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ايمني از ديدگاه قرآن كريم
Takallou hse

 در قرآن كريم اشاره شده است كه اگر كسي نفسي را نجات دهد
باعث نجات كل جهان و اگر كسي باعث از بين رفتن نفسي شود مثل
اين است كه دنيا را از بين برده است(سوره شريفه مائده آيه)32
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اهداف
Takallou hse
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در مديريت نوين  ،مهمترين محور توسعه پايدار  ،نيروي انساني مي باشد .
تاكنون بشر در طي طريق به سمت دنياي صنعتي  ،محورهاي مختلفي را جهت
دستيابي به توسعه پايدار مد نظر قرار داده است ولي آنچه كه به اثبات رسيده
اين است كه بدون توجه به نيروي انساني هيچ فرآيندي به سمت نتيجه مطلوب
حركت نخواهد كرد و نتيجه چنين سيستمي اضمحالل و از هم پاشيدگي
خواهد بود !.
در ديدگاه سنت گرا  ،توجه بيش از حد به افزايش سطح توليد  ،جاي توجه
به شان و منزلت انساني را گرفته بود و موارد ديگري همچون كمبود آموزش
براي كار با ماشين آالت بويژه ماشين آالت سنگين  ،فقدان آگاهي كافي از
شرايط و عوامل فيزيكي و شيميايي زيان آور محيط كار و پيشگيري آنها  ،سرمايه
گذاري نكردن براي تحقيقات حفاظتي و اجراي برنامه هاي ايمني و نبودن
هماهنگي و انطباق گزارش و تواناييهاي جسمي و رواني كاركنان با كار مربوطه ،
از جمله عوامل عمده سوانح ناشي از كار بود .

چشم انداز
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 استقرار‹‹ سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست ›› در
مجموعه شهرداري و سازمان هاي تابعه
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هدف اصلي

Takallou hse

 حفظ و صيانت از سالمتي و ايمني كليه افراد شاغل و محيط
زيست در كليه مجموعه ها و زير مجموعه هاي شهرداري اراک
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اهداف كالن :

Takallou hse

 ـ دستيبابي به سطح قابل قبول ايمني وكاهش مداوم حوادث ناشي از كار تا
رسانيدن به پايين ترين حد ممكن
 ـ حفظ و ارتقاء سالمتي كارگران و سالمت محيط كار و كاهش مداوم بروز
بيماريهاي شغلي تا پايين ترين حد ممكن
 ـ تحصيل استانداردهاي الزم جهت كاهش و كنترل مداوم اثرات نامطلوب
زيست محيطي
 ـ برقراري و ايجاد سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسب و الزم براي
مديريت HSE
 ـ ارتقاء سطح آگاهي عمومي و استقرار سيستم آموزشي با رويكرد ايمني ،
بهداشت و محيط زيست .
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هدف اول كالن
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 ـ دستيابي به سطح قابل قبول ايمني و كاهش مداوم حوادث ناشي
از كار تا رسانيدن به پايين ترين حد ممكن
 كليات :
 در فرهنگ لغات  ،اصطالحات ايمني به معني امنيت  ،آسايش ،
سالمتي و  ...آورده است و از نظر تعريف  ،عبارتست از ميزان يا
درجه فرار از خطر  ،ايمني كامل يعني مصونيت در برابر هر نوع
آسيب  ،جراحت و نابودي كه با توجه به تغيير پذيري ذاتي انسان
و غير قابل پيش بيني بودن كامل اعمال و رفتار او همچنين علل
ديگر  ،به نظر مي رسد كه هيچگاه ايمني صد در صد حتي براي
دوره كوتاه مدت نيز وجود نداشته باشد .به همين علت كارشناسان
امر معموالً بجاي كلمه ايمني از اصالحاتي همچون پيشرفت ايمني
 ،ارتقاء ايمني و ايمن تر  ....استفاده مي كنند
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محورهاي برنامه :
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 فاز : 1
 -1 شناسايي عوامل و شرايط نا ايمن موجود در شهرداري اراک
و كليه زير مجموعه هاي مرتبط
 -2 ارزيابي ايمني و تعيين نيازها و اولويت بندي تدابير ايمن
سازي
 -3 تدوين دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مورد نياز جهت
انجام كار ايمن
 -4 نياز سنجي امكانات ايمني مورد نياز  ،طراحي  ،اصالح و
تجهيز سيستم هاي پيشگيري و كنترل حوادث فاجعه آميز و غير
مترقبه و شرايط اعمال ايمن
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محورهاي برنامه :
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 فاز : 2
 -1 پياده سازي روشهاي اجرايي  ،استاندارد و دستورالعملهاي
فوق
 -2 مميزي و بازنگري  ،بهبود مستمر سيستم در دستوالعملها ،
روش هاي اجرايي  ،طراحي ها  ،امكانات و تجهيزات مورد نياز
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فعاليتها :
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-1بازديد از كليه مجموعه ها و زير مجموعه هاي شهرداري اراک با هدف آشنايي با
ماهيت فعاليتها  ،فرايندها  ،افراد درگير  ،تجهيزات  -2بررسي مخاطرات عمليات و
فرآيندهاي مختلف به تفكيك عمليات



ـ پروژه هاي عمراني



ـ پروژه هاي ساختماني



ـ فضاي سبز



ـ فرهنگي و ورزشي



ـ آرامستان



-آتش نشاني



-حمل و نقل و ترافيك



-پسماند و خدمات شهري



-رانندگان سبك و سنگين



 -مجموعه هاي اداري و بررسي استرس شغلي...
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فعاليتها :
 -3 بررسي مخاطرات ماشين آالت و تجهيزات به تفكيك :
 ـ ماشين آالت و تجهيزات سنگين و نيمه سنگين
 ـ ابزار و تجهيزات كارگاهي و سبك
 ـ وسايط نقليه سبك و سنگين
 ـ ساير موارد

 -4 ارزيابي ايمني با رويكرد آناليز مخاطرات شغلي JHA)( 1
- 5 ارزيابي ريسك حريق و ساير ريسكهاي شناسايي شده در بند 2
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فعاليتها :
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 -6تدوين و بازنگري دستورالعملهاي :



 -6-1كار در پروژه هاي عمراني و فني



 -6-2پيمانكاران فضاي سبز



 -6-3ترافيك و حمل و نقل



 -6-4ستاد زمستانه



 -6-5ستاد استقبال از بهار



 -6-6پيمانكاران زيباسازي



 -7-6فعاليت هاي خدمات شهري



 -8-6عمليات امداد و نجات



 -7تدوين آيين نامه و تشكيل منظم كميته هاي حفاظت بهداشت كار به تفكيك پروژه هاي
شهرداري با محوريت شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار



 -8تدوين شرح وظايف كميته هاي حفاظت و بهداشت كار و تشكيل جلسات ماهانه جهت بررسي
روند سيستم مديريت ايمني و بهداشت



 -9تدوين طرح نظام جامع ثبت و تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار



 -10تدوين طرحهاي كنترل عوامل حادثه ساز همچون حفاظها  ،تجهيزات اعالم و اطفاء حريق



 -11تدوين پالن واكنش اضطراري و سريع در شرايط حوادث فاجعه آميز و يا حوادث غير مترقبه



12ـ استقرار سيستم ثبت و پردازش داده ها و اطالعات جهت كاربري در امر مميزي و بهبود مستمر با
اصالح در روشها  ،دستورالعملها  ،استانداردها و ...
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هددددددددددد كدددددددددد ن دو :
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 ـ حفظ و ارتقاء سالمتي كارگران و سالمت محيط كيار و كياهش
مداوم بروز بطماريهاي شغلي تا پايطن ترين حد ممكن .
 كليات :
 وضعيت بهداشتي انسان تاثير عميق بر عملكرد وي دارد  .از اين رو امروزه
يك برنامه بهداشت كار نه تنها ممكن است به منظور ارتقاء و حفظ باالترين حد
رفاه جسماني  ،فرهنگي و اجتماعي كارگران در همه مشاغل لحاظ شود  ،بلكه
به مثابه ابزاري مهم براي دستيابي به باالترين حد بهره وري نيز تلقي مي شود
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محورهاي برنامه :
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 فاز  1ـ بهداشت حرفه اي :
 .1شناسايي عوامل زيان آور محيط كـار رر شـهرراري ارا و كليـه زيـر
مجموعه هاي مرتبط با آن
 .2اندازه گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار رر شـهرراري ارا
و كليه زير مجموعه هاي مرتبط با آن
 .3تدوين رستورالعملهاي الزم جهت پيشگيري از مواجهه يا كنترل عوامـل
زيان آور محيط كار
 .4امكانات الزم و نياز سنجي و ارائه طرحهاي حذف و يـا كنتـرل عوامـل
زيان آور محيط كار
 .5پيگيري مشاغل سخت و زيان آور رر مجموعه شهرراري و بازنشسـتگي
پيش از موعور كاركنان
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محورهاي برنامه :
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 فاز  : 2بهداشت محيط و بهسازي محيط كار:
 -1 نياز سنجي كليه مجموعه ها و زير مجموعـه هـاي شـهرراري بـه
امكانات آب شرب و تغذيه
 -2 نيازسنجي كليه مجموعه هاي و زير مجموعه هـاي شـهرراري بـه
عمليات بهسازي محيط و بهسازي كارگاه ها
 -3 تدوين رستورالعملهاي الزم جهت اجراي بهينه مباحـ بهداشـت
محيط و بهسازي محيط كار
 -4 طراحي  ،اصـح و تجهيـس سيسـتمهاي مـورر نيـاز رر راسـتاي
بهداشت محيط و بهسازي محيط
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محورهاي برنامه :
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 فاز : 3
 -1 پياره سازي روشهاي اجرايي  ،استانداررها و رستورالعملهاي فوق
 -2 مميسي و بازنگري و بهبور مسـتمر رر رسـتوالعملها بـه روشـهاي
اجرايي  ،طراحي ها  ،اصححات و تجهيسات مورر نياز
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فعاليتها :
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1ـ بازديد از كليه مجموعه ها و زير مجموعه هاي شهرداري اراک با هدف آشنايي
با ماهيت فعاليتها  ،افراد درگير  ،تجهيزات و ...
2ـ بررسي و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار همچون عوامل
فيزيكي –شيميايي-بيولوژيكي-ارگونوميكي و بيولوژيكي و مكانيكي محيط كار
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فعاليتها :

20

1ـ ايجاد پرونده بهداشتي (شناسنامه بهداشتي ) براي هر يك از افـراد
شاغل در محيط كار
2ـ ايجاد پرونده بهداشتي با ثبت نتايج ارزشيابي به تفكيك هر كارگاه
يا سازمان يا منطقه
3ـ تعيين عوامل زيان آور باالتر از حد مجاز
4ـ ارائه طرحهاي حذف  ،پيشگيري و يا كنترل مهندسي عوامل زيـان
آور محيط كار
5ـ تدوين طرح نظام جامع مشاغل سخت و زيان آور وطـرح و طبقـه
بندي مشاغل بر مبناي سختي كار
6ـ تاسيس كيلينيك درماني و بهداشتي شهرداري اراک
7ـ تدوين طرح معاينات كارگري بر مبناي ماهيت عوامـل زيـان آور
محيط كار
8ـ تدوين جدول تجهيزات حفاظت فردي متناسب با ماهيت  ،ميـزان
و نوع عوامل زيان آور و مطابق با مشاغل عملي افراد شاغل
9ـ تدوين طرح ارائه خدمات اورژانس و طب كار
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فعاليتها :
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10ـ ارائه روشهاي اجرايي الزم جهت آزمايشات و عمليات بهسازي بـر
روي آب شرب در كارخانه آسفالت
11ـ ارائه روشهاي اجرايي الزم جهت دستيابي به غـذاي بهداشـتي و
سالم
12ـ ارائه استانداردهاي الزم جهت تامين و سرويس دهـي  ،سـرويس
هاي بهداشتي
13ـ ـ تــدوين دســتورالعملها و اســتانداردهاي الزم جهــت مبــارزه بـا
حشرات موذي و جوندگان بخصوص در فصول گرم و در محل هـاي
استراحت و اقامتگاهها و در سطح شهر
14ـ تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي جهت نظارت بر بهداشت
فردي
15ـ استقرار سيستم ثبـت و پـردازش داده هـا و اطالعـات بهداشـتي
جهــت كــاربري در امــر مميــزي وبهبــود سيســتم بــا اصــالح روشــها ،
دستورالعملها و استانداردها
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هد ك ن سو :
د تحصيل استانداردهاي الز جهت كاهش و كنترل
مداو اثرات نامطلوب زيست محيطي
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 بح محيط زيست  ،يكي از مهمترين مباح رر استقرار يك سيستم
مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست است  .وقوع يك حارثه رر
محل كار و رر محدوره كار فقط افرار كارگر رر محيط را تحت تاثير قرار
مي رهد و اما رر شرايطي كه اثرات وقوع حارثه از چارچوب محل كار
خارج شور  ،مي تواند با تاثير بر مررم  ،گياهان  ،حيوانات  ،خا  ،هوا ،
آب و  ...ايجار يك فاجعه ملي نمايند .از طرف ريگر هر گونه فعاليت
بشري باع ايجار تغييرات عمده اي رر محيط زيست مي شور كه گاهاً
اين فعاليتها ايجار جنبه هاي نامطلوب رر محيط زيست را باع مي شوند
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محور هاي برنامه
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 -1 استقرار سيستم مديريت زيست محيطي
 مديريت پسماند ها
فعاليتها :
انجام ارزيابي زيست محيطي به تفكيك هر پروژه در زير مجموعه هاي
آب  ،هوا  ،خاک  ،فرهنگي  ،اقتصادي و ...
 شناسايي جنبه هاي بارز منفي زيست محيطي پروژه هاي عمراني و خدماتشهري
 تشكيل اتاق فكر محيط زيستي با استفاده از كارشناسان تخصصي در مجموعهشهرداري
 -انجام طرح هاي خود اظهاري در كارخانه آسفالت و سنگ شكن
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هدف كالن چهارم :
برقراري و ايجاد سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري
مناسب و الزم براي مديريت HSE
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 محور برنامه ها :
 ـ تعيين و بازنگري خط مشي ايمني  ،بهداشت و محيط زيست شهرداري اراک،
 ـ مستند سازي و قراردادن روشهاي اجرايي دستورالعملها در چارچوب مديريت
ايمني  ،بهداشت و محيط زيست
 ـ برنامه هاي الزم جهت حفظ اصول بهداشتي
 ـ برنامه هاي الزم جهت رويدادها و واكنش هاي اضطراري
 تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي و يا قراردادن دستورالعملها و روشهاي
اجرايي مذكور در چار چوب مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست به
نحوي كه هر يك از فعاليتها و فرآيندها داراي يك روش اجرايي و
دستورالعمل ايمني  ،بهداشت و محيط زيست باشند .
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هدف كالن پنجم :
ـ ارتقاء سطح آگاهي عمومي و استقرار سيستم آموزشي با
رويكرد ايمني  ،بهداشت و محيط زيست
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 كليات :
 ايمني يعني يك فرهنگ و استقرار يك فرهنگ بدون اطالع رساني و
آموزش مناسب و متناسب با گروههاي هدف امكان پذير نيست  .هيچ فرد
عاقلي نيست كه بپذيرد دچار معلوليت و يا بيماريهايي شود و يا از درد و آالم
سايرين خشنود و راضي شود  .اما بسياري از كارگران در محيط كاري به
مخاطرات كار و مواردي كه باعث ايجاد حادثه و يا بيماري مي شوند واقف
نيستند و به خاطر همين عدم آگاهي دست به اعمال نا ايمن زده و يا شرايط نا
ايمن را براي ساير كارگران فراهم مي كنند  .بدليل عدم آگاهي از دستورالعملها
و مقررات ايمني تبعيت نمي كنند و آن را جزيي زايد و دست و پا گير مي
پندارند  .لذا ايجاد و استقرار يك سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط
زيست موفق و مثبت بدون آموزش واطالع رساني ميسر نيست .
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محور هاي برنامه



استقرار سيستم آموزشي با رويكرد ايمني  ،بهداشت و محيط زيست براي مديران و سرپرستان و تمامي
كارگران و كارمندان مجموعه شهرداري اراک



فعاليتها :



-1

تدوين طرح نظام جامع آموزشي به صورت دوره هاي يك روزه براي مديران پروژه ها



-2

تدوين طرح نظام جامع آموزشي به صورت دوره هاي كوتاه مدت براي مسؤولين كارگاهها



تدوين طرح نظام جامع آموزشي ادواري براي متوليان و مجريان ايمني و بهداشت جهت آشنايي
-3
با دستورالعملها  ،روشهاي اجرايي  ،قوانين و طرحهاي پيشگيري و كنترلي



تهيه و نصب پوسترهاي آموزشي در محورهاي ايمني  ،بهداشت و محيط زيست متناسب با
-4
مخاطرات فرايندها



-5

تدوين جزوات آموزشي با گروههاي هدف مديران  ،سرپرستان  ،مسؤوالن كارگاهها و كارگران



-6

تدوين جزوات راهنما و آموزش براي پيمانكاران



-7

تهيه و توزيع پمفلتهاي آموزشي به صورت نشريه هاي دوره اي



اعزام كارشناسان ذيربط به دوره هاي آموزشي استقرار سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط
-8
زيست HSE)( .



اطالع رساني مداوم در خصوص مزاياي سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست با
9گروههاي هدف مختلف



10ـ ارزيابي اثرات آموزش و اطالع رساني در بهبود وضعيت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست .
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برنامه و اهداف عملیاتی واحد HSE
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 -1کاهش حوادث ناشی از کار در شهرداری اراک و سازمان های تابعه
برنامه های پیشنهادی:
الف -ارزیابی ریسک تمامی مشاغل
ب-شناسایی کانون های خطر
ج-تهیه دستورالعمل های ایمنی جهت تمامی مشاغل
د-تهیه چک لیست های کنترلی جهت مشاغل
ه-نظارت بر تهیه ،توزیع و استفاده لوازم حفاظت فردی بر اساس ماده 91
خ-استقرار افسر ایمنی در پروژه های عمرانی و ساختمانی
م-آموزش ایمنی تمامی کارگران ،مدیران و سرپرستان و ناظرین
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برنامه و اهداف واحد HSE

28

ادامه برنامه های پیشنهادی:
س-بررسی و تحلیل حوادث
چ-نظارت بر ایمنی پیمانکاران
ع-راه اندازی گشت HSE
غ-آموزش رابطین بصورت مستمر
ف-تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران
ث-شناسایی اعمال نا ایمن در سطح سازمان ها و مناطق
ص-شناسایی شرایط نا ایمن
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برنامه و اهداف واحد HSE
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 -2پیشگیری از بیماری های شغلی
برنامه های پیشنهادی:
الف -شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
ب-تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی پرسنل
ج-انجام معاینات بدو استخدام برای پرسنل جدید
د-تهیه برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی
ه-تهیه دستورالعمل های بهداشتی برای تمامی مشاغل
خ-تهیه چک لیست های کنترلی برای تمامی مشاغل
م-اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت
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برنامه و اهداف واحد HSE
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پیشگیری از بیماری های شغلی
ادامه برنامه های پیشنهادی:
ع-نظارت برپیمانکاران خدماتی
غ-نظارت بر مواد غذایی
ف-آموزش بهداشت
ق -تهیه پمفلت و بروشور
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برنامه و اهداف واحد HSE
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 -3ارتقای سطح ایمنی،بهداشت و محیط زیست شهروندی
برنامه های پیشنهادی:
الف -آموزش ایمنی شهروندی
ب -آموزش بهداشت عمومی و صنوف
ج-تهیه دستورالعمل و چک لیست ایمنی بوستان ها
د -تفکیک پسماندها
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برنامه و اهداف واحد HSE
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 -4ارتقای سطح رفاهی درمانی پرسنل و شهروندان و ایجاد در آمد پایدار
برنامه های پیشنهادی:
الف -ایجاد کیلینیک تخصصی پزشکی

برنامه و اهداف واحد HSE
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 -5حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع انرژی

33

Takallou hse

شرح وظایف رابطین HSE
 -1تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سازمان یا منطقه و حوزه
مربوطه بر اساس ماده  93قانون کار
 -2تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی پرسنل و انجام معاینات دوره ای بر
اساس ماده  92قانون کار
 -3اجرای تمامی دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی در حوزه مربوطه
 -4آشنایی با  MSDSمواد
 -5آموزش ایمنی و بهداشت تمامی پرسنل
-6تهیه و تکمیل فرم های مربوطه جهت ارسال به ارگان های مربوطه
 -7ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی در محیط کار

34

 -8برنامه عملیاتی و زمان بندی جهت انجام فعالیت های HSE
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شرح وظایف رابطین HSE
 -9برنامه زمان بندی آموزشی ایمنی و بهداشتی
 -10گزارش کلیه برنامه های آموزشی برگزار شده
 -11فرم ثبت اطالعات و گزارش گیری برنامه ارگونومی در محیط کار
 -12برنامه زمان بندی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 -13تنظیم صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
-14فرم آماری  3-111و خالصه نتایج معاینات
 -15پیگیری ارجاعات تخصصی شاغلین یا تغییر شغل ایشان
 -16میزان بروز و شیوع بیماری های شغلی و غیر شغلی
 -17نصب  MSDSمواد
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شرح وظایف رابطین HSE
 -18روش اجرایی تهیه و تحویل وسایل حفاظت فردی
 -19فرم گزارش اقدامات کنترلی  ،اصالحی و بهسازی در محیط کار
 -20گزارش کامل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
 -21پیگیری مشاغل سخت و زیان آور
 -22برنامه واکنش در شرایط اضطراری تصویب شده در کمیته حفاظت
-23گزارش آسیب های شغلی شامل حوادث و بیماری ها
-24گزارش برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار
 -25نظارت بر نیروهای خدماتی
-26انجام طرح خود اظهاری زیست محیطی

