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آمادگی جهت تعمیر و نگهداري آمادگی جهت تعمیر و نگهداري 
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:حوادث بدلیل عدم آمادگی تجهیزات جهت تعمیرات   •
• Equipment was not adequately prepared for maintenance

گاهی تجهیزات از مواد خطرناك جدا نشده          –
–Sometimes the equipment was not isolated from hazardous materials
اشتباها دستگاه دیگري به جاي دستگاه اصلی باز شده            –

– sometimes it was not identified correctly, and so the wrong equipment 
was opened up

برخی اوقات مواد خطرناك پاك نشده اند           –
– sometimes hazardous materials were not removed
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تعمیر پمپ و کوتاهی در ایزوله کردنتعمیر پمپ و کوتاهی در ایزوله کردن

سرریز شدن روغن داغ با دماي باالي خود اشتعالی :نتیجه•
 نفر کشته و ویرانی واحد3:تلفات•
احتماال براي ( شیر مکش باز و شیر تخلیه بسته و شیر تخلیه مایع بسته :دلیل•

عدم استفاده )(اینکه پمپ در صورت نیاز بتواند سریعا روي خط قرار گیرد
از صفحات لغزنده و عدم وجود نشانگر روي شیر یا قفل کردن 

!!!))نصب یک عالمت اخطار کافی نیست(شیرها
قبل از تعمیرات پمپ باید شیرهاي تخلیه و مکش بسته بوده و شیر : راه حل•

تخلیه مایع باز باشد
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شیر انجام  در شرکت مزبور ایزوالسیون توسط صفحات لغزنده معمول نبوده و فقط با   •
!!! می شد 

:ینکهایزوالسیون براي کار سرد باید با صفحات لغزنده و فیزیکی باشد مگر ا         •
طول بکشد  –
با خطر توام باشد      –

:ایزوالسیون باید همیشه براي •
) جددعملیات شکل دادن و چکش کاري فلزات در دمایی باالتر از دماي تبلور م                (کار گرم  –
ورود به مخزن  –

در صورت تغییر در کار جواز کار لغو شده و جواز جدیدي صادر شود  •
یا دماي نزدیک دماي خود اشتعالی     )600psi)40barبراي سیاالت با فشار باالي    •

بلکه براي نصب !!! نه براي ایزوالسیون) double block( شیرهاي هوگیر و دوتوپی  
! بی خطر صفحات لغزنده
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زود برداشتن ایزوالسیون    زود برداشتن ایزوالسیون    
  isolations Removed too Soonisolations Removed too Soon

تعمیر کمپرسور اتیلنی •
آسیب دیدن کمپرسور  :تلفات•
 نشت اتیلن از شیرهاي جدا کننده بسته و مشتعل شدن با      :دلیل•

هواي مخلوط شده هنگام آزمایش  
: باید سه جواز کار صادر شود    :راه حل•

ایزوالسیون و گذاشتن صفحات لغزنده–
کار اصلی–
قطع ایزوالسیون و برداشتن صفحات لغزنده–

!!!تا زمان پایان تعمیر و آزمایش نباید ایزوالسیون برداشته شود         •
www.mblastsavior.m

ihanblog.com
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ناکافی بودن ایزوالسیونناکافی بودن ایزوالسیون
inadequate isolationinadequate isolation

)نیاز به جوشکاري و ورود به راکتور نبود(تعمیر راکتور•
پس ایزوالسیون انجام نشد•
براي بریدن یکی از خطوط لوله متصل به ) سنگ (سرعت زیاد چرخ سمباده•

مخزن
کشته شدن دو نفر و کنده شدن سرپوش راکتور:تلفات•
!! کیلو بخار هیدروکربن در راکتور7وجود :تخمین•
!!هنگام بریدن خود لوله گداخته شده و به رنگ قرمز تیره در می آید•
!!!شیرها به قدر کافی مناسب نیستند•
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ایزوالسیون خطوط سرویسایزوالسیون خطوط سرویس
isolation of Service Linesisolation of Service Lines

کار روي درام بخار 
 بار  2خط بخار درام جهت تمیز کردن برج فرآیندي در فشار 

!!! صفحه لغزنده نصب نشده بود زیرا کار روي خط بخار بود   
بخار و خطوط سرویس موجود در 
 محوطه واحد به راحتی به مواد

 فرآیند آلوده می شوند به خصوص  
 اگر یک رابطه مستقیم بین آنها و   
 تجهیزات فرآیند وجود داشته باشد
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ایزوالسیون هاي برداشته نشدهایزوالسیون هاي برداشته نشده
IsolationsIsolations NotNot RemovedRemoved

صفحه لغزنده برداشته نشده روي لوله تخلیه مخزن 
ترکیدن مخزن:نتیجه

لوله تخلیه مخزن به فلر باید  
 ایزوله شود جهت مانع از 

 مکیده شدن هوا به داخل  
کلیه صفحات لغزنده نصب شده  : راه حل

! فهرست بندي شوند
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حوادث متفرقه  حوادث متفرقه  
Some Miscellaneous Incidents Involving Isolation for MaintenanceSome Miscellaneous Incidents Involving Isolation for Maintenance

صفحه اي که چندین سال در جاي خود قرار داشت از میان               •
خورده شده بود  

صفحاتی که چندین سال       :راه حل•
در جاي خود قرار دارند       •
قبل از ایزوالسیون بازرسی شوند   •
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خم شدن صفحات بر اثر فشار زیاد
صفحات باید طوري 

طراحی شوند تا فشاري  
برابر با فشار وارده بر   

لوله ها را تحمل نمایند 
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IDENTIFICATIONIDENTIFICATIONشناسایی   شناسایی   
The Need for TaggingThe Need for Taggingلزوم برچسب گذاريلزوم برچسب گذاري

د تعمیرکار اشتباها اتصالی را که قبال با گچ عالمت گذاري شده بود بری                  
!! پاشیده شدن ماده خورنده به دلیل بریدن مکان اشتباه            :نتیجه
کار   نصب یک برچسب شماره گذاري به اتصال یا شیر و ثبت این عدد در جواز                     :راه حل

تعمیر کار سعی کرد محل را بخاطر آورد       .باران اتصال عالمت گذاري شده با گچ را شست            
!! پاشیده شدن ماده خورنده به دلیل بریدن مکان اشتباه            :نتیجه
کار   نصب یک برچسب شماره گذاري به اتصال یا شیر و ثبت این عدد در جواز                     :راه حل
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IDENTIFICATIONIDENTIFICATIONشناسایی  شناسایی  
The Need for TaggingThe Need for Taggingلزوم برچسب گذاري   لزوم برچسب گذاري   

اما وي   .کالهک یک شیر بخار آب از یک طبقه باالتر به تعمیرکار نشان داده شد     •
:اشتباهی در طبقه پایین تر کالهک یک شیر هواي فشرده را برداشت    

! شیر پرتاب شد و صورت وي مجروح گشت  :نتیجه•
 نصب یک برچسب شماره گذاري به اتصال یا شیر و ثبت این عدد در جواز       : راه حل•

کار 
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نیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخصنیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخص

تعمیر پمپ شماره هفت       •
! پمپ شماره هفت کدام است؟؟        •
!! آخرین؟•
پاشیدن روغن داغ  :نتیجه•
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نیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخصنیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخص
Aنیاز به تعمیر دستگاه     •
 وجود داشت C و  Bفقط برچسب    •
! ! کدامست؟؟  Aدستگاه  •
!! قدیمیترین؟؟    •
 جدیدترین بود که جهت استفاده در آینده ذخیره شده است            Aدستگاه  •
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نیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخصنیاز به برچسپ گذاري واضح و مشخص

که   (JA100 و بهمین ترتیب و پس از آن    J100نامگذاري پمپ هاي یک واحد از    •
! !) موقع شنیدن مثل همند

:نتیجه•
 اسب بخار به اشتباه 40000خاموشی یک کمپرسور بزرگ  •
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نیاز به دستورالعملهاي واضح و روشن     نیاز به دستورالعملهاي واضح و روشن     
The Need for Clear InstructionsThe Need for Clear Instructions

جواز براي تعمیر و اصالح دیوارهاي کنترل روم •
!! تعمیر سقف و قطع کابل هاي حامل جریان برق    : اشتباه•

بودجواز براي تعمیر و جوشکاري فقط باالي مخزنی که بیرون از واحد آمده    •
غلطاندن مخزن و سر و ته شدن مخزن و آتش گرفتن پسمانده ها که آب           : اشتباه•

!! روي آنها را گرفته بود
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شناسایی شیرهاي اطمینان    شناسایی شیرهاي اطمینان    
IdentificationIdentification of Relief Valvesof Relief Valves

د در طول اورهال دو شیر اطمینان با ظاهر یکسان براي تعمیرات خارج شدن             
یکی فشار یک و دیگري دو بار        

فشار روي فلنج حک ولی جابجایی         :اشتباه
نصب برچسب روي شیر اطمینان  براي پیشگیري یا کمتر شدن احتمال وقوع              :راه حل 
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رفع خطرات  رفع خطرات  
REMOVAL OF HAZARDSREMOVAL OF HAZARDS

آشکار ساز گاز قابل احتراق قبل از تعمیر بویژه جوشکاري یا              •
قبل از صدور اجازه شروع کار گرم      
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آشکار ساز گاز قابل احتراق قبل از تعمیرآشکار ساز گاز قابل احتراق قبل از تعمیر
 متر مکعبی در   4000انفجار در مخزن     

1973سال  ) انگلیس  ( شفیلد 
 نفر   29 نفر کشته و  6:نتیجه

مجروح،سقف مخزن پرتاب و وارونه در       
!! مخزن جاي گرفت    

مخزن با آب پر و خالی شده بود        :دلیل
احتماال به    ( ولی نشتی نفتاي سبک  

دلیل نشت از سوراخ هاي ریز و ترك         
) خوردگی سقف پس از شست شو     

هیچ آزمایشی توسط آشکار ساز گاز         
!! قابل احتراق  انجام نشده بود        

جسد جوشکار در صد پایی محل روي         
مخازن مجاور کشف شد در حالی که          

! ! ! هنوز مشعل در دست وي بود  
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حلحل راهراه

در جایی که طبیعت کار خطر آفرین است ، کارفرما باید کنترل               •
کافی عملیات را بر عهده داشته باشد تا مطمئن شود که            

کارمندان پیمانکار در مقابل خطر بخوبی حفاظت شده اند            



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  2929

 باز کردن دریچه آدم روباز کردن دریچه آدم رو

دریچه آدم رو مخزن خالی مملو از بخار بنزین باز شد            •
بخار خارج و آتش گرفت،سپس بر اثر خال از راه خروجی               :نتیجه•

vent     هوا مکیده شده و مخزن منفجر گردید 
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جوشکاري روي یک لوله طویل با تعدادي زانوییجوشکاري روي یک لوله طویل با تعدادي زانویی

 متري با تعدادي 20جوشکاري روي یک لوله •
زانویی

 ساعت4جداسازي لوله از دو سر و تست پس از •
گازي کشف نشد و جواز صادر شد•
مقداري گاز در لوله مانده بود که پخش نشده  •

!!!بود
جرقه و انفجار :نتیجه•
:راه حل•
قبل از صدور جواز براي خط لوله حاوي مایع یا •

:گاز قابل اشتعال
خط با نیتروژن و آب یا بخار آب تمیز گردد–
آزمایش–
اگر الزم است سوراخی در خط لوله ایجاد کنیم–
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جامدات
تعمیر راکتور حاوي دانه هاي پلی پروپیلن به ضخامت یک متر•
!!! مرتبه6پاك شدن توسط نیتروژن •
آزمایش غلظت کم پلی پروپیلن را نشان داد•
با پخش آب درون گاز پخش گردید•
جامدات می توانند گازها را درون خود نگهداشته و به آرامی خارج : نکته•

کنند
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جوش یک برچسب روي یک درام جدید و خالی 

!!)در ظاهر بی خطر   !!(جوش یک برچسب روي یک درام جدید و خالی  •
! پس آزمایشی انجام نشد  •
انفجار مخزن و شکستن پاي جوشکار  :نتیجه•
کارفرما  پاك کردن درام با حالل قابل اشتعال،آزاد نساختن بخارات و نگفتن به     : دلیل•
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پس از انجام آزمایش شرایط می تواند تغییر کند        
Conditions Can Change After Testing

جوش و اصالح خط قدیمی   •
!!  سال12پروپیلن پس از  

ابتدا نصب فلنج در سر آزاد خط •
  60سپس نصب یک انشعاب در  

متري خط باز
گرم شدن لوله در نتیجه جابجایی   •

!!  سال 12گاز در خط پس از  
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پس از انجام آزمایش شرایط می تواند تغییر کند        
Conditions Can Change After Testing

!! روز جداسازي   40جوشکاري یک مخزن اسید پس از       •
واکنش اسید باقی مانده با فلز و تولید هیدروژن       •
!! در طول این مدت هیچ آزمایشی انجام نشد       •
انفجار مخزن :نتیجه•
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خطر ناشی از لوله هاي تخلیه گاز و مایع            
Hazards Can Come Out of Drains, Vents, and Other Openings

 متر باالي زمین   6جوشکاري  •
تست ها منفی و مجوز صادر    •
 متر دورتر بود   2,4 متر پایین تر و   6یک قطعه از زوائد جوشکاري روي مخزن مجاور که              :نتیجه•

سرپوش شل بود و مخزن آتش گرفت      .افتاد
:راه حل •

محل جوشکاري باید با ورقه هاي مقاوم در برابر آتش احاطه شود                 –
لوله هاي تخلیه گاز و مایع پوشانده شود          –
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Every engineer will have to make decisions 
about loss preventian, such as deciding how far 

to go in removing a hazard
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اهمیت ایمنی در صنعت اهمیت ایمنی در صنعت 
ه است  اهميت ايمني در صنعت از دو ديدگاه مطرح گرديد        

 حفاظت از جان افراد و كارمندان       -۱
هاي اقتصادي  جنبه-۲
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براي يک سازمان فقدان يک متخصص که سالها براي تربيت او           •
.سرمايه و وقت مصرف شده ، زيان سنگيني به شمار مي آيد       

در سازمانهاي توليدي که اصول ايمني و حفاظت فني رعايت نمي      •
شود ، روحيه کارکنان نيز ضعيف و متزلزل است و حتي امکان       

دارد کارگر خوب و درجه اول از خدمت در چنين سازمان هايي            
بنابراين اجراي تدابير و برنامه هايي به منظور رعايت          . امتناع بورزد 

ايمني و حفاظت فني کارکنان ، در درجه اول اهميت ، در راستاي          
.تامين و نگهداري نيروي انساني قرار دارد       
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ايمني
ايمني به مجموعه تدابير ، اصول و مقرراتي گفته مي شود که با به       •

کار گرفتن آنها بتوان نيروي انساني و سرمايه را در مقابل خطرات             
مختلف و محتمل در محيط هاي صنعتي به نحو موثري حفظ و        

حراست کرد ويک محيط کاري بي خطر و سالم جهت افزايش             
.کارايي کارکنان به وجود آورد    
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::دسته بندي خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها دسته بندي خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها 

 
 این خسارات شامل کلیه هزینه هایی می       خسارات قابل سنجش   خسارات قابل سنجش     - 1

: مانند .  شود که باید براي جبران خسارت پرداخت گردد         
هزینه هاي درمانی   هزینه هاي درمانی   

 هزینه تعمیرات    هزینه تعمیرات   
 حقوق ایام بیماري و از کار افتادگی       حقوق ایام بیماري و از کار افتادگی      

www.mblastsavior.m......مستمري بازماندگان و   مستمري بازماندگان و   
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 خسارات غير قابل سنجش-۲
 اين دسته ، خساراتي هستند که آثار آنها غالبا در دراز مدت        –

خالصه مي شود و به آساني نمي توان مقدار آنها را از نظر کمي        
به عنوان مثال ناراحتي ها و تالمات روحي فرد      . برآورد کرد    

محل حادثه و همچنين    حادثه ديده و ساير کارگران همجوار       
زيان از دست دادن نيروي انساني ماهر و کار آزموده از جمله اين              

با توجه به بررسي هاي بعمل آمده     . خسارات به حساب مي آيند    
در اکثر کشور هاي صنعتي مشخص شده است که هزينه هاي غير       

مستقيم هر حادثه حداقل چهار برابر هزينه هاي مستقيم است که         
مثال در (  حتي اين رقم در کشور هاي مختلف فرق مي کند   

 برابر   ۱۲استراليا در حدود    
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  زیست زیست  محیط محیط 
 از عوامل دهيچيپ  مجموعه اي بسيار عظيم و درهم

گوناگوني است که بر اثر يک روند و تکامل تدريجي 
موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين به وجود 

هاي انسان تاثير  بنابراين در فعاليت. آمده است
.گذارده و از آن متاثر ميگردد



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  4848

 هکتار از جنگل هاي زمين نابود مي شوند هکتار از جنگل هاي زمين نابود مي شوند٥٠٥٠روزانه بيش از روزانه بيش از 
بيش از يک ميليارد و يکـصد ميليـون نفـر در سراسـر زمـين از آب                  بيش از يک ميليارد و يکـصد ميليـون نفـر در سراسـر زمـين از آب                  

..آشاميدني سالم بي بهره اندآشاميدني سالم بي بهره اند

  ٨٠٨٠ دالر زندگي مي کنند و  دالر زندگي مي کنند و ٢٢ميليارد نفر در دنيا با روزي کمتر از ميليارد نفر در دنيا با روزي کمتر از ۵۵//۲۲  
 درصد از جمعيت جهان است درصد از جمعيت جهان است١٥١٥درصد ثروت در دست درصد ثروت در دست 

توليد جهاني کربن در فاصله سه دهه دو برابر شده استتوليد جهاني کربن در فاصله سه دهه دو برابر شده است
 درصد يخ هاي قطب آب شده اند درصد يخ هاي قطب آب شده اند١٠١٠ تا کنون  تا کنون ١٩٦٠١٩٦٠از سال از سال 

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از دیدگاه آمار             جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از دیدگاه آمار             
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جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از دیدگاه آمار             جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از دیدگاه آمار             

ميليون کودک ميليون کودک ٥٥طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني هرسال بيش از        طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني هرسال بيش از        ••

 سال بر اثر بيماريهاي مرتبط با محيط زيست مانند وبا و ماالريا              سال بر اثر بيماريهاي مرتبط با محيط زيست مانند وبا و ماالريا             ١٤١٤زير  زير  

روندروند  ميمي  از بين از بين 

هـاي زيـستي در حـال       هـاي زيـستي در حـال         ها تعداد گونـه   ها تعداد گونـه     ترين تخمين ترين تخمين   بينانهبينانه  طبق خوش طبق خوش ••

 ميليون گونه است ميليون گونه است١٠١٠حاضر کمتر از حاضر کمتر از 

..روندروند  ميمي   گونه موجود زنده براي هميشه ازبين گونه موجود زنده براي هميشه ازبين٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠ساالنه حدود ساالنه حدود ••
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محیط زیست کشور ما از دیدگاه آمار        محیط زیست کشور ما از دیدگاه آمار        

به گفته مقامات رسمي در کشور بدليل تخريـب جنگـل هـاي شـمال               
 برابر ٢٠ برابر و خسارت ناشي از آن       ٩نسبت به دودهه قبل وقوع سيل       

.شده است

روزانه سه ميليارد ريال از توليد ناخالص ملي صرف جبـران خـسارت             
.ناشي از سيل و زلزله مي شود

 ميليارد تومان   ٤٠٠آلودگي هوا و خسارت هاي ناشي از رانندگي ساالنه          
.ضرر به اقتصاد کشور مي زند

.دو سوم منابع طبيعي ايران طي نيم قرن اخير تخريب شده است
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محیط زیست کشور ما از دیدگاه آمار        محیط زیست کشور ما از دیدگاه آمار        

 هـزار    هـزار   ١٠٠١٠٠ هزار هکتار جنگل و باغ در اطراف شـهر هـاي بـزرگ و                 هزار هکتار جنگل و باغ در اطراف شـهر هـاي بـزرگ و                ١٠١٠ساالنه  ساالنه  
..هکتار از مراتع به بيابان و مخروبه تبديل مي شودهکتار از مراتع به بيابان و مخروبه تبديل مي شود

 درصـد چـوب مـورد نيـاز      درصـد چـوب مـورد نيـاز     ٨٠٨٠ درصد جنگل از مساحت خـود      درصد جنگل از مساحت خـود     ٦٧٦٧کشور ژاپن با    کشور ژاپن با    
 درصد جنگل تا چندي پـيش        درصد جنگل تا چندي پـيش       ٣٣//٥٥خود را وارد مي کند اما ايران با داشتن تنها           خود را وارد مي کند اما ايران با داشتن تنها           

..پنجمين صادر کننده چوب دنيا بودپنجمين صادر کننده چوب دنيا بود

 هزار تن زباله شهري در کشور توليد مي شود که بدون هيچ              هزار تن زباله شهري در کشور توليد مي شود که بدون هيچ             ٤٠٤٠روزانه بيش از    روزانه بيش از    
..برنامه اي دفن مي شوند و آبهاي زير زميني را آلوده ميکنندبرنامه اي دفن مي شوند و آبهاي زير زميني را آلوده ميکنند

 درصد از بيماران قلبي در شـهرهاي بـزرگ    درصد از بيماران قلبي در شـهرهاي بـزرگ   ٢٠٢٠درصد از بيماران تنفسي و درصد از بيماران تنفسي و ۹۲۹۲
..بدليل آلودگي هوا به اين بيماري ها مبتال شده اندبدليل آلودگي هوا به اين بيماري ها مبتال شده اند
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محیط زیست و انرژي   محیط زیست و انرژي   

 آلودگي ناشي از مطرح گرديدمساله ديگري كه همراه با رشد صنعتي
واحدهاي صنعتي در اشكال مختلف همچون آلودگي آب، هوا و خاك 

بود
يد انرژي كااليي ارزشمند بوده كه بكارگيري منطقي و بهينه از آن در تول

محصوالت نفتي منجر به كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده 
.  ميگردد

با استقرار سيستم مديريت انرژي و انجام مميزي هاي دوره اي عبوري و 
،پتانسيل هاي موجود صرفه جويي  ... تفصيلي ، تحليل وضعيت عملياتي و 

:تندتعيين و بر اساس اولويتها به مرحله اجرا درآمده يا در دست اقدام هس
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استقرار سيستم بانك اطالعات انرژي•
بهبود عملكرد سيستم توليد و توزيع بخار و جمع آوري كندانس•
سيستم مديريت تله هاي بخار•
بهبود عملكرد سيستم توربينهاي گاز از طريق بازيافت حرارت و پاشش مه •
شبيه سازي و انتگراسيون فرآيند ها•
بازيافت و كاهش مصرف آب•
اصالح عملكرد برجهاي خنك كن•
استفاده از سيستم كنترل دور بر روي پمپها و فن ها •
بهبود عملكرد سيستم روشنايي •
مديريت بار الكتريكي•
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بخشي از فعاليتهاي كم هزينه و كوتاه مدت انجام شده در سال          •
: در شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شرح زير است       ١٣٨٣
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دستاوردهاي ريالي اقدامات انجام شده در راستاي بهينه سازي          
ارتست از  ب ع١٣٨٣ و  ١٣٨٢مصرف انرژي طي سالهاي    
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 در شرکت ملي صنايع پتروشيمي به تفكيك ١٣٨٣كاهش مصرف حاملهاي انرژي طي سال 
 . نيز به شرح زير است١٣٨٢نوع حاملهاي انرژي در مقايسه با سال 
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(Safety)(Safety)ایمنی ایمنی 

ايمني مفهوم محدودتري نسبت به مفاهيم سالمت، محيط زيست و توسعه  
باشد و اين به خاطر آن است كه ايمني مربوط به يك مقياس  پايدار مي

باشد و فقط متمركز بر انسان و دارايي   مكاني و زماني محدود شده مي
. باشد مي

:در صنايع شيميايي ايمني وابسته به وقايعي مانند
 آتش-
 انفجار-
 رهاسازي مواد سمي-
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  (Health)(Health)سالمت سالمت 

. باشد هاي سالمت وابسته به كارمندان و اجتماع مي جنبه
: باشد مقياس زماني شامل مواد زير مي

هاي كوتاه مدت و اثرات حاد  در معرض قرارگيري-
هاي مزمن كه منجر به اثرات مضر با ماندگاري تمام   در معرض قرارگيري-

.شوند عمر مي
: باشد  مقياس مكاني شامل مواد زير مي

. باشد سالمت كاركنان كه محدود به محل كار مي- 
هاي سالمت اجتماعي كه ممكن است شامل ابعاد محلي يا حتي ملي  جنبه-

. باشد
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  (Environment)(Environment)محیط زیست   محیط زیست   
. تواند شامل موارد زیر باشد   هاي زیست محیطی می    ریسک 

تخلیه ناگهانی ترکیبات سمی به یک رودخانه       ، مانند   وقایع حاد  -1
.که باعث مسمومیت وسیع ماهیان شود  

هاي   ها در معرض آالینده     قرارگیري افراد، طبیعت یا دارایی     -2
زیست محیطی در سطح نسبتاً کم و مدت زمان طوالنی براي مثال         

 با غلظت کم طی چندین دهه در    H2Sض   قرار گرفتن در معر  
اروپاي مرکزي که براي سالمتی مضر بوده و سبب تخریب وسیع           

.شود هاي زیاد می  جنگلها و خوردگی 
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  -- انجام انجام--طرح ريزي طرح ريزي ((  PDCAPDCA[1][1]در واقع استقرار چرخه      •
پويايي مجموعه و بهبود مستمر     باعث )) اقدام و بازنگري اقدام و بازنگري--بررسي بررسي 

خواهد شد 
ACTION-CHECK-DO-PLAN[1]
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 در   همراه با اي است كه نيازهاي نسل حاضر       توسعه پايدار توسعه •
ينده براي برطرف كردن نيازهايش در        آنظر گرفتن توانايي نسل   

.آن لحاظ شود 
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HSEHSE
•HSE  دمدیریتی براي پوشاندن نقاط ضعف یک مجموعه خواهد بو
در سازمان جهانی بر آن شد تا9000ISOپس از موفقیت مجموعه•

و  HSEارتباط بین. زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استاندارد تهیه نماید
یک مولفه دو سویه است و یک سازمان بدون  ISOمجموعه قوانین
 14000ISOقادر به پیاده کردن مجموعه استاندارد HSEاستقرار نظام

 ISOاز طرفی مجموعه استاندارد. نخواهد بود  18000OHSASو
ارزیابی شدن این مجموعه و قابلHSEباعث یکپارچه شدن مدیریت

.دخواهد ش
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HSEHSEمدیریتی  مدیریتی  سیستم سیستم 

 خاص كه ريزيبرنامهنظامي است هدفمند و سازماندهي شده با 
با تهيه دستورالعملها، روشهاي اجرايي و استانداردها و مقررات 

جاري استقرار يافته و مورد بازنگري قرار 
اصالحمي گيرد و در مقاطع زماني مختلف 

مي                          گردد
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واضح است که يک ارتباط مستقيم بين مديريت ايمني خوب و          •
شرکت هاي با استاندارد       شرکت هاي با استاندارد       . مديريت تجارت خوب وجود دارد      

  هاي باالي ايمني داراي عملکردهاي با استاندارد باال نيز مي باشند        هاي باالي ايمني داراي عملکردهاي با استاندارد باال نيز مي باشند        
اين در واقع جاي تعجب نيست ، زيرا اقداماتي را که مديريت         . 

براي بدست آوردن ايمني انجام مي دهد دقيقاً همانهايي هستند که         
. براي کسب سودمندي در تجارت الزم مي باشند      
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روانشناسانی که به مطالعه علت و معلول حوادث و برنامه هاي ارتقاء            
 که بوسیله کارکنان نقص هاي آشکاري نقص هاي آشکاري ایمنی پرداخته اند بین   

اپراتورهاي تولید ، افراد حفاري ، افراد راهنما ،         ( عملیاتی 
 که در نتیجه  نقص هاي پنهانینقص هاي پنهانیایجاد می شوند و    ) رانندگان و غیره   

تصمیم گیري هاي برنامه ریزان طراحان و مدیران در سیستم پدید          
.می آید ، تفاوت قائل می شوند    

ابتدا نقص هاي پنهان از قبل در سیستم بوجود آمده ابتدا نقص هاي پنهان از قبل در سیستم بوجود آمده  آنها بیان می کنند که 
..و پس از آن نقص هاي آشکار ، آغازگر حوادث می گردند و پس از آن نقص هاي آشکار ، آغازگر حوادث می گردند 
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ين محققان ، علت هاي رواني برزو نقص ها را مورد توجه قرار داده و همچن
آنها به يک رشته . تعدادي از فجايع بزرگ را تجزيه و تحليل کرده اند 

: عوامل مشترک زير پي برده اند 
انگيزه ايمني ضعيف در افراد •
حمايت هاي نامناسب در برابر اشتباهات افراد •
دستور العمل هاي عملياتي و نگهداري ضعيف •
آموزش نامناسب افراد •
ضعف در سازمان •
عدم برقراري ارتباط •
اولويت دادن به اهداف تجاري به جاي توجه به مسائل ايمني •
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به طور خيلي ساده
 

 نسبت داده مي شوندمديريتمديريتتمام فجايع بررسي شده به نقص در 
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اغلب متخصصين ايمني در اين موضوع هم عقيده هستند که براي     
:  دستيابي به ايمني سه شرط اساسي الزم است     

مهندسي و طراحي کيفي مناسب   
دستورالعمل هاي قاطع و درست      

افراد با انگيزه و آگاه به مسائل ايمني       
. مي باشند مديريت صحيح  مديريت صحيح  که در واقع همگي ناشي از يک     



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  7474

: اصول الزم براي مديريت ايمني موثر به قرار زير مي باشند 
مديريت تعهدي آشکار نسبت به ايمني ابراز نمايد •
ايمني يکي از مسئوليت هاي مديريت اجرايي در سازمان به شمار آيد  •
مشاوران ايمني شايسته و توانا منصوب شوند •
استانداردهاي باالي ايمني تدوين و به خوبي تفهيم شوند •
مميزي الزم از روش ها و استانداردهاي ايمني به عمل آيد •
آموزش ايمني موثر صورت گيرد•
خط مشي هاي صحيح ايمني مشخص شوند •
مقاصد و اهداف واقعي ايمني تعيين شوند •
روش هاي سنجش عملکرد هاي ايمن بکار گرفته شوند •
.زم صورت گيرد آسيب ها و رويدادها کامالً بررسي شده و در رابطه با آنها پيگيري ال•
.در نظر گرفته شود در تمامي فعاليت ها ، انگيزش افراد و برقراري ارتباط موثر با آنها •
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 براي الزم است اطمينان حاصل شود که اهداف ايمني عمالً امکان پذير بوده و
. دستيابي به عمليات کارآمد ، مساعدت الزم بعمل آورده شود  

ايمني به سرعت قابل دستيابي نيستايمني به سرعت قابل دستيابي نيست

 و  الزم است برنامه هاي اصالحي و يا جديد مرتب ارائه شوند تا دلبستگي
يمني آگاهي افراد نسبت به ايمني حاصل شده و نتيجتاً تعهد افراد و فرهگ ا

. افزايش يابد 
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:باشد مانند   اي مي هاي جداگانه  هاي مديريت داراي جنبه    سيستم
ها  خط مشي•
تعيين وظايف و اهداف  •
كند فرآيندهاي مستندسازي كه وظايف را تعريف مي  •
كنترل اسناد •
آموزش •
مميزي •
. بازبيني و•
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IMSIMS
Integrated Management SystemIntegrated Management System

شود و اين شايد به   به صورت جداگانه انجام ميHSEQHSEQها مديريت  در اغلب شركت
 ISO مديريت محيط زيست المللي جداگانه براي سيستم هاي بين خاطر گواهينامه

توان مثالهايي از  مي.  باشدISO 9001 و سيستم مديريت كيفيت 14001
: براي مثال.هاي مديريتي موازي ارائه نمود هاي سيستم فعاليت

هاي زيست  آموزش سالمت و ايمني جداي از آموزش: هاي آموزش جداگانه  برنامه-
.شود محيطي و كيفيتي انجام مي

يك مميزي كيفيت در اين هفته انجام شده و هفته آينده يك مميزي :  مميزي جداگانه-
.شود زيست محيطي انجام مي

هاي مستندسازي  ها داراي سيستم بعضي از شركت: هاي مستندسازي جداگانه   سيستم-
روز باشند كه هر كدام نياز به كنترل جداگانه داشته و در برخي موارد به  اي مي جداگانه 

.كردن يكي مستلزم به روز كردن اسناد ديگر است 
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(IMS)(IMS)مزاياي يكپارچگيمزاياي يكپارچگي

توانند به   هاي مديريت جداگانه در يك سازمان مي      سيستم•
آساني سبب سردرگمي و پيچيدگي براي كاركنان شود براي         

.شرايط متفاوت     در مناسب  فرآيند انتخاب:مثال
اگر الزم باشد در كل سيستم تغييراتي ايجاد شود مي توان بدين       •

ط  ي، سالمت، مح هاي ايمني وسيله تضادهاي احتمالي بين جنبه  
. زيست و كيفيت را كاهش داد    

هاي مديريتي با تركيب آنها به واسطه       افزايش بازدهي سيستم  •
ها و حذف موارد اضافي      كاهش هزينه
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(IMS)(IMS)مزاياي يكپارچگي  مزاياي يكپارچگي  
اطمينان به مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي       •

كنترل و كاهش آنها
اخذ و رعايت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه در          •

بهداشت، ايمني و محيط زيستتمامي مراحل
افزايش اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه         •

و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها
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با اين حال گسترش دستورالعمل هاي پسنديده و ايمن همچنين امضا          
در مرحله بعد    . کردن مدارک خوش شکل ، تازه اول کار است        

.  کنند که دستور العمل ها اجرا شوند     تضمينتضمينمديران بايد  
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 دارند تا بتوانند در پس تجزيه و تحليل حوادثتجزيه و تحليل حوادثمديران نياز به آموزش در •
علت هاي آشکار بنگرند و ضعف هاي اساسي در رابطه با ايمني را 

.  شناسايي کنند 
 نظارت بر ايمني اولين موضوعينظارت بر ايمني اولين موضوعيمديريت بايد بر اين امر پافشاري کند که •

.  باشد که در گزارش هر واحد عملياتي بايد بر روي آن بحث شود 
 هر نفر به عملکرد ايمنعملکرد ايمن همه کارکنان بايستي ارزيابي عملکردارزيابي عملکردبه هنگام •

.  در نظر گرفته شود شاخص اصليشاخص اصليعنوان يک 
 ، خطاي انساني و ضعف مديريتخطاي انساني و ضعف مديريت درصد حوادث به علت ۹۸حداقل •

. کارکنان و طراحان رخ  مي دهد 



 آوردآورددر تصميم گيري ها ، مديريت متكي بر كيفيت اطالعاتي است كه بدست مي در تصميم گيري ها ، مديريت متكي بر كيفيت اطالعاتي است كه بدست مي 
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وظايف يك مدير ايمني  وظايف يك مدير ايمني  
زمان و گزارش منظم و  نظارت بر اجراي خط مشي حفاظت از محيط زيست ، بهداشت و ايمني در سا●

مرتب از وضعيت پيشرفته سازمان به مديركل 
 حفاظت ازمحيط زيست ،  ارائه توصيه هاي الزم و كمك به مديريت واحدهاي مختلف تا با خط مشي●

:رند بهداشت و ايمني در سازمان سازگار شوند و در موارد زير مسئوليت بپذي
طراحي و استفاده صحيح تاسيسات ، تجهيزات و وسايل مختلف 

 شناسايي روش ها و شرايط كاري نا ايمن 
قص ايجاد شده  انجام بازرسي هاي و ارائه توصيه هاي الزم به منظور برطرف كردن نوا

اي اضطراري  كمك و همياري در تشكيل و اجراي سيستم هاي ايمن كار و دستورالعمل ه●
 توصيه هاي بكار بردن دستگاهها و وسايل حفاظتي مناسب ●
اهنمايي عمليات  بررسي تبعيت افراد از موازين قانوني ، آئين نامه هاي كار و اصول ر●
شت حوادث و رويدادها  تضمين در نگهداري صحيح دفاتر ثبت ، گزارش ها و همچنين دفاتر ياددا●
ت ، آئين نامه ها و  آگاه كردن مديريت واحدهاي مختلف از قوانين جديد ، دستورات ، مقررا●

و موثر در شركتراهنماهاي مربوط به سازمان و كمك به آنها در ايجاد يك برنامه عملي 
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وظايف يك مدير ايمني  وظايف يك مدير ايمني  
 عضويت در كميته امور محيط زيست ، بهداشت و ايمني     ●
افراد از مسائل زيست محيطي      توصيه برنامه هاي آموزشي مناسب در همه سطوح به منظور گسترش آگاهي       ●

، ايمني و علوم تخصصي     
ج شركت به منظور افزايش    پخش اطالعات مربوط به رويدادها و حوادث ايجاد شده در داخل و يا خار       ●

آگاهي افراد از شيوه هاي پيشگيري از حوادث     
 براي بكارگرفتن دستورالعمل       ارزيابي خطرات مواد مصرفي و مواد مورد نظر براي مصرف و توصيه الزم    ●

هاي حفاظتي صحيح و همچنين نظارت برميزان مواجهه افراد با اين مواد          
 نظارت بر پيروي پيمانكاران از دستورالعمل ها و خط مشي ايمني شركت       ●

صيه اقدامات الزم براي      كمك در بررسي حوادث ، رويدادها و شبه حوادث به منظور علت يابي و تو     
جلوگيري از تكرار آنها   

 تهيه آمارهاي قابل توجه در رابطه با حوادث و چگونگي عملكرد افراد        ●
ضمين در آموزش كافي افراد و      تضمين در برقراري دستورالعمل ها مناسب براي واكنش هاي اضطراري ، ت        ●

. بل قبول   تضمين در آمادگي شركت براي مقابله با وضعيت هاي اضطراري در سطحي قا       
 ، بهداشت و ايمني     برقراري ارتباط با ديگر اداره ها در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست      ●
عتي    ارتباط با موسسات خارج از شركت نظير مراجع قانوني و سازمان هاي صن     ●
، بهداشت و ايمني   بكارگيري و گسترش شيوه هاي مناسب در رابطه با حفاظت از محيط زيست        ●
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 است؟   است؟  يياده سازاده سازيي قابل پ قابل پHSEHSE از پروژه،    از پروژه،   ييدر چه مرحله ا در چه مرحله ا 
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HSEHSE اعضاي تيم اجرايياعضاي تيم اجرايي

دبير تيم•
HSEمتخصص •

نماينده بهره برداري•
از مهندس فرايند، متخصص ايمني نـصب، متخـصص         •

.كنترل فرايند و ساير افراد نيز مي توان كمك گرفت



»هيچ راه چاره شگفت انگيزي براي فقدان ايمني وجود ندارد « 
 .از نظر اخالقي ، ايمن بودن يک وظيفه استاز نظر اخالقي ، ايمن بودن يک وظيفه است
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عناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست          



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  8989

Leadership & Commitment رهبري و تعهد. ۱
Policy and Strategic Objective  خط مشي و اهداف استراتژيك . ٢
Organisation,Resource سازمان، منابع و مستند سازي. ٣ & Documentation
 Evaluation & Risk Management ارزيابي و مديريت ريسك. ٤
Planning طرحريزي. ٥
Implementation & Monitoring استقرار و پايش. ٦
Review مميزي و بررسي مجدد.  ٧

عناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست          



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9090

رهبري و تعهدرهبري و تعهد. . 11
ا غالباً شرکت هاي موفق هيچگونه برنامه يا روش ايمني محرمانه اي ندارد ، آنه

ه با دستگاههايي کار مي کنند که خيلي مشابه آنها در شرکت هاي با سابق
. ضعيف نيز وجود دارد 

.  راز واقعي در کار سخت خالصانه و تعهد تام تک تک افراد نهفته است 



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9191

رهبري و تعهدرهبري و تعهد. . 11

در اين بخش اعتقاد نيروي انساني در سطوح مختلف  
و فرهنگ  ) باال تا پايين(سازمان از صدر تا ذيل  

جاري در شركت براي رسيدن به موفقيت نظام     
مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست مورد    

 .بررسي و مالحظه قرار مي گيرد  



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9292

رهبري و تعهدرهبري و تعهد
شركت  بايستي نسبت به ايجاد و تداوم فرهنگي كه حامي نظام مديريت           

HSE از طريق  :
خواسته هاي شركت براي بهبود اجراء اصول بهداشت،       و  اعتقاد به عاليق    

.  ايمني و محيط زيست  
ايجاد انگيزه براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست           

. توسط كاركنان
پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي اجراء اصول بهداشت، ايمني و        

.  محيط زيست 
.   اعتقاد به يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كار آمد         

اقدام نموده و كاركنان شركت و پيمانكاران آن بايستي درايجاد و        باشد 
ين فرهنگ پويايي نقش داشته باشند     نحفظ يك چ  



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9393

HSEHSEنشانه هاي تعهد مدیریت به نظام مدیریت نشانه هاي تعهد مدیریت به نظام مدیریت 
نظير پول و زمان و   ( تخصيص منابع مورد نياز اعم از مالي، پشتيباني و غيره    •

به موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست      ...) 
  عنوان نمودن موضوعات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست در ابتداي   •

.  جلسات مختلف 
مشاركت فعال در فعاليت هاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست و    •

.  بررسي هاي مربوط به آنها در سازمان و بخشهاي تابعه آن     
اهميت دادن و دخالت مالحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست در     •

تصميم گيريهاي مديريت   
  قدرداني از مجريان و برسميت شناختن موضوعات پس از دستيابي به اهداف  •

 بهداشت و محيط زيست    ايمني
د تشويق كاركنان براي ارائه پيشنهادات سازنده در زمينه معيارهاي بهبو   •

.  اجراي ايمني، بهداشت و محيط زيست    
ينه مشاركت و ارزش نهادن به نوآوريهاي كه در داخل يا خارج سازمان در زم•

. موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست حاصل گرديده است   



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9494

اگر قرار باشد که شرکت در باالبردن تعهد افراد نسبت به ايمني           
موفق شود ، الزم است که شديداً از هر گونه اشاره ضمني و        

مصلحتي يعني گزارش تخطي از ايمني فقط به منظور مقاصد        
انضباطي ، اجتناب شود و در عوض بر روي توصيه هاي صريح و        
اصولي ايمني از طريق راه حل هاي مناسب براي مديريت ايمني ،         

برقراري ارتباط با افراد ، آموزش ، نظارت و مميزي تمرکز           
.  صورت گيرد  



 ، اما اگر اصالً اقدامي ايجاد يک فرهنگ صحيح به سرعت امکان پذير نيستايجاد يک فرهنگ صحيح به سرعت امکان پذير نيست
.در اين زمينه صورت نگيرد ، هرگز نمي توان به چنين فرهنگي دست يافت 



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9696

از    "   اول ايمني بعد کار  اول ايمني بعد کار  " هدف فرهنگ سازي است يعني فرهنگ      
اين فرهنگ سازي    .  و به ارزش تبديل شود   حالت شعار خارج شده  حالت شعار خارج شده  

با نصب تابلو و يا جريمه کردن و برخورد انفعالي و واکنشي عملي           
نخواهد شد مدير ارشد بايد فرآيند ايمني خود را دنبال نمايد و آن         

را به مديران و سرپرستان و همين طور به افراد مستقر در سايت و             
. پرسنل مربوطه انتقال دهند   



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9797

تعهد و فرهنگ ايمني تعهد و فرهنگ ايمني 
:سه عنصر كليدي به منظور حصول ايمني  

جلب توجه افراد   •
دستيابي به تعهد  •
تداوم مشاركت افراد    •



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9898

جلب توجه افرادجلب توجه افراد
:بايد بر حالت رضايت از وضعيت موجود غلبه شود

مرور رويدادهاي تازه و پيامدهاي ناشي از آنها از نقظه نظر فردي •
 استفاده از تصاوير ، يادداشت ها و ديگر اطالعات مربوط به وضعيت •

هاي كاري مختلف و خطرات ناشي از آنها 
بيان گزارش هاي اجتماعي به منظور روشن نمودن چگونگي حواد و •

اثرات آنها بر روي افراد ، همكاران خانواده ، دوستان و غيره 
بيان گرفتاري هاي مالي و کاري و خانوادگي افراد بدنبال وقوع يك •

حادثه 
بررسي ميزان واقعي آگاهي افراد از ايمني با مطرح كردن وقايع •

. مختلف و آزمون هاي مناسب در رابطه با آنها 



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  9999

دستيابي به تعهددستيابي به تعهد
 آشنايي با محيط كار نيز ممکن است سبب بروز حوادث گردد

مخصوصاً هنگامي كه در يك واحد عملياتي نيروهاي ثابتي وجود 
به دليل آشنايي افراد با محيط كار ، ريسك هاي  .دارند

بالقوه و ذاتي در واحدهاي عملياتي پنهان مي گردند
 :لذا ضروري است كه در اين رابطه ، موارد زير در نظر گرفته شوند 

رويدادهاي كه به دليل استفاده ازراههاي ميان بر ايجاد مي شوند و •
همچنن انواع گوناگون خطرات بالقوه اي كه در شركت مشاهده مي 

. گردند 
 – خطراتي كه در محيط هاي خودي و ديگر مناطق بوقوع مي پيوندند  •

الزم است كه يافته هاي بدست آمده با مشاهدات سرپرست مربوطه و 
يا مشاهدات گروه ديگري مقايسه شده تا اثرات آشنا بودن افراد به 

. محيط كار روشن گردد 



مي اندازدمي اندازدعمليات نا امن ديگران ، ايمني شما را به مخاطرهعمليات نا امن ديگران ، ايمني شما را به مخاطره
 نبايد روش هاي ناامن را ناديده گرفت نبايد روش هاي ناامن را ناديده گرفت



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  101101

ددکليد موفقيت در هر تجارتي ، خط مشي و شيوه تصميم گيري در آن مي باشکليد موفقيت در هر تجارتي ، خط مشي و شيوه تصميم گيري در آن مي باش

آشکار بوده و سازمان هاي موفق ، اغلب سازمان هايي هستند که داراي اهدافي روشن و 
وندتوسط مديريتي موثر که هدايت و کنترل را بعهده دارد ، پشتيباني مي ش



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  102102

خط مشی و اهداف استراتژیکخط مشی و اهداف استراتژیک. . 22

هاي   دراين بخش ديدگاه ها ، مقاصد و خواسته 
ت به بمديريت و اصول عملكرد و اشتياق ايشان نس  

و محيط زيست و هدف   بهداشت، ايمني 
 HSEاز بهبود كارآئي عملكرد   

 .بيان مي گردد 



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  103103

خط مشی و اهداف استراتژیکخط مشی و اهداف استراتژیک. . 22
مديريت ارشد شركت بايستي خط مشي هـا و اهـداف اسـتراتژيك را تعيـين و                 

: حاصل كند كه آنها مستند نموده و اطمينان
. با اهداف و خط مشي تعيين شده از سوي شركت مادر سازگار  باشد•
مرتبط با فعاليت ها، محصوالت و خدمات قابل ارائـه توسـط شـركت بـوده و                 •

. رد نيز مد نظر قرار گيHSEهمچنين تأثيرات آنها بر 
. با ساير خط مشي هاي جاري در شركت سازگار باشد•
رد به همان ميزان كه به ساير خط مشي ها و اهداف اهميت داده مي شود، مـو                •

. توجه قرار گيرد
و در  بدرستي استقرار يافته در تمامي سطوح سازمان مورد توجه قرار گرفته              •

. عمق سازمان جاري گردد



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  104104

خط مشی و اهداف استراتژیکخط مشی و اهداف استراتژیک. . 22
. در دسترس عموم قرار گيرد•

 .دتمامي الزامات قانون و قوانين مربوطه در آن ها رعايت گرد•
در جائي كه قوانين و مقرراتي وجود نـدارد، اسـتانداردهايي كـه             •

.خودشان معيار قرار داده اند، مورد استفاده قرار گيرد
شركت را ملزم به كاهش ريسك ها و عوامل بالقوه آسيب رساندن            •

بهداشتي، ايمني و زيست محيطي ناشي از فعاليت ها، توليدات يا           
.  نمايد خدمات به پايين ترين حد ممكن



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  105105

: يک شرکت در شروع کار بايد سه تصميم اساسي بگيرد 
.  کند  يک شرکت بايد در بنا نهادن يک خط مشي و فرهنگ سازماني خودش را وقف- ۱

اين خط مشي و فرهنگ بايد به همان ) . وقف در اينجا يک لغت کليدي است ( 
ير عوامل مهم  صورت که به مسائل توليد ، سود ، تحقيقات ، برنامه ريزي ، فروش و سا

. وجه کند در يک شرکت موفق مي نگرد ، به همان صورت نيز بايد به مساله ايمني ت
ني بطور  مديريت شرکت بايد يک چهار چوب کار ايجاد بکند که در آن خط مشي ايم– ۲

. موثر در سرتاسر شرکت تداوم يابد  
م هاي پاداش و  مساله ايمني بايد در ساختارهاي سازماني ، آرمان ها ، اهداف ، سيست– ۳

به عبارت ديگر بايد . ديگر فرآيندهاي ضروري براي ادامه کار شرکت قرار داده شود  
ار بدهد ، شرکت براي پيشرفت ايمني وقت و بها بگذارد و آن را مورد توجه جدي قر

. بطوري که هر فرد متوجه شود که شرکت مساله ايمني را جدي مي گيرد 



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  106106

خط مشي
:  بت بهخط مشي ايمني و بهداشت به عنوان مثال مي تواند در برگيرنده تعهد نس      

 برقراري روشهاي اجرائي و ايجاد عادات توجه به ايمني  وبهداشت وجد و     •
.   جهد در مسير ايجاد محيط كاري، عاري از حادثه باشد   

فراهم نمودن تسهيالت، تجهيزات و واحدهاي توليدي كه براساس اصول     •
.  مهندسي ساخته شده اند و حفظ نگهداري آنها در شرايط ايمن باشد     

صراحت در بيان مشكالت و مسائل و همچنين مشاركت در طرح موضوعات      •
. ايمني، بهداشت را ترويج نمايند   

جام  فراهم نمودن دوره هاي آموزشي به منظور توانا نمودن كاركنان براي ان    •
.   كار بطريق ايمن و حفظ سالمت آنها باشد   

ن  انجام سلسله فعاليت هاي تبليغي سازمان يافته و منسجم براي باال برد         •
.  دانش و آگاهي ايمني، بهداشت باشد  



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  107107

خط مشي
: خط مشي زيست محيطي به عنوان مثال مي تواند، بيانگر تعهد نسبت به

توجه صحيح نسبت موضوعات محيط زيست وجد و جهد نمودن به منظور كاهش •
. ريسكهاي زيست محيطي به حداقل ميزان ممكن باشد

. و صرفه جوئي در مصرف مواد، سوخت و انرژي باشد) ضايعات(كاهش پساب •
ي محيط كاهش و در صورت امكان اجتناب از برون ريز و خروجي هاي زيان آور برا•

. زيست باشد
 بردن فراهم نمودن شرايط الزم براي برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين باال•

. آگاهي كاركنان باشد
. اشدمشاركت در فعاليت هاي پيشگامان زيست محيطي و تدوين مقررات مربوطه ب•
د و كاهش عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات سوء زيست محيطي طرح هاي جدي•

. توسعه اي به حداقل ميزان ممكن باشد
ي تالش در جهت آرمان توسعه پايدار اقتصادي بر پايه موضوعات زيست محيط•

. باشد



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  108108

خط مشي

از سوي باالترين مقام، توسعه يافته و حمايت ميشود 

بايد به صورت قابل فهم براي گروههاي ذينفع تهيه شده و در 
دسترس قرار گيرد 

)الناتمثال از طريق درج در گزارش ساليانه، تهيه كتابچه و نصب در تابلو اع         (

شركت ميتواند داراي خط مشي جداگانه براي هر يك از بخشهاي 
بهداشت، ايمني و محيط زيست باشد يا اينكه يك خط مشي 

.جامع بهداشت، ايمني و محيط زيست داشته باشد



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  109109

سازمان، منابع و مستند سازي  سازمان، منابع و مستند سازي  . . 33

منابع ، در اين بخش سازمان دهي نيروي انساني

 HSEي كارآئي عملكرد او مستند سازي بر
 .مورد بحث قرار مي گيرد



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  110110

سازمان، منابع و مستند سازي   . ٣
مسئوليتها و ساختار سازماني   ٣-١  

مديريت  )  نمايندگان( نماينده ٣-٢  
منابع   ٣-٣ 

شايستگي و صالحيت  ٣-٤  
   عمومي  ٣-٤-١             
  آموزش       ٣-٤-٢             

  ٣-٥  مانکارانيپ
ارتباطات  ٣-٦  

مستند سازي و كنترل    ٣-٧ 
   مستند سازي نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست      ٣-٧-١              
   كنترل اسناد  ٣-٧-٢             
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سازمان، منابع و مستند سازيسازمان، منابع و مستند سازي. . 33
:  مسئوليت ها و ساختار سازماني-٣-١

 به عنـوان يـك مـسئوليت در        HSEاجراء موفقيت آميز موضوعات     
طول سازمان مطرح بوده و اين موفقيـت نيازمنـد مـشاركت فعـال              
تمامي سطوح سرپرستي و مديريت مي باشد، كه بايستي هنگام طرح     

شـركت  . ساختار سازماني و چگونگي تخصيص منابع مدنظر قرار داد        
بايستي با طراحي نمودار سازماني مناسب نسبت به تعريف، مـستند           
سازي و ارتباط بين نقش ها، مسئوليت ها، اختيارات، وظايف و روابـط             
بين بخشي مورد نياز براي  استقرار نظام مديريت ايمني، بهداشت و            

برخي از عناوين مورد نظر دراين زمينـه        . محيط زيست، اقدام نمايد   
: عبارتند از
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 مديريت ايمني،   فراهم نمودن منابع و نيروي انساني مناسب براي توسعه و استقرار نظام           •

. بهداشت و محيط زيست

.  ، قبل از آغاز آنHSEاطمينان حاصل نمودن از انطباق هر اقدام با خط مشي •

تفسير آنها   وHSEدريافت در دسترس قرار دادن اطالعات موجود در زمينه موضوعات •

. HSEراء تعيين و تثبيت اقدامات اصالحي و همچنين موقعيت هاي بهبود كارآيي اج•

. رار آنهاپيشنهاد دادن يا فراهم نمودن ساز و كارهاي بهبود و تائيد نحوه استق•

. كنترل فعاليت ها در حاليكه اقدامات اصالحي انجام مي گيرد•

 كنترل موقعيت هاي اضطراري•
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:ساختار سازماني بايد بيان كننده روابط بين قسمتهاي ذيل باشد

بخش هاي عملياتي مختلف •

اگر چه اين سرويس هاي     (بخش هاي عملياتي و سرويس هاي پشتيباني        •

پشتيباني توسط واحدهاي مربوط به شركت و يا حتـي يـك سـازمان              

).بزرگتر انجام گيرد

كاركنان پيمانكاران •

) نظير قرار دادهاي بيع متقابل(همكاران در فعاليت هاي مشترك •
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تهيه شرح وظايف بهداشت، ايمنـي و محـيط زيـست، بـستگي بـه        

:به عنوان مثال. طبيعت كاري و ساختار سازماني هر شركت دارد
 مسئوليت توسعه، تخصيص منابع، بررسي مجـدد و پيـروي كـردن از خـط              -مديريت ارشد •

. مشي را بعهده دارد

منافع حاصـل   توسعه و برقراري يك روش اجرائي حسابداري كه قادر باشد هزينه ها و  -مالي•

. از پرداختن به بهداشت، ايمني و محيط زيست را تعيين كند

نظيـر عمليـات، حفـاري، توليـد ،         (بازرگاني  /وظايف اختصاصي مديران واحدهاي عملياتي      •

 خريد مهندسي نفت، اكتشاف، مهندسي ، خدمات، بازاريابي، امور پيمان ها، تحقيق و توسعه،        

استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمنـي ، محـيط زيـست در            ) امور حقوقي، مالي و كاركنان    

و ارتباط دوسويه مـوثر و همچنـين اجـراء      ) با مشاركت كاركنان  (حوضه مسئوليت هاي خود     

. برنامه هاي آموزشي براي بهداشت، ايمني و محيط زيست مي باشد
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: مديريت ) نمايندگان  ( نماينده -٣-٢
نماينده يا نماينـدگان بايـستي از سـوي مـديريت تعيـين             
گرديده و مسئوليت ها، اختيارات و وظايف ايشان نيز بـراي           

اري نظـام   دايجاد هماهنگي الزم براي استقرار و حفظ و نگه        
و . مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست مشخص گـردد        

اين نمايندگان بايستي در مقابل مـديريت ارشـد سـازمان           
ولي، اين انتخاب هيچگاه منافي مـسئوليت       . پاسخگو باشند 

فردي مديران صف براي اسـتقرار نظـام مـديريت ايمنـي،            
. بهداشت و محيط زيست در حيطه نظارتشان نمي باشد

سازمان، منابع و مستند سازي  . ٣
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: مديريت ) نمايندگان ( نماينده -٣-٢

.از سوي مديريت تعيين مي شود•

.است HSEمسئول هماهنگي استقرار و تداوم نظام •

. بايد در برابر مديريت پاسخگو باشد•

. آن داشته باشدHSE بايد اطالعات كافي از فعاليتهاي شركت و مباحث •

ه  بايد ارتباط تنگاتنگ با مديران صف در تمامي مشاغل و فرايندها داشـت    •
.باشد

. وي نگرددHSE وظايف ديگر وي موجب تضعيف وظايف •
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 منابع ٣-٣
مديريت ارشد بايستي براي اطمينان از عملكرد مؤثر نظام مـديريت          
ايمني، بهداشت و محيط زيست، منابع كافي به اين امـر اختـصاص             

تخصيص منابع بايستي به گونـه اي انجـام گيـرد كـه تمـامي                دهد
 از آن منتفـع گردنـد، برخـي از          HSEبخش هـاي نظـام مـديريت        

: موضوعات مشمول اين بخش عبارتند از

تأسيسات، واحدهاي توليدي و تجهيزات را منطبق با الزامـات قـانوني            تأسيسات، واحدهاي توليدي و تجهيزات را منطبق با الزامـات قـانوني            ••
. . تأمين يا نگهداري نمودنتأمين يا نگهداري نمودن

كاركنان، تجهيزات و زير سـاخت الزم بـراي مقابلـه و كـاهش اثـرات                كاركنان، تجهيزات و زير سـاخت الزم بـراي مقابلـه و كـاهش اثـرات                ••
موقعيت هاي اضطراري را فراهم نمودن موقعيت هاي اضطراري را فراهم نمودن 

. . HSEHSEم مميزي ها و بررسي مجدد م مميزي ها و بررسي مجدد ااهمراهي نمودن مديريت براي انجهمراهي نمودن مديريت براي انج••
 ..تخصيص منابع براي برنامه هاي توسعه اي جديدتخصيص منابع براي برنامه هاي توسعه اي جديد••
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 شايستگي و صالحيت٣-٤

. تعيين روشهايي كه وظايف بايد بر اساس آنها انجام گيرد

)ها، مهارتها،دانش مورد نياز  توانايي(تعيين صالحيتها

انتخاب كاركنان مناسب

فراهم نمودن آموزش در صورت نياز

بررسي مجدد عملكرد
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 شايستگي و صالحيت٣-٤
رويه ها و سيستمهاي اطمينان از صالحيت نظام دار و مستند به ما كمك       

: مي كند تا فرايندهاي زير به سادگي انجام گيرد    
تعيين الزامات مربوط به شايستگي در فعاليت ها   •
تعريف و ثبت معيارهاي شايستگي      •
چگونگي انتخاب افراد براساس معيارهاي تعيين شده     •
  .مستند نمودن و گواهي نمودن شايستگي هنگامي كه نياز مي باشد    •
 .تعيين جنبه هائي كه كاركنان هنوز به شايستگي دست نيافته اند    •
آموزش افراد براي افزايش سطح صالحيت در حوزه كاري ايشان     •
ارزيابي مجدد صالحيت كاركنان در فواصل زماني معين      •
ارزيابي صالحيت پس از تغيير شغل يا، فعاليت  جاري و يا انتقال         •

تكنولوژي جديد  
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آموزش     
شركت بايستي يك روش اجرائي براي اطمينان و افـزايش صـالحيت از طريـق               

ـ         نل تعيين نيازهاي آموزشي و فراهم نمودن آموزش هاي الزم بـراي تمـامي پرس
 .داشته باشد

بررسي وظايف افرادبررسي وظايف افراد

نوع و زمان آموزش نوع و زمان آموزش   تعيين دامنه، پريود،تعيين دامنه، پريود،

انجام آموزشانجام آموزش

ثبت سوابقثبت سوابق

دريافت باز خور از آموزش گيرندگان  دريافت باز خور از آموزش گيرندگان  

ارزيابي اثربخشي دوره آموزشيارزيابي اثربخشي دوره آموزشي
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 پيمانكاران ٣-٥

بايد يك روش اجرايي وجود داشته باشد تا اطمينان حاصل          •
پيمانكاران در قالب يك نظـام مـديريت بـا           HSE شود كه 
. باشديمسازگار الزامات

بـا   روشهاي اجرايي بايد تسهيل كننده روابط پيمانكـاران        •
.شركت و نيز ساير پيمانكاران باشد
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 پيمانكاران ٣-٥
: در روش اجرايي بايستي توجه خاصي به موارد ذيل داشته باشيم

بايستي پس از ارزيابي    ) عالوه بر ساير موارد   (انتخاب پيمانكاران،   •
، شـيوه اجـراء و كفايـت نظـام مـديريت            HSEمشي   دقيق خط 

بهداشت، ايمني و محيط زيست ايشان و متناسـب بـودن آن بـا              
ريسك هاي موجود در خدماتي كه به  ايشان محول گرديده، انجام    

. گريد
، و استانداردهاي    ارتباط مؤثر عناصر كليدي نظام مديريت شركت      •

كاري و حفاظت از محيط زيست مورد انتظار از پيمانكارا، بيـانگر            
 است، كه مـورد توافـق قـرار         HSEاهداف و معيار كارآئي اجراء      

. مي گيرد
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 پيمانكاران ٣-٥
تبادل اطالعات بين پيمانكـاران و شـركت در زمينـه هـائي كـه               •

.  هر يك از طرفين تأثير داشته باشدHSEمي تواند بر موضوعات 
هر پيمانكار بايستي يك برنامه مؤثر و مـرتبط آموزشـي داشـته             •

باشد كه در برگيرنده ثبت سوابق و همچنين روش اجرائـي بـراي           
ارزيابي دوره اي مورد نياز است 

تعريف روشهائي براي  پايش و ارزيـابي عملكـرد پيمانكـاران در             •
. HSEزمينه اهداف و معيار عملكرد 
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 ارتباطات ٣-٦
کـه  شركت بايستي نسبت به برقراري روشهاي اجرائي بـراي اطمينـان از ايـن               
ـ               ركت كاركنان و آنهائي كه به عنوان پيمانكار يا همراه ايشان به محـدوده ش

: وارد مي شوند، آگاه باشند كه
 بـسيار حـائز اهميـت بـوده و نقـش و             HSEپيروي از خط مشي و اهـداف        •

 ؟مسئوليت ايشان در دست يابي به آنها چيست
 فعاليـت هـاي كـاري ايـشان     HSEعوامل بالقوه آسيب رسان و ريسك هاي      •

بخـش  (ري از اثرات آنها     يچيست و اقدامات مورد نياز براي تشخيص و پيشگ        
 ؟چيست) ٥٠٥بخش (و رويه مقابله با وضعيت اضطراري ) ٤

ران به سازو كار پيشنهاددهي به مديريت براي بهبود رويه هايي كه آنها و ديگ           •
. آن عمل مي كنند
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 مستند سازي و كنترل مدارك٣-٧
شركت بايستي نسبت به ايجاد مستندات و روشهاي كنتـرل مـوارد            

: ذيل اقدام نمايد
 HSEثبت خط مشي، اهداف و طرح هاي •
و مسئوليت ها ) وظايف(ثبت و اعالم نقش ها •
 و روابط بين آنها HSEتشريح عناصر نظام مديريت •
تهيه ساير مستندات موجود كه در ارتباط با نظام مورد نياز بوده و       •

همچنين تشريح ارتباط آن ها با ديگر جنبه هاي نظام 
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 مستند سازي و كنترل مدارك      ٣-٧

 و مديريت ريسك HSEثبت نتايج ارزيابي هاي •

 HSEثبت قوانين و الزامات قانوني مرتبط •

ثبت، رويه هاي و دستورالعمل هاي كاري براي فعاليت ها و وظـايف             •
كليدي در صورت نياز 

تشريح طرح مقابله با وضعيت اضطراري و مسئوليت ها، روشـهاي           •
. مقابله با وقايع و موقعيت هاي بالقوه وضعيت اضطراري

 HSE مستندات نظام مديريت  ٣-٧-١
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 مستند سازي و كنترل مدارك      ٣-٧

 را از طريـق ذيـل       HSE، كارآئي نظام مديريت      مستندات صحيح •
. گسترش خواهد داد

كاناليزه نمودن اطالعات براي  جائي كه آنها را مورد استفاده قرار            •
. مي دهند و افرادي كه به آن نياز دارند

. كمك به آگاهي نسبت به مسئوليت ها و انجام صحيح وظايف•
. اجتناب از ايجاد تك قطبي بودن و تراكم اطالعات در دست افراد•
. كاهش زمان يادگيري براي  انجام وظيفه جديد•
. به نمايش گذاردن وجود نظام و روشهاي كاري•
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:  كنترل اسناد٣-٧-٢
شركت بايستي نسبت به برقراري رويه هائي براي كنترل اسناد نظـام   

: ، براي اطمينان از موارد زير اقدام نمايدHSEمديريت 
 توسط شركت ها، بخش ها، و گروه هاي كاري آنان بخوبي تشخيص            •

. داده شوند
در فواصل زماني معين مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نيـاز             •

مورد تجديد نظر قرار گيرند و قبـل از اجـراء توسـط مـسئولين               
. ذيربط مورد تأييد قرار گيرد

. جديدترين مطالب در محل هائي كه به آنها نياز دارند، قرار گيرد•
هنگامي كه منسوخ مي شوند بايستي از محـل هـائي كـه از ايـن                •

. اطالعات استفاده مي كنند، جمع آوري شوند

 مستند سازي و كنترل مدارك      ٣-٧
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ارزيابي و مديريت ريسك. ٤

در اين بخش چگونگي تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان 

HSEو ارزيابي ريسك هاي مربوطه، براي تمام فعاليت ها   /

خدمات توسعه آنها و همچنين كاهش اين / محصوالت

 .ريسك ها مورد بررسي قرار مي گيرد
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ارزيابي و مديريت ريسك. ٤

 تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان   -٤-١

 ارزيابي اثرات عوامل آسيب رسان بر انسان، سرمايه و محيط زيست         -٤-٢

 ثبت عوامل بالقوه آسيب رسان   -٤-٣

 اهداف و معيار اجرا    -٤-٤

 اقدامات كاهش ريسك  -٤-٥
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ب رسانيت عوامل بالقوه آسي ري مدي اساسي گام ها
تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان

ارزيابي عوامل بالقوه آسيب رسان برجسته و اثرات آنها

مستند سازي عوامل و به كارگيري الزامات قانوني

تعيين جزئيات اهداف و معيار كارايي عملكرد

تعيين و ارزيابي اقدامات كاهش ريسك

اعمال اقدامات انتخابي براي كاهش ريسك
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 تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات آن ٤-١

شركت بايستي نسبت به برقراري روشهاي اجرائي براي تعيين 

 عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات آن كه ناشي از مندنظام 

. فعاليت هايش و مواد مصرفي اش مي شود اقدام نمايد

دامنه شمول اين بررسي از آغاز تا انتهاي فرايند يعني 

 .تا مرحله دفع خروجي هاي آن مي باشد
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 تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات آن        ٤-١
: الحظات زير باشدتعيين عوامل بالقوه آسيب رسان و تاثيرات آنها بايستي در برگيرنده م

) يعني فعاليت هاي مربوط به حصول سرمايه، توسعه و بهبود آن(طراحي، ساخت و راه اندازي •
راه اندازي  ير و نگهداري و شرايط عملياتي روزمره و غيره روزمره، شامل توقف اضطراري توليد، تعم•
: موقعيت هاي بالقوه اضطراري و وقايع كه شامل موارد زير مي باشد•
. محصوالت/ فقدان كنترل هاي الزم براي مواد مصرفي •
. عيوب ساختاري/ فقدان •
. رويدادهاي طبيعي، ارتفاع جغرافيايي و وضعيت آب و هوا•
. خرابكاري و ضعف سيستمهاي حراستي•
. HSEفاكتورهاي انساني به عنوان نقاط عطف نظام مديريت •
. ط كار، از سرويس خارج كردن و دفع كردنيبرچيدن، ترك مح•
. ليعوامل بالقوه آسيب رسان و تاثيرات آنها در ارتباط با فعاليت هاي قب•
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 ارزيابي ٤-٢
. در برگيرنده تأثيرات فعاليت ها، محصوالت وخدمات باشد•

ــأثيرات و ريــسك هــاي ناشــي از عوامــل انــساني و  •           بيــان كننــده ت
. سخت افزاري باشد

. براساس اخذ اطالعات از كاركنان حاضر در محل ريسك، صورت گيرد•

توسط كاركنان واجد شرايط و با صالحيت انجام  گيرد •

. براساس روشهاي مستند انجام گيرد•

. در فواصل زماني معيني به روز گردد•
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 ارزيابي٤-٢
ارزيابي ريسك ها و تأثيرات بهداشت و ايمني در جائي كه الزم است             

: بايستي كه در برگيرنده موضوعات ذيل باشد
آتش و انفجار •
ضربات وارده و تصادفات •
 خفگي و برق گرفتگي غرق شدن،•
تماس حاد يا مزمن عوامل بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي •
عوامل ارگونوميكي •
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 ارزيابي٤-٢
بايـستي در  . ارزيابي اثرات زيست محيطي حاد و مزمن در جائي كـه الزم اسـت   

: برگيرنده مالحظات ذيل باشد
ب و  برون ريزي هاي مواد و انرژي كنترل شده يا كنترل نشده كه به زمـين، آ               •

. اتمسفر وارد مي گردد
توليد و دفع پساب جامد و يا ديگر حاالت ممكن •
استفاده از زمين، آب، سوخت و انرژي و ديگر منابع طبيعي •
سرو صدا، بوي مواد، گرد و غبار، ارتعاش •
اثرات بر يك بخش معين از محيط زيست شامل اكوسيستم ها •
 و  اثرات بر آثار باستاني، محيط هاي فرهنگي و محيط هاي طبيعي، پـارك هـا              •

محيط هاي تفريحي 
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دستورالعمل هاي ايمنيدستورالعمل هاي ايمني
درصورتي که دستورالعمل هاي ايمني به صورت جريمه و تذکر در         

صورت عدم نکات ايمني باشند ساختار شرکت را به هم مي ريزد         
و در صورتي که به طور مختصر و مروري تهيه شود ممکن است      

مبناي اصلي هر   . به هزينه از دست دادن جان يک انسان منجرشود       
:  دستورالعمل و برنامه ريزي ايمني عبارت است از        

.   هيچ چيزي بديهي و معلوم فرض نشود    -
. قبل از حرکت مسير و مقصد مشخص شود       -
.  براي انجام هر کار قبل از شروع برنامه ريزي شود         -
.  برنامه ريزي در حين انجام کار تغيير داده نشود          -



وظايف سرپرستان  وظايف سرپرستان  
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: آگاهي  به اصول و قواعد ايمني که مربوط به کارهاي تحت سرپرستي است        •
 مربوط به کار را نمي داند صدمه  هرگز نبايستي يکي از پرسنل به لحاظ اينکه سرپرست مربوطه نکات ايمني–

. ديده و يا مجروح شود
ر تجهيزات و يا روشها      پيش بيني هرگونه ريسک يا احتمال خطري که ممکن است در اثر تغييرات د    •

.  بوجود آيد
ي جديد استفاده شود و به مرور الزم است از پيشنهادات ايمني سازنده به منظور حفاظت در مقابل خطرها–

. دستورالعمل ايمني مربوطه کامل شود
 در آن دستورالعملهاي ايمني به     اين روش تجزيه و تکميل ايمني شغل، يک فرايند مرحله به مرحله است که     

 به  به عبارت ديگر مجموعه منظمي از چک ليست هاست که زنده و پويا بوده و       . مرور تکميل مي شود 
.  مرور با تغيير و يا اضافه شدن تجهيزات گسترش مي يابد      

ادانه بحث و تبادل نظر     افراد تحت سرپرستي طوري تشويق شوند که در مورد خطرات محل کارشان آز      •
نمايند  

روند   . ود بدون پاسخ گذاشته شود      هرگز نبايد در انجام کارها سئواالتي که در مورد ايمني ابراز مي ش     -
سنل استخدام مي شوند شروع     رو به بهبود کسب اطالعات ايمني جزئي از فرهنگ است که از وقتي که پر      

هام و سئوالي که در مورد ايمني     مي شود با وجود اين محيط کاري پرسنل ديگر از بازخور منفي هرگونه اب    
 گرفته است و با اين فرهنگ      دارند، واهمه اي نخواهند داشت چرا که قبالً در ذات فرهنگ ايمني جاي       

.  رشد نموده اند  
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.  به پرسنل خود آموزش دهند که با صبر و پشتکار بطور ايمن کار کنند      •
رسنل پرداخت و در اين راه از شرکتهاي بايستي که به طور پيوسته به راهنمايي، مشاوره و تربيت سرپرستان و پ–

مثالً عدم استفاده از تجهيزات حفاظت شخصي و يا (مشاور استفاده نمود در صورت عدم رعايت موارد ايمني 
. الزم است از انجام کار جلوگيري شود) تجهيزات مناسب

در صورتي که الزم باشد بايد از قواعد انضباطي استفاده شود          :   تبعيت پيوسته از دستورالعمل هاي ايمني     •
ت سرپرستي خود ناايمن کار مثالً در صورتي که يک سرپرست قسمت مداماً اجازه مي دهد که پرسنل تح–

ور رسمي و در مرحله سوم چند روز  کنند، در مرحله اول بطور غيررسمي تذکر داده شود، در مرحله بعد به ط
. معلق يا کنار گذاشتن از وظيفه مربوطه  

:  تجزيه وتحليل حوادث در تمام ابعاد حتي کوچکترين آنها       •
گردد، ممکن است در آينده در صورتي که به حوادث کوچکي که منجر به خسارات پايين مي شود توجه ن–

الزم است در مورد دليل و و منشاء مواردي که منجر به صدمات . نزديک منجر به خسارات جبران ناپذير گردد
. جسمي مي شود تجزيه و تحليل شود

کنند استفاده شود  از نقطه نظرات افرادي از شرکت که مقررات ايمني را به خوبي اجرا مي    •
مي باشند چون آنها مجري برنامه منظور فقط از کارشناس ايمني شرکت نيست بلکه پرسنلي نيز که در سايت –

. هاي ايمني هستند
 نمايد و در نتيجه از لحاظ       ه خاطر سپرده شود که جلوگيري از حوادث از صدمات احتمالي جلوگيري مي     •

.  اقتصادي نيز بسيار حائز اهميت است   



همه همه يک محل نا امن نيز لزوماً سبب حادثه نمي شود ، البته اگر افراد در يک محل نا امن نيز لزوماً سبب حادثه نمي شود ، البته اگر افراد در 
اوقات از خطر کارآگاه باشند و اجازه ندهند که اين خطرات رخ دهنداوقات از خطر کارآگاه باشند و اجازه ندهند که اين خطرات رخ دهند .
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استانداردهاي زيست محيطي ، بهداشتي و ايمنياستانداردهاي زيست محيطي ، بهداشتي و ايمني
:   در موارد زير بکار برده مي شوند  

طراحي و ساخت کليه تاسيسات جديد    ١.

طراحي تغييرات الزم در تاسيسات موجود    ٢.

يب هاي فردي ، بيماري هاي     اقدامات الزم براي برطرف کردن خطراتي که منجر به بروز رويدادها، آس     ٣.
شغلي ويا انتشار آالينده در محيط مي گردند     

.    فراهم مي باشد  تضمين شرکت که سيستم هاي ايمن کار براي کليه فعاليت هاي در جريان ،     ۴.

ايط و با تجربه بوده و      چگونه شرکت تضمين کند که کليه کارکنان شرکت و پيمانکاران ، واجد شر    ۵.
ه آموزش هاي زيست محيطي ،    کارهايشان را بطور ايمن و بدون اعمال ريسکي به محيط زيست  با نظر ب        

.  بهداشتي و ايمني انجام مي دهند     
ختلف صورت  مي گيرد تا     چه مطالعاتي در رابطه با خطر بر روي تاسيسات جديد و يا فرآيندهاي م       ۶.

.   خطرات را شناسائي و پيامدهاي آنها را نيز ارزيابي کند      
رآيندها ، دستگاهها و نرم      روش هايي که نشان مي دهند در صورت عدم تغيير و تحول در تاسيسات ، ف         ٧.

.  قرار مي گيرند  افزارها ، استانداردهاي زيست محيطي ، بهداشتي و ايمني در معرض خطر        
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استانداردهاي زيست محيطي ، بهداشتي و ايمنياستانداردهاي زيست محيطي ، بهداشتي و ايمني
 و اين اطمينان را  برنامه هايي كه نظارت بر انتشار مواد به محيط زيست را تضمين نموده-٨

ه و مقدار آنها ايجاد مي كنند كه مواد مذبور تا حد ممكن كم ، موجه و قابل قبول بود
. از حد قانوني تجاوز نمي كند 

فيزيكي و شيميايي   برنامه هايي كه تضمين مي كنند مواجهه افراد با عوامل بيولوژيكي ، -٩
هرگونه استاندارد پزشكي . نظارت شده و در پايين تر از حد قانوني ، كنترل مي گردند 

م براي فعاليت كه بايد براي كاركنان و همچنين هرگونه خط مشي استفاده از موادي الز
.هاي شركت در نظر گرفته شود 

 روش هاي بررسي و گزارش خطرات ، شبه حادثه ها و رويدادها -١٠
ايند تا آمادگي  برنامه هايي كه بايد در رابطه با وضعيت هاي اضطراري به اجرا در بي-١١

. كاركنان براي مواجه شدن با آنها تضمين شود 
. ه شود  برنامه مميزي كه بايد براي كليه عمليات و فعاليت هاي شركت بكاربرد-١٢
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خط مشي خط مشي 
. خط مشي يك شركت بايستي حداقل ، مسائل زير را در بر داشته باشد  

 سازماندهي و مسئوليت هاي كليه افراد در شركت ●
مشاركت و مشاوره ●
 آموزش افراد●
 چگونگي تضمين يك محل و سيستم ايمن و بهداشتي كار ●
 بررسي و گزارش رويدادها و حوادث ●
 دستور العمل هاي واكنش اضطراري ●
 برنامه مميزي و بازرسي ●

زمان را در هر سازماني ، مديركل و هيئت مديره افرادي هستند كه جهت و هدف سا 
.لذا آنها مسئوليت تصميم گيري در كارها را به عهده دارند. مشخص مي كنند 

آنها . سير نمايندبراي تصميم گيري الزم است كه آنها اطالعات گوناگوني را دريافت و تف
. مسئول هدايت و رهبري شركت مي باشند 
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آموزش آموزش 
:آموزش ايمني براي سرپرستان ، شامل مواردي از قبيل       

آگاهي و درك خط مشي هاي ايمني و استانداردهاي مناسب        •
شناسايي خطرات مختلف   •
پيشگيري از بروز حوادث و بررسي آنها        •
روش هاي برقراري ارتباط با نيروي كار و ايجاد انگيزه در آنها             •
. و همچنين قوانين و مقررات مربوط به ايمني مي باشد       •
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اهميت آموزش توجيهي در اين واقعيت نهفته است كه اين آموزش      
يك آگاهي اوليه از محيط كار به كاركنان مي دهد و بعالوه        

كمك مي كند تا اعتماد و انگيزش نيروي كار كه الزمه آموزش       
.هاي موفق بعدي است ، فراهم گردد    
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 چك ليست آموزش توجيهي ايمني چك ليست آموزش توجيهي ايمني 
شرح حال شركت  •
خط مشي ايمني •
 )وظايف عمومي كارفرما و كاركنان   (  قانون بهداشت و ايمني كار    •
 ديگر قوانين مربوطه   •
 برنامه توسعه مهارت ها و آموزش هاي الزم      •
 فلسفه كلي سيستم هاي ايمن كار   •
 فرهنگ ايمني شركت وسيستم هاي مديريت ايمني    •
 نماينده ايمني و هيات موسسان     •
 كميته ها و جلسات ايمني    •
 ضرورت گزارش رويدادها و حوادث     •
 دستور العمل ها و قوانين شغلي       •
 تهيه و تعويض آنها     – وسايل حفاظت فردي   •
 دستور العمل هاي واكنش اضطراري      •
موارد ممنوعه  •
 آگاهي زيست محيطي   •
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  خطرات بالقوهخطرات بالقوه
خطرات اصلي عمليات •
 حريق و انفجار و پيشگيري از آنها •
 مواد خطرناك و روش هاي جابجايي ايمن آنها •
 عمليات در محيط هاي بسته •
 الكتريسيته •
 باالبري –عمليات جرثقيل •
 صدا •
داربست گذاري •
حمل و نقل مواد •
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 نيازهاي آموزشي مشاغل نيازهاي آموزشي مشاغل 
موقعيت شغل مورد نظر در سازمان و مناسبات مربوط به آن •
ويژگي هاي معمول شغل •
ويژگي هاي غير معمول شغل شامل خطرات خاص و احتياطات الزم •
دانش ها و مهارت هاي ويژه مورد نياز •
دستورالعمل هاي عملياتي •
تشريح وظايف •
خط مشي ها و دستورالعمل هاي شركت •
نظام نامه ها •
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 :در برنامه آموزش الزم است كه نكات زير درنظر گرفته شوند      •
موارد آموزشي •
زمان مورد نياز  •
اهداف مورد نظر براي دستيابي    •
چه كسي آموزش را برنامه ريزي نمايد  •
آموزش در چه مكاني صورت  مي گيرد   •
ست  شاخص هايي كه تعيين مي كنند كارآموز به استاندارد مورد نظر رسيده ا      •
)حتي المقدور زمان معيني تنظيم نگردد   (تداوم آموزش تا اينكه استاندارد الزم حاصل گردد       •
ت گردد و هرجا كه  قابل قبول بودن عملكرد كارآموزان توط مدير و يا سرپرست مربوطه قضاو       •

.  رت گيرد امكان پذير باشد اين قضاوت بر اساس استانداردهاي مي تاييد شده ، صو         
 و ذهني اعمال شوند     قضاوت ها عيني و بر اساس آزمون ها و پرسش ها به جاي قضاوت هاي قطري          •

ست كه اثر بخشي دوره    با مروري بر محتويات برنامه آموزشي و نتايج بدست آمده از آن الزم ا     . 
 .دد آموزش مورد قضاوت قرار گيرد و در صورت لزوم برنامه آموزشي اصالح گر       
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ماتريس آموزش  ماتريس آموزش  
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انواع آلودگي هاي زيست محيطي

آلودگي هوا •

آلودگي خاک•

آلودگي آب•
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هواآالينده هاي 

مونوکسيد کربن•
اکسيدهاي نيتروژن•
هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتوشيميايي•
اکسيدهاي گوگرد•
اثر گلخانه اي و وارونگي هوا•
ذرات معلق•
ساير آلودگي ها•
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آالينده هاي خاک 
عناصر سمي•
ترکيبات معدني مسموم کننده•
آفت کش ها •
فضوالت آلي•
عوامل بيماري زا•
شوينده ها•
مواد نفتي•
مواد زايد و زباله ها•
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دسته بندي آالينده هاي آب 

پاک کننده ها و شوينده ها•

آفت کش ها •

نفت•

فلزات سمي•
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ريسك؟
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عبارات و تعاريف

حادثهحادثه١.١.

مميزيمميزي٢.٢.

بهبود مستمربهبود مستمر٣.٣.

خطرخطر۴.۴.

شناسايي خطرشناسايي خطر۵.۵.

رويدادرويداد۶.۶.

 انطباق انطباقعدمعدم٧.٧.

ريسكريسك٨.٨.

ارزيابي ريسكارزيابي ريسك٩.٩.
ايمنيايمني١٠.١٠.
ريسك قابل تحملريسك قابل تحمل١١.١١.
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روند ارزيابي ريسك

شناسايي  
ريسك  محاسبه خطرات  

تصميم در مورد حد 
ريسك قابل تحمل  

آماده كردن طرح كنترل  
لزومريسك در صورت 

طرحبازنگري كفايت  

احتمال  
وقوع 

شدت 
پيامد

طبقه بندي    
فعاليتهاي كاري     
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برخي روشهاي شناسايي و تجزيه و تحليل خطرات           

• Safety Audit

• HAZOP

• FMEA

• FTA

• What-if
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محاسبه ريسك

ميزان ريسك   ميزان ريسك   = = 

احتمال وقوع    احتمال وقوع    

شدت پيامد  شدت پيامد  

تواتر وقوع    تواتر وقوع    

 *

 *
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شاخص احتمال 
توصيفي  بيان احتمال شاخص

دايمي ، حتمي   
تقريباً حتمي

خيلي محتمل
متحمل

 مساوي ازشانسكمي بيش  
شانس مساوي 

 شانس مساوي كمتراز
نامتحمل

نامتحملخيلي 
   تقريباً غيرممكن

١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
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شاخص شدت

توصيفي  بيان شدت شاخص

مرگ
 كلي دايمي  ازكارافتادگي  

از كار افتادگي جدي دايمي    
 جزئي دايمي  ازكارافتادگي  

 بازگشتي   كارافتادگي  هفته با از   ٣غيبت كاري بيش از   
هفته و باز يابي كامل پس از آن    ٣غيبت كاري بيش از   

 كامل پس از آن وبازيابي  هفته ٣ روز تا  ٣غيبت كاري بين   
ازآنروز و بازيابي كامل پس    ٣ كمتراز غيبت كاري   

كارافتادگي   آسيب جزئي بدون از  
ديدگيعدم آسيب 

١٠
٩
٨
٧
٦
٥ 
٤
٣
٢
١
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شاخص تواتر 

توصيفي  بيان تواتر شاخص

.خطر به صورت دايمي وجوددارد    
.ثانيه ظاهر مي شود   ٣٠خطر هر 

.خطر هر يك دقيقه ظاهر مي شود     
. دقيقه ظاهر مي شود    ٣خطر هر 

خطر هر يك ساعت ظاهر مي شود      
.خطر هر شيفت كاري ظاهر مي شود    

.خطر هر يك هفته ظاهر مي شود     
.خطر هر يك ماه ظاهر مي شود      

.خطر هر يك سال ظاهر مي شود      
.خطر هر پنج سال ظاهر مي شود    

١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
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اولويت عمليات 

عمليات اولويت ريسك ميزان

فوري  
يك هفته اي  

يك ماهه  
يك ساله 

رسيدگي فوري نياز ندارد     
باشدولي بايد تحت نظر 

٨٠٠-١٠٠٠
٦٠٠-٨٠٠
٤٠٠-٦٠٠
٢٠٠-٤٠٠
٢٠٠ازكمتر 
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روش كيفي محاسبه ريسك 

محتمل ريسك متوسط ريسك قابل تحمل  ريسك غيرقابل تحمل

نا محتمل ريسك قابل تحمل  ريسك متوسط ريسك قابل تحمل 

بسيار
نا محتمل ريسك جزئي ريسك قابل تحمل  ريسك متوسط

شدت حادثه 
                 

احتمال  وقوع
صدمه زاي كم صدمه زا  صدمه زاي شديد
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برنامه هاي پيشنهادي روش كيفي    
ريسكسطح  زمانبنديفعاليت و برنامه 

جزيي نيست نگهداري سوابق وهمچنيننيازي به عمل 

تحمل قابل 
بايد به راه حل مقرون به صرفه توجه شود و همچنين . كنترل بيشتري نياز نيست 

. برقرار هستند هااطمينان حاصل شود كه كنترل

متوسط
 

 و بايد در جهت كاهش ريسك تالش شود ليكن هزينه هاي صرف شده بدقت بررسي 
اندازه گيري ميزان كاهش ريسك مي تواند در دوره هاي زماني مشخص     . محدود شوند 

.انجام شود
يد احتمال وقوع زماني كه ريسك متوسط در ارتباط با پيامدهاي صدمه زاي شديد است ، با  

ــبود اندازه گيري    آن ريسك بدقت ارزيابي شده و براساس آن نياز به افــــــــزايش و به      
.هاي كنترلي بررسي شود

توجه قابل
منابع قابل توجهي بايد . تا زمانيكه ريسك كاهش نيافته كار نبايد آغاز شود 

.جهت كاهش ميزان ريسك تخصيص داده شوند

تحملغير قابل 
اگر حتي با استفاده از تمامي . تا زمانيكه ريسك كاهش نيافته كار نبايد آغاز شود 

.منابع ، كاهش ريسك امكان پذير نباشد فعاليت كاري بايد متوقف شود
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روش سلسله مراتبي براي اقدامات كنترلي     
حذف   

كمتر   با خطر فرايندهاي   مواد يا  : جانشين سازي      

موجود حداقل كردن موجوديهاي يا ذخاير خطرات          

اقدامات مهندسي در منبع مثل اتوماسيون يا محصور        
خطركردن 

 

  جزئي،اقدامات مهندسي براي كاهش مواجهه مثل جداسازي و محصور كردن         
تهويه  پيشگيرانه،  هاي  روش مكانيكي، جابجائي 

 گردش كاري و ضبط و    ايمن، كار   ها كنترل هاي اداري مثل رويه  
كار   محل در خوب ربط

آموزش رويه هاي پرسنلي مثل نظارت مناسب ، انتشارات ، اطالعات و      
فردي تجهيزات حفاظت     
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اهم اقدامات كاهش ريسك 

پيشگيري از وقايع•

كاركنان ) زمان تماس/ از طريق كاهش غلظت(كاهش تماس•

با عوامل زيان آور

زيست  محيطهبرون ريزهاي خطرناك بورود كاهش •
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طرحريزي  .٥
٥٥--١١ كليات  كليات 

يكپارچگي سرمايه يكپارچگي سرمايه  ٥٥--٢٢  

  ٥٥--٣٣ و دستورالعملهاي كاري  و دستورالعملهاي كاري  ها هارويهرويه

 ها ها توسعه رويه توسعه رويه٥٥--٣٣--١١                                    

 صدور دستورالعملهاي كاري         صدور دستورالعملهاي كاري        ٥٥--٣٣--٢٢                                          

مديريت تغيير مديريت تغيير  ٥٥--٤٤  

  ٥٥--٥٥ وضعيت اضطراري وضعيت اضطراريطرحريزيطرحريزي
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 كليات -طرحريزي . ٥

هاي الزم براي  هاي كالن كاري، برنامه ريزي بايد در برنامه

 HSEدستيابي به اهداف و اقدامات مربوط به اجراي    

. مد نظر قرار گيرد 
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 يكپارچگي سرمايه٥-٢

بايد رويه هايي برقرار شود تا اطمينان حاصل گردد كه     
تاسيسات و تجهيزاتي كه طراحي، ساخته، خريداري يا به    

يا مورد بازرسي قرار   كار گرفته شده   

. مناسب اند  HSEگرفته اند از نقطه نظر 
) با معيارهاي از پيش تعيين شده مطابقت دارند (
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 رويه ها و دستورالعملهاي كاري  ٥-٣
 هايي كه فقدان رويه مكتوب براي آنهـا منجـر بـه            ابتدا بايد فعاليت  

    تخطي از خط مشي يا نقض الزامات قـانوني يـا معيارهـاي  اجرايـي               
گردد، تعيين شوند، سپس رويه ها و استانداردهاي مستند بـراي            مي

هايي تهيه شود، به نحوي كه در آن چگونگي انجام كار            چنين فعاليت 
هـاي   تعيين شده باشد، صريح، ساده و قابل فهم باشـد و مـسئوليت     

.افراد تعيين شده باشد
چه توسط  ( روش انجام وظايف در محيط كار        ،هاي كاري  دستورالعمل

.كند  تعريف ميرا) كاركنان شركتي و چه توسط غير
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 مديريت تغيير٥-٤

 هچ( هايي براي طرحريزي و كنترل تغييرات    بايد رويه

وجود داشته باشد تا از   HSE)  موقت و چه دائم

. تاثيرات نامطلوب تغييرات بر اجتناب شود   
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 مديريت تغيير٥-٤
 را به درستي و براساس ماهيت تغييـر و نتـايج     HSEرويه ها بايستي موضوعات     

: ل باشندي موترد ذو بايستي در برگيرنده. ناشي از آنها مورد توجه قرار دهند
پيشنهادي و نحوه اعمال آنها » تغيير « تعين و مستند نمودن •
 HSEتعيين مسئوليت  بررسي مجدد و ثبت عوامـل بـالقوه آسـيب رسـان                •

انجام يافته يا اعمال آنها » تغييرات«ناشي از 
مورد توافق قرار گرفته و رويه اعمال آنهـا بـراي           » تغييرات  «مستند نمودن   •

:تعيين نكات ذيل

o               اقدامات مربوط به تعيـين عوامـل بـالقوه آسـيب رسـان HSE  و 
همچنين ارزيابي و كاهش ريسك ها و تأثيرات آنها 

o الزامات آموزشي و ارتباطي
oمحدوده زماني، اگر وجود دارد .
o چگونگي پايش و تائيد الزامات
o معيار پذيرش و اقدام الزم براي مواقعي كه خالفي صورت گرفته
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 مراحل پياده سازي   - طرحريزي اضطراري    ٥-٥

)قبل از وقوع(طرح پيشگيري :١فاز

)حين وقوع(طرح مقابله :۲فاز

)پس از وقوع(طرح بازيابي يا بهبود :۳فاز
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 طرحريزي اضطراري    ٥-٥
 :ا انجام گيرد عبارتند از وضعيت هاي اضطراري قابل پيش بيني كه بايستي طرح ريزي الزم براي آنه  

 و انفجار قحري •
 و همچنين منابع توليد) نظير از دست رفتن كنترل چاه   (عملكرد نادرست كنترل هاي اصلي   •

 تامين انرژي الكتريكي يا ساير خدمات و
عملكرد نادرست سازه ها •
حوادث ناشي از كار   •
 زير دريائي  رويداهاي هوائي، دريائي،   •
. افرادي كه به دريا افتاده يا مفقود مي شوند •
نشت و رها شدن غير برنامه ريزي شده محصول يا مواد مصرفي ديگر •
نشت مواد راديواكتيو    •
عمليات تروريستي •
بروز يك بحران بهداشتي  •
شيوع بيماري  •
بي نظمي و اقدامات نظامي •
رويدادهاي طبيعي و ژئو فيزيكي   •
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 : باشديل مي موارد ذ اقدامات مقابله با وضعيت اضطراري در برگيرنده    

سيستمهاي قطع توليد در مواقع اضطراري   •

وسائل اطفا ء حريق  •

رويه هاي تخليه در مواقع اضطراري    •

وسائل نجات از قبيل، قايق، هليكوپتر و غيره      •

وجود افراد آموزش ديده و امكانات مورد نياز براي كمك هاي اوليه     •

متخصصين بهداشت و درمان   •

سيستمهاي پاك سازي نشت نفت     •
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: طرح هاي مواقع اضطراري بايستي   
. بطور واضح بيان گردند•
. بخوبي تمرين شوند•
هماهنگي تيم هاي مقابلـه بـا وضـعيت اضـطراري داخلـي و بيرونـي در آن                 •

. پيش بيني شده باشند
. توجه خاصي به ارتباط خارجي مبذول گردد•
گزارش و تحقيق وقايع در آن پيش بيني شده باشد •
و تأثيرات زيست محيطي، اقداماتي كه هنگام باال گرفتن دامنة آتش سـوزي             •

ر اثرات جاري شدن آبـي كـه بـراي          ینظ(غيره انجام مي گيرد، مديريت شود     
.) اطفاء حريق مورد استفاده قرار مي گيرد
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اجرا و بازبيني  . ٦
 فعاليتها و وظايف ٦-١
 بازبيني ٦-٢
 ثبت سوابق ٦-٣
 عدم انطباق و اقدامات اصالحي  ٦-٤
 گزارش وقايع ٦-٥
 پيگيري وقايع ٦-٥
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 فعاليتها و وظايف  ٦-١ 

هاي كـاري    ها و وظايفي كه طبق روش اجرايي و دستورالعمل         فعاليت
مشي تهيـه    مرحله طرحريزي يا قبل از آن و با توجه به خط           HSEدر

:شده در سطوح مختلف بايستي انجام گيرند

در سطح مديريت ارشد•

در سطح مديريت و سرپرستي

در سطوح اجرايي
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 بازبيني ٦-٢

بازبيني منظم پيشرفت در زمينه اهداف بلند مدت و كوتاه مدت•

اييبازرسي منظم تاسيسات، كارخانه و تجهيزات در مقايسه با معيارهاي كار•

هـا و    دار كار و رفتار براي ارزيابي چگـونگي پيـروي از روش            مشاهدات نظام •
ها دستورالعمل

تجزيه و تحليل منظم برون ريزها و پسابها•

هاي پزشكي تحت نظر قرار دادن كاركنان از لحاظ بهداشتي و مراقبت•

: بازبيني مي تواند شامل فعاليتهايي نظير موارد ذيل باشد   



محمد بھزادی  محمد بھزادی  : : تھیھ کننده تھیھ کننده  183183

 ثبت سوابق ٦-٣
: سوابق بايستي شامل

گزارشات مميزي ها و برسي هاي مجدد •
 و اقدامات اصالحي HSEموقعيت هاي عدم انطباق با خط مشي •
هرگونه واقعه و اقدامات پيگيرانه آن •
هرگونه گله و شكايت و اقدامات پيگيرانه آن •
كنندگان كاال  اطالعات مناسب پيمانكار و تامين•
گزارشات بازرسي و سرويس ونگهداري •
ها وتركيبات محصول  داده هاي مربوط به ويژگي•
داده هاي حاصل از بازبيني •
سوابق آموزش •
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 عدم انطباق و اقدامات اصالحي ٦-٤ 
: مديريت بايستي نسبت به انجام موارد ذيل تالش نمايد

آگاه نمودن طرف هاي ذيربط •
تعيين سلسله علل و همچنين علت ريشه اي •
برقراري يك طرح براي اقدامات اصالحي يا بهبود وضعيت  موجود •
آغاز اقدامات پيشگيرانه متناسب و سازگار با طبيعت عدم انطباقي كه           •

رخ داده 
ر اعمال كنترل هاي الزم براي اطمينان از اينكه، اقدامات پيشگرانه مؤث          •

 .واقع شده اند
تجديد نظر در روش هاي اجرائي به منظور يكپارچـه كـردن اقـدامات              •

مربوط به پيشگيري بطور مستمر و انتقال كيفيت تغييرات به كاركنـان            
مربوطه و اعمال آنها در قالب نظام مديريت 
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 گزارش وقايع٦-٥

: ارت ازدادهايي كليدي كه از طريق گزارش گيري مي توان به آنها دست يافت، عب

. جزئيات آسيب ها، بيماري حرفه اي يا اثرات سوء بر محيط زيست مي باشد•

حادثه ديده / جزئيات مربوط به فرد بيمار•

شرحي از محيط وقوع حادثه •

جزئيات سلسله رويدادهاي كه بوقوع پيوسته •

جزئيات نتايج •

 كه منجر بـه وقـوع حـوادث         HSEاثرات بالقوه عملكرد غير صحيح نظام مديريت        •
. گرديده
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 پيگيري وقايع ٦-٦

و مسئوليت هـاي هـر كـس بـراي پيگيـري            ) ساز و كار  (مكانيزم  •
. موضوع حادثه بايستي دقيقاً تعيين شود

ساز و كار پيشنهادي بايستي تا حد ممكن شـبيه روش اجرايـي             •
باشد كه براي اعمال اقدامات اصالحي براي برطرف كـردن عـدم            

.  مورد استفاده قرار مي گيردHSEانطباق با نظام مديريت 

مسئوليت هاي تعيين شده براي پيگيـري يـك حادثـه بايـستي             •
. متناسب با شدت وقوع يا نتايج آن در صورت وقوع، باشد
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مميزي و بررسي مجدد  . ٧

در اين بخش ارزيابي دوره اي كارآئي عملكرد، اثر بخشي و 

. تناسب نظام مورد بررسي قرار مي گيرد 

 مميزي ٧-١          

 بررسي مجدد  ٧-٢          
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 مميزي ٧-١

:برقراري روشهاي اجرايي براي تعيين

انطباق عناصر و فعاليتها با برنامه طرحريزي شده•

فعاليتهاي تاثيرگذار بر خط مشي، اهداف و معيارهاي اجرايي•

پيروي از الزامات قانوني مرتبط•

شناسايي نواحي بهبود كه مي تواند منجر به پيشرفت نظام •
 شودHSEمديريت 
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 بررسي مجدد٧-٢
 بررسي مجدد بايستي شامل موارد ذيل باشد ولي محـدود بـه ايـن مـوارد نيـز          

 :نخواهد بود
تغييرات احتمالي خط مشي و اهداث در سايه تغيير محيط و ايجـاد تعهـد               –

براي تالش در مسير بهبود مستمر 
 و حفظ و نگهداري آن HSEتخصيص منابع براي استقرار نظام مديريت –
ن و  محل و يا موقعيت هاي مختلف بر پايه  ارزيابي عوامل بالقوه آسيب رسـا              –

ريسك هاي آن و طرح ريزي وضـعيت اضـطراري فراينـد بررسـي مجـدد                
بايستي مستند شده و نتايج آن ثبت شود تا اعمال تغييـرات بـه سـادگي                

بررسي مجدد بايستي براي استحكام تالش هاي پيوسته، بـراي          . انجام گيرد 
.  انجام گيردHSEبهبود كارآئي عملكرد 
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ISOاستاندارد 
هاي مديريت زيست محيطي، مميزي زيست محيطي،    ي براي سيستم ي شامل استانداردها ISOهاي   سري•

محيطي   هاي زيست   و استانداردهاي جنبه   ]۱[ورد چرخة حياتآ بر,ارزيابي عملكردهاي زيست محيطي   
 فراهم  ]2EMS]سازي در سيستم    اين استانداردها در كنار هم پيكربندي براي پياده    . باشد  محصوالت مي

.  سازد مي
 مطرح شده است   ISO 14004 را بر مبناي اصولي كه در   EMS يك مدل  ISO 14001استاندارد  •

. نمايد  را فراهم مي
•ISO 14010 باشد   مييلي براي مميز وها و اص    شامل راهنمايي
•ISO 14011 هاي     يك پيكربندي كلي براي هدايت مميزيEMSسازد  را فراهم مي  .
•ISO 14012هاي فردي زيست محيطي مطرح      هايي را براي محدودة صالحيت قدرت        راهنمايي

. نمايد  مي
•

Draft-[1]
•Environmental Management system-[2]
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اهداف
ي ارسالي به فلرهاكاهش دادن و تقريباً حذف گازها١.
ventingحذف پيوسته  ٢.
ها CFS هدر رفت و نشتي تركيبات هالوژن دار وبه صفر رساندن ميزان٣.
)زمين، انرژي، مواد خام(مينيمم نمودن ميزان استفاده از منابع   ۴.
 مگر آنكه آب توليدي به طور كامل با  به چاهتزريق دوباره آب توليدي۵.

. آبهاي سطحي هماهنگ باشد
) waste disposal(ها  ريزي زباله  مينيمم كردن برون  وكنترل۶.
مينيمم نمودن ريزش مواد نفتي و شيميايي قابل گزارش  ٧.
 SBM (Single و OBM (Oil Basis Mud)ممانعت از تخليه ٨.

Bony Mooring) و cuttingبه روي سطح  .
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استانداردهايي زيست محيطي
: استانداردهاي كيفيت هوا-۱•
 در اين flaring ,ventingاي، كاهش  اقداماتي از قبيل كاهش گازهاي گلخانه•

. گيرند كالسه قرار مي
هاي زيرزميني  استانداردهاي كيفيت خاك و آب-۲•
 ]۱[ شدني مواد و مواد مصرف-۳•
 در MSDSاستانداردهايي كه بايد در مورد مواد رعايت بشود مانند لزوم داشتن •

 كالسه قرار دسترس، مينيمم نمودن استفاده از منابع زمين، مواد خام اوليه در اين
. گيرند مي

هايي كه براي مقابله با  ممانعت از ريزش نفت به محيط و فعاليت:  سر ريزي ها -۵•
. اند رويدادها و حوادث آن انجام ميشوند از اين دسته

) اتالف (waste استانداردهاي مديريت -۶•
و همچنين ) wastes(ها  اين اهداف دربارة كنترل نمودن و كاهش دادن تمام اتالف•

.  بر روي سطح ميباشدCutting و OBM , SBMممانعت از تخليه 
•Material and Consumables-[1]
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استانداردهايي زيست محيطي
 استانداردهاي كيفيت آب  -۷

.  اند  هايي مانند تزريق دوباره آب توليد شده از اين دسته       فعاليت 
اين استاندارد براي   (نبايد از  تجاوز نمايد      د شو در درياي آزاد ميزان نفت همراه آبي كه تخليه مي  : براي مثال

شود   آب توليدي كه به محيط تخليه مي   . و اين ميزان بسته به نوع آب منطقه نيز دارد   ) درياي شمال است 
.  بايد با محيط دريافت كننده آن سازگار باشد      

] ۱[ استانداردهاي صوت   -۸
هاي زيست محيطي و در طراحي     تواند به عنوان راهنمايي براي سطح صوت در ارزيابي       اين استاندارد مي 

  ] ۳[ و اينكه آيا آزار رسان   ]۲[ موضوع صداي زيست محيطي  . واحدهاي جديد و تجهيزات آن استفاد شود     
گيري شده     هاي اندازه  قبل از آنكه هر گونه ارزيابي ميزان    . باشد يا نه اكنون بسيار موضوعيت يافته است      مي

 مجاز جهت آنكه از    noiseبراي مثال سطح    .  را در نظر گرفت  زمينهبيني شده بايد سطح صداي       يا پيش
 EQS for noise Environmental( باشد  ميdB 55شود    جلوگيري  ]۴[ آزار اجتماعي

Quality Standard  .( 

Noise Standards-[1]
Environmental Noise-[2]

Nuisance-[3]
Community annoyance-[4]



ايمني و سالمت
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: استاندارد هاي ايمني و سالمت از دو ديدگاه قابل بررسي مي باشند       
ع شيميايي مي باشد به اين دسته از     اولين گروه شامل استاندارد هايي مربوط به مديريت داوطلبانه در صناي      

گفته ميشود، اين استاندارد ها از نظر مفهومي مشابه استاندارد     ” Responsible Care“ استاندارد ها،  
به عنوان مثال مي توان به سريهاي     . ميباشند ISO 14000 وISO 9000هاي كيفيت مانند  

[1OHSAS [  اين سري از استاندارد ها كه شامل دو گروه      .   مي توان اشاره نمودISO 18001  و 
ISO 18002  2] توسط انجمن استاندارد سازي انگلستان      ١٩٩٩ مي باشند در آوريلBSI [ منتشر 

 تهيه شده است و شامل دستورالعمل هايي      ISO14001 بر مبناي فرمتOHSAS 18001. شد
ان و ديگر افراد مي  جهت پياده سازي يك سيستم مديريت براي حذف يا كاهش ريسك براي كارمند  

 شامل جزئيات بيشتري بوده و شامل راهنمايي هايي براي پياده سازي        OHSAS 18002. باشد
OHSAS 18001٦[.   مي باشد[

اقدام به ارتقائ سطح اين گونه استاندارد ها نموده          ) ( ICCA] ٣[اخيرا انجمن بين المللي صنايع شيميايي     
.  است

Occupational Health and safety Assessment Series-[1]
British Standard Institute-[2]

International Council of Chemical Association-[3]
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) تحت فشار (گازهاي فشرده شده   
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هاي گاز كپسول

ها داراي  هاي حاوي اين گازها نبايد تحويل گرفته شوند مگر آنكه اين كپسول كپسول
: شرايط مناسب بوده و

.  ساخته شده باشندBS 5045 مطابق با استانداردهاي -۱
 استفاده شده باشد BS 349هاي مطابق با   از كد رنگ-۲

ها و حصول اطمينان از  اي كپسول ول بازرسي دورهئها مس كننده كپسول تأمين و توزيع
:همچنين وي بايد اطمينان حاصل نمايد كه. باشد صحت كار آنها مي

كننده آناليز  باشد بايد يك برچسب كه بيان  اگر كپسول حاوي مخلوطي از گازها مي-۱
.  شودبتركيب تركيب درصد گازهاي موجود در كپسول باشد، به آن نص

 از آنكه ها بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند، اقدامات حفاظتي براي اطمينان  كپسول-۲
كنند، انجام شده و اطمينان حاصل شود كه  ها به درستي عمل مي fittingشيرها و 

spindleاند ها آسيب نديده  كپسول.
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حمل و نقل
ها بايد در وسايل روباز حمل و نقل شوند رانندگان وسائل              كپسول

:بايد اطمينان حاصل نمايند كه   
ها حاوي گازهاي سمي هرگز نبايد بدون محافظ جداگانه           كپسول-۱

.  حمل شوند
هاي گاز فشرده بايد داراي نشان معيني كه بيانگر نوع گاز          كپسول-۲

. باشد، باشند   حمل شونده مي 
.  سيلندرها به محض رسيدن به محل تحويل تخليه شوند      -۳
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:سازي ذخيره
 محدوده >%12.2(گير بايد آزادانه تهويه شود  سازي سيلندر گازهاي آتش محل ذخيره

، دو در خروجي داشته باشد  و ترجيحاً اين مكان سرپوشيده باشد) ]۱[آزاد بدون ديوار
ها بايد رو به بيرون باز  درب. كه در صورت امکان در دو انتهاي روبروي محل باشند

كننده نبايد در اين  وسائل گرم. شوند و بايد قابليت باز شدن از داخل را داشته باشند
سيلندر گازهاي فشرده نبايد در محيط بسته نگهداري شوند مگر آنكه . محل نصب شوند

هايي را هم در بيرون و هم داخل محل فعال   هاي آشكارساز كه آالرم به وسيلة سيستم
. سازد، مجهز شده باشد مي

،هايي كه به راحتي قابل دسترسي باشند مواد شيميايي خاموش كننده خشك بايد در مكان
نبع سيلندرها بايد از نور مستقيم آفتاب، تشعشع گرمايي فلزها و هرگونه م . نصب شوند

گير،  حمل نگهداري بايد عاري از هرگونه مواد آتش. حرارتي ديگر محافظت شوند 
 .هاي چوبي، كاغذ و غيره بماند براي مثال تخته

Free wall area-[1]
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گير در بيرون بايد به طور وضوح مانند شكل زير  محل نگهداري مواد آتش
. گذاري شوند نشانه

گير   دورتر از گازهاي آتش4mاكسيژن و گازهاي اكسنده ديگر بايد حداقل 
يا در يك محدودة جداگانه . قرار گيرند و با يك ديواره مناسب جدا شوند

 متر دورتر از ديگر گازها نگهداري ۴استيلن بايد حداقل . نگهداري شوند
.  شود

يي محل نگهداري سيلندرها بايد طوري طراحي شود كه به راحتي امكان جابجا
سيلندرها وجود داشته باشد و سيلندرهاي خالي و پر به وضوح مشخص 

توجه كنيد كه سيلندرهاي استيلن هرگز . شوند و جداگانه نگهداري شوند
. شوند هر چند عدد صفر از روي فشارسنج آن قرائت شود خالي نمي
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 استفاده از گازهاي فشرده  
رود فقط  استفاده از استيلن به طور نرمال پذيرفتني نبوده و انتظار مي : نكته•

در اكثر . زماني استفاده شود كه هيچ جايگزين عملي موجود نباشد 
در نصب مسير لوله . بخشي دارند كاربردها بوتان يا پروپان نتايج رضايت

 استفاده نمود و از شيرهاي قطع در نقاط حساس  اتصالتبايد از كمترين 
.  استفاده نمود 

شوند بايد از مس، برنز يا  شيرهايي كه براي سيستم اكسيژن استفاده مي•
اصطكاك كاهش آلياژهاي تنگستن باشند و از هيچگونه روانكاري براي 

. فلز با فلز نبايد استفاده شود
 ساخته شده از آلياژهاي مس و نقره نبايد در اتصاالتهمچنين شيرها و•

. هاي استيلن استفاده شوند سرويس
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ها ها و لوله مشعل
شوند   ها استفاده مي    هايي كه براي اتصال سيلندرها به مشعل    لوله•

.  رنگ شوند BS5120 و  BSB212بايد مطابق كد   
 كه  ها و موادي هاي جديد بايد از پودر     قبل از استفاده شيلنگ   •

فلش بك   ايجاد    تخليه شوند تا از گرفتن فيلتر و  ندرسوب كرده ا   
همچنين بعد از   . جلوگيري شود.در خاموش كننده هاي شعله  

ها براي آسيب ناشي از قطع شدن،      رود لوله  استفاده انتظار مي   
. هاي كلي بازديد شوند   سوختن و خرابي 
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ها و مخازن تحت فشار   تانك
شوند بايد داراي      ها و مخازن تحت فشاري كه نصب مي      تانك•

باشند و همچنين  )  معموالً تست هيدروليك (گواهينامة تست فشار 
 ماه يكبار بايد بازرسي شده و نتيجه بازرسي آنها گزارش           ۶هر 

ها بايد شامل تست نازل       ها گزارش  در هنگام انجام تست . شود
بعد از انجام     . باشد) باشند كه قسمتي از تانك يا مخزن مي    (وغيره

هرگونه تغييرات براي مثال اجزاي جوش داده شده اين تست         
.  دوباره انجام شود   
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)Pressure Safety Valves( شيرهاي اطمينان فشار    

• هرگونه شير اطميناني كه روي هر كدام از تجهيزات نصب      
بايد مشخص شوند و    )  شيرهاي اطمينان فشار يا خالء(شوند  مي

. كپي از آخرين تست آنها تهيه شود  
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كمپرسورها 
• : دقت انتخاب شده است   كمپرسورها بايد در محلي نصب شوند كه با در نظر گرفتن موارد زير به                
• نزديكي به محل كار    
• ) گير حضور بخارها يا مواد آتش      (ريسك آتش   
• گيري از جرقه  تخليه گازهاي خروجي و پيش   
• صدا[۱] ، شرايط محيطي    (گرد و خاك، تهويه و غيره    ) 
• بهتر است از كمپرسورهاي كم صدا   [۲]   استفاده شده و حداقل داراي تجهيزات زير باشند       : 

– پيش گيري كننده از جرقه [۳]
– كليد توقف اضطراري 
– . كنند  هاي فشار و دما كار مي  وسائل توقف اتوماتيك كه با آالرم  
– ) سرد كننده، فشار مراحل  سيالبراي روغن، ( اتاق كنترل   درنشانگرهاي فشار و دما 
– تنظيم كننده اتوماتيك فشار    
– هوا  تامين  مخزن وشير اطمينان براي هر مرحله از كمپرسور  
– هاي آب روزانه بايد  گيري مجدد بايد متوقف شوند و تله   كمپرسورها براي سوخت drain . نشاني در نزديكي محل اجباري است  هاي آتش وجود كپسول  .  شوند
– هاي مقاوم شده در برابر   الستيك (پذير بايد در وضعيت مناسب بوده و از نظر كيفيت قابل اطمينان باشند       هاي انعطاف لوله oil . و براي فشار عملياتي مناسب باشند ) 

Interlocking quick couplingsهمچنين بايد داراي   مد قرار دارند  ها بايد در مقابل فرسايش مكانيكي محافظت شوند و اگر در محل رفت و آ اين لوله.  باشند
بايد بوسيله اي پوشانده شوند .هنگامي كه از كمپرسور استفاده نمي  شود بايد فشار همة خطوط انداخته شود و همة شيرها بسته شوند     [۴].

•
[1] - Noise

• [2] - Sound proof
• [3] - Spark arrestors
• [4] - Valves lock closed
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خطوط و اتصاالت فشار باال•
تمام اتصاالت در خطوط گردش فشار باال بايد محكم شوند تا در هنگام •

. زني يا نوسان نشوند رهاسازي ناگهاني فشار دچار پس
 يا باالتر به عنوان فشار باال در نظر گرفته psi 700فشارهاي كاري معادل •

شوند  مي
 .استفاده شود فشار باال مخصوص  اتصاالت از خطوط فشار باال بايد در•

دقت خاص شود كه در هيچ كدام از خطوط فشار باال از اتصاالت فشار 
هاي خطوط با  ديدگي براي تعويض يا تعمير آسيب. پايين استفاده نشده باشد

 weld on بايد از اتصاالت 21000kpa (3000psi)فشار باالتر از 
type استفاده نمود  .
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هاي تحت فشار ديگر تجهيزات يا لوله 
 برابر ماكسيمم فشار     1.5تا  (هاي فشار   بايد مدارک انجام تست   •

 و  تصاالتبراي اينگونه تجهيزات مانند خطوط لوله، ا    ) عملياتي
هاي مشابه بعد از انجام هرگونه تعميرات يا          غيره ارائه شود تست 

تغييرات مهم بايد انجام شود همچنين گواهي مواد به كار رفته      
.  مورد استفاده بايد تهيه شود     اتصاالت ها و  جهت ساخت لوله 
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ها  مخازن و تانك 
 ها بطور ويژه براي عمليات مورد نظر طراحي و نگهداري مخازن و تانك•

  مي سال طراحي۱٥براي استفاده كمتر از معموال  شوند همچنين مخازن مي
 طراحي شوند بايد مورد بازبيني قرار گرفته ١٥ و چنانچه براي بيش از شوند

 همچنين مخازن بايد حداقل هر دو سال يكبار .و گواهي معتبر دريافت كنند
مورد ) هاي آلودگي و غيره حوادث، گزارش(هاي ايمني  از لحاظ جنبه

.بازرسي قرار گيرند
م افراد و پرسنل با تجربه بايد براي مسئوليت مخازن انتخاب شوند مينيم •

 تعريف STCW و IMOاستانداردهاي الزم براي ايشان مطابق استاندارد 
.  شود مي
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گير  ذخيره مايعات آتش   
ها بايد در  ها نگهداري شوند اين درام ها و درام گير در تانك مايعات آتش•

همچنين طي مدتي . هاي مكانيكي محافظت شوند مقابل خوردگي و آسيب
سيستمهاي  . كه براي ذخيره سازي از آنها استفاده نمي شود بايد بسته بمانند  

ها بايد با تمام متعلقات  تانك.  كافي بايد در نظر گرفته شودdrainتهويه و 
ه و لوازم جانبي الزم مجهز شوند مثالً شيرهاي اطمينان، شيرهاي يك طرف 

مشخصات محصول و ظرفيت تانك بايد به .  و غيرهdrainهاي  مكان
.  وضوح روي جداره تانك نوشته شود

پذير بايد كامالً تميز و عاري از هرگونه مواد  محل نگهداري مواد اشتغال•
همچنين تجهيزات خاموش كردن  . گير نگه داشته شود مصرف يا آتش بي

اين تجهيزات بايد براي . آتش بايد در اين محل يا نزديك آن نصب شود
. سوزي در نظر گرفته شوند ه با بدترين شرايط آتشلمقاب
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: ]۱[پذير  انتقال مواد اشتعال•
: به نكات زير توجه خاص شود  •
.  شودfailsafeه سيستم  حمل، نصب و نگهداري واحدهاي پمپاژ و ديگر واحدهاي كمكي بايد مجهز ب        •
. هاي حفاظت نشده    و بستن دهانه ي تنفسي تانك هاهايا مسير ها مسير تخليه گاز   در  ]۲[ شعله گير نصب•
. حفاظت در برابر رعد و برق•
ها  ريزي  ها و برون   ها، نشتيdrainآوري   جمع•
هاي داراي    نشاني، نازل  هاي آتش   و كپسولCooling water( سازي آتش   تجهيزات كافي خاموش  •

.  بايد نصب شده و اين تجهيزات به خوبي كار كنند      ) كف
. وغيره در منطقه خطر بايد نصب شود ”no smoking“عالئم  •
•

   Transfer of flammables materials-[1]
•Flame arrestors-[2]
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• محصوالت سمي و یا اشتعال پذیر
• محصوالت بايد جداگانه به . باشدمحل ذخيره اين مواد بايد به دقت انتخاب شده و نزديك واحد ماشينري ن 

بنابراين از هرگونه واكنش در پي وقوع ). براي مثال رنگها، بنزن و غيره(حسب نوع ذخيره شوند 
.ريزشهاي احتمالي جلوگيري مي شود

• برچسب هايي كه . ا بسته باشندمخازن نگهداري بايد داراي تأييديه تست ضربه باشند و از نظر ورود هو
بايد انجام شوند بايد نصب شده و   بيانگر دستورالعمل استفاده و مراحل اضطراري كه بايد در مواقع ريزش 

. قابل مشاهده باشند
• ه صورت ايمن انجام شود محل هاي نگهداري بايد طوري طراحي شوند كه هرگونه جابجايي محصوالت ب

درهاي خروجي به سمت بيرون . دوش هاي اضطراري و ايستگاههاي چشم شوي بايد در دسترس باشند
باز شوند. كمترين تجهيزات الكتريكي ممكن نصب شود و اين تجهيزات بايد  ضد جرقه باشند[١].  

• ذخيره شده بايد در نظر گرفته ابزار خاموش سازي آتش و تجهيزات نجات با توجه به نوع و ميزان مواد 
. شده و در دسترس باشند

• drainنصب سيستم  .   ايمن اجباري بوده و عالئم هشداردهنده بايد نصب شوند  
• . حفاظ و حصار براي محدود كردن ناحيه و اجازة ورود بايد نصب شود 
•

[1] - Flame proof
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• استانداردھاي فضاي محدود[١]:
• Confined spaceيك فضاي بسته   دي داشته باشد و جايي كه ريسك رويارويي با   به هرگونه محيطي بسته يا نيمه بسته اطالق مي شود كه احتياج به ورو

:  عوامل زير وجود دارد مواد خطرناك براي كسي كه وارد چنين محيطي مي شود با توجه به يكي از 
• آتش يا انفجار   
• گاز، دود، بخار، كمبود اكسيژن 
• غرق شدن
• )براي مثال شن (مدفون شدن زير جامد آزاد جاري   
• دماي باال
• :  در نظر گرفته مي شوند شامل موارد زير مي باشد   فضاي محصور بعضي از مثال هاي فضاهايي كه به عنوان  
•  مخزن هاي فرآيندي و تجهيزات مربوط به آن -١
• ٢- تانك هاي مخلوط كن [٢] 
• پل هاي موقت براي سكوهاي /پايه ها/ محافظ برج ها -٣ offshore ثابت و متحرك 
•  بويلرها، كوره ها و دودكش ها-٤
• يژن  تهويه طبيعي يا هر جاي ديگر كه خطر ورود بخار خطرناك يا كمبود اكس   تانك هاي ذخيره آب، نفت يا هر مادة ديگر و هرگونه فضاي مشابه بدون-٥

. وجود داشته باشد
•  گودال، لوله ها، مجراهاي آب زيرزميني  -٦
• .  عنوان يك فضاي محدود در نظر گرفته مي شود قابل توجه است كه فضايي كه يك شخص ممكن است در آن گير بيفتد نيز به 
• ، جلوگيري ترل شود تا از آسيب ديدن افرادي كه كار آنها مستلزم ورود به آن است   يك فضاي محدود مي تواند خطرناك باشد و ورودي آن بايد سخت گيرانه كن  

. شود
•

[1] - Confined space
• [2] - Blending
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سخن پایانی 
ترقی پیدا کردن  ومن آن را عصر روشن ایران می نامم، مهمترین دغدغه  براي پیشرفت و به نظر می رسد در عصري که آن را عصرانفجار اطالعات نامیده اند

بهترین سیستم آموزشی براي  ف در جزوات اخیر سعی شده است بر اساس تجربه و مطالعه چندین منبع مختل  .منابع درست مطالعاتی می باشد
.سریعترین نتیجه گیري ارائه  شود 

این درسی است که از طبیعت گرفتم ! م را بر روي خود گشوده خواهید دیدمطمئن باشید که با بخشش علمی به اطرافیان درهاي پنهان و ناگشوده عل 
.انتقال دانش به دیگران همان منشا خال علمی شماست .دقدرتمندي و ویران کنندگی یک گردباد به میزان خال درون آن بستگی دار.

.این حقیر بودنداین جزوه تقدیم می شود به پدر و مادرم که پشتوانه اي بی بدیل براي 
!!دم به ایران فردا به دلیل بخشندگی و تواضع علمی این گروه اندك است و با تشکر از تمام کسانی که صمیمانه در این راه یاورم بودند که امی

:اده شده استاز منابع دوستان با تشکر فراوان از زحمات این عزیزان در جزوات استف
غالمرضا باغمیشه -نوشته رضا درستی Hysysاموزش  
غالمرضا باغمیشه -نوشته رضا درستی Aspen Plusاموزش  
نوشته محمد پوربافرانی Aspen Plusاموزش  

مهندسین مشاور تهران رایمند روشهاي کنترل فرآیند
مهندس محسن تقوي فرابزار دقیق و کنترل فرآیند

Rules of thumb for chemical engineers Carl Branan
Applied process design ernest ludwig
Chemical process equipment Stanley walas

.اري نماییدخواهشمند است در تصحیح و بهتر نمودن آن از طریق تماس این حقیر را ی . به طور قطع این جزوه خالی از اشکال نمی باشد
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