشد .  بر عهده كارشناس ايمني فني و بازرسي ايمني فني و بازرسي



شركت فوالد مباركه 

 بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست : قسمت

 ايمني و آتش نشاني بخش :

( HSE PLANبرنامه ايمني، بهداشتي و زيست محيطي پيمانکاران) :فعاليت

1اصالحيه : QASPR-001-004: کُد فرم 

:حاشيه صفحات به صورت زير باشد تايپ گردند و  Nazanin 13مطالب بايستي با فونت : 2تذكر

Cm 2514از پايين : Cm 2514از باال : 

Cm14/2از چپ : Cm 2514از راست :

با نام شركت باشد .فايل الکترونيکي بايستي متناسب نام  و

 مي بايستي صرفاً دارايفايل الکترونيکي داري گردد. فايل الکترونيکي مربوطه خود در از آوردن مطالب اضافي: 3تذكر

( باشد.  HSE PLAN )فايل الکترونيکيذكر شده در  11تا  1فولدر ) به ترتيب شماره هاي 11

  پوشه مذكور آورده مي شوند بايستي به  دوصورت  11كليه فايل هاي كه درword وPDF . ارائه گردند

 ها تنها در استفاده از كد فرم هاي موجود در گردشکارهاي فوالد مباركه داراي اشکال خواهد بود چون اين كد فرم

راي مفهوم مي باشند. سيستم كنترل مدارک فوالد مباركه قابل رديابي و دا

  از آنجا كه محتوياتHSE Plan  بخش مي شود كه هر بخش شماره مشخص دارد )مثالً بخش  11بر مشتمل

 مي باشد(  3و برنامه آموزشي داراي شماره 1مشخصات عمومي شركت داراي شماره 

 11مربوط بايستي مشتمل بر فايل الکترونيکي( پوشهFolderباشد. اين بدان معناست ك ) فايل الکترونيکي ه هنگامي كه

نام گذاري شده اند مشاهده گردد.  11تا 1فولدر كه از شماره 11باز مي شود 

  ها به ) مديريت پيمانکاران ( فقط مربوط به پيمانکاراني مي گردد كه قرارداد آن 13الزم به ذكر است كه بخش 

د و در مورد ساير پيمانکاران الزام ندارد .گونه اي است كه مجاز به داشتن پيمانکار دسته دوم مي باشن

 در مدت زمان تهيه و اخذ تاييدات الزم از مديريت  پيمانکاران الزم استHSE  ،نيازمنديهايHSE Plan  و  نمايند را اجرا

رافع مسئوليت هاي قانوني شركت نمي باشد .  HSE Planصرفا تاييد



شركت فوالد مباركه 

 بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست : قسمت

 ايمني و آتش نشاني بخش :

( HSE PLANبرنامه ايمني، بهداشتي و زيست محيطي پيمانکاران) :فعاليت

1اصالحيه : QASPR-001-004: کُد فرم 

محیطی پیمانكارانفرم بررسی برنامه بهداشتی، ایمنی و زیست 

HSE Plan

HSEدبير خانه واحد 

نام شرکت:

تاريخ ارائه :                                                شماره :

 عنوان قرارداد/تاريخ ابالغ:

همراه :نام و نام خانوادگي تهيه کننده :تعداد پرسنل :شماره قرارداد:

تاريخ ارائه :    امضاء:   نظارت قرارداد : 

1
-

ي
ه ا

رف
 ح

ت
اس

هد
د ب

اح
و

 

روز کاري    بررسي کننده:  3مهلت بررسي :   تاريخ ارائه  به واحد:  

 اقدامات اصالحي:

ي اصالحات الزم صورت گيرد.مورد تائيد نبوده و بايست  برنامه ارائه شده : مورد تائيد مي باشد 

تاريخ و  امضاء  نام و نام خانوادگي بررسي کننده:         

2
-

ت
یس

 ز
ط

حی
د م

اح
و

 

بررسي کننده:  روز کاري    3مهلت بررسي :   تاريخ ارائه  به واحد:  

 اقدامات اصالحي:

مورد تائيد نبوده و بايستي اصالحات الزم صورت گيرد.  برنامه ارائه شده : مورد تائيد مي باشد 

اريخ و  امضاءت  نام و نام خانوادگي بررسي کننده:         

3
-

ی
شان

ش ن
آت

و 
ی 

من
 ای

حد
وا

بررسي کننده:  روز کاري    7تاريخ ارائه  به واحد:             مهلت بررسي : 

 الکترونيکي :           مورد تائيد مي باشد برنامه ارائه شده همراه با فايل 

مورد تائيد نبوده و بايستي اصالحات الزم صورت گيرد.

تاريخ و  امضاء  نام و نام خانوادگي بررسي کننده:           

دامات اصالحي : اق

برنامه ارائه شده همراه با فايل الکترونيکي :    مورد تائيد مي باشد 

 مورد تائيد نبوده و بايستي اصالحات الزم صورت گيرد.

کننده:                                           تاريخ و  امضاءنام و نام خانوادگي بررسي 

:با توجه به موارد فوق الذکر، برنامه ارائه شده مورد تائيد مي باشد 

HSE مدير    رييس ايمني و آتش نشاني    و بازرسي فني سرپرست ايمني

1اصالحيه :  43244- 007فرم : كد



شركت فوالد مباركه 

 بهداشت حرفه اي ، ايمني و محيط زيست : قسمت

 ايمني و آتش نشاني بخش :

( HSE PLANبرنامه ايمني، بهداشتي و زيست محيطي پيمانکاران) :فعاليت

1اصالحيه : QASPR-001-004: کُد فرم 

رت الکترونيکي توسط شرکت پيمانکار بعد از ابالغ قراردادبه صو HSE PLANارائه 

اخذ تاييديه نظارت و مدير ناحيه 

مربوطه

و HSE PLANجهت دريافت فرم تاييده  HSEمراجعه به دبير خانه مديريت 

فلوچارت مربوطه

بررسي توسط واحد 

بهداشت حرفه اي
عدم تاييد

اقدامات اصالحي توسط پيمانکارانجام 

د
ايي

ت

قسمت ط بررسي توس

محيط زيست 

اقدامات اصالحي توسط پيمانکارانجام 

عدم تاييد

بررسي توسط قسمت 

ايمني فني و بازرسي 

د
ايي

ت

عدم تاييد

اقدامات اصالحي توسط پيمانکارانجام 

د 
ايي

ت ت
جه

ل 
سا

ار
ت 

س
پر

سر

ي
س

زر
 با

 و
ي

فن
ي 

من
اي

د 
ايي

ت ت
جه

ل 
سا

ار
س  

ريي ي
شان

ش ن
آت

و 
ي 

من
سااي

ار
د

ايي
ت ت

جه
ل 

 
ت  

ري
دي

م

H
S

E
 


