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پیشگفتار

اًطغی زض التهاز نٌؼتی جَاهغً ،مف ظیطتٌائی ضا ایفا هیوٌس ،تِ ایي هؼٌا وِ ّطگاُ
تَؾؼِ التهازی ًیع هیؿط ذَاّس
ٔ
اًطغی تِ همساض وافی ٍ تِ هَلغ زض زؾتطؼ تاقس
تَز .ذَقثرتاًِ ایطاى اظ ًظط زاضا تَزى هٌاتغ ٍ شذایط هتٌَع اًطغی اظ حطٍتوٌستطیي
وكَضّای جْاى تِ حؿاب هیآیس .ایي هٌاتغ زضوكَض ها تا لیوتّایی تِ هطاتة
ًاظلتط اظ ؾایط وكَضّا ٍ تا ؾَْلت تیكتطی تِ ههطفوٌٌسُ ػطضِ هیقَز .هتأؾفاًِ
هیعاى ههطف ٍ اتالف اًطغی زض وكَض ها تِ هطاتة تاالتط اظ وكَضّای نٌؼتی اؾت ٍ
ایي ٍضؼیت ههطف اًطغی زض وكَض ،تا انَل هطتَط تِ اضتماء تْطٍُضی ٍ تاظزّی اًطغی
زض جْاى ،هغایطت زاضز .ایي ضًٍس ههطف لغؼا هٌجط تِ تطٍظ هكىالت ظیؿت هحیغی
ٍ چالفّای اؾاؾی زض تَلیس ،تْطٍُضی ٍ ضقس التهازی ذَاّس زاقت.
زض ضاؾتای افعایف تْطُ ٍضی ،هسیطیت ٍ ههطف تْیٌِ اًطغی زض ترف نٌؼت ،هؼسى ٍ
تجاضت ،هجوَػِ زؾتَضالؼولّا ٍ ضاٌّواّای ظیط تْیِ قسُ اؾت .زؾتَضالؼول حاضط
زؾتَضالؼول هسیطیت اًطغی اظ هجوَػِ  8گاًِ هصوَض هیتاقس.
هجوَػِ زؾتَضالؼول ّا ٍ ضاٌّواّای حَظُ اًطغی
زؾتَضالؼول هویعی ػثَضی اًطغی
زؾتَضالؼول هسیطیت ؾثع
ضاٌّوای هسیطیت اًطغی الىتطیىی
ضاٌّوای هسیطیت اًطغی حطاضتی
ضاٌّوایی اؾتفازُ اظ اًطغی ظهیي گطهایی
ضاٌّوای اًطغی ذَضقیسی
اضظیاتی التهازی ؾیؿتنّای اًطغی ضاٌّوای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
تجسیس پصیط

رسًل یاراحمذی
مذیرکل دفتر امًر بُذاشت ،ایمىی ،محیط زیست ي اورشی

2

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

مقذمٍ

افعایف ّعیٌِّای اًطغی ٍ ًَؾاًات لیوتت ّوتطاُ تتا هحتسٍزیت ػطضتِ هٌتاتغ
اًطغی اظ هْوتطیي هكىالت هطتثظ تا ههطف اًطغی اؾت .ػالٍُ تط ایتي ،اّویتت
تْطٍُضی اًطغی ٍ اؾتفازُ اظ هٌاتغ اًطغی تجسیس پصیط تِ ػٌتَاى یته اؾتتطاتػی
تطای واّف احطات ظیؿت هحیغی تؿیاض هَضز تَجِ لطاض گطفتتِ اؾتت .اؾتتمطاض
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی هی تَاًس تِ ػٌتَاى اتتعاضی ؾتَزهٌس زض جْتت افتعایف
تْطٍُضی ٍ تاظزّی اًطغی ،واّف ّعیٌِّا ،نطفِ جَیی زض هٌاتغ ٍ واّف احطات
ظیؿت هحیغی ًمكی هَحط ایفا ًوایس.
اجطای ایي زؾتَضالؼول جْت پیازُ ؾاظی ؾیؿتن هسیطیت اًطغی یته ضٍیىتطز
هٌغمی ٍ ػولی تطای تْثَز ػولىطز اًطغی ٍ وٌتتطل ّعیٌتِّتای ؾتاظهاى تتطای
تَلیس واضاهس ٍ تسٍى اقىال هیتاقس.
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تعاریف ي اصطالحات

ٍسارتٍ :ظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت
دفتز اهَر  :HSEEزفتط اهَض تْساقت ،ایوٌی ،هحیظظیؿت ٍ اًطغی ٍظاضت
نٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت
اهَر  :HSEEتكىیالت هطتثظ اهَض تْساقت ،ایوٌی ،هحیظظیؿت ٍ اًطغی زض
ؾاظهاىّای تاتؼِ ٍ ٍاتؿتِ ٍ ترف نٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت
ساسهاى :ولیِ نٌایغ ٍ هؼازى تحت پَقف ٍ ًظاضت ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ
تجاضت
بْبَد هداٍم  :Continual Improvementتىطاض یه فطآیٌس وِ ًتایج آى تاػج
اضتماء ػولىطز اًطغی ٍ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی هیقَز.

اصالح :الساهی وِ تطای اظ تیي تطزى یه ػسم اًغثاق یا ؾایط قطایظ ًاهغلَب
تكریم زازُ قسُ اًجام هیگیطز.
اًزصی  :Energyالىتطیؿیتِ ،ؾَذتّا ،تراض ،گطهاَّ ،ای فكطزُ ٍ زیگط ٍاؾغِ
ّای هكاتِ .زض ایي زؾتَضالؼول اًطغی تِ قىلّای هرتلف ًظیط اًطغیّای
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تجسیس پصیط ًیع اعالق هیگطزز وِ لاتل ذطیساضی ،شذیطُؾاظی ،آهازُ ؾاظی،
اؾتفازُ زض تجْیعات ،زض فطآیٌس یا لاتل تاظیافت ّؿتٌس.

خط هبٌای اًزصی :همازیط ووی هطجغِ هؼیي قسُ وِ هثٌایی ضا تطای همایؿِ
ػولىطز اًطغی فطاّن هیؾاظز .ذظ هثٌای اًطغی هیتَاًس تا اؾتفازُ اظ هتغیطّای
تأحیط گصاض تط واضتطی ٍ  /یا ههطف اًطغی ّوچَى ؾغح تَلیس ،زضجِ حطاضت زض
ضٍظ (زهای تیطًٍی) ٍ غیطُ لاػسُهٌس قَز.ذظ هثٌای اًطغی ّوچٌیي تطای
هحاؾثِ نطفِ جَیی اًطغی ٍ تِ ػٌَاى هطجغ لثل ٍ تؼس اظ اجطای الساهات تْثَز
ػولىطز اًطغی اؾتفازُ هیقَز.

سیستن هدیزیت اًزصی :هجوَػِای اظ ػٌانط ٍاتؿتِ یا هتؼاهل تطای اؾتمطاض
ذظ هكی اًطغی ،اّساف اًطغی ،فطآیٌسّا ٍ ضٍـّای اجطایی تطای زؾتیاتی تِ
اّساف.

اّداف کالى اًزصی :پیاهس یا زؾتاٍضزی هكرم وِ زض ضاؾتای ذظ هكی اًطغی
ؾاظهاى ،زض ظهیٌِ تْثَز ػولىطز اًطغی تؼییي قسُ اؾت.

عولکزد اًزصیً :تایج لاتل اًساظُ گیطی هطتثظ تا تاظزّی ،واضتطی ٍ ههطف اًطغی
زض ظهیٌِ ؾیؿتنّای هسیطیت اًطغیً .تایج هیتَاًٌس تطاؾاؼ ذظ هكی اًطغی،
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اّساف والى ٍ اّساف ذطز ٍ زیگط العاهات ػولىطز اًطغی ؾاظهاى اًساظُگیطی
قًَس.

ضاخص عولکزد اًزصی :همساض ووی یا اًساظُگیطی ػولىطز اًطغی وِ تِ ٍؾیلِ
ؾاظهاى تؼطیف قسُ اؾت .قاذم ػولىطز اًطغی هیتَاًس تِ ٍؾیلِ اًساظُگیطی
ؾازُ ،یه ضاتغِ یا یه هسل پیچیسُ تكطیح قَز.

خط هطی اًزصی :تیاًیِای وِ ضؾوا تِ ٍؾیلِ هسیطیت اضقس ؾاظهاى اضائِ
هیگطزز ٍ همانس ولی ٍ جْتگیطی ؾاظهاى زض ذهَل ػولىطز اًطغی ضا تثییي
هیًوایس.

باسًگزی اًزصی :تؼییي ػولىطز اًطغی ؾاظهاى تط هثٌای زازُّا ٍ زیگط اعالػات
ضاٌّوا وِ هٌجط تِ قٌاؾایی فطنتّای تْثَز هیقَز.

اّداف خزد اًزصی :العام جعئی ٍ لاتل ووی ػولىطز اًطغی ،تطای ؾاظهاى وِ اظ
اّساف والى ًاقی قسُ ٍ تطای زؾتیاتی تِ ایي اّساف الظم اؾت تطًاهِ اجطایی
تؼییي قَز.
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هویشی داخلی :فطآیٌسی ًظام یافتِ ،هؿتمل ٍ هسٍى تِ هٌظَض تِ زؾت آٍضزى
قَاّس هویعی ٍ اضظیاتی آىّا تِ نَضت ػیٌی جْت تؼییي هیعاى احط تركی
الساهات ٍ تطآٍضزُ قسى العاهات اًجام هیقَز.

عدم اًطباق :ػسم تطآٍضزُ قسى یه العام
الدام پیطگیزاًِ :الساهی وِ تطای اظ تیي تطزى ػلت یه ػسم اًغثاق تالمَُ یا
ؾایط قطایظ ًاهغلَب تالمَُ اًجام هیگیطز.
بزًاهِ اجزایی :عطیمِی هكرم قسُای تطای اجطای یه فؼالیت یا یه فطآیٌس.

سابمِ :هسضوی وِ زض آى ًتایج تِ زؾت آهسُ شوط هیقَز یا قَاّسی ضا زال تط
اًجام فؼالیتّا فطاّن هیآٍضز.

استفادُ بارس اًزصی :هیعاى اؾتفازُ اظ اًطغی تطای ههاضف ٍالؼی ٍ یا پتاًؿیل
لاتل تَجْی وِ تطای تْثَز ػولىطز اًطغی ٍجَز زاضز .هؼیاض تاضظ تَزى تَؾظ
ؾاظهاى تؼییي ذَاّس قس.
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دامىٍ شمًل

ایي زؾتَضالؼول زض ولیِ نٌایغ ٍ هؼازى تحت پَقتف ٍ ًظتاضت ٍظاضت نتٌؼت،
هؼسى ٍ تجاضت تِ هٌظَضاؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت اًطغی جْتت اضظیتاتی ٍ تْثتَز
ػولىطز زض حَظُ اًطغی تسٍیي قسُ اؾت ٍ تا تَجِ تِ هؿتوَلیت ّتا ٍ اذتیتاضات
تؼطیف قسُ ،الظم االجطا هیتاقس.
السامات قاوًوی

تط عثك هازُ  24لاًَى انالح الگَی ههطف اًطغی:
ولیِ ههطفوٌٌسگاى اًطغی تا ههطف ؾاالًِ ؾتَذت تتیف اظ پتٌج هیلیتَى هتتط
هىؼة گاظ ٍ یا ؾَذت هایغ هؼازل آى ٍ تماضای (زیواًس) لسضت الىتطیىتی تتیف
اظ یه هگاٍات هَظفٌس تا ایجاز ٍاحس هتسیطیت اًتطغی اظ عطیتك نتطفِجتَیی یتا
اؾتفازُ اظ اهىاًات ترف ذهَنی ٍ یا تسٍى گؿتطـ تكىیالت زٍلتی ًؿثت تتِ
اًجام هویعی اًطغی ٍ تْیٌِؾاظی ههطف اًطغی ٍ اجتطای ضاّىاضّتای الظم جْتت
تْیٌِؾاظی ههطف اًطغی تِهٌظَض زؾتیاتی تِ هؼیاضّای هَضَع هازُ ( )11لاًَى
انالح الگَی ههطف اًطغی السام ًوایٌس.

8

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

َذف

ایي زؾتَضالؼول ،العاهات ٍ الساهات هَضز ًیاظ تطای اؾتمطاض یه ؾیؿتن هسیطیت
اًطغی ت ِ قیَُ ای ًظام هٌس زض ؾاظهاى هی تاقس .ضٍیىطز ؾیؿتواتیه زض تْثَز
هؿتوط ػولىطز اًطغی ؾاظهاى قاهلِ عطح ضیعی ،اجطا ،تطضؾی ٍ السام هیتاقس.
یه ؾیؿتن هسیطیت اًطغی توام فطآیٌسّای هطتثظ تا اًطغی زض ؾاظهاى ًظیط
ػطضِ ،تماضا ،لاتلیت اعویٌاى ،ذطیس ،شذیطُ ؾاظی ٍ اؾتفازُ تْیٌِ ضا قاهل
هیقَز.
َذف از استقرار سیستم مذیریت اورشی

 -1تطضؾی ٍ تسٍیي ؾیاؾت ّای والى هجوَػِ زض ظهیٌِ هسیطیت اًطغی
 -2تطضؾی ٍ عطاحی تكىیالت ؾاظهاًی ،هٌاتغ اًؿاًی ٍ هالی هَضز ًیاظ تطای
هسیطیت اًطغی
 -3تْیِ تطًاهِ آگاُ ؾاظی ٍ آهَظـ پطؾٌل زض ظهیٌِ اًطغی
 -4ایجاز پایگاُ زازُّای اًطغی
 -5ایجاز ؾیؿتن پایف ٍ گعاضـزّی زٍضُای
 -6تْیِ چه لیؿتّا ٍ تسٍیي تطًاهِ هویعی اًطغی زٍضُای
 -7قٌاؾایی ٍ اهىاى ؾٌجی فٌی ٍ التهازی فطنتّای نطفِ جَیی اًطغی
 -8اٍلَیت تٌسی ٍ اجطای پطٍغُ ّای نطفِ جَیی اًطغی
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 -9ایجاز ؾیؿتن وٌتطل ٍ تاظتیٌی ؾاالًِ
 -10پاییي آٍضزى ّعیٌِّای اًطغی تسٍى واّف ؾغح ویفی ههطف اًطغی
 -11آظازؾاظی هٌاتغ هالی ٍ نطف آى زض تَؾؼِ ؾایط ترف ّا
 -12تِ حسالل ضؾاًسى آؾیةّای ظیؿت هحیغی
 -13پایِ گصاضی ؾیؿتن تْطُ ٍضی اًطغی زض ؾیؿتوْا ٍ تجْیعات اًطغی تطِ انلی
تا تَجِ تِ اّساف تؼطیف قسُ اًتظاض هی ضٍز پؽ اظ اؾتمطاض ایي ؾیؿتن ،ؾاظهاى
تتَاًس هَاضز ظیط ضا اجطا ًوایس:


اًغثاق تا ؾیاؾتّای تؼطیف قسُ زضٍى ؾاظهاًی ٍ هلی زض حَظُ اًطغی



پیازُ ؾاظیً ،گْساضی ٍ تْثَز یه ؾیؿتن هسیطیت اًطغی زض ؾاظهاى



اًغثاق تا اؾتاًساضزّای هلی ٍ تیي الوللی زض حَظُ اًطغی زض ؾاظهاى

شرح يظایف

 -1هدیزیت ارضد
هسیطیت اضقس تایس تؼْس ذَز ضا تطای پكتیثاًی اظ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی احثات
ًوایس ٍ تِ عَض هساٍم احطتركی ؾیؿتن ذَز ضا تْثَز تركس ،تِ عَضی وِ:
 .1ذظ هكی اًطغی ضا تؼییي ،ایجاز ،اجطا ٍ تطلطاض ًگْساضز؛
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 .2یه ًفط ضا تِ ػٌَاى ًوایٌسُ هسیطیت جْت تكىیل تین هسیطیت اًطغی
اًتهاب ًوایس؛
 .3هٌاتغ هَضز ًیاظ تطای ایجاز ،اجطا ،تطلطاض ًگِ زاقتي ٍ تْثَز تركیسى
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ٍ ػولىطز آى ضا فطاّن ًوایس؛
هٌاتغ قاهل هٌاتغ اًؿاًی ،هْاضتّای ترههی ،فٌاٍضی ٍ هٌاتغ هالی
هیتاقٌس.
.4

زاهٌ ِ واضتطز ٍ هطظّای تكطیح قسُ تِ ٍؾیلِ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا
قٌاؾایی ًوایس؛

 .5اّویت هسیطیت اًطغی ضا زاذل ؾاظهاى اعالع ضؾاًی ًوایس؛
 .6اعویٌاى حانل ًوایس وِ اّساف والى ٍ ذطز تؼییي قسُاًس؛
 .7اعویٌاى حانل ًوایس وِ ًتایج اًساظُگیطی قسُ ٍ زض فَانل ظهاًی
هؼیي گعاضـ هیقًَس؛
 .8تاظًگطیّای هسیطیت ضا ّسایت ًوایس
ً -2وایٌدُ هدیزیت
هسیطیت اضقس تایس ًوایٌسُ یا ًوایٌسگاى هسیطیتی اًتهاب ًوایس وِ زاضای هْاضت
ٍ قایؿتگی هٌاؾة تَزُ ٍ جسا اظ ؾایط هؿوَلیتّا زاضای هؿوَلیتّا ٍ اذتیاضات
ظیط تاقس:
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 .1اعویٌاى حانل ًوایس وِ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی هٌغثك تا العاهات ایي
اؾتاًساضز ،ایجاز ،اجطا ٍ ،تطلطاض ًگِ زاقتِ قسُ اؾت ٍ تِ عَض هساٍم
تْثَز هییاتس؛
 .2فطزی (افطازی) زاضای اذتیاضات زض ضزُ هٌاؾة هسیطیتی تطای ّوىاضی
تا ًوایٌسُ هسیطیت تطای پكتیثاًی اظ فؼالیتّای هسیطیت اًطغی
قٌاؾایی ًوایس؛
 .3ػولىطز ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا تِ هسیطیت اضقس گعاضـ زّس؛
 .4اعویٌاى حانل ًوایس وِ فؼالیتّای عطح ضیعی هسیطیت اًطغی تطای
پكتیثاًی ذظ هكی اًطغی عطاحی قسُ اًس؛
 .5هؿوَلیتّا ٍ اذتیاضات ضا تطای تؿْیل هسیطیت احطترف اًطغی تؼطیف ٍ
اتالؽ ًوایس؛
 .6هؼیاضّا ٍ ضٍـّای هَضز ًیاظ تطای اعویٌاى اظ ایي وِ ػولیات ٍ وٌتطل
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی احطترف اؾت ضا تؼییي ًوایس؛
 .7هیعاى آگاّی زض هَضز ذظ هكی اًطغی ٍ اّساف والى ضا زض توام ؾغَح
ؾاظهاى اضتماء زّس.
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سازيکار اجرایی ي فرآیىذ اوجام کار

هطاحل اؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت اًطغی تِ قطح ظیط اؾت:
فاس اٍل :ضٌاخت ساسهاى ٍ تطکیل ساختار هدیزیت اًزصی
 اًجام تاظزیس ٍ هطٍضی تط فطایٌسّا ٍ تجْیعات ههطف وٌٌسُ اًطغی
 تطضؾی جطیاى ّای جطم ٍ اًطغی ؾاظهاى
 تحلیل ٍضؼیت هَجَز ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 تطضؾی ٍ تحلیل ؾاذتاض هَجَز ترف اًطغی ٍ تكىیل وویتِ ّای فٌی ٍ
ضاّثطی اًطغی زض ؾاظهاى
 تسٍیي قطح ٍظایف وویتِ ّای فٌی ،ضاّثطی ٍ ًوایٌسُ هسیطیت ؾاظهاى
 تؼییي ؾاذتاض گطزـ اعالػات
 تؼییي هطظّا ٍ زاهٌِ واضتطز ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 تحلیل ًماط لَت ٍ ضؼف ؾاظهاى ٍ تسٍیي ضاّثطزّای تْثَز هؿتوط
ػولىطز اًطغی
 تسٍیي ذظ هكی اًطغی
فاس دٍم :جوع آٍری اطالعات ٍ طزح ریشی سیستن هدیزیت اًزصی
 تطضؾی ٍ تسٍیي ؾغَح تحلیل اًطغی ؾاظهاى
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 تسٍیي فطمّای هَضز ًیاظ جوغ آٍضی اعالػات ٍ ؾَاتك ههطف ٍ ّعیٌِّای
اًطغی ؾاظهاى
 تسٍیي فطمّای هَضز ًیاظ تطای قٌاؾایی ههاضف تاضظ اًطغی تِ تفىیه
حاهلّای اًطغی
 قٌاؾایی العاهات لاًًَی ٍ ؾایط العاهات لاتل واضتطز زض ؾاظهاى
 تسٍیي هؿتٌسات ًحَُ قٌاؾایی ،تِ ضٍظ آٍضی ٍ اضظیاتی اًغثاق تا العاهات
لاًًَی
 تحلیل اعالػات ؾَاتك اًطغی هكرم ًوَزى ههاضف تاضظ اًطغی ٍ قٌاؾایی
ػَاهل ٍ افطاز هَحط تط ایي ههاضف
 تسٍیي فطم ّای هَضز ًیاظ جْت تسٍیي ذظ هثٌاّای اًطغی زض ؾغَح
هرتلف ؾاظهاى ،فطایٌسّا ٍ تجْیعات
 اًجام تحلیلّای آهاضی ،پاالیف زازُّا ٍ تسٍیي ذظ هثٌاّای اًطغی
 تسٍیي قاذمّای ػولىطزی اًطغی هتٌاؾة زض ؾغَح هرتلف ؾاظهاى
 جوغ آٍضی اعالػات ٍ ؾَاتك هطتَط تِ پطٍغُّای اجطا قسُ
 جوغ آٍضی اعالػات هطتَط تِ هویعیّای اًطغی اًجام قسُ زض ؾاظهاى
 تسٍیي فطم پیكٌْاز پطٍغُ نطفِ جَیی اًطغی ٍ ًحَُ اًساظُ گیطی نطفِ
جَیی اًطغی ٍ احطتركی ضاّىاضّا
14
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 قٌاؾایی ٍ تسٍیي ضاّىاضّای تْثَز ػولىطز اًطغی زض ؾغَح هرتلف
 هحه ظًی ٍضؼیت هَجَز ػولىطز اًطغی تا ٍضؼیت هغلَب (همایؿِ
تغثیمی تا ًوًَِ زاذلی ،ذاضجی ٍ (Best Practice
 اٍلَیت تٌسی ضاّىاضّای نطفِ جَیی اًطغی ٍ تسٍیي تطًاهِ ّای اجطایی
 اًجام تحلیل ٍ تسٍیي اّساف والى ٍ ذطز تط اؾاؼ ذظ هكی ،تحلیل
قىاف ٍ تطًاهِ ّای اجطایی
 تسٍیي ضٍـ اجطایی عطح ضیعی ٍ تاظًگطی ذظ هثٌای اًطغی

فاس سَم :استمزار ٍ عولیات
 قٌاؾایی ٍ تسٍیي ًیاظّای آهَظقی افطاز زض ؾغَح هرتلف ؾاظهاًی
 تسٍیي هؿتٌسات هَضز ًیاظ جْت اضظیاتی اًغثاق نالحیت ،آهَظـ ٍ آگاّی
 تسٍیي هؿتٌسات هَضز ًیاظ اضتثاعات زاذلی ٍ ذاضجی ٍ ًظام پیكٌْازات زض
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 تسٍیي هؿتٌسات هَضز ًیاظ وٌتطل ػولیات اًطغی
 قٌاؾایی قاذم ّای وٌتطل ػولیات ،حسٍز ًطهال ٍ تاال ٍ پاییي
قاذم ّا زض ههاضف تاضظ اًطغی ؾاظهاى
 تسٍیي چه لیؿت ّای ًگْساضی ٍ تؼویطات اًطغی ههاضف تاضظ
15
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 تسٍیي هؿتٌسات ٍ زؾتَضالؼول ّای وٌتطل ػولیات ههاضف تاضظ
 تسٍیي هؿتٌسات هَضز ًیاظ عطاحیًَ ،ؾاظی ٍ تاظؾاظی هَاضز هطتثظ تا
ههاضف تاضظ اًطغی
 تسٍیي هؿتٌسات ٍ فطایٌسّای هَضز ًیاظ جْت تاهیي اًطغی ٍ ذطیس
تجْیعات ٍ ذسهات هَحط تط ػولىطز اًطغی

فاس چْارم :بزرسی ٍ الدام
 تسٍیي لیؿت ًیاظهٌسی ّای عطح اًساظُ گیطی ٍ هكرم ًوَزى ًماط هَضز
ًیاظ تطای اًساظُ گیطی
 تسٍیي هؿتٌسات والیثطاؾیَى تجْیعات اًساظُ گیطی
 تسٍیي زؾتَضالؼولّای اًساظُ گیطی تا تجْیعات پطتاتل زض تجْیعات
هرتلف
 تسٍیي ؾاذتاض پایف ٍ گعاضـ زّی ػولىطز اًطغی ؾاظهاى زض ؾغَح
هرتلف
 تحلیل ٍ همایؿِ ههاضف اًطغی ٍالؼی تا ههاضف هَضز اًتظاض
 تسٍیي هؿتٌسات ٍ ؾَاتك پایف قاذمّای ػولىطز اًطغی ؾاظهاى زض
ؾغَح هرتلف
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 تسٍیي هؿتٌسات ػسم اًغثاقّا ،الساهات انالحی ٍ پیكگیطاًِ
 تطضؾی ٍ ایجاز ؾَاتك هَضز ًیاظ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 هویعی زاذلی ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 تحلیل ٍ تطضؾی ػسم اًغثاق ّای احتوالی ٍ تطًاهِ ضیعی ضفغ ػسم اًغثاقّا
 تسٍیي پطٍفایل اًطغی ؾاظهاى

فاس پٌجن :اخذ گَاّیٌاهِ سیستن هدیزیت اًزصی
فاس ضطن :تدٍیي ٍ تَسعِ ًزم افشار تحت ضبکِ سیستن هدیزیت اًزصی
 تسٍیي فلَچاضت جوغ آٍضی ٍ تحلیل اعالػات ٍ گعاضـ زّی
 تسٍیي فلَچاضت تْیِ ،تاییس ،تهَیة ٍ تَظیغ هساضن ٍ هؿتٌسات ؾیؿتن
هسیطیت اًطغی
 تسٍیي فلَچاضت ؾَاتك ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
 تسٍیي فلَچاضت هسیطیت پطٍغُّای تْثَز ،اّساف والى ٍ ذطز ،الساهات
انالحی ٍ پیكگیطاًِ
 عطاحی ؾیؿتن اعالػات هسیطیت اًطغی ) (EnMSؾاظهاى
 تطضؾی ٍیػگیّا ٍ هحسٍزیتّای ؾرت افعاضی ٍ ًطم افعاضی ؾاظهاى جْت
اؾتمطاض ًطم افعاض
17
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 تَلیس ًطم افعاض هٌغثك تط ؾیؿتن ؾرت افعاضی ٍ ًطم افعاضی ؾاظهاى
 تحلیل زازُّا ،ؾَاتك ٍ قطح الساهات ،همایؿِ ،تحلیل قىاف ٍ گعاضـ
زّی ضًٍس ػولىطز اًطغی ؾاظهاى

پیًست  : 6السامات سیستم مذیریت اورشی

 1-1الشاهات کلی
ؾاظهاى تایس:
 یه ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا هغاتك تا العاهات ٍ اؾتاًساضزّای هَجَز
ایجاز ،اجطا ٍ ،تْثَز تركس؛
 زاهٌِ واضتطز ٍ هطظّای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا تؼطیف ٍ هسٍى ًوایس؛
 چگًَگی تطآٍضزُ قسى العاهات ؾیؿتن هسیطیت تطای زؾتیاتی تِ تْثَز
هساٍم ػولىطز اًطغی ٍ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا تؼییي ًوایس.
 2-1خط هطی اًزصی
ذظ هكی اًطغی تایس تؼْس ؾاظهاى تطای زؾتیاتی تِ تْثَز ػولىطز اًطغی ضا تیاى
ًوایس .هسیطیت اضقس تایس ذظ هكی اًطغی ضا تؼطیف ًوایس ٍ اعویٌاى حانل وٌس
وِ:
الف) هتٌاؾة تا هاّیت ٍ همیاؼ واضتطی ٍ ههطف اًطغی ؾاظهاى اؾت؛
18
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ب) قاهل تؼْس تطای تْثَز هساٍم ػولىطز اًطغی اؾت؛
ج) قاهل تؼْس تطای اعویٌاى اظ لاتلیت زؾتطؾی تِ اعالػات ٍ هٌاتغ الظم
تطای ًیل تِ اّساف والى ٍ ذطز اؾت؛
ت) قاهل تؼْس تطای اعویٌاى اظ هغاتمت تا العاهات لاًًَی لاتل واضتطز ٍ
زیگط العاهاتی وِ ؾاظهاى زض ذهَل تاظزّی ،واضتطی ٍ ههطف اًطغی
تؼییي ٍ تهَیة وطزُ اؾت ،هیتاقس؛
ث) چاضچَتی تطای تٌظین ٍ تاظًگطی اّساف ذطز ٍ والى فطاّن هیًوایس؛
چ) ذطیس ذسهات ٍ هحهَالت واضا اظ ًظط اًطغی ٍعطاحی تطای تْثَز
ػولىطز اًطغی ضا پكتیثاًی هیًوایس؛
ج) هسٍى قسُ ٍ زض توام ؾغَح ؾاظهاى لاتل زضن ٍ اعالع ضؾاًی
هیتاقس؛
ح) تِ عَض هٌظن تاظًگطی ٍ زض نَضت ًیاظ تِ ضٍظ هیقَز.
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ضکل  -1هدل سیستن هدیزیت اًزصی بز اساس ISO 50001

 3-1طزح ریشی اًزصی
 1-3-1کلیات
 ؾاظهاى تایس یه فطآیٌس عطحضیعی اًطغی ضا هسٍى ٍ جاضی ًوایس.
 عطح ضیعی اًطغی تایس تا ذظ هكی اًطغی ؾاظگاض تَزُ ٍ هٌجط تِ
فؼالیتّایی گطزز وِ تِ عَض هساٍم ػولىطز اًطغی ؾاظهاى ضا تْثَز
هیتركٌس.
 عطحضیعی اًطغی تایس زض تطگیطًسُ فؼالیتّایی وِ تط ػولىطز اًطغی ؾاظهاى
تأحیط زاضًس ،تاقس.
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 2-3-1الشاهات لاًًَی ٍ سایز الشاهات
 ؾاظهاى تایس العاهات لاًًَی لاتل واضتطز ٍ زیگط العاهاتی وِ زض اضتثاط تا
تاظزّی ،ههطف ٍ واضتطی اًطغی ههَب قسُاًس ضا قٌاؾایی ٍ اجطا ًوَزُ ٍ
تِ آىّا زؾتطؾی زاقتِ تاقس.
 ؾاظهاى تایس چگًَگی واضتطز ایي العاهات ضا تطای واضتطی ،ههطف ٍ تاظزّی
اًطغی تؼییي ًوایس ٍ تایس اعویٌاى حانل ًوایس وِ العاهات لاًًَی ٍ زیگط
العاهاتی وِ ههَب قسُاًس لاتل اجطا ٍ جْت تطلطاض ًگِ زاقتي ؾیؿتن
هسیطیت اًطغی زض ًظط گطفتِ قسُاًس.
 العاهات لاًًَی ٍ زیگط العاهات تایس زض فَانل ظهاًی هؼیي تاظًگطی قًَس.
 3-3-1باسًگزی اًزصی
 ؾاظهاى هی تایؿت ضٍـّا ٍ هؼیاضّای هسٍى هَضز اؾتفازُ تطای تاظًگطی
اًطغی ضا تسٍیي ًوَزُ تِ ًحَی وِ:
الف) ههطف ٍ واضتطی اًطغی ضا تط اؾاؼ اًساظُگیطی ٍ ؾایط زازُّا
تجعیِ ٍ تحلیل ًوایس ،یؼٌی:


هٌاتغ وًٌَی اًطغی ضا قٌاؾایی ًوایس؛



ههطف ٍ واضتطی گصقتِ ٍ حال اًطغی ضا اضظیاتی ًوایس؛
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ب) هَاضز تاضظ واضتطی اًطغی ضا تط اؾاؼ ههطف ٍ واضتطی اًطغی
قٌاؾایی ٍ تؼییي ًوایس ،یؼٌی:


اهىاًات ،تجْیعات ،ؾیؿتنّا ،فطآیٌسّا ٍ ،واضوٌاًی وِ
تطای یا اظ عطف ؾاظهاى واض هیوٌٌس ٍ احط لاتل تَجْی
تط ههطف ٍ واضتطی اًطغی زاضًس ضا قٌاؾایی ًوایس؛



زیگط هَاضز هؤحط تط واضتطی تاضظ اًطغی ضا قٌاؾایی ًوایس؛



ههطف ٍ واضتطی آتی اًطغی ضا تطآٍضز ًوایس.

ج) فطنتّای تْثَز ػولىطز اًطغی ضا قٌاؾایی ،اٍلَیت تٌسی ٍ
حثت ًوایس .فطنتّای تْثَز هیتَاًس هطتَط تِ هٌاتغ تالمَُ
اًطغی ،اؾتفازُ اظ اًطغی تجسیس پصیط یا زیگط هٌاتغ جایگعیي
اًطغی ّوچَى اًطغی تاظیافتی تاقس.
 تاظًگطی اًطغی تایس زض فَانل ظهاًی هؼیي ٍ زض نَضت تغییطات ػوسُ زض
اهىاًات ،تجْیعات ،ؾیؿتنّا یا فطآیٌسّا تِ ضٍظ قَز.
4-3-1خط هبٌای اًزصی
 ؾاظهاى تایس تا اؾتفازُ اظ اعالػات هَجَز زض تاظًگطی اٍلیِ اًطغی ٍ تا زض
ًظط گطفتي زٍضُ ظهاًی هٌاؾة ههطف ٍ واضتطی اًطغی ،ذظ (ذغَط)
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هثٌای اًطغی ضا ایجاز ًوایس .تغییطات زض ػولىطز اًطغی تایس ًؿثت تِ ذظ
هثٌای اًطغی اًساظُگیطی قَز.
 انالح ذظ (ذغَط) هثٌای اًطغی تایس تِ یه یا چٌس زلیل اظ هَاضز ظیط
اًجام گیطز:


قاذمّای ػولىطز اًطغی ههطف ٍ واضتطی اًطغی زض ؾاظهاى ضا
تاظتاب ًسٌّس ،یا



تغییطات ػوسُ زض فطآیٌسّا ،الگَّای ػولیاتی یا ؾیؿتنّای
اًطغی تِ ٍجَز آهسُ تاقس ،یا



تطعثك یه ضٍـ اظ پیف تؼییي قسُ تاقس.

 ذظ (ذغَط) هثٌای اًطغی تایس تطلطاض ٍ ؾَاتك آى ًگْساضی ٍ حثت قًَس.
 5-3-1ضاخصّای عولکزد اًزصی
 ؾاظهاى تایس قاذمّای ػولىطز اًطغی هٌاؾثی تطای پایف ٍ اًساظُگیطی
ػولىطز اًطغی تؼییي ًوایس.
 تِ ضٍظ ًوَزى قاذمّای ػولىطز اًطغی تایس حثت ٍ تِ عَض هٌظن تاظًگطی
قَز.
 قاذمّای ػولىطز اًطغی تایس تاظًگطی قسُ ٍ تِ عَض هٌاؾة تا ذظ
هثٌای اًطغی همایؿِ قًَس.
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 6-3-1اّداف کالى ،اّداف خزد ٍ طزحّای الدام هدیزیت اًزصی
 ؾاظهاى تایس اّساف والى ٍ ذطز ضا ًؿثت تِ واضوطزّا ،ؾغَح ،فطآیٌسّا یا
اهىاًات هَجَز زض ؾاظهاى تؼییي ًوایس .چاضچَبّای ظهاًی ًیع تایس تطای
زؾتیاتی تِ اّساف والى ٍ ذطز تؼییي گطزز.
 اّساف والى ٍ ذطز تایس تا ذظ هكی اًطغی ؾاظگاض تاقٌس .اّساف ذطز تایس
تا اّساف والى ؾاظگاض تاقٌس.
 زض ٌّگام تاظًگطی اّساف والى ٍ ذطز ،ؾاظهاى تایس العاهات لاًًَی ٍ ؾایط
العاهات ،هَاضز تاضظ واضتطی اًطغی ٍ فطنتّای تْثَز ػولىطز اًطغی ،تط
عثك آًچِ وِ زض تاظًگطی اًطغی قٌاؾایی قسُاًس ،ضا زض ًظط تگیطز.
ّوچٌیي ؾاظهاى تایس هٌاتغ هالی ،قطایظ تجاضی ٍ ػولیاتی ،اًتراب
فٌأٍضی ٍ زیسگاُّای عطفّای شیٌفغ ضا ًیع زض تاظًگطی زض ًظط تگیطز.
 ؾاظهاى تایس تطًاهِ ّای اجطایی تطای زؾتیاتی تِ اّساف والى ٍ ذطز ضا
تؼییي ٍ اجطا ًوایس؛
تطًاهِ ّای اجطایی تایس قاهل هَاضز ظیط تاقٌس:
 تؼییي هؿوَلیتّا؛
 ضٍـّا ٍ چاضچَب ظهاًی وِ تِ ٍؾیلِ آًْا ته ته اّساف
ذطز لاتل زؾتیاتی ّؿتٌس؛
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 قطحی اظ ضٍقی وِ تایس تْثَز ػولىطز اًطغی تِ ٍؾیلِ آى
تهسیك قَز؛
 قطحی اظ ضٍقی وِ ًتایج ضا تهسیك هیوٌس.
تطًاهِّای اجطایی تایس هسٍى قسُ ٍ زض فَانل ظهاًی هؼیي تِ ضٍظ قًَس.
 4-1اجزا ٍ عولیات
 1-4-1کلیات
ؾاظهاى تایس تطًاهِ ّای اجطایی تحمك اّساف ذطز ٍ والى تْیِ ًوایس.
 2-4-1ضایستگی ،آهَسش ٍ آگاّی
 ؾاظهاى تایس اعویٌاى حانل ًوایس وِ ّط یه اظ واضوٌاى وِ تطای یا اظ
عطف ؾاظهاى واض هیوٌٌس ٍ هطتثظ تا هَاضز تاضظ واضتطی اًطغی ّؿتٌس،
زاضای قایؿتگی هٌاؾة تط هثٌای تحهیالت ،آهَظـ ،هْاضت یا تجاضب
ّؿتٌس.
 ؾاظهاى تایس آهَظـّای الظم هطتَط تِ وٌتطل ههاضف ػوسُ اًطغی ٍ
اجطای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضا تؼییي ًوایس.
 ؾاظهاى تایس آهَظـّا ٍ زیگط الساهات الظم تطای تطآٍضزُ ؾاذتي ایي
ًیاظّا ی آهَظقی ضا فطاّن ًوایس.
 ؾَاتك هطتثظ تا آهَظـّا تایس حثت ٍ ًگْساضی قًَس.
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 ؾاظهاى تایس اعویٌاى حانل ًوایس ،افطازی وِ تطای یا اظ عطف ؾاظهاى
واض هیوٌٌس تِ هَاضز ظیط آگاّی زاضًس:
الف) اّویت اًغثاق تا ذظ هكی اًطغی ،ضٍـّای اجطایی ٍ
العاهات ؾیؿتن هسیطیت اًطغی؛
ب) ًمفّا ،هؿوَلیتّا ٍ اذتیاضات آىّا زض زؾتیاتی تِ العاهات
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی؛
ج) هعایای تْثَز ػولىطز اًطغی؛
ت) تأحیط فؼالیتّای آىّا تِ نَضت تالفؼل یا تالمَُ تط ههطف ٍ
واضتطی اًطغی ٍ ایٌىِ چگًَِ فؼالیتّا ٍ ضفتاض آًْا زض زؾتیاتی تِ
اّساف والى ٍ ذطز تأحیط ذَاّس زاقت ٍ پیاهسّای تالمَُ اًحطاف
اظ ضٍـّای اجطایی هكرم قسُ اؾت.
 3-4-1ارتباطات
 ؾاظهاى تایس اضتثاعات زاذلی ضا ّوؿَ تا ػولىطز اًطغی ٍ ؾیؿتن هسیطیت
اًطغی ذَز هتٌاؾة تا اًساظُ ؾاظهاى تطلطاض ًوایس.
 ؾاظهاى تایس یه فطآیٌس ضا تطای واضوٌاًی وِ تطای یا اظ عطف ؾاظهاى واض
هی وٌٌس ،تطای اضائِ ًظط ٍ پیكٌْازات تْثَز زض ؾیؿتن هسیطیت اًطغی
ایجاز ٍ اجطا ًوایس.
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 ؾاظهاى تایس زض ذهَل اضتثاعات تیطًٍی زض هَضز ذظ هكی اًطغی،
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ٍ ػولىطز اًطغی تهوینگیطی وٌس ٍ تایس تهویوات
ذَز ضا هسٍى وٌس .چٌاًچِ اضتثاعات تیطًٍی تطلطاض گطزیس ،ؾاظهاى تایس
ضٍقی تطای اضتثاعات تیطًٍی ایجاز ٍ اجطا ًوایس.
 4-4-1هستٌد ساسی
 1-4-4-1الشاهات هستٌد ساسی
 ؾاظهاى تایس اعالػات ضا تِ نَضت واغصی ،الىتطًٍیىی یا ّط ضٍـ زیگطی
تطای تثییي ػٌانط انلی ؾیؿتن هسیطیت اًطغی هؿتٌس ًوایس .وِ قاهل
هَاضز ظیط هی تاقٌس:
الف) زاهٌِ واضتطز ٍ هطظّای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی؛
ب) ذظ هكی اًطغی؛
ج) اّساف والى ٍ ذطز اًطغی ٍ عطحّای السام؛
ت) هساضن ،قاهل ؾَاتمی وِ تِ ٍؾیلِ ایي اؾتاًساضز العام
قسُاًس؛
ث) ؾایط هساضن هَضز ًیاظ وِ تِ ٍؾیلِ ؾاظهاى تؼییي قسُاًس.
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 2-4-4-1کٌتزل هدارن
 هساضن العاهی قسُ زض ایي اؾتاًساضز ٍ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی تایس تحت
وٌتطل لطاض گیطًس.
 ؾاظهاى تایس یه ضٍـ اجطایی تطای هَاضز ظیط ایجاز ٍ اجطا ًوایس:
الف) تهَیة هساضن اظ ًظط نسٍض ٍ وفایت پیف اظ اًتكاض؛
ب) تاظًگطی ٍ تِ ضٍظ ضؾاًی هساضن تط حؿة ًیاظ تِ عَض هتٌاٍب؛
ج) اعویٌاى حانل قَز وِ تغییطات ٍ ٍضؼیت تجسیس ًظط وًٌَی هساضن
هكرم قسُاًس؛
ت) اعویٌاى حانل قَز ًؿد هطتَط تا هساضن شیطتظ زض هىاىّای
اؾتفازُ زض زؾتطؼ ّؿتٌس؛
ث) اعویٌاى حانل قَز وِ هساضن تِ نَضت ذَاًا تالی هیهاًٌس ٍ لاتل
قٌاؾایی ّؿتٌس؛
چ) اعویٌاى حانل قَز هساضن تا هٌكاء تطٍى ؾاظهاًی تؼییي قسُ تِ
ٍؾیلِ ؾاظهاى تطای عطحضیعی ٍ اجطای ؾیؿتن هسیطیت اًطغی ضطٍضی
تكریم زازُ قسُاًس ،قٌاؾایی قسُ ٍ تَظیغ آىّا وٌتطل هیقَز؛
ج) اظ اؾ تفازُ ؾَْی هساضن هٌؿَخ پیكگیطی قسُ ٍ هساضن تِ نَضت
هٌاؾثی هكرم هیگطزًس.
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 5-4-1کٌتزل عولیات
 ؾاظهاى تایس ػولیات هطتثظ تا ههاضف تاضظ اًطغی ٍ ًیع هَاضزی وِ تا ذظ
هكی اًطغی ،اّساف والى ٍ ذطز اًطغی ٍ تطًاهِ ّای اجطایی ؾاظگاض ّؿتٌس
ضا تِ هٌظَض حهَل اعویٌاى اظ ایي وِ تحت قطایظ هكرم قسُ ظیط اًجام
هیگیطًس ،تؼییي ٍ عطحضیعی ًوایس:
الف) ایجاز ٍ تسٍیي هؼیاضّای ػولیات احطترف زض لثال هَاضز تاضظ ههطف
اًطغی وِ فمساى آىّا هی تَاًس هٌجط تِ اًحطاف لاتل تَجِ اظ ػولىطز احط
ترف اًطغی قَز؛
ب) اجطا ٍ تطلطاض ًگِ زاقتي اهىاًات ،فطآیٌسّا ،ؾیؿتنّا ٍ تجْیعات تط
عثك هؼیاضّای ػولیاتی؛
ج) اضتثاعات هٌاؾة تا واضوٌاى هطتثظ تا وٌتطل ػولیات وِ تطای یا اظ
عطف ؾاظهاى واض هیوٌٌس.
 6-4-1طزاحی
 ؾاظهاى تایس فطنتّای تْثَز ػولىطز اًطغی ٍ وٌتطل ػولیات ضا زض عطاحی
جسیس ،انالح ٍ ًَؾاظی اهىاًات ،تجْیعات ،ؾیؿتنّا ٍ فطآیٌسّا وِ احط لاتل
تَجْی تط ػولىطز اًطغی زاضًس زض ًظط تگیطز.
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ً تایج اضظیاتی ػولىطز اًطغی تایس زض نَضت همتضی زض هكرهات ،عطاحی ٍ
تْیِ فؼالیتّای پطٍغُّای هطتثظ زذالت زازُ قًَس.
ً تایج فؼالیت عطاحی تایس حثت ٍ هؿتٌسؾاظی قًَس.
 5-1بزرسی
 1-5-1پایص ،اًداسُگیزی ٍ تحلیل
 ؾاظهاى تایس اعویٌاى حانل ًوایس وِ ٍیػگیّای ولیسی ػولیاتیاـ
وِ تؼییي وٌٌسُ ػولىطز اًطغی ّؿتٌس زض فَانل ظهاًی هؼیي پایف،
اًساظُگیطی ٍ تحلیل هیقًَسٍ .یػگیّای ولیسی تایس حسالل قاهل
هَاضز ظیط تاقٌس:
الف) هَاضز تاضظ ههاضف اًطغی ٍ زیگط ذطٍجیّای تاظًگطی اًطغی؛
ب) هتغیطّای هطتَط تِ هَاضز تاضظ ههطف اًطغی؛
ج) قاذمّای ػولىطز اًطغی؛
ت) احط تركی عطحّای السام زض زؾتیاتی تِ اّساف والى ٍ ذطز؛
ث) اضظیاتی ٍالؼی ههطف اًطغی زض هماتل ههطف اًطغی هَضز اًتظاض؛
ً تایج پایف ٍ اًساظُگیطی هكرهِّای ولیسی تایس حثت ٍ هؿتٌسؾاظی
قًَس.
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 یه عطح اًساظُگیطی اًطغی ،هتٌاؾة تا اًساظُ ٍ پیچیسگی ؾاظهاى ٍ
تجْیعات پایف ٍ اًساظُگیطی تایس تؼییي ٍ اجطا گطزز.
 یادآٍری -اًساظُگیطی هیتَاًس زاضای هحسٍزُای قاهل اًساظُگیطیّای
ضایج زض یه ؾاظهاى وَچه تا ؾیؿتنّای واهل اًساظُگیطی ٍ پایف
وِ هجْع تِ ًطمافعاضّای واضتطزی لازض تِ تطویة زازُّا ٍ تحلیل
ذَزواض آًْا ّؿتٌس ،تاقس .زض ّط حسٍزی ؾاظهاى ٍؾایل ٍ ضٍـّای
اًساظُگیطی ضا تؼییي ًوایس.
 ؾاظهاى تایس ًیاظّای اًساظُ گیطی ضا تِ نَضت زٍضُای تؼییي ٍ تاظًگطی
ًوایس.
 ؾاظهاى تایس اعویٌاى حانل وٌس وِ تجْیعات هَضز اؾتفازُ زض پایف ٍ
اًساظُگیطی ٍیػگیّای ولیسی زازُّایی ضا فطاّن هیًوایس وِ زاضای
زضؾتی ٍ لاتلیت تىطاض ّؿتٌس .ؾَاتك والیثطاؾیَى ٍ زیگط فؼالیتّای
زضؾتی ٍ تىطاضپصیطی تایس ًگْساضی قًَس.
 2-5-1ارسیابی الشاهات لاًًَی ٍ سایز الشاهات
 ؾاظهاى تایس زض فَانل ظهاًی عطحضیعی قسُ هغاتمت تا العاهات لاًًَی
ٍ زیگط العاهاتی وِ ؾاظهاى تكریم هیزّس ،تا واضتطی ٍ ههطف اًطغی
هطتثظ ّؿتٌس ضا اضظیاتی وٌس.
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 ؾَاتك ٍ ًتایج ایي اضظیاتیّای اًغثاق تایس هؿتٌس ؾاظی ٍ ًگْساضی
قًَس.
 3-5-1هویشی داخلی سیستن هدیزیت اًزصی
 ؾاظهاى تایس زض فَانل ظهاًی هؼیي ،هویعی زاذلی ضا اًجام زّس تا
اعویٌاى حانل وٌس وِ ؾیؿتن هسیطیت اًطغی:


تا اؾتاًساضز پیازُ قسُ هغاتمت زاضز؛



تا اّساف والى ٍ ذطز تؼطیف قسُ هغاتمت زاضز؛



تِ نَضت احط ترف اجطا قسُ ٍ ػولىطز اًطغی ضا تْثَز هیزّس؛

 یه تطًاهِ ظهاًثٌسی هویعی تایس تِ گًَِای تسٍیي قَز وِ ٍضؼیت ٍ
اّویت فطآیٌسّا ٍ ؾغَح هویعی قسُ ٍ ّوچٌیي ًتایج هویعی لثلی ضا
زض ًظط تگیطز.
 ؾَاتك ًتایج هویعی تایس ًگْساضی ٍ هؿتٌس قسُ ٍ تِ هسیطیت اضقس
گعاضـ قًَس.
 4-5-1عدم اًطباقّا ،اصالح ،الدام اصالحی ٍ پیطگیزاًِ
 ؾاظهاى تایس ػسم اًغثاقّای تالمَُ ٍ تالفؼل ضا تا اًجام انالحات ٍ
تؼییي السام انالحی ٍ پیكگیطاًِ تِ قطح ظیط تطعطف ًوایس؛
الف) ػسم اًغثاقّای تالمَُ ٍ ػسم اًغثاقّای تالفؼل ضا تاظًگطی وٌس؛
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ب) تؼییي زالیل ػسم اًغثاقّای تالمَُ ٍ ػسم اًغثاقّای تالفؼل؛
ج) اضظیاتی ًیاظ تِ السام تطای اعویٌاى اظ ایي وِ ػسم اًغثاقّا تىطاض
ًرَاٌّس قس؛
ت) تؼییي ٍ اجطای السامّای هٌاؾة هَضز ًیاظ؛
ث) ًگْساضی ؾَاتك الساهات انالحی ٍ پیكگیطاًِ؛
چ) تاظًگطی احطتركی الساهات انالحی ٍ پیكگیطاًِ زض ًظط گطفتِ قسُ.
 الساهات انالحی ٍ پیكگیطاًِ تایس هتٌاؾة تا اّویت هكىالت تالمَُ ٍ
تالفؼل ٍ پیاهسّای ػولىطز اًطغی زض ًظط گطفتِ قًَس.
 ؾاظهاى تایس اعویٌاى حانل وٌس وِ ّط گًَِ تغییطات هَضز ًیاظ زض
ؾیؿتن هسیطیت اًطغی اػوال هیقَز.
 5-5-1کٌتزل سَابك
 ؾاظهاى تایس ؾَاتك الظم تطای احثات اًغثاق تا العاهات ؾیؿتن هسیطیت
اًطغی ٍ اؾتاًساضز پیازُ قسُ ٍ ًتایج ػولىطز اًطغی حانل قسُ ضا
هؿتٌس ٍ ًگْساضی ًوایس.
 ؾاظهاى تایس وٌتطلّای الظم تطای قٌاؾایی ،تاظیاتی ٍ ًگْساضی ؾَاتك
ضا تؼییي ٍ اجطا ًوایس.
 ؾَاتك تایس لاتل قٌاؾایی ٍ لاتل ضزیاتی تِ فؼالیت هطتَعِ تاقٌس.
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 6-1باسًگزی هدیزیت
 1-6-1کلیات
 هسیطیت اضقس تایس زض فَانل ظهاًی تطًاهِضیعی قسُ ؾیؿتن هسیطیت
اًطغی ضا تطای اعویٌاى اظ تساٍم هٌاؾة ،وفایت ٍ احطتركی تاظًگطی وٌس.
 ؾَاتك تاظًگطی هسیطیت تایس ًگْساضی قًَس.
 2-6-1درًٍداد باسًگزی هدیزیت
 زضًٍسازّای تاظًگطی هسیطیت تایس قاهل هَاضز ظیط تاقٌس:
الف) الساهات پیگیطی قسُ زض ذهَل تاظًگطیّای لثلی هسیطیت؛
ب) تاظًگطی ذظ هكی اًطغی؛
ج) تاظًگطی ػولىطز اًطغی ٍ قاذمّای آى؛
ت) ًتایج اضظیاتی زض ذهَل هغاتمت تا العاهات لاًًَی ٍ تغییطات زض
لَاًیي ٍ زیگط العاهات وِ ؾاظهاى تؼییي وطزُ اؾت؛
ث) گؿتطُای وِ اّساف والى ٍ ذطز اًطغی تطآٍضزُ قسُاًس؛
چ) ًتایج هویعی ؾیؿتن هسیطیت اًطغی؛
ج) ٍضؼیت الساهات انالحی ٍ پیكگیطاًِ
ح) پیف تیٌی ػولىطز اًطغی تطای زٍضُ تؼسی؛
خ) تَنیِّایی تطای تْثَز.
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 3-6-1بزًٍداد باسًگزی هدیزیت
 تطًٍسازّای تاظًگطی هسیطیت تایس قاهل ّطگًَِ تهویوات یا الساهات
هطتثظ تا هَاضز ظیط تاقس:
الف) تغییطات زض ػولىطز اًطغی ؾاظهاى؛
ب) تغییطات زض ذظ هكی اًطغی؛
ج) تغییطات زض قاذمّای ػولىطز اًطغی؛
ت) تغییطات زض اّساف والى ٍ ذطز یا زیگط ػٌانط ؾیؿتن
هسیطیت اًطغی ّواٌّگ تا تؼْس ؾاظهاى تطای تْثَز هساٍم؛
ث) تغییطات زض ترهیم هٌاتغ
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وحًٌ استىاد بٍ راَىما:

زض نَضت اضجاع تِ ایي ضاٌّوا ،اظ ػثاضت ظیط زض ترف هٌاتغ ٍ هطاجغ اؾتفازُ
ًوائیس:
زفتط اهَض ت ْساقت ،ایوٌی ،هحیظ ظیؿت ٍ اًطغیٍ ،ظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت،
،1396
اٍل،
ٍیطایف
اًطغی،
هسیطیت
ؾیؿتن
ضاٌّوای
.htmlآییيً-اهِ-لَاًیي-همطضاتWWW.mimt.gov.ir/Web_Directory/478-
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