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سازمان مهندسی و عمران شهر تهران  HSE-PLAN راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست

ّذف -1

 ٘بٔيسٜ HSEزض ايٗ ثرف ٞسف اظ اضائٝ َطح ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت وٝ اظ ايٗ ثٝ ثٗس َطح 

 :اضائٝ ٔي ٌطزز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَٔي قٛز، 

ٞسف اظ ايٗ َطح تكطيح ٚ تجييٗ وّيٝ فٗبِيت ٞبي تبحيط ٌصاض ثط ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت رٟت 

پيكٍيطي اظ ثطٚظ حٛازث رب٘ي، ذؿبضات ٔبِي، ثيٕبضي ٞبي قغّي رٟت ٕٞىبضاٖ، وبضفطٔب، پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي 

.  ٔي ثبقس………… زض پطٚغHSEٜٚ وّيٝ افطاز شيٙفٕ ٚ ايزبز آؾيت ٞبي ظيؿت ٔحيُي ٚ ثٟجٛز ّٖٕىطز 

 ……………ايٗ َطح ثٝ ٖٙٛاٖ ٔجٙبيي ثطاي ؾيؿتٓ ٔسيطيت ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت زض پطٚغٜ 

 .ٔي ثبقس

 تكطيح قسٜ ٚ يه ٘ؿرٝ اظ آٖ زض ٔحُ ………………ايٗ َطح ثطاي وّيٝ ٕٞىبضاٖ فٗبَ زض پطٚغٜ

ٕٞچٙيٗ ايٗ َطح رٟت ٘يطٚٞبي رسيس .  رٟت زؾتطؾي ٕٞىبضاٖ ٔٛرٛز ٔي ثبقس………ؾبيت

٘يع زض رّؿبت پيف اظ قطٚٔ  (………………)االؾترساْ ٚ پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي ٔطتجٍ ثب ايٗ قطوت 

 .ّٖٕيبت تكطيح ذٛاٞس قس ٚ ايكبٖ ٘يع ْٔٛف ثٝ ضٖبيت وّيٝ يٛاثٍ شوط قسٜ زض ايٗ َطح ٔي ثبقٙس

داهٌِ مبسثشد -2

 : ٚ اقربل ٔكَٕٛ آٖ ُٔطح ٔي قٛز ثٝ َٛض ٔخبHSEَزض ايٗ ثرف زأٙٝ وبضثطز َطح 

ٍ ٞبي وبضي قطوت   رٟت وّيٝ ………………زض پطٚغٜ  ……………ايٗ َطح زض وّيٝ ٔحي

 .الظْ االرطا ٔي ثبقس (انّي ٚ فطٖي)ٕٞىبضاٖ، پيٕب٘ىبضاٖ 

ٍ ٞبي وبضي ٞطٌٛ٘ٝ ٔحُ فيعيىي وٝ زض آٖ فٗبِيت ٞبي ٔطتجٍ ثب ّٖٕيبت  الظْ ثٝ شوط اؾت ٔٙٓٛض اظٔحي

 فٗبِيت ٞبي HSEثب تٛرٝ ثٝ ايٗ تٗطيف تبحيطات .  ا٘زبْ ٔي قٛز……………پطٚغٜ تحت وٙتطَ قطوت 

قطوت زض ٍٞٙبْ حُٕ ٚ ٘مُ وبال ٚ يب ٔبٔٛضيت ٞبي ذبضد اظ ؾبيت ٘يع ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ َطح ٔي ثبيؿت زض ٘ٓط 

.ٌطفتٝ قٛز

تعبسيف -3

 : ٔٛضز ٘يبظ ٔي ثبقس اضائٝ ٔي ٌطزز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبHSEَزض ايٗ ثرف تٗبضيفي وٝ زض َطح 
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

ٔٙجٕ، ٚيٗيت ٚ يب السأي وٝ زاضاي پتب٘ؿيُ آؾيت، ثٝ نٛضت ٔهسٚٔيت، ثيٕبضي ٚ يب ذؿبضات ٔبِي ٚ : خغش

 .يب تطويجي اظ آٟ٘ب ثبقس

  فطآيٙس قٙبؾبيي تكريم ٚرٛز يه ذُط ٚ تٗطيف ذهٛنيبت آٖ:ؿٌبػبيي خغش

 تطويجي اظ احتٕبَ ضذساز يه اتفبق ذُط٘بن ٚ ٚذبٔت ٔهسٚٔيت، ثيٕبضي يب :سيؼل ايوٌي ٍ ثْذاؿت

 .ذؿبضت ٚاضزٜ وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ ٔٛرت آٖ اتفبق پسيس آيس

 زضرٝ زٚضي اظ ذُط: ايوٌي

، ٔطي ٚ يب (نطف ٘ٓط اظ ٚذبٔت آٖ) اتفبق ٔطتجٍ ثب وبض وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ يه ٔهسٚٔيت، ثيٕبضي :سٍيذاد

 . ذؿبضت ثٝ أٛاَ ضخ زازٜ يب ثتٛا٘س ضخ زٞس

 . يه حبزحٝ ضٚيسازي اؾت وٝ ٔٙزط ثٝ ٔهسٚٔيت، ثيٕبضي، ٔطي ٚ يب ذؿبضت ثٝ أٛاَ قٛز:حبدثِ

 ضٚيسازي وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ ٔهسٚٔيت، ثيٕبضي يب ٔطي ٚ ٔيط يب ذؿبضت ثٝ أٛاَ ضخ ٘سٞس، ثٝ :ؿجِ حبدثِ

 . يب ضذساز ذُط٘بن ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٔي ٌيطز« اتفبق ذتٓ ثٝ ذيط»، «قجٝ ؾب٘حٝ»، «قجٝ حبزحٝ»ٖٙٛاٖ يه 

وٝ اظ يه فٗبِيت وبضي ٚ يب  (ضٚحي) قطايٍ لبثُ تكريم ٚ ٘بُّٔٛة رؿٕي يب شٞٙي :ثيوبسي ؿغلي

 .ٔحيٍ وبض ثستط ٔي قٛز/ ٔحيٍ وبض ٘بقي ٔي قٛز ٚ يب ثط احط آٖ فٗبِيت

ٖ ٞب ٚ ضٚاثٍ ٔتمبثُ ثيٗ :هحيظ صيؼت  ٔحيُي قبُٔ ٞٛا، آة، ذبن، ٔٙبثٕ َجيٗي، ٌيبٞبٖ، رب٘ٛضاٖ، ا٘ؿب

 .ايٗ ٔحيٍ، اظ ؾبظٔبٖ تب وُ ز٘يب ضا قبُٔ ٔي قٛز. آٟ٘ب وٝ ؾبظٔبٖ زض آٖ فٗبِيت ٔي وٙس

 ثركي اظ فٗبِيت  ٞب يب ٔحهٛالت يب ذسٔبت يه ؾبظٔبٖ وٝ ثتٛا٘س ثب ٔحيٍ ظيؿت :جٌجِ هحيظ صيؼتي

 . تبحيط ٔتمبثُ زاقتٝ ثبقس

 ٞط تغييطي زض ٔحيٍ ظيؿت آٖ اظ ُّٔٛة يب ٘بُّٔٛة، وٝ تٕبْ يب ثركي اظ آٖ ٘بقي :پيبهذ هحيظ صيؼتي

ٝ ٞبي ٔحيٍ ظيؿتي يه ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس  . اظ رٙج

 تطويجي اظ احتٕبَ ضذساز يه رٙجٝ ظيؿت ٔحيُي ٚ ٚذبٔت پيبٔس ٘بقي آٖ ذٛاٜ :سيؼل هحيظ صيؼتي

 .ايٗ پيبٔس ثهٛضت تسضيزي ضخ زٞس ٚ يب فبرٗٝ ثبض ثبقس

 .  ؾبظٔبٖ ٔطتجٍ ٔي قٛز يب اظ آٖ تبحيط ٔي پصيطزHSE فطز يب ٌطٚٞي وٝ ثٝ ّٖٕىطز :عشف ريٌفع
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 :يه ٖسْ اُ٘جبق ٔي تٛا٘س ٞطٌٛ٘ٝ ا٘حطاف اظ ٔٛاضز ظيط ثبقس.  ثطآٚضزٜ ٘كسٖ يه اِعاْ:عذم اًغجبق

 ـ ٞبي ارطايي، اِعأبت لب٘ٛ٘ي ُ ٞبي ترههي، ضٚ  اؾتب٘ساضزٞبي وبضي، زؾتٛضإِٗ

  اِعأبت ليس قسٜ زض ايٗ َطحHSE 

 .  السأي وٝ ثطاي حصف  ّٖت يه ٖسْ اُ٘جبق ثبِمٜٛ ا٘زبْ ٔي پصيطز:اقذام پيـگيشاًِ

 . السأي وٝ ثٝ ٔٙٓٛض حصف يه ٖسْ اُ٘جبق وكف قسٜ نٛضت ٔي پصيطز: اقذام اصالحي

ايٗ . آٟ٘ب تٗطيف ٔي قٛز« قطح قغُ» ٔؿئِٛيت ٟ٘بيي افطاز زض زأٙٝ اذتيبضات ايكبٖ وٝ تٛؾٍ :پبػخگَيي

ٗ تط چٝ ثٝ نٛضت ٔٛلت ٚ يب زائٕي ضا ٘يع قبُٔ ٔي قٛز  .ٔٛيٛٔ اذتيبضات تفٛيى قسٜ ثٝ ضزٜ ٞبي پبيي

 . ٌبظٞب، ثربضات ٚ شضات ّٔٗمي وٝ ثٝ ظائس زض ٞٛا ضٞب ٔي قٛ٘س:آلَدگي َّا

  تٛا٘بيي ا٘زبْ يه وبض ٔكرم ُٔبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبي وبضي:صالحيت

 يه َطح اظ پيف ثطلطاض قسٜ ثطاي وبٞف احطات ٘بقي اظ ثطٚظ يه ٚيٗيت غيط َٕٔٗٛ ضا وٝ :عشح اقتضبيي

 .پتب٘ؿيُ ايزبز آؾيت ضا زاقتٝ ثبقس

 HSEخظ هـي  -4

ذٍ ٔكي ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٘مكٝ، ضٚـ يب رطيب٘ي اظ فٗبِيتٟبي وبضي تٗطيف ٔي قٛز ثُٛضيىٝ ضإٞٙبي 

ٓ ٌيطي ٞبي آيٙسٜ ٚ يب ٔٛحط زض ايٗ ٘ٛٔ تهٕيٕبت ٔي ثبقس  اظ َطيك ثيبٖ انَٛ ٚ HSEذٍ ٔكي . تهٕي

لٛاٖس ٔطثَٛٝ، فٗبِيت ٞب ضا ٞسايت ٔي وٙس؛ ٔيعاٖ تٟٗس ٚ اِعاْ پيٕب٘ىبض ضا زض أط ؾالٔت، ايٕٙي ٚ 

ثطاي  (ثٝ ٘ؿجت ْٚبيف لب٘ٛ٘ي ٔكرم قسٜ)ظيؿت ٘كبٖ ٔي زٞس ٚ قطح ْٚبيف ثيكتطي ضا  ٔحيٍ

 .پيٕب٘ىبضاٖ اضائٝ ٚ پيكٟٙبز ٔي وٙس

ذٍ ٔكي ثبيس اٞساف ٚ َطحٟبي ايٕٙي، ثٟساقتي ٚ ٔحيٍ ظيؿتي ضا ثط اؾبؼ ٘يبظٞبي ٔحُ وبض تٟيٝ وطزٜ 

 :ٚ ٔٛيٖٛبت ظيط ضا تحت پٛقف لطاض زٞس

  تٟٗس ٚ اِتعاْ ٔسيطيت رٟت ايزبز ٔحيُي ايٕٗ ٚ ؾبِٓ ٚ حفّ ٔحيٍ ظيؿت ٚ حهَٛ إَيٙبٖ اظ

ٚرٛز ايٕٙي ٚ ثٟساقت زض تٕبْ فٗبِيتٟبي نٛضت ٌطفتٝ زض ٔحيٍ وبض ٚ ٖسْ ايزبز آؾيت ثٝ 

ٍ ظيؿت  .ٔحي
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

  تٟٗس ٚ اِتعاْ ثٝ قٙبؾبيي ٚ وٙتطَ ٔربَطاتH&S ٞبي ظيؿت ٝ  ذبضد اظ حس پصيطـ ٚ رٙج

 ٔحيُي ثبضظ

  ارطاي لٛا٘يٗ ٔطتجٍ ثبHSEثطاي زؾتيبثي ؾطيٗتط ثٝ ).  ٚ ضٖبيت حسالُ اؾتب٘ساضزٞبي لب٘ٛ٘ي

اٞساف ٟ٘بيي اظ حسالُ اؾتب٘ساضزٞب قطٚٔ وطزٜ ٚ زض ٟ٘بيت ؾٗي زض زؾتيبثي ثٝ حساوخط 

 .(اؾتب٘ساضزٞبي لب٘ٛ٘ي ٔي ٕ٘بيٓ

 ٔؿئِٛيت پصيطي وّيٝ وبضوٙبٖ زض حفّ ٚ ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ وبض ايٕٗ ٚ حفّ ٔحيٍ ظيؿت. 

  ٔؿئِٛيت پصيطي ضزٜ ٞبي ٔرتّف ٔسيطيتي رٟت ارطاي ْٚبيفHSEٜٔحَٛ قس . 

 زض ثبظٍ٘طي زٚضٜ اي ذٍ ٔكي ٚ ٘ٓبضت ٚ وٙتطَ ثط ٔيعاٖ تبحيط ٌصاضي آْٖتٟٗس ٚ اِتعا . 

 تٟٗس رٟت تٟيٝ ٔربضد ٞعيٙٝ ٞبي ٔطثَٛٝ ٚ چٍٛ٘ٝ زؾتيبثي ثٝ ٔٙبثٕ ٔبزي تبٔيٗ وٙٙسٜ ٔربضد 

 :ٔكي ؾبظٔبٖ ٟٔٙسؾي ٚ ٖٕطاٖ قٟط تٟطاٖ ثبقس ثبيؿت زض ضاؾتبي ذٍ ٔكي اضائٝ قسٜ ٔي ذٍ

 ػبصهبى هٌْذػي ٍ عوشاى ؿْش تْشاى HSEخظ هـي -4-1 
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 ّذف گزاسي -5

ايٗ اٞساف ثيبٍ٘ط رٟت ٌيطي ٞبي پيٕب٘ىبضاٖ .  تٗييٗ ٕ٘بيسHSEزض ايٗ ثرف پيٕب٘ىبض ثبيس اٞسافي زض ظٔيٙٝ 

 يٗٙي SMARTايٗ اٞساف ثبيس تب آ٘زب وٝ وبضثطز زاقتٝ ثبقس، .  ٔي ثبقسHSEزض ذهٛل ٔؿبئُ 

 ؾبظٔبٖ HSEثٛزٜ ٚ ثب ذٍ ٔكي  (ٔكرم، لبثُ ا٘ساظٜ ٌيطي، زؾت يبفتٙي، ٚالٗي ٚ لبثُ پيٍيطي)

زض ٍٞٙبْ تٗطيف اٞساف اِعأبت لب٘ٛ٘ي ٚ تٛا٘بيي ٞبي ٔبِي ٚ تىِٙٛٛغيىي ٚ ٘ٓطات . ؾبظٌبضي زاقتٝ ثبقٙس

اٞساف پيكٍيطا٘ٝ ٘ؿجت ثٝ اٞساف ٚاوٙكي زض اِٚٛيت . َطف ٞبي شي ٘فٕ قطوت ثبيس زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

 : ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٔٛاضزي وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ اٞساف ظيط اقبضٜ وطز. ثيكتطي ٔي ثبقٙس

  (ٞسف پيكٍيطا٘ٝ)وبٞف زض ٘طخ قجٝ حٛازث 

 (ٞسف انالحي) (پيٕب٘ىبض/ ٘يطٚٞبي قطوت)وبٞف زض ٘طخ حٛازث 

  (اٞساف انالحي)وبٞف زض تٗساز ثيٕبضي ٞبي ٘بقي اظ وبض 

 وبٞف زض ؾطا٘ٝ ٔهطف ا٘طغي 

 افعايف ٔيعاٖ تفىيه پؿٕب٘سٞب 

 ٜوبٞف تِٛيس پؿبة ٞبي ٟٔبض ٘كس 

  اي ٝ  وبٞف ٔيعاٖ تِٛيس ٌبظٞبي ٌّرب٘

  ـ ٞبي  (پيكٍيطا٘ٝ) HSEافعايف ؾطا٘ٝ آٔٛظ

 

 هؼئَليت ّب -6

زض ايٗ ثرف ٔؿئِٛيت ٚ پبؾرٍٛيي وّيٝ افطازي وٝ فٗبِيت ايكبٖ ثط ٔٛيٖٛبت ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ 

ظيؿت تبحيط ٌصاض اؾت ثبيس ٔكرم ٚ تٗطيف قٛز، زض ايٗ ٔيبٖ ٔؿئِٛيت ٚ پبؾرٍٛيي انّي ثط ٖٟسٜ ٔسيط 

ٕٞچٙيٗ الظْ اؾت زض ٔٛضز ٞط قغُ تفٛيى اذتيبضات زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ . ٖبُٔ قطوت پيٕب٘ىبض ٔي ثبقس

HSEٕٞچٙيٗ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔؿئِٛيت ٞبي پيٕب٘ىبضاٖ ٘يع زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ .  وبٔالً ٔكرم ٌطززHSE زض 

 : ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٔؿئِٛيت ٞبي شيُ ثبيس ٔكرم قٛز. ٞبي ايكبٖ اقبضٜ وطز  لجبَ فٗبِيت

m

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com

Mehdi
Rectangle

Mehdi
Rectangle



                                                                                    
 

 

6 

  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 ُٔٔؿئِٛيت وّي ٚ ٟ٘بيي ٚ قرم پبؾرٍٛ زض ثطاثط ٔطارٕ لب٘ٛ٘ي زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ : ٔسيط ٖبHSE 

 .  ٔي ثبقس………………ثط ٖٟسٜ ٔسيط ٖبُٔ قطوت 

 ٜٔسيط پطٚغ 

 ٜؾطپطؾت وبضٌب 

  َٛٔؿئHSE 

  (ؾطپطؾت)ؾط وبضٌط 

  ٖٞب ٚ وبضٌطاٖ)وبضوٙب ٗ  (قبُٔ وبضقٙبؾبٖ، تىٙيؿي

 پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي 

 

 

 

 

 

 (HSE)چبست ػبصهبًي پشٍطُ  -7

 ٘يع زض آٖ HSE ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ پبؾد ٌٛيي ٘ؿجت ثٝ HSEزض ايٗ ثرف چبضت ؾبظٔب٘ي پطٚغٜ ٚ ربيٍبٜ 

 :ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٔي تٛاٖ ثٝ چبضت شيُ اقبضٜ زاقت. ٔكرم ٔي قٛز
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 HSEهذيشيت سيؼل  -8

 ثكٕبض ٔي ضٚز ٚ زض ايٗ ثرف ؾبظٔبٖ ثبيس HSEٔسيطيت ضيؿه زض پطٚغٜ ثٝ ٖٙٛاٖ لّت ؾيؿتٓ ٔسيطيت 

 ذٛز ضا زض ٔطاحُ ٔرتّف ارطاي پطٚغٜ ٔكرم ٕ٘بيس اِجتٝ الظْ ٘يؿت وٝ وُ HSE٘حٜٛ ٔسيطيت ضيؿه 

ٝ اي رساٌب٘ٝ زاقت ٚ زض ا يٗ ثرف ثٝ آٖ اضربٔ زاز ايٗ . ضٚـ زض ايٗ َطح اقبضٜ قٛز ٚ ٔي تٛاٖ ثطا ي آٖ ضٚي

 :ضٚيٝ ثبيس قبُٔ لؿٕت ٞبي شيُ ثبقس

 ٔٗطفي تيٓ اضظيبثي ضيؿه .1

 (ايٕٙي، ثٟساقتي ٚ ظيؿت ٔحيُي)ثرف قٙبؾبيي ٔربَطات قبُٔ زؾتٝ ثٙسي ا٘ٛأ ٔربَطات  .2

 HAZOP ٚ EIA ٚ يب JSAٚ ضٚـ قٙبؾبيي آٟ٘ب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ اؾتفبزٜ اظ تىٙيه 

ٚ تٗييٗ  (رٙجٝ ٚ ٚذبٔت ٘بقي اظ آٟ٘ب/ تطويت ٔيعاٖ احتٕبَ ٚلٛٔ ذُط)٘حٜٛ اضظيبثي ضيؿه  .3

 ٚ تٛا٘بيي ٞبي ٔبِي ٚ HSEٔيعاٖ ضيؿه غيط لبثُ پصيطـ ثطاي ؾبظٔبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ذٍ ٔكي 

 .تىِٙٛٛغيىي ٚ اِعأبت لب٘ٛ٘ي

٘حٜٛ وٙتطَ ٚ رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ضيؿه ٚ ٕٞچٙيٗ زض ٘ٓط ٌطفتٗ تٕٟيساتي ثطاي وبٞف احطات  .4

 .٘بقي اظ ثطٚظ تهبزفي ضٚيسازٞب

 

 الضاهبت قبًًَي ٍ اػتبًذاسدّب -9

  ضا زض پطٚغٜ ٔكرم ٚ زض اذتيبض افطاز شيٙفٕ HSEپيٕب٘ىبض ثبيس اِعأبت لب٘ٛ٘ي لبثُ وبضثطز زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ 

ايٗ لٛا٘يٗ قبُٔ لٛا٘يٗ ّٔي ٚ لٛا٘يٗ ؾبظٔبٖ ٟٔٙسؾي ٚ . وٝ ْٔٛف ثٝ ضٖبيت آٟ٘ب ٔي ثبقٙس، لطاض زٞس

ايٗ لٛا٘يٗ ثبيس تحت وٙتطَ ثٛزٜ ٚ ٕٞٛاضٜ آذطيٗ ٚيطايف آٟ٘ب زض اذتيبض افطاز . ٖٕطاٖ قٟط تٟطاٖ ٔي ثبقس

ثٟتط اؾت رٟت ؾِٟٛت اؾتفبزٜ اظ لٛا٘يٗ رسِٚي تٟيٝ قس ٚ اَالٖبتي ٔكبثٝ شيُ زض آٖ زضد . لطاض ٌيطز

: ٌطزز
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

ِ اي اص الضام قبًًَي عٌَاى قبًَى تبسيخ تصَيت قبًَى  هحل مبسثشد دس پشٍطُ خالص

09/06/81 

آييٗ ٘بٔٝ حفبْتي 

وبضٌبٜ ٞبي 

 ؾبذتٕب٘ي

ايٗ آييٗ زض ذهٛل 

ٔمطضات، ٔبقيٗ آالت ٚ 

تزٟيعات ؾبذتٕب٘ي، 

ٚؾبيُ زؾتطؾي ٔٛلت 

، (زاضثؿت ٚ ٘طزثبٖ)

ترطيت ٚ ٌٛز ثطزاضي، 

حفط چبٜ ٞبي آة ٚ 

فبيالة، ؾبذت ٚ ثط پب 

ٕ٘ٛزٖ اؾىّت ٞبي فّعي ٚ 

ثتٛ٘ي ٚ ا٘جبض وطزٖ ٔهبِح 

 .ٚ ٔمطضات ٔتفطلٝ ٔي ثبقس

وّيٝ وبضٌبٜ ٞبي 

ؾبذتٕب٘ي لبثُ وبضثطز 

 زض پطٚغٜ

 

 HSEاِعأبت 

پيٕب٘ىبضاٖ 

وّيٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات 

 زض حٛظٜ HSEٖٕٛٔي 

ٞبي ٖٕطا٘ي  پطٚغٜ

ٞبي  زض ٔٛضز وّيٝ پطٚغٜ

. ٖٕطا٘ي وبضثطز زاضز

 

ٕٞچٙيٗ زض نٛضتيىٝ الظْ اؾت وّيٝ افطاز شيٙفٕ زض ؾبيت اظ لٛا٘يٗ ذبني ثٝ نٛضت ٖٕٛٔي تجٗيت وٙٙس 

 :زض ايٗ ثرف ثٝ آٖ اقبضٜ ٔي قٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ

 .وّيٝ افطازي وٝ لهس ٚضٚز ثٝ ؾبيت ضا زاض٘س الظْ اؾت زٚضٜ ٞبي ٖٕٛٔي ايٕٙي ضا ثٍصضا٘ٙس .1

ُ ٞبي ٔكرم قسٜ ٕٔٙٛٔ اؾت .2  .اؾتٕٗبَ زذب٘يبت ثزع زض ٔح

  ثطؾٙس ٚ غيطHSEٜوّيٝ تزٟيعات ٚ ٔبقيٗ آالت ٚضٚزي ثٝ ؾبيت ٔي ثبيؿتي ثٝ تبييس ٚاحس  .3
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 صالحيت، آهَصؽ ٍ آگبّي -10

 صالحيت- 10-1 

 HSE تبحيط ٌصاض اؾت ٚ يب ٔي تٛا٘س پيبٔسٞبي HSEوّيٝ افطازي وٝ فٗبِيت ايكبٖ زض ظٔيٙٝ ٔؿبئُ ٔطتجٍ 

نالحيت ثبيس . زاقتٝ ثبقس ثبيس نالحيت ايكبٖ زض ذهٛل أٛضي وٝ ثٝ ايكبٖ ٔحَٛ ٔي ٌطزز احجبت ٌطزز

 :زض ٔٛاضز ظيط زض ٔكرم قٛز

 تٛا٘بيي ٞبي فطزي 

 ٟٝٔبضت ٞبي ثسؾت آٔسٜ اظ َطيك تزطث 

 زا٘ف اوتؿبثي 

پيٕب٘ىبض ثبيس زض ايٗ ثرف ضٚـ ذٛز ضا ثطاي تبييس نالحيت افطاز آٖ اظ زائٓ ٚ ٔٛلت، ضؾٕي ٚ يب پيٕب٘ي زض 

ـ ٞبي تٗييٗ نالحيت ٖجبضتٙس اظ. ثسٚ اؾترساْ ٚ يب زض ٍٞٙبْ تغييط قغُ ايكبٖ زض ٘ٓط ثٍيطز  :ضٚ

 تحّيُ ٘ٓبْ ٔٙس اِعأبت ٔطتجٍ ثب ْٚبيف 

 ٗاضظيبثي ّٖٕىطز افطاز زض ٔمبيؿٝ ثب ٔٗيبضٞبي ٔٗي 

 قٛاٞس ٔؿتٙس قسٜ نالحيت ٞبي افطاز 

 ٞبيي ثطاي اضظيبثي ٔزسز زٚضٜ اي ٝ  ثط٘بٔ

ٝ ٞبي ٚيػٜ ٚ  ٔخالً زض ذهٛل قغُ ضا٘ٙسٌبٖ رطحميُ ٖالٜٚ ثط ؾالٔت وبُٔ رؿٕي ٚ ضٚحي، زاقتٗ ٌٛاٞيٙبٔ

 .زاقتٗ تزطثٝ وبفي زض ذهٛل حُٕ ٚ ربثزبيي ثبض اِعاْ قٛز

 

آهَصؽ -10-2

ـ ٞبي آٔٛظقي ضا ٔسٖٚ ٕ٘بيس ـ ٞب . ؾبظٔبٖ ثبيس ثطاي افعايف ؾُح نالحيت ٞبي اوتؿبثي افطاز ضٚ ايٗ آٔٛظ

ايٗ . ٔي ثبيؿت ثط اؾبؼ ْٚبيف ٔحِٛٝ نٛضت پصيطز ٚ ؾٛاثك ٔطثٌٛ ثٝ زٚضٜ  ٘يع حجت ٚ ٍٟ٘ساضي قٛز

ٕٞچٙيٗ ثبيس احط . زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي اظ َطيك ثطلطاضي زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ضؾٕي ٚ يب حيٗ وبض ا٘زبْ پصيطز

 .ثركي ايٗ زٚضٜ  ٞبي آٔٛظقي ٚ أىبٖ ثٟجٛز آٟ٘ب ثطضؾي قٛز
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

آهَصؽ ًيشٍّبي جذيذ الَسٍد -10-2-1  

 HSEوّيٝ ٘يطٚٞبي رسيس اِٛضٚز آٖ اظ پيٕب٘ي ٚ يب ضؾٕي ٔي ثبيؿتي پيف اظ ٚضٚز ثٝ ؾبيت زٚضٜ ٞبي 

ٔطثٌٛ ثٝ لٛا٘يٗ ؾبيت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔطتجٍ ثب وبض ذٛز ضا ٌصضا٘سٜ ٚ ؾٛاثك ٔطثٌٛ ثٝ آٖ ٍٟ٘ساضي قٛز زض غيط 

 .ايٙهٛضت ثبيس اظ ٚضٚز ٚ قطٚٔ ثٝ وبض ايكبٖ زض ؾبيت رٌّٛيطي قٛز

ـ ٞب ٔي تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز شيُ ثبقس  :ايٗ آٔٛظ

 لٛا٘يٗ اؾتفبزٜ اظ تزٟيعات حفبْت فطزي 

  لٛا٘يٗ ٔطتجٍ ثب ٔزٛظٞبي ا٘زبْ ّٖٕيبت 

  ٞبي ٔزبظ ثطاي تطزز ُ  لٛا٘يٗ ٔطتجٍ ثب تطزز زض ؾبيت ٚ ٔح

 ٍٔٛاضز ٔطتجٍ ثب قطايٍ ايُطاضي زض ؾبيت ٚ ْٚبيف افطاز زض ظٔبٖ ثطٚظ ايٗ قطاي 

 ٔٛاضز ٔطتجٍ ثب ٔسيطيت پؿٕب٘سٞب زض ؾبيت 

  ُانَٛ ٔطتجٍ ثب ٔؿبئHSEذبل افطاز  

ثطاي افطاز ثبظزيس وٙٙسٜ اظ ؾبيت ٘يع الظْ اؾت پيف اظ ٚضٚز ثٝ ٔحَٛٝ ؾبيت آٔٛظـ تٛريٟي ثطٌعاض : تَجِ

 . قسٜ ٚ ايكبٖ ٘ؿجت ثٝ ٔربَطات ؾبيت ٚ ٔحسٚزٜ ٔزبظ تطزز تٛريٝ قٛ٘س

 

ُ اي)جلؼبت پيؾ اص ؿشٍع عوليبت -10-2-2    (جعجِ هحبٍس

ؾط )، ٞط ضٚظ نجح لجُ اظ قطٚٔ وبض ثٝ ٔٛلٕ  يب ؾطپطؾتبٖ وبضٌبHSEٜايٗ ٘ٛٔ آٔٛظـ ثبيس تٛؾٍ ٔؿئَٛ 

 . ثطٌعاض قٛز (ٚلت

 :تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز شيُ ثبقس ٔٛيٖٛبت ٔٛضز ثحج ٔي

 : هقذهِ (1

 تٛييح اٞساف اظ ا٘زبْ وبض، قٙبؾبيي ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔطاحُ ا٘زبْ وبض 

 : سٍؽ اًجبم مبس (2

  ٖٚتٛييح ضٚـ ا٘زبْ وبض ٔس 
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 تٗييٗ ايٙىٝ ٞطٌبْ چٍٛ٘ٝ ثبيس ا٘زبْ قٛز 

  تٗييٗ ٚ تكطيح وّيٝ السأبت احتيبَي الظْ، ِعْٚ اذص پطٚا٘ٝ ا٘زبْ ّٖٕيبت، تؿت ٞبي الظْ پيف اظ

 . قطٚٔ ثٝ وبض ٚ غيطٜ

 ٕٗقٙبؾبيي وّيٝ زؾتطؾي ٞب ٚ ذطٚري ٞبي اي 

 : هحيظ اًجبم مبس (3

 تبحيط پصيطي اظ قطايٍ رٛي زض فًبي ثبظ ٔحُ ا٘زبْ ّٖٕيبت 

 ِٛاظْ حفبْت قرهي ٔٛضز ٘يبظ 

  ٍٞبي الظْ زض ذهٛل ٔٛارٟٝ ثب ٖٛأُ ظيبٖ آٚض ٔحي ٌ وبض زض فًبٞبي ؾط پٛقيسٜ ٚ ثؿتٝ ٚ احتيب

ْ ٞب، ؾط ٚ نسا ٚ تٟٛيٝ ٘بلم ٚ يب ٖسْ  وبض اظ لجيُ ٔٛارٟٝ ثب ٌطٔب ٚ ضَٛثت قسيس، ٌطز ٚ غجبض، فيٛ

 ٚرٛز تٟٛيٝ

 إَيٙبٖ اظ ٚرٛز ضٚقٙبيي وبفي زض ٔحُ وبض 

 :خغشات ٍ مٌتشل ّب (4

  ُٝ٘ٔطح وطزٖ تٕبْ حفبْت ٞبي ٔىب٘يىي ٚ اِىتطيىي ٔٛضز ٘يبظ، تٕبٔي اِعأبت ليس قسٜ زض پطٚا

 ا٘زبْ ّٖٕيبت 

 ٕٗإَيٙبٖ يبفتٗ اظ ا٘زبْ ٔحسٚز ؾبظي ٞب ٚ رساؾبظي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي زؾتطؾي ٞبي اي 

 تبويس ثط ايٗ ٔٛيٛٔ وٝ ٞيچ فٗبِيتي ٘جبيس پيف اظ ايٕٗ ؾبظي ّٖٕيبت نٛضت پصيطز 

 زض ربيي وٝ الظْ ثبقس اضظيبثي ضيؿه پيف اظ ا٘زبْ ّٖٕيبت نٛضت پصيطز. 

 تجْيضات (5

  ٕٗإَيٙبٖ اظ ايٙىٝ تزٟيعات نحيح زض زؾتطؼ ٞؿتٙس ٚ ٕٞچٙيٗ ايٗ تزٟيعات لبثُ اؾتفبزٜ ٚ اي

 .ايٗ ٔٛيٛٔ قبُٔ تزٟيعات ايٕٙي ٔٛضز ٘يبظ ٘يع ٔي ثبقس. ٞؿتٙس

 ثبظٍ٘طي تٕبْ ٔٛاز ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ ٔكرهبت ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب 

 ٜقٙبؾبيي ٞط ٌٛ٘ٝ ٔبزٜ قيٕيبيي ٔٛضز اؾتفبز 
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 إَيٙبٖ اظ ٚرٛز ٚ تفٟيٓ ثطٌٝ اَالٖبت ايٕٙي ٔبزٜ قيٕيبيي 

 ٍجَد هعبسضبت دس ٌّگبم اًجبم عوليبت (6

 قٙبؾبيي فٗبِيت ٞبي زيٍطي وٝ ٕٔىٗ اؾت زض ٔحُ ا٘زبْ ّٖٕيبت ا٘زبْ قٛز. 

 ثطضؾي احتٕبَ ثطٚظ تٗبضو زض ٍٞٙبْ ا٘زبْ ّٖٕيبت 

 اي وٝ ثبيس ا٘زبْ قٛز ٝ  .تكطيح ٞطٌٛ٘ٝ الساْ پيكٍيطا٘

 هَضَعبت ديگش (7

  ثزع ٔٛاضز شوط قسٜ زض ثبال ٔي تٛاٖ ٔٛاضز زيٍطي ضا ٘يع ثط حؿت ٔٛضز زض ٍٞٙبْ آٔٛظـ پيف اظ

 قطٚٔ وبض ُٔطح ٕ٘ٛز ٔخالً حٛازث قىُ ٌطفتٝ زض حيٗ ا٘زبْ ّٖٕيبت ٔكبثٝ

ٝ اي وٝ ثبيس ثٝ آٖ تٛرٝ قٛز ايٗ اؾت وٝ ايٗ زٚضٜ ثبيس ثؿيبض وٛتبٜ ثٛزٜ ٚ تطريحبً اظ   زليمٝ تزبٚظ 15٘ىت

 .٘ىٙس ٚ ثبيس ثٝ َٛض ضٚظٔطٜ ثطاي افعايف آٌبٞي وبضوٙبٖ تىطاض قٛ٘س ٚ ؾٛاثك آٖ حجت ٚ ٍٟ٘ساضي قٛز

 

 استجبعبت ٍ هـبسمت -11

ـ ٞبي ارطايي ضا زض ظٔيٙٝ اضتجبَبت ٚ ٔكبضوت ثٝ قطح شيُ زض ٘ٓط ثٍيطز  :پيٕب٘ىبض ثبيس ضٚ

  HSEاضتجبَبت زاذّي ٔخالً ٘حٜٛ ٌعاضـ زٞي زض ذهٛل ذُطات ٔبثيٗ افطاز ؾبيت ٚ ٚاحس  .1

 HSEٔكرم قٛز ٚ يب ٔكبضوت زازٖ ايكبٖ زض قٙبؾبيي ٔغبيطت ٞبي 

 اضتجبَبت ذبضري .2

  ٗٞبي لبٖ٘ٛ ٌصاض رٟت ثطٚظ آٚضي لٛا٘ي ٖ اضتجبٌ ثب ٔطارٕ لب٘ٛ٘ي ٔخالً ٘حٜٛ اضتجبٌ ثب ؾبظٔب

 .ٔكرم قٛز

  اضتجبَبت ثب پيٕب٘ىبضاٖ ٔخالً ٘حٜٛ اضائٝ ٔغبيطت ٞبيHSE ٔطتجٍ ثب پيٕب٘ىبض ٚ چٍٍٛ٘ي 

 پيٍيطي رٟت ضفٕ آٟ٘ب

  اضتجبٌ ثب وبضفطٔب ٔخالً قطوت زض رّؿبت وبضفطٔب ٚ ٌطفتٗ پطٚا٘ٝ ا٘زبْ ّٖٕيبت زض نٛضت

 اِعاْ ٚ نسٚض تٛؾٍ وبضفطٔب

 اضتجبٌ ثب َطف ٞبي شي ٘فٕ ٔخالً ٘حٜٛ پصيطـ ثبظزيس وٙٙسٌبٖ زض ؾبيت 
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 

 (مبس ثْذاؿت ٍ فٌي حفبظت مويتِ) HSEمويتِ - 11-2 

 ٚ وبضٌبٜ زض HSE ٔمطضات ارطاي حؿٗ ثط ٘ٓبضت ٚ وبضفطٔبيبٖ ٚ وبضٌطاٖ ٔكبضوت تبٔيٗ ثٝ ٔٙٓٛض

 ٚ حفّ وبض ٚ ثطٚظ پيبٔسٞبي ظيؿت ٔحيُي ٘بُّٔٛة، اظ ٘بقي ثيٕبضيٟبي ٚ حٛازث پيكٍيطي اظ ٕٞچٙيٗ

ٍ ٞبي ؾبظي ؾبِٓ ٚ وبضٌطاٖ ؾالٔتي اضتمبء  وٕيتٝ ٘بٔٝ وبض، ٚ ٕٞچٙيٗ رٟت ضٖبيت آئيٗ ٘بٔٝ آييٗ ٔحي

ٝ  ثٟساقت ٚ فٙي حفبْت  زض وبضٌبٜ ٞبي ٘بٔٝ آئيٗ ايٗ زض ٔٙسضد ٔمطضات ٚ يٛاثٍ ضٖبيت ثب HSE وبض، وٕيت

ٖالٜٚ ثط اًٖبي شوط قسٜ زض آئيٗ ٘بٔٝ فٛق افطاز زيٍطي ٘يع ثط حؿت ٔٛضز ٔي تٛا٘ٙس زض . اؾت اِعأي وكٛض

 .ايٗ وٕيتٝ حًٛض يبثٙس

 

 

  ٍ مٌتشل آًْبHSEهؼتٌذات  -12

، وّيٝ ٔؿتٙساتي وٝ زض َطح ثٝ آٖ اضربٔ زازٜ قسٜ اؾت ٚ يب وّيٝ ؾٛاثك HSEزض ايٗ لؿٕت اظ َطح 

ٔطتجٍ ٔي ثبيؿتي ٔؿتٙس قسٜ ٚ تحت وٙتطَ لطاض ثٍيطز ِيؿت ٔي ٌطزز ثٟتط اؾت زض ايٗ لؿٕت رسِٚي 

 :ٔب٘ٙس رسَٚ شيُ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

 

 ٚيطايف تبضيد تهٛيت ٖٙٛاٖ ٔسضن وس ٔسضن

 138x/xx/xx x ذٍ ٔكي 

 

 مٌتشل عوليبت -13

  تجْيض ٍ ثشچيذى مبسگبُ-13-1 

 ا٘زبْ  ّٖٕيبت ٚ تساضوبتي وٝ ثبيس ثهٛضت ٔٛلت ثطاي زٚضٜ ارطايتٖجبضت اؾت اظ السأب :تجْيض مبسگبُ

 .قٛز تب آغبظ ٚ ا٘زبْ زازٖ ّٖٕيبت ٔٛيٛٔ پيٕبٖ َجك ؾٙس ٚ ٔساضن پيٕبٖ ٔيؿط قٛز

 : ٔي تٛا٘س ثبقستزٟيع وبضٌبٜ قبُٔ ٔٛاضز ظيط
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 ػبختوبى پـتيجبًي .1

 تٕٗيطٌبٜ، ثطق ٚ تبؾيؿبت آٍٞٙطي 

 ٗزؾتٍبٜ ٞبي تِٛيس ثت 

 اَبق ٞبي غ٘طاتٛض 

 ٔٙبثٕ آة 

 ا٘جبضٞبي ضٚثبظ 

 تبٔيٗ تزٟيعات ايٕٙي ٚ حفبْتي 

 ٔربظٖ ؾٛذت 

  َٝٛٞبي ثطق ضؾب٘ي، آثطؾب٘ي ثٝ وّيٝ ٘مبٌ ٔح ٓ  ؾيؿت

 حٕبْ ٚ ؾطٚيؽ ٞبي ثٟساقتي رٟت ٘يطٚٞب 

 ؾيؿتٓ رٕٕ آٚضي فبيالة ٚ ؾجتيه تب٘ه 

 ِٝؾيؿتٓ رٕٕ آٚضي ظثب 

 ػبختوبى عوَهي .2

  (وب٘ىؽ)زفبتط ازاضي حبثت ٚ ٔتحطن 

 ذٛاثٍبٜ ٞبي وبضٌطي ٚ وبضٔٙسي ٚ يب ٟٕٔب٘ؿطاٞب 

 ا٘جبض ؾطپٛقيسٜ ٚ يب ا٘جبض ٔٛاز غصايي 

 ٞبي غصا ذٛضي وبضٔٙسي ٚ وبضٌطي ٗ  آقپعذب٘ٝ ٚ ؾبِ

 هحَعِ ػبصي .3

 ٌبظ ٚ ٔربثطات ٔٛضز ٘يبظ ، ثطق،ٞبي اظ وبضٌبٜ اؾت وٝ زض آٖ آة  ٔحُ يب ٔحُ:ٍسٍدي مبسگبُ .4

 .قٛز وبض تبٔيٗ ٔي

 .وٙس ٞبي ٔٛرٛز وكٛض ضا ثٝ وبضٌبٜ ٔتهُ ٔي  ضاٞي اؾت وٝ يىي اظ ضاٜ:ساُ دػتشػي .5

 .قٛز ٞبي اؾت وٝ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٔحُ ارطاي ّٖٕيبت احساث ٔي  ضاٜ:ّبي ػشٍيغ ساُ .6
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 ا٘جبض ٔٛاز ٔٙفزطٜ ،يٝا ٔحُ لط، ٔٙبثٕ آة،ي ٞؿتٙس وٝ ٔٗبزٖ ٔهبِحيٞب  ضاٜ:ّبي استجبعي ساُ .7

 .وٙس ٞبي زيٍط ثٝ ٔحُ ارطاي ّٖٕيبت ٔتهُ ٔي ٚ ٔب٘ٙس آٖ ضا ثُٛض ٔؿتميٓ يب ثٛاؾُٝ ضاٜ

ضاٞي اؾت وٝ ثطاي تبٔيٗ تطزز ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٖٕٛٔي وٝ لجالً اظ ٔؿيط ٔٛرٛز ا٘زبْ : ساُ اًحشافي .8

 . احساث قٛز،قس أب ثٝ ّٖت ا٘زبْ ّٖٕيبت ٔٛيٛٔ پيٕبٖ لُٕ قسٜ اؾت ٔي

 ، ذبضد وطزٖ ٔهبِح، تبؾيؿبت ٚ ؾبذتٕبٟ٘بي ٔٛلت، ٖجبضت اظ رٕٕ آٚضي ٔهبِح:ثشچيذى مبسگبُ

 تؿُيح ٚ تٕيع وطزٖ ٚزض نٛضت ِعْٚ ثٝ قىُ اَٚ ، ٔبقيٗ آالت ٚ زيٍط تساضوبت اظ وبضٌبٜ،تزٟيعات

 .ٞبي تحٛيّي ٞب ٚ ٔحُ ثطٌطزا٘سٖ ظٔيٗ

 الظْ اؾت وّيٝ اِعأبت ايٕٙي، ثٟساقتي ٚ ظيؿت ٔحيُي ٔطتجٍ ثب ارطاي HSEزض ايٗ ثرف اظ َطح 

ٞطيه اظ ٔٛاضز فٛق پيف ثيٙي ٌطزز، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٘حٜٛ تبٔيٗ ثطق ٔهطفي ٚ ٘ىبت ايٕٙي ٔطتجٍ ثب آٖ ٚ 

يب ٘ىبت ايٕٙي ٚ ظيؿت ٔحيُي زض ذهٛل ربٕ٘بيي ٔربظٖ ؾٛذت ٚ رٌّٛيطي اظ ٘كت آٟ٘ب ثبيس زض ايٗ 

 .ٔطحّٝ پيف ثيٙي ٌطزز

ِ ّبي خجشي، هَاًع ٍ ّـذاسّب - 13-2  عالئن ايوٌي، ًـبً

 ؾُحي اؾت اؾتب٘ساضز ٔتكىُ اظ وّٕبت، ٖجبضات ٚ تهبٚيطي ثطاي ٞكساض ٚ اٖالْ ذُط ثٝ :عالين ايوٌي

وبضٌطاٖ يب ؾبيط افطازي وٝ ثٝ ٘حٛي زض ٔٗطو ذُطات ثبِمٜٛ ٚ ثبِفُٗ ٔحيٍ وبض ٔي ثبقٙس، يب حبٚي 

ٞبي ايٕٙي ثٝ آ٘بٖ زض  تٛييحبتي زض ٔٛضز ٖٛالت ٚ پيبٔسٞبي حبنُ اظ آٖ ذُطات ٚ يب ثيبٍ٘ط زؾتٛضإُِٗ

ٞبي ذُط٘بن ثٛزٜ وٝ ايٗ ٖاليٓ ثهٛضت زائٕي ٚ ٌبٞي ثهٛضت ٔٛلت زض  ظٔيٙٝ چٍٍٛ٘ي فطاض اظ ٔٛلٗيت

ٝ ٞبي وبضي ٘هت ٔي قٛ٘س لؿٕت . ٞبي ٔرتّف وبضٌبٜ ٚ زض حيٗ پطٚؾ

ٞبي ظيط  ٞب ثٝ ٌطٜٚ ٌيطي ضً٘  تبثّٛي ٖاليٓ ايٕٙي ثطاؾبؼ ٘ٛٔ پيبْ ٚ ثىبض:تقؼين ثٌذي عالين ايوٌي

: تمؿيٓ ثٙسي ٔي قٛ٘س

  ٚ ٞكساض زٞٙسٜٖاليٓ ذُط .1

 ثبظزاض٘سٜٖاليٓ  .2

ٞبي ايٕٙي   زؾتٛضإُِٗ اَالٖبت ٖٚاليٓ .3
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 زؾتٛضي ٚ اِعاْ آٚضٖاليٓ  .4

 ٖالئٓ ٔطثٌٛ ثٝ آتف ٘كب٘ي .5

 ٔي تٛاٖ يٕٗ اقبضٜ ثٝ زؾتٛض إُِٗ ٖالئٓ ايٕٙي زض وبضٌبٜ ثٝ َٛض HSEزض ايٗ ثرف اظ ثرف َطح 

ٔرتهط ايٗ زؾتٛض إُِٗ ضا تكطيح ٕ٘ٛز، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٘ىبتي وٝ ٔي تٛاٖ زض ايٗ زؾتٛض إُِٗ پيف ثيٙي 

ٕ٘ٛز ٔي تٛا٘س قبُٔ اؾتب٘ساضز ٔطرٕ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٖالئٓ ايٕٙي ثبقس وٝ زض ايطاٖ آئيٗ ٘بٔٝ ٖالئٓ ايٕٙي 

ٝ ٞب شوط ٌطزز ٔخالً زض ٔحّي وٝ اؾتٕٗبَ زذب٘يبت ٕٔٙٛٔ  زض وبضٌبٜ اؾت ٚ يب وبضثطز ٞطيه اظ ٖالئٓ ٚ ٘كب٘

ٝ ٞبي تطافيىي زض ٔؿيطٞب ٚ يب ٖالئٓ ٕ٘بيكٍط  اؾت ثبيس اظ چٝ ٖالٔتي اؾتفبزٜ قٛز ٚ يب وبضثطز ٖالئٓ ٚ ٘كب٘

ٔؿيطٞب ذطٚد ايُطاضي ٚ يب تزٕٕ ايٕٗ زض ؾُح وبضٌبٜ ٚ يب زض ذهٛل ٚيٛح ٖالئٓ ٚ ٔحُ ٘هت آٟ٘ب 

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ زؾتٛض إُِٗ ٔؿئِٛيت ٞب اظ لجيُ ٔؿئِٛيت ٘هت ٚ ٔؿئِٛيت ٘يطٚٞب ٚ . ٔي تٛاٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ثرف الظْ اؾت زض ٔٛضز اؾتفبزٜ . پيٕب٘ىبضاٖ زض لجبَ ايٗ ٖالئٓ ٘يع الظْ اؾت ٔكرم ٌطزز

 .اظ ٔٛإ٘ ٚ تزٟيعات ٞكساض زٞٙسٜ ٚ وبضثطز آٟ٘ب ٘ىبتي ٔكرم ٌطزز

ٝ ٞبي ايٕٙي افطاز ضا زض  ثطاثط ٔربَطات حفبْت ٕ٘ي وٙس  ثبيس ٕٞٛاضٜ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛرٝ زاقت وٝ ٖالئٓ ٚ ٘كب٘

ٚ تٟٙب ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٞكساض زٞٙسٜ ٚ يبزآٚضي وٙٙسٜ ثٝ وبض ٔي ضٚز ٚ زض وٙبض آٟ٘ب الظْ اؾت السأبت وٙتطِي 

 .ٔٙبؾت زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

تجْيضات حفبظت فشدي  - 13-3

آٚض زض ٔحيٍ وبض زض وٙبض ٔٛاضزي چٖٛ ذُطات حطيك،                    ا٘فزبض  رٟت پيكٍيطي اظ حٛازث ٘بقي اظ ٖٛأُ ظيبٖ

ضٚ تالـ زض ضاؾتبي حصف ٚ وبٞف  ٚ غيطٜ الظْ اؾت السأبت وٙتطِي ٔٙبؾجي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز؛ اظ ايٗ

أب ّٖيطغٓ تالقٟبي فطاٚا٘ي وٝ زض ايٗ . ذُطات ثٝ يىي اظ اِٚٛيتٟبي ؾبظٔبٟ٘بي أطٚظي تجسيُ قسٜ اؾت

قٛ٘س ٚ احتٕبَ ثطٚظ حٛازث ٕٞٛاضٜ ٚرٛز  َٛض وبُٔ حصف ٕ٘ي ٌيطز، ٞيچٍبٜ ذُطات ثٝ ضاؾتب نٛضت ٔي

 . زاضز

. ٌيطز نٛضت ٔي (ٔحُ ايزبز، ٔؿيط ا٘تمبَ ٚ ٔحُ زضيبفت)َٛض وّي زض ؾٝ ٔطحّٝ  حصف يب وبٞف ذُطات ثٝ

ٌصاضي ٚ ايعِٚٝ وطزٖ تزٟيعات  تغييط زض َطاحي تزٟيعات ٚ فطايٙسٞب، ربيٍعيٙي ٔٛاز ٚ ضٚقٟبي تِٛيس، حفبِ
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

زض ايٗ ٔيبٖ اؾتفبزٜ اظ تزٟيعات . اظ رّٕٝ فٗبِيتٟب زض ضاؾتبي ٔٛارٟٝ ثب ذُطات زض ٔحيٍ وبض ٞؿتٙس... ٚ 

ثٝ ز٘جبَ ِحبِ ٕ٘ٛزٖ تساثيط حفبْتي ) آخشيي عبهل مبٌّذُ ؿذت اثشات حبدثِحفبْت فطزي ثٝ ٖٙٛاٖ 

ايٗ . تزٟيعات حفبْت فطزي ضاحت ٘جٛزٜ ٚ ثبٖج وبٞف ّٖٕىطز افطاز ٔي قٛ٘س. إٞيت ذبني زاضز (ٔرتّف

الساْ وٙتطِي ثٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ ثبٖج حصف ذُط ٘كسٜ ٚ زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز پيبٔسٞبي ٘بقي اظ ٔٛارٟٝ ثب ذُط 

ا٘تربة نحيح، تزٟيعات حفبْتي ٔتٙبؾت ثب ٘ٛٔ وبض، اؾتفبزٜ زضؾت اظ تزٟيعات، ٔطالجت ٚ . وبٞف ٔي زٞس

ٞبي حفبْتي ٚ پيكٍيطا٘ٝ ٞط ؾبظٔبٖ زض ٘ٓط  ٍٟ٘ساضي ٔٙبؾت اظ رّٕٝ ٔٛاضزي ٞؿتٙس وٝ ثبيس زض ثط٘بٔٝ

 .ٌطفتٝ قٛ٘س

ٝ اي اظ ٘حٜٛ قٙبؾبيي، تبٔيٗ، تٛظيٕ ٚ وٙتطَ HSEزض ايٗ ثرف اظ َطح   ٘يع ٔي تٛاٖ يٕٗ تكطيح ذالن

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ . ِٛاظْ اؾتحفبْي فطزي ُٔبِت ضا ثٝ زؾتٛضإِّٗي وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ تٟيٝ قسٜ اؾت اضربٔ زاز

ٔي تٛاٖ ثٝ اضتجبٌ اضظيبثي ضيؿه ٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ تزٟيعات حفبْت فطزي ٔٛضز ٘يبظ اقبضٜ ٕ٘ٛز ٚ يب ثٝ ا٘ٛأ 

ٝ ثٙسي ٞبي آٟ٘ب اقبضٜ زاقت ٚ ٘يع زض ٔٛضز ٔبتطيؽ قغُ ٚ ٘حٜٛ اذتهبل ِٛاظْ  تزٟيعات ايٕٙي ٚ زؾت

زض ايٗ ثرف ٔي تٛاٖ زض ٔٛضز زٚضٜ ٚ ٔست ظٔبٖ اؾتفبزٜ . حفبْت فطزي ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ٞط قغُ اقبضاتي زاقت

الظْ ثٝ شوط اؾت ٔست ظٔبٖ يه . اظ تزٟيعات حفبْت فطزي ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ ُٔبِجي ضا تكطيح ٕ٘ٛز

ٖ ٞب يىؿبٖ ٘جٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ ٘ٛٔ ٚ ٔبٞيت قغُ افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ  ٚؾيّٝ ثطاي تٕبٔي ؾبظٔب

ٖ ٞب زض تبٔيٗ ايٗ تزٟيعات ٔتفبٚت ٔي ثبقس  .تٛاٖ ٔبِي ؾبظٔب

 اػتفبدُ ٍ حول هَاد ؿيويبيي- 13-4

ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس تٛؾٗٝ تىِٙٛٛغي اؾتفبزٜ اظ فطايٙسٞبي تِٛيسي ٔرتّف ٚثٝ تجٕ آٖ ٔٛاز اِٚيٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ضا 

لبثُ اقتٗبَ، لبثُ )اظ آ٘زب وٝ ثيكتط ٔٛاز ٔٛضز اؾتفبزٜ زض نٙبيٕ زاضاي ٔبٞيت ذُط٘بن . ٕ٘بيس ايزبة ٔي

ؾبظي، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔٛاز ٘يبظ  ٞؿتٙس، شذيطٜ (ا٘فزبض، ؾٕي، ضازيٛ اوتيٛ، اوؿيس وٙٙسٜ ٚ غيطٜ

 .ضيعي ٚيػٜ ٘يبظ زاضز ثٝ ثط٘بٔٝ

زض ايٗ ثرف اظ َطح ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت ثٝ ٔجحج ٔٛاز قيٕيبيي لبثُ وبضثطز زض پطٚغٜ پطزاذتٝ 

ٝ اي اظ ٘حٜٛ قٙبؾبيي ٚ وٙتطَ ايٗ ٔٛاز زض ؾبيت، ثٝ  ٔي قٛز ٚ زض ايٗ لؿٕت ٘يع ٔي تٛاٖ يٕٗ اضائٝ ذالن
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

ٔٛاضزي وٝ الظْ اؾت زض ايٗ لؿٕت . زؾتٛضإِّٗي وٝ ؾبظٔبٖ زض ايٗ ذهٛل تٟيٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت، اضربٔ ٕ٘ٛز

 : زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت

 تٗييٗ ٔؿئِٛيت ٞب زض لجبَ ٔٛاز قيٕيبيي .1

زؾتٝ ثٙسي ا٘ٛأ ٔٛاز قيٕيبيي ذُط٘بن لبثُ وبضثطز زض پطٚغٜ ٚ اضائٝ ِيؿتي اظ آٟ٘ب زض نٛضت أىبٖ  .2

 ٚ ثطچؿت ٌصاضي آٟ٘ب

ٚ ٘حٜٛ آٔٛظـ آٖ ثٝ افطاز  (MSDS)ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘حٜٛ تٟيٝ ثطٌٝ اَالٖبت ايٕٙي ٔبزٜ قيٕيبيي  .3

 شي ٘فٕ

 ٔكرم ٕ٘ٛزٖ قطايٍ ٖٕٛٔي ٍٟ٘ساضي اظ ٔٛاز .4

 اظ ؾبيت/ لٛا٘يٗ ٚضٚز ٚ ذطٚد ايٗ ٔٛاز ثٝ .5

 ٔكرهبت تزٟيعات حُٕ ٚ ٘مُ ايٗ ٔٛاز  .6

ٌ ٞب ٚ السأبت وٙتطِي ٔٛضز ٘يبظ زض ظٔبٖ اؾتفبزٜ  .7  (ؾيؿتٓ اضت، تٟٛيٝ ٚ غيطٜ)احتيب

ٝ اي اظ ثطٌٝ اَالٖبت ايٕٙي ٔبزٜ قيٕيبيي اضائٝ ٔي قٛز : زض نفحٝ ثٗس ٕ٘ٛ٘
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 (MSDS)ثشگِ اعالعبت ايوٌي هبدُ ؿيويبيي 

 هـخصبت هبدُ ؿيوبيي: ثخؾ اٍل

 :٘بْ

 : فطَٔٛ قيٕيبيي/ اؾبٔي ٔتطازف

:  تٟيٝ وٙٙسٜ/ آزضؼ ؾبظ٘سٜ

 

 

 

 

 تشميجبت ٍ اجضاء تـنيل دٌّذُ: ثخؾ دٍم
 

اجضاي تـنيل 

 دٌّذُ

مذ خغش هشتجظ  دسصذ

 ثب هبدُ

   

 اعالعبت ػن ؿٌبػي ٍ حذٍد هجبص توبع ؿغلي: ثخؾ ػَم

 :غّٓت تمطيجي

 (:         TWA) ؾبٖتٝ 8حس ٔزبظ تٕبؼ 

 (:STEL)حس ٔزبظ تٕبؼ وٛتبٜ ٔست 

گًَِ  ساُ ٍسٍد هقذاس

 آصهبيـي

 

   LD50 

   LC50 

 هـخصبت فيضيني: ثخؾ چْبسم

 :٘مُٝ ا٘زٕبز :٘مُٝ شٚة :٘مُٝ رٛـ

 :ٚظٖ ّٔٛوِٛي :ٚظٖ ٔرهٛل :حالِيت زض آة

 :ٔيعاٖ تجريط :فكبض ثربض : چٍبِي ثربض

 :PH :ثٛ ٚ قىُ ْبٞطي :حبِت فيعيىي

 اعالعبت آتؾ ػَصي ٍ اًفجبس: ثخؾ پٌجن
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 :(اقتٗبَ)حس پبييٗ ا٘فزبض : ٘مُٝ آتف ٌيطي

 :(اقتٗبَ)حس ثبالي ا٘فزبض  :زٔبي ذٛز اقتٗبِي

  ٔٛاز ذبٔٛـ وٙٙسٜ

 :ذُطات ا٘فزبض يب آتف ؾٛظي

 :ضٚـ ٚيػٜ اَفبء حطيك

 اعالعبت هشثَط ثِ ٍامٌؾ هبدُ: ثخؾ ؿـن

 :پّيٕطيعاؾيٖٛ/ حجبت

 :٘بؾبظٌبضٞبي قيٕيبيي

 :تِٛيس ٔٛاز ذُط٘بن زض احط تزعيٝ

 اعالعبت هشثَط ثِ خغشات ثْذاؿتي: ثخؾ ّفتن

ُ ّبي ٍسٍد     :سا

 :ٌٛاضـ :تٕبؼ چكٕي :اؾتٙكبق : تٕبؼ پٛؾتي

    :احطات حبز

    :احطات ٔعٔٗ

    :عَاسض هبدُ

ٖ ظايي  :ٌٛاضـ :تٕبؼ چكٕي :٘بٞٙزبضي ظايي : ؾطَب

ٓ ٞب:مول ّبي اٍليِ     :  چك

    :                      پٛؾت

    :                      اؾتٙكبق

    :                      ٌٛاضـ

 سٍؽ جوع آٍسي ٍ دفع پؼوبًذّبي ًبؿي اص ًـت ٍ سيضؽ ًبگْبًي هَاد: ثخؾ ّـتن

 :٘كتي

 :رٕٕ آٚضي يبيٗبت

 :ضٚـ زفٕ پؿٕب٘سٞبي آغكتٝ ٔبزٜ قيٕيبيي

 پيـگيشي ٍ حفبظت ٍيظُ دس ٌّگبم حول، اػتفبدُ ٍ اًجبسؽ: ثخؾ ًْن
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  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

   :تجْيضات حفبظت فشدي

 :ٖيٙه :زؾتٍبٜ تٙفؿي : زؾتىف

 :ؾبيط :ِجبؼ حفبْتي : وفف ايٕٙي

   :ضٚـ ا٘جبض وطزٖ

   :وٙتطَ ٟٔٙسؾي

   اَالٖبت ٔرهٛل حُٕ ٘مُ

 :احتيبَبت الظْ زض ٍٞٙبْ اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ قيٕيبيي

 اعالعبت هشثَط تبثيشات هحيظ صيؼتي: ثخؾ دّن

 :لبثّيت تزعيٝ زض َجيٗت

 :ثعضٌٕٙبيي ظيؿت ٔحيٍ

ٍ ٞبي آة ظي  :ذبنيت ؾٕي ٔبزٜ زض ٔحي

 :تبحيط ٔبزٜ زض ذبن

 ػبيش اعالعبت: ثخؾ يبصدّن

 :اَالٖبت ٔطثٌٛ ثٝ ثطچؿت ٔبزٜ قيٕيبيي

 :تكطيح ٖالئٓ اذتهبضي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔبزٜ

ٝ اي اظ احطات ٔبزٜ قيٕيبيي ثط ضٚي ا٘ؿبٖ ٚ ٔحيٍ ظيؿت  :ذالن
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 خبف پشٍطُ HSEّبي هقبثلِ ثب هخبعشات  دػتَسالعول- 13-5

: شود ها ومی تواوذ شامل موارد ریل باشذ ولی محذود به ایه که برحسب پروژه و مخاطرات مرتبط با آن می

ايمىي کار در ارتفاع، سکًهاي کار، داربست ها ي وزدبان ها - 13-5-1

 ايمىي حفاري، پي کىي ي حفز چاٌ دستي- 2- 13-5

 ايمىي بزق ي تجهيشات الکتزيکي در کارگاٌ-  13-5-3

 ايمىي جًضکاري ي بزضکاري- 4- 13-5

 ايمىي حمل ي وقل کارگاهي-  13-5-5

ايمىي ماضيه  آالت ساختماوي ي حمل ي وقل -  13-5-6

 (House Keeping)ضبظ ي ربظ محيظ کار - 13-5-7

ايمىي پزتًهاي راديً اکتيً - 13-5-8

 کار در فضاهاي محصًر-13-5-9

سيستم هاي قفل سوي ي بزچسب گذاري -  13-5-10

 کىتزل تزدد ي تزافيک در سايت-  13-5-11

 ايمىي اوحزاف تزافيک- 13-5-12

 (صدا، وًر، ارتعاش، حزارت ي تىص هاي حزارتي)کىتزل عًامل فيشيکي محيظ کار - 13-5-13

وظارت، کىتزل ي پيطگيزي اس بيماري ها در محيظ کار - 13-5-14

ثيٕبضي ٞب ٘يع زض ٔحيٍ وبض ٕٞچٖٛ حٛازث حبئع إٞيت ثٛزٜ ٚ الظْ اؾت ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيط٘س ثسيٗ ٔٙٓٛض 

.  ثٝ ٔٛيٛٔ ٘حٜٛ ٘ٓبضت، وٙتطَ ٚ پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞب اذتهبل زازٜ ٔي قٛزHSEثركي اظ َطح 

: اٞسافي وٝ زض ايٗ ثرف ثٝ آٖ تٛرٝ ٔي قٛز قبُٔ
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 (قبغُ ثب قغُ تٙبؾت)٘ٓط  ٔٛضز وبض ا٘زبْ رٟت فطز ضٚا٘ي ٚ رؿٕي تٛا٘بيي اضظيبثي 

 ثطضؾي ٚ ثٗس ٚ لجُ ٔٗبيٙبت ثب ٔمبيؿٝ رٟت اقتغبَ ٔرتّف ٔطاحُ زض فطز ؾالٔتي ٚيٗيت حجت 

 .ٚي ثط وبض ٔحيٍ ٞبي آاليٙسٜ ٚ ٘بٔٙبؾت آحبضقطايٍ

 رٌّٛيطي ٚ زضٔبٖ رٟت الساْ ٚ اِٚيٝ ٔطاحُ زض قغّي غيط ٚ قغّي آؾيت ٞبي ٚ ثيٕبضي ٞب قٙبؾبيي 

 پيكطفت اظ

 اظ ٚ وبضايي وبٞف غطأت، تٗييٗ) لب٘ٛ٘ي ٔطارٕ ثٝ اضائٝ رٟت قبغُ ؾالٔتي ٚيٗيت حجت 

 (وبضافتبزٌي

 ٗپيكٍيطا٘ٝ ٞبي ثط٘بٔٝ ٚ ثٟساقتي ٞبي اِٚٛيت تسٚي. 

 ثطضؾي أىبٖ تغييط قغُ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ٔٗبيٙبت 

 تبييس ؾالٔتي افطاز زض ٍٞٙبْ ثبظٌكت ثٝ وبض ثٗس اظ ثيٕبضي ٞب ٚ حٛازث 

 ثبظٌكت ثٝ وبض  ٔٗبيٙبت

  ُٔٗبيٙبت تغييط قغ

  ٖقٙبؾبيي افطاز ثيٕبض زض ٔحيٍ وبض ٚ تهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل ايكب

  ا٘زبْ السأبت وٙتطِي رٟت پيكٍيطي اظ پيكطفت ثيٕبضي ٚ اٖٕبَ ٔحسٚزيت ٞبي قغّي

مسائل مزبًط بهداضت عمًمي در کارگاٌ - 13-5-15

ثٟساقت ٖٕٛٔي ٖجبضتؿت اظ ٔزٕٖٛٝ زا٘ف ٚ ٞٙط پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٚ تبٔيٗ، حفّ ٚ اضتمبي تٙسضؾتي ٚ 

 ثٝ وٝ اؾت رطيب٘ي  ثٟساقت.تٛإ٘ٙسي ثكط ثب اؾتفبزٜ اظ تالـ زؾتٝ رٕٗي وٝ ٔٙزط ثٝ تٛؾٗٝ ربٔٗٝ قٛز

.  ٔي قٛز وبضٌطاٖ ٔٙزط ؾالٔت ٔساْٚ ثٟجٛز

ٝ  اظ تٙٛٔ ٖ  ٘مف  اؾبؾي  ٚ وّيسي  زاضز ٚ آاليٙسٜ ٞبي  ٔحيٍ و ُ  ٔحيُي  زض اضتمبي  ؾالٔت  ا٘ؿب َ  ٖٛأ ،  وٙتط

ٖ  ضا ٝ  ؾبظ٘س زض ٔحيٍ وبضٌؿتطزٌي  ٚ پيچيسٌي  ذبني  ثطذٛضزاض٘س، ٔي  تٛا٘ٙس ؾالٔت  ا٘ؿب  . ثب ذُط ٔٛار

ٗ  آاليٙسٜ ُ  فٗبِيت أطٚظٜ  ثيكتط اي ٝ  زض ضٚ٘س  ٞبي  ٚيػٜ  ا٘ؿبٖ ٞبي  ضٚظٔطٜ  ٚ يب فٗبِيت ٞب حبن ٞب  ٔي  ثبقٙس و
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ٖ  ثهٛضت  ٖٕسي  ٓ  ٚ اضازٜ  ا٘ؿب ّٖ  ٜ ٔ  اظ  تِٛيس آٟ٘ب ٌب ْ  آٌبٞي  ٚ اَال ٝ  ٚ ٌبٞي  ٘يع ٘بقي  اظ ٖس زذبِت  زاقت

 . آٖ ٞؿتٙس پيبٔسٞبي

ٔحُ وبض ثٝ  ٕٞٛاضٜ زض  ثبيؿتيحفّ تٙسضؾتي ٚ ضٞبيي اظ ض٘ذ ٚ ثيٕبضي يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔؿبيّي اؾت وٝ

 پبويعٜ ٚ ٔحيٍ وبض ٕٞٛاضٜ وٝ ثٝ آٖ تٛرٝ قٛز ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف الظْ اؾت ٖٙٛاٖ ذب٘ٝ زْٚ افطاز

ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف الظْ اؾت وٝ . زقٛا٘ساظز ارتٙبة  ؾالٔت ضا ثٝ ذُط ٔي اظ آ٘چٝ وٝ ز ٚ ثبـؾبِٓ 

.  ثٝ ٔؿبئُ ثٟساقت ٖٕٛٔي وبضٌبٜ اذتهبل زازٜ قٛزHSEثركي اظ َطح 

: ٔٛاضزي وٝ زض ايٗ ثرف ٔي تٛا٘س ُٔطح قٛز ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس

 قبُٔ ؾبذتٕبٖ ٚ تبؾيؿبت وبضٌبٞي اؾت وٝ زض اضتجبٌ ثب تبٔيٗ :تبػيؼبت ثْذاؿتي مبسگبُ: الف

ؾبذتٕبٖ وبضٌبٜ، ؾيؿتٓ ضٚقٙبئي، تٟٛيٝ، آة، : قطايٍ ثٟساقتي ٔحيٍ وبض ُٔطح ٔي ثبقٙس اظ لجيُ

 . فبيالة ٚ ظثبِٝ

 قبُٔ وّيٝ تؿٟيالت رٙجي وبضٌبٜ اؾت وٝ ثطاي حفّ ؾالٔت :تؼْيالت ثْذاؿتي مبسگبُ: ة

قبغّيٗ ٚ افطاز ٚاثؿتٝ ثٝ آ٘بٖ زض وبضٌبٜ ٔٛرٛز ٚ يب زايط ٔي ٌطزز، اظ لجيُ آقپعذب٘ٝ، ٔحُ غصا ذٛضي، 

ا٘جبض ٔٛاز غصائي، ؾطزذب٘ٝ، حٕبْ، ضذتىٗ، تؿٟيالت قؿتكٛي اِجؿٝ وبضٌطاٖ، زؾتكٛئي، آثرٛضي، 

تٛاِت، ٕ٘بظذب٘ٝ ٚ تؿٟيالت ٔطثٌٛ ثٝ اضائٝ ذسٔبت ثٟساقتي زضٔب٘ي زضوبضٌبٜ ٚ تؿٟيالت ٔطثٌٛ ثٝ ايبة 

. ٚشٞبة وبضٌطاٖ ٔي ثبقس

هذيشيت پؼوبًذّب - 13-5-16

قٛز وٝ ثُٛض ٔؿتميٓ يب  ٌفتٝ ٔي (غيط اظ فبيالة) پؿٕب٘س يب ظثبِٝ ثٝ ٔٛاز ربٔس، ٔبيٕ ٚ ٌبظ: پؼوبًذ يب صثبلِ

. ٌطزز غيط ٔؿتميٓ حبنُ فٗبِيت ا٘ؿبٖ ثٛزٜ ٚ اظ ٘ٓط تِٛيس وٙٙسٜ ظايس تّمي ٔي

: پؿٕب٘سٞب ثٝ پٙذ ٌطٜٚ تمؿيٓ ٔي قٛ٘س

ٞبي ضٚظٔطٜ  قٛز وٝ ثٝ نٛضت َٕٔٗٛ اظ فٗبِيت ثٝ پؿٕب٘سٞبيي ٌفتٝ ٔي :پؼوبًذّبي عبدي .1

. ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٞبي ذبٍ٘ي ٚ ٘ربِٝ اظ لجيُ ظثبِٝ. قٛز ٞب تِٛيس ٔي ا٘ؿبٖ
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ٞب، ٔطاوع ثٟساقتي،   ثٝ وّيٝ پؿٕب٘سٞبي ٖفٛ٘ي ٚ ظيبٖ آٚض ٘بقي اظ ثيٕبضؾتبٖ:پؼوبًذّبي پضؿني .2

. قٛز ٞبي ترههي َجي ٚ ؾبيط ٔطاوع ٔكبثٝ ٌفتٝ ٔي زضٔب٘ي، آظٔبيكٍبٜ

قٛز وٝ ثٝ زِيُ ثبال ثٛزٖ حسالُ يىي اظ ذٛال   ثٝ وّيٝ پؿٕب٘سٞبيي ٌفتٝ ٔي:پؼوبًذّبي ٍيظُ .3

ذُط٘بن اظ لجيُ ؾٕي ثٛزٖ، ثيٕبضي ظايي، لبثّيت ا٘فزبض يب اقتٗبَ، ذٛض٘سٌي ٚ ٔكبثٝ آٖ ثٝ 

. ٔطالجت ٚيػٜ ٘يبظ زاقتٝ ثبقس

 ثٝ پؿٕب٘سٞبي ٘بقي اظ فٗبِيت ٞبي تِٛيسي زض ثرف وكبٚضظي ٌفتٝ :پؼوبًذّبي مـبٍسصي .4

. قٛز اظ لجيُ فًٛالت، القٝ حيٛا٘بت، ٔحهٛالت وكبٚضظي فبؾس يب غيط لبثُ ٔهطف ٔي

 ثٝ وّيٝ پؿٕب٘سٞبي ٘بقي اظ فٗبِيت ٞبي نٙٗتي ٚ ٔٗس٘ي، پؿٕب٘سٞبي :پؼوبًذّبي صٌعتي .5

پباليكٍبٞي، نٙبيٕ ٌبظ، ٘فت ٚ پتطٚقيٕي ٚ ٘يطٌٚبٞي ٚ أخبَ آٖ ٌفتٝ ٔي قٛز اظ لجيُ ثطازٜ ٞب، 

 .ٞبي نٙٗتي ؾطضيعٞب ٚ ِزٗ

: زؾتٝ ثٙسي زيٍطي اظ ٘ٓط تفىيه ظثبِٝ ٚرٛز زاضز وٝ ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس

ٔحبؾجبت .  ثٝ آٖ زؾتٝ اظ پؿٕب٘سٞب اَالق ٔي قٛز وٝ زاضاي ذبنيت فؿبز پصيطي ٞؿتٙس:صثبلِ تش .1

 ٔتط ٔىٗت 400قٛز  ٔٛاز آِي وٝ ثٝ نٛضت تّٙجبض زفٗ ٔي% 80٘كبٖ زازٜ اؾت اظ ٞطتٗ پؿٕب٘س ثب 

 .قٛز ٞبي ٔحُ زفٗ ضا ؾجت ٔي آِٛزٌي% 99ٌطزز وٝ   ِيتط قيطاثٝ ضٞب ٔي600اي ٚ  ٌبظ ٌّرب٘ٝ

ايٗ ثرف اظ پؿٕب٘سٞب ثٝ نٛضت تفىيه قسٜ رٕٕ آٚضي قٛز تٕبٔبً لبثُ  :پؼوبًذّبي خـل .2

ٝ ا٘سٚ پالؾتيه وبغص ، قيكٝ ، فّع پؿٕب٘سٞبي ثبقٙس ثبظيبفت ٔي .  اظ ايٗ زؾت

ٞبي ربضٚ  ثبقٙس ٔب٘ٙس ويؿٝ  غيط لبثُ ثبظيبفت ٔيي پؿٕب٘سٞب:پؼوبًذّبي غيشثبصيبفتي يب دفٌي .3

ثطاي ثركي اظ ويؿٝ . ٌطزيس وٝ لجالً زفٗ ٔي زؾتٕبَ وبغصي ٚ غيطٜ ثطلي، پٛقه ، ٘ٛاض ثٟساقتي ٚ

ثبض ٔهطف وٝ زاضاي وطثٗ يٗٙي ا٘طغي ٔي ثبقس ، زض زٞٝ ٌصقتٝ يه ضٚـ نپالؾتيه يب ٔٛاز ي

ثيِٛٛغيىي ثٝ ٖٙٛاٖ ربيٍعيٗ  ٚ يعيىي فاثسأ قسٜ اؾت وٝ پؽ اظ پطزاظـ ثٝ ضٚـ وبٞف حزٓ

ٝ ٞبي ٔٛاز ؾٛذتي زض ٝ ٔهطف ٔي ضؾس ٚاحسٞبي ذبني ٔب٘ٙس وبضذب٘  اي  ٜيب زض ٘يطٌٚبٜ  ؾيٕبٖ ث

 .  ا٘طغي ثطق ٔي قٛز  ثٝ ثسيُ تذبني 
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 ذٛال وٝ ثٝ ّٖت زاقتٗ قٛز ٔي ٌفتٝ پؿٕب٘سٞبيي وّيٝ  ثٝ:پؼوبًذّبي خغشًبك يب ٍيظُ .4

 ثٝ آٖ ٔكبثٝ ٚ ذٛض٘سٌي ٚ اقتٗبَ يب ا٘فزبض لبثّيت ثيٕبضيعايي، ؾٕيت، لجيُ اظوي ذُط٘ب

 اظ ثركي ٘يع ٚ ٔبظاز نٙٗتي  ٚٞب، ٔٛاز ؾٕي ٔب٘ٙس ثبتطيثبقس  زاقتٝ ٘يبظ ٚيػٜ ٔطالجت ٞبي

 ٚيػٜ پؿٕب٘سٞبي رعء زاض٘س ذبل ٔسيطيت ثٝ ٘يبظ وٝ وكبٚضظي ، نٙٗتي ، ٖبزي پؿٕب٘سٞبي

  ٚ ثي  ذُط ثٝ نٛضت ذبل پطزاظـ ٚ ٍٟ٘ساضئلجُ اظ زفايٗ پؿٕب٘سٞب ثبيس  .ٔي قٛ٘س ٔحؿٛة

ٖ ٞب ٘ساقتٝ ثبقٙسقٛ٘س  .  ثٝ ٘حٛي وٝ تٟسيسي ثطاي ٔحيٍ ظيؿت ٚ ؾالٔت ا٘ؿب

 زض .ٞب ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت  ٟٕٔي اظ ثيٕبضي ثرفٞب ًٔطات ثٟساقتي حبنُ اظ ٖسْ وٙتطَ ظثبِٝ

 ايٗ ٔٛاز ذـبضد اظ انـَٛ ثٟساقتي، شذيـطٜ ؾبظي، رٕٕ آٚضي، ثبظيبفت ٚ يب زفٕ قٛ٘س ٔحيٍ نٛضتيىٝ

 ثطاي تِٛيس، ضقس ٚ ٕ٘ٛ حكطات، رٛ٘سٌبٖ ٚ زيٍط ٔٛرٛزات ٔٛشي ثٝ ٚرٛز آيس وٝ ثٝ ُّٖ ٔرتّف ئٙبؾت

ٞب، ٖسْ وٙتطَ   ثيٕبضي احتٕبَ ثطٚظٖالٜٚ ثط .ٌطز٘س ٞبي ٔرتّف ٔي ٔٛرت آِٛزٌي ٔحيٍ ٚ ا٘تكبض ثيٕبضي

 .قٛز  ٔي ٚ ٔحيٍ ظيؿت ُٔٙمٝٞب زض حس ثؿيبض ٚؾيٗي ٔٛرت آِٛزٌي آة، ذبن ٚ ٞٛا ظثبِٝ

 ٘بٔٙبؾت اظ زفٕ زض احط ثيٕبضي ٞب ٚ آؾيت ثٝ ٔحيٍ ظيؿتّٖي االنَٛ زض ضاؾتبي پيكٍيطي اظ  .1

.  ٞب اظ آٟ٘ب إٞيت ذبني زاضزپؿٕب٘سايٗ ٔٛاز، ِعْٚ قٙبذت ٔتسٞبي رٕٕ آٚضي ٚ زفٕ 

اي  ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق اِصوط ٚ ٕٞچٙيٗ اِعاْ لبٖ٘ٛ ٔجٙي ثط ِعْٚ ٔسيطيت پؿٕب٘سٞب الظْ اؾت ثرف ٚيػٜ

:  ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ اذتهبل زازٜ قٛز ٔٛاضزي وٝ زض ايٗ ثرف ٔي تٛا٘س ُٔطح قٛز قبHSEُٔزض َطح 

ٔؿئِٛيت ٞب وٝ قبُٔ ٔؿئَٛ انّي ٔسيطيت پؿٕب٘س، ٔؿئَٛ ٘ٓبضت ثط تِٛيس، ٔسيطيت ٚ زفٕ  .1

 .پؿٕب٘سٞب، ٔؿئِٛيت تِٛيس وٙٙسٌبٖ پؿٕب٘س ٚ ٔؿئِٛيٗ زفٕ پؿٕب٘س ٔي ثبقس

 ٘حٜٛ قٙبؾبيي ٚ تفىيه پؿٕب٘سٞب .2

ٔزسز، فطٚـ ، ؾٛظا٘سٖ، زفٗ ٚ يب  اؾتفبزٜ ٚ ثبظيبفت)٘حٜٛ ٔسيطيت پؿٕب٘سٞبي ٖبزي ٚ نٙٗتي  .3

 (ا٘تمبَ ٚ زفٕ تٛؾٍ پيٕب٘ىبض

 ٘حٜٛ ٔسيطيت، ٍٟ٘ساضي ٚ زفٕ پؿٕب٘سٞبي ٚيػٜ .1
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: HSEّبي اجشايي  سٍؽ- 14

 :ثبقٙس ٞبي ارطايي ٔٛضز٘يبظ ثٝ قطح شيُ ٔي ثطذي اظ ضٚـ

ّبي هجَص مبس  ػيؼتن- 14-1

، ٌٛاٞي ٔىتٛثي اؾت وٝ ٔزطيبٖ ّٖٕيبت ثبيؿتي ثطاؾبؼ زؾتٛضإِّٗي ٔسٖٚ (Work Permit)ٔزٛظ وبض 

ٚ ثب ٞسف تأٔيٗ قطايٍ ايٕٗ رٟت ارطاي يه ّٖٕيبت پطٔربَطٜ ٚ ثب ثطضؾي ٚ اضظيبثي ٔربَطات ثبِمٜٛ آٖ ٚ 

ايٗ ٔزٛظ ٌٛيبي ايٗ . ثيٙي وّيٝ تٕٟيسات وٙتطِي ايٗ ٔربَطات اظ ٔطارٕ ٔؿئَٛ اذص ٕ٘بيٙس يٕٗ پيف

ُّٔت اؾت وٝ ا٘زبْ ّٖٕيبتي ٔٗيٗ تٛؾٍ افطازي ٔكرم، زض يه ٔحُ ٔٗيٗ ٚ زض َي يه ظٔبٖ ٔٗيٗ 

ٖالٜٚ ثط ايٗ زض ٔزٛظ ثيبٖ ٔي قٛز وٝ چٝ السأبتي ا٘زبْ قسٜ ٚ يب ثبيؿتي ا٘زبْ ٌيطز تب ثٝ . ايٕٗ ٔي ثبقس

 .ٍٞٙبْ ارطاي ّٖٕيبت اظ ذُطات پيكٍيطي ثٝ ُٖٕ آيس

ٞب ثب احتٕبَ ثطٚظ ذُطاتي ثب ضيؿه  ٞب ٚ السأبتي اؾت وٝ ا٘زبْ آٖ ّٖٕيبت پطٔربَطٜ قبُٔ ٔزٕٖٛٝ فٗبِيت

ثبال ٚ حٛازث قسيس ٚ ثب ٌؿتطٜ ٚؾيٕ ٕٞطاٜ اؾت ٚ ٔٙزط ثٝ ايزبز ذؿبضات غيطلبثُ رجطاٖ اظ ٘ٓط رب٘ي، ٔبِي 

 .ٚ ضٚا٘ي ذٛاٞس قس

نسٚض ٔزٛظ ايٕٙي ثٝ ذٛزي ذٛز وبض ضا ايٕٗ ٕ٘ي وٙس، ايٗ ؾيؿتٓ فمٍ زض نٛضتي ٔي تٛا٘س ثُٛض ٔٛحط ُٖٕ 

 ٘فطات زض اضتجبٌ ثب وبض ٔب٘ٙس ٔزٛظ زٞٙسٌبٖ، ؾطپطؾتبٖ ٚ ٔزطيبٖ وبض قطائٍ ؾيؿتٓ ٔزٛظ مليِوٙس وٝ 

ا٘زبْ وبض ٚ السأبت احتيبَي ٚ ؾبيط يٛاثُي وٝ زض ٞطيه اظ ٔزٛظ ٞب ٚ چه ِيؿت يب فٟطؾت ايٕٙي ليس 

 .قسٜ ضا ضٖبيت ٕ٘بيٙس

ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق اِصوط ِعْٚ ٚرٛز ؾيؿتٓ ٔزٛظ ا٘زبْ وبض يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ِصا زض ايٗ ثرف اظ 

ٓ ٞبي ٔزٛظ ا٘زبْ وبض ثبيس .  ثٝ ايٗ ٔٗمِٛٝ پطزاذتٝ ٔي قٛزHSEَطح  ٖٕسٜ ٔٛاضزي وٝ زض ذهٛل ؾيؿت

 :ثٝ آٟ٘ب پطزاذتٝ قٛز ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس

 ٞب ٔؿئِٛيت .1

 ؾبذتبض ٖٕٛٔي يه ٔزٛظ وبض   .2

 ا٘ٛأ ٔزٛظٞبي وبض .3

 ٔزٛظ وبض ٌطْ .3.1
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 :ٔزٛظ وبض ؾطز .3.2

 :ٔزٛظ ٚضٚز ثٝ فًبٞبي ثؿتٝ .3.3

 ٔزٛظ حفبضي  .3.4

 ٔزٛظ وبض زض اضتفبٔ .3.5

 ٔزٛظ وبض ثب ٔٛاز ضازيٛاوتيٛ .3.6

 ٔزٛظ وبض ثب تزٟيعات اِىتطيىي ِٚتبغ ثبال .3.7

 

 ػيؼتن گضاسؽ دّي، ثجت ٍ ثشسػي حَادث ٍ سٍيذادّب-  14-2

ٔحيُي ٚ اٖتجبضي فطاٚاٖ ثٝ نٙبيٕ  ٚلٛٔ حٛازث ٕٞٝ ؾبِٝ ثبٖج ٚاضز آٔسٖ ذؿبضتٟبي ٔبِي،  رب٘ي، ظيؿت

پيٛ٘سز، ثطضؾي ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ حٛازث  نطفٙٓط اظ ّٖت ٚلٛٔ ٚ ٘ٛٔ حٛازحي وٝ ثٝ ٚلٛٔ ٔي. قٛز ٔرتّف ٔي

ٞبي ايٕٙي زض ضاؾتبي پيكٍيطي اظ ٚلٛٔ حٛازث ٔكبثٝ زض  يىي اظ ٔطارٕ ٟٔٓ ثٝ ٔٙٓٛض تسٚيٗ ثط٘بٔٝ

تزعيٝ ٚ  ٚ ، تحميك، ثطضؾيزٞي ظاضـضٚ ثطذٛضزاضي اظ يه ؾيؿتٓ ربٕٔ ثٝ ٔٙٓٛض ي اظ ايٗ .ؾبظٔبٟ٘بؾت

ايٗ ؾيؿتٓ ثبيس رٛاثٍٛي ٘يبظٞبي اَالٖبتي ٚ ّٖٕيبتي ثطاي وّيٝ . يطٚضتي ا٘ىبض٘بپصيط اؾتتحّيُ حٛازث 

 .ثٙسي ٘تبيذ ٚ زضؾٟبي حبزحٝ ثبقس رٕٕتحّيُ ، تحميك، تزعيٝ ٚ ، ثطضؾيزٞي ظاضـفٗبِيتٟبي ي

 پطٚغٜ ٔي ثبقس ٚ الظْ اؾت زؾتٛض إِّٗي زض ايٗ ذهٛل زض ٘ٓط HSEايٗ ٔٛيٛٔ يىي اظ اضوبٖ ٟٔٓ َطح 

 :ٌطفتٝ قٛز، ٔٛاضزي وٝ زض ايٗ َطح زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛز قبُٔ

 ٔؿئِٛيت ٞب .1.1

 HSE ثٙسي ا٘ٛأ حٛازث  َجمٝ .1.2

 ٔٛارٟٝ ثب حبزحٝ .1.3

 السأبت ٖٕٛٔي زض ٔٛارٟٝ ثب حبزحٝ .1.3.1

 ٘حٜٛ ضٚيبضٚيي ثب حبزحٝ .1.3.2

 HSEضؾب٘ي اِٚيٝ حبزحٝ ثٝ أٛض  اَالٔ .1.3.3

 زيسٌبٖ ٞبي اِٚيٝ ٚ ضؾيسٌي ثٝ آؾيت أساز، ٘زبت، وٕه .1.3.4

m

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com

Mehdi
Rectangle



                                                                                    
 

 

29 

  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 السأبت اذتهبني زض ٔٛارٟٝ ثب حبزحٝ .1.4

 ٘حٜٛ اَالٔ ٚ حجت حٛازث ٚ قجٝ حٛازث .1.5

 تحميك حٛازث .1.6

 السأبت لجُ اظ ا٘زبْ تحميك ٚ ثطضؾي .1.7

 ٞبي حبزحٝ ٞعيٙٝ .1.8

 ثٙسي اَالٖبت رٕٕ .1.9

 يبثي ُّٖ ٚلٛٔ تزعيٝ ٚ تحّيُ حبزحٝ ٚ ضيكٝ .1.10

 اضائٝ پيكٟٙبزات وٙتطِي ٚ السأبت پيكٍيطا٘ٝ  .1.11

 HSEثبصسػي -14-3 

.  يه ثبظضؾي ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ثٝ نٛضت يه آظٖٔٛ ؾبظٔب٘سٞي قسٜ ٚ يب يه اضظيبثي ضؾٕي ٔي ثبقس:ثبصسػي

ٝ ٞبيي اؾت وٝ ثط ضٚي ٚيػٌي ٞبي  ٔٗيٙي اظ يه  ايٗ ُٖٕ قبُٔ ا٘ساظٜ ٌيطي، تؿت ٚ يب اؾتفبزٜ اظ ؾٙز

ٔٛيٛٔ يب فٗبِيت اٖٕبَ ٔي  قٛز ٚ ٘تبيذ آٖ ٕٔٗٛالً ثب اؾتب٘ساضز ٚ يب اِعأبت ٔكرهي ٔمبيؿٝ ٔي قٛز تب اظ 

. تُبثك السأبت ٚ ٔٛيٖٛبت ٔٛضز ثطضؾي ثب اٞساف اظ پيف تٗييٗ قسٜ إَيٙبٖ حبنُ قٛز

 زض ؾُح پطٚغٜ ٚ ٘يع ثٝ ٔٙٓٛض تكريم تٟٗس افطاز پطٚغٜ HSEثٝ ٔٙٓٛض إَيٙبٖ اظ ّٖٕىطز نحيح ؾيؿتٓ 

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض الظْ اؾت .  ا٘زبْ ثبظضؾي ٞبي ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت يطٚضي اؾتHSEثٝ ٔؿبئُ 

 زض َطح ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز،  HSEثركي تحت ٖٙٛاٖ ثبظضؾي 

:  ٔي تٛا٘س قبُٔ ثبظضؾي ٔٛاضز شيُ ثبقس اِجتٝ ٔحسٚز ثٝ ايٗ ٔٛاضز ٘يؿتHSEٔٛاضزي وٝ زض ثبظضؾي 

ٓ ٞبي اِىتطيىي، ٔحيٍ  ثبظضؾي ؾيؿتٓ اضتجبَبت، ٔٛاز قيٕيبيي ذُط٘بن، ؾيؿتٓ ٞٛاي فكطزٜ، ؾيؿت

ٜ ٞبي ترّيٝ ٚ ذطٚد ايُطاضي،  ٝ ٞبي ٔطتجٍ ثب آٖ، تزٟيعات اٖالْ ٚ اَفبء حطيك، ٔؿيطٞب ٚ ضا ظيؿت ٚ رٙج

يجٍ ٚ ضثٍ وبضٌبٞي، ؾيؿتٓ اثعاض زليك، تزٟيعات حُٕ ٚ ربثزبيي ثبض، تزٟيعات أساز ٚ ٘زبت، ٔبقيٗ 

ٝ ٞبي  آالت، زؾتطؾي ٞب ٚ ذطٚري ٞب، تزٟيعات حفبْت فطزي، تزٟيعات ٚ اثعاضآالت، ربثزبيي پطؾُٙ، ضٚي

ارطاي وبض، ثٟساقت وبض، ا٘جبض 

m

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com

Mehdi
Rectangle



                                                                                    
 

 

30 

  HSE-PLAN  راهنمای طرح ايمنی، بهداشت و محيط زيست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

:  ثٝ ٔٛاضز شيُ ثبيس تٛرٝ قٛزHSEزض ثبظضؾي 

i.  ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ زض ايٗ لؿٕت تبييس نالحيت افطاز زض تيٓ ثبظضؾي زض ذهٛل ٔٛيٛٔ )تيٓ ثبظضؾي

 (.ٔٛضز ثبظضؾي ٔي ثبقس

ii.  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ رسَٚ شيُ زض ايٗ  (ٔي تٛا٘س ثٝ نٛضت ضٚظا٘ٝ، ٞفتٍي، ٔبٞب٘ٝ ثبقس)ثط٘بٔٝ ثبظضؾي

 :ذهٛل اضائٝ ٔي قٛز

 

تجْيضات / فعبليت

هَسد ثبصسػي 
تَاتش ثبصسػي تَػظ 

سٍيِ / اػتبًذاسد

هشجع 

تزٟيعات حُٕ ٚ 

ربثزبيي ثبض 

/ اپطاتٛض زاضاي نالحيت

 HSEٕ٘بيٙسٜ 
ضٚظا٘ٝ پيف اظ اؾتفبزٜ 

 HSEزؾتٛض إُِٗ 

تزيٟعات حُٕ ٚ 

ربثزبيي ثبض 
 

iii.  ٌعاضـ زٞي اُ٘جبق ٚ ٖسْ اُ٘جبق ٞب ٚ پيٍيطي رٟت ضفٕ آٟ٘ب

رٟت ؾِٟٛت ٚ يىؿبٖ ؾبظي ا٘زبْ ثبظضؾي ٞب ٔي تٛاٖ چه ِيؿت ٞبيي ضا ثطاي ا٘زبْ ٕٔيعي زض ٘ٓط : تٛرٝ

. ٌطفت

 عشح ّبي ٍامٌؾ دس ؿشايظ اضغشاسي - 14-4

ّٖيطغٓ تٕبْ تالقٟبيي وٝ زض نٙبيٕ ٔرتّف ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف حٛازث نٛضت ٔي ٌيطز، ٞط ؾبِٝ حٛازث 

. ظيبزي رٛإٔ نٙٗتي ضا تٟسيس ٔي وٙس

 ثؿيبض ٖٛالت ٚاوٙكي السأبت اظ غفّت ثبقس زاقتٝ لطاض ُّٔٛثي ؾُح زض پيكٍيطا٘ٝ السأبت وٝ ا٘ساظٜ ثٟط

 وٙبض ثبقس، زض ٕ٘ي ٕٔىٗ  زضنس100 ايٕٙي ثٝ زؾتيبثي وٝ آ٘زب اظ . زاقت ذٛاٞس ثس٘جبَ ضا ذُط٘بوي

 زض ايُطاضي ٚيٗيت ٞبي يب ٚ ٘كسٜ ثيٙي پيف حٛازث ثب ٔمبثّٝ ثطاي َطحي ثبيؿتي پيكٍيطا٘ٝ السأبت

. ثبقس زاقتٝ ٚرٛز ؾبظٔبٖ
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ظيؿت، تزٟيعات ٚ آؾيت، ٘مم ًٖٛ، اظ  ايٗ حٛازث زض نٙبيٕ ٔرتّف ثبٖج ايزبز ذؿبضت ٖٕسٜ ثٝ ٔحيٍ

ٞبي ايُطاضي  ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف احطات زض ايٍٙٛ٘ٝ قطايٍ وٝ ثٝ ٚيٗيت. قٛ٘س وبض افتبزٌي ٚ ٔطي افطاز ٔي

. ثيٙي حٛازث ٔحتُٕ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي رٟت ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب إٞيت حيبتي زاضز ٔٛؾٛٔٙس، پيف

 زض ثطٌيط٘سٜ ٚلبيٗي غيط ٖبزي اؾت وٝ ايٕٙي، ؾالٔت ٚ يب آؾبيف ٖٕٛٔي افطاز ؾبظٔبٖ :ؿشايظ اضغشاسي

ٍ  ظيؿت ضا ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ ثٝ ذُط ثيب٘ساظز ايٗ ٔٛيٛٔ ٔي تٛا٘س ثبٖج ا٘حطاف وّي . ضا تٟسيس وٙس ٚ يب ٔحي

. ؾبظٔبٖ اظ ذٍ ٔكي ٌطزز

 اٌط ٚيٗيت ٞبي ايُطاضي ثٝ زضؾتي وٙتطَ ٘كٛ٘س ٕٔىٗ اؾت ثٝ ذبضد اظ ٔحيٍ نٙٗتي ؾطايت :ثحشاى

زض ايٗ حبِت، ٚيٗيت ايُطاضي حبِت ثحطاٖ يب فبرٗٝ ثٝ ذٛز . وٙٙس ٚ ربٔٗٝ ضا ٘يع تحت تبحيط لطاض زٞٙس

ٝ اي َّجس ٚ ٔي تٛا٘س ثٝ نٛضت تطي ٔي ضيعي ربٕٔ ٌيطز ٚ ثط٘بٔٝ ٔي  فطآيٙس ٚ آيٙسٜ ؾبظٔبٖ، ٘بٔي ذٛـ ضيك

 .زٞس لطاض ٘بُّٔٛة تبحيط تحت تِٛيس آٖ

 زض ٘ٓط HSEثب تٛرٝ ثٝ ُٔبِت فٛق اِصوط رٟت پيكٍيطي اظ پيبٔسٞبي ٘بقي اظ ثطٚظ ضٚيسازٞبي ٔطتجٍ ثب 

ٔٛاضزي وٝ ثبيس زض اضتجبٌ ثب َطح .   الظْ اؾتHSEٌطفتٗ َطح ٚاوٙف زض قطايٍ ايُطاضي زض َطح 

: ٚاوٙف ايُطاضي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

 ايُطاضيضيعي  َطح .1

 ا٘ٛأ ٚيٗيتٟبي ايُطاضي .2

 وٕيتٝ ايُطاضي، ؾبذتبض ٚ قطح ْٚبيف .3

اضتجبٌ ثب ٔٙبثٕ ذبضري   .4

زؾتٛضإِّٟٗبي آٔبزٌي ٚ ٚاوٙف زض قطايٍ ايُطاضي  .5

ضٚاثٍ ٖٕٛٔي ٚ اَالٔ ضؾب٘ي زض قطايٍ ايُطاضي  .6

اَالٖبت ٔطثٌٛ ثٝ پطؾُٙ زض يه َطح ٚاوٙف ايُطاضي  .7

  (َطح پيكٍيطي)ّٖٕيبت ٔمسٔبتي يب السأبت لجُ اظ ٚلٛٔ  .8

 HSEوبضٌيطي ٔمطضات  ، تسٚيٗ ٚ ثHSEٝٞبي  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ اضظيبثي ضيؿه، َطح .8.1

  (ٞبي اپطاتٛضي وبضوٙبٖ رسيس، وبضوٙبٖ لسيٓ، آٔٛظـ)آٔٛظـ  .8.2
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٘كب٘ي   ٔب٘ٛضٞبي ايٕٙي ٚ آتف .8.3

ٞبي ٔحيُي، ؾيؿتٓ آالضْ ٌبظ  ٞبي ؾٙزف آاليٙسٜ زؾتٍبٜ)٘كب٘ي اؾتمطاض تزٟيعات ايٕٙي ٚ آتف .8.4

 (. . .ٞبي زؾتي ٚ  وٙٙسٜ ذبٔٛـ

 اؾتمطاض تزٟيعات اٖالْ ٚ اَفبء حطيك .8.5

 (ذٍ آتف، ايٕٙي، اٚضغا٘ؽ ٚ ثٟساضي)تٗييٗ ذٌُٛ تّفٗ ايُطاضي  .8.6

  (َطح ٔمبثّٝ) السأبت حيٗ ٚلٛٔ 2فبظ  .9

اَالٔ اظ حبزحٝ ايُطاضي   .9.1

٘كب٘ي   اضؾبَ تزٟيعات ايٕٙي ٚ آتف .9.2

اٖالْ ٚيٗيت ايُطاضي  .9.3

تٛلف ايُطاضي   .9.4

ٞبي اِٚيٝ   ٘زبت ٚ زضٔبٖ ٔهسٚٔيٗ ٚ ا٘زبْ وٕه .9.5

ترّيٝ ايُطاضي   .9.6

السأبت ٖٕٛٔي ٚ اذتهبني ٔٛضز ٘يبظ زض قطايٍ ايُطاضي   .9.7

 (َطح ثبظيبثي) ّٖٕيبت پؽ اظ ٚلٛٔ 3فبظ  .10

  (ثطضؾي اِٚيٝ زض ٔحُ)ٌعاضـ حبزحٝ ايُطاضي  .10.1

پبوؿبظي ٔحُ حبزحٝ   .10.2

تكىيُ رّؿٝ وٕيتٝ ايُطاضي   .10.3

اقذاهبت اصالحي ٍ پيـگيشاًِ -14-5

 ٚ السأبت انالحيثطاي ثٟجٛز ٔؿتٕط ٚ احطثرف ٚيٗيت ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت الظْ اؾت 

رٟت ضفٕ ٔٛاضز ٖسْ اُ٘جبق ثبِمٜٛ ٚ ثبِفّٗي وٝ ٕٔىٗ اؾت زض ؾيؿتٓ ثطٚظ وٙس تٗطيف  پيكٍيطا٘ٝ ٔٙبؾجي

 . قٛز

 . ٔكرم ٚ يب يه اؾتب٘ساضز اِعاْيه ثطآٚضزٜ ٘كسٖ ٚ يب ا٘حطاف اظ :ثبلفعل اًغجبق عذم
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 زض  ٔكرم ٚ يب يه اؾتب٘ساضزاِعاْيه  احتٕبَ ثطآٚضزٜ ٘كسٖ ٚ يب ايزبز ا٘حطاف اظ :ثبلقَُ اًغجبق عذم

 .آيٙسٜ

 (الساْ ؾطيٕ) الساْ ثطاي انالح ٔٛضزي ٖسْ اُ٘جبق قٙبؾبيي قسٜ :اصالح

ٝ اي قٙبؾبيي ُّٖ انّي:اصالحي اقذام  ايزبز ٖسْ اُ٘جبق ٚ ٞطٌٛ٘ٝ الساْ ثٕٙٓٛض حصف آٖ ٚ  ٚ ضيك

 رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ٔزسز آٖ

ٝ اي قٙبؾبيي ُّٖ انّي:پيـگيشاًِ اقذام  ٖسْ اُ٘جبق وٝ احتٕبَ ثطٚظ آٖ زض آيٙسٜ ٚرٛز زاقتٝ ٚ  ٚ ضيك

 ٔٙٓٛض حصف آٖ ٚ رٌّٛيطي اظ ايزبز ٖسْ اُ٘جبقٜ ٞطٌٛ٘ٝ الساْ ة

، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت ثٛرٛز آيس ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ  ٖسْ اُ٘جبق ٕٔىٗ اؾت زض ٞطيه اظ ثٙسٞبي َطح ايٕٙي

زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٘كسٖ يه اِعاْ لب٘ٛ٘ي، تٗطيف ٘كسٖ ذٍ ٔكي، زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٘كسٖ قطح ْٚبيف افطاز زض 

ا٘زبْ ّٖٕيبت، ٖسْ ا٘زبْ نحيح ّٖٕيبت وبض  (پطٚا٘ٝ)،  ٖسْ ا٘زبْ نحيح ضٚيٝ ٔزٛظ HSEظٔيٙٝ ٔٛيٖٛبت 

.  زض اضتفبٔ ٚ غيطٜ

 الظْ اؾت ثركي ضا ٘يع HSEرٟت إَيٙبٖ اظ احط ثركي ٚ ثٟجٛز ٞطيه ثٙسٞبي شوط قسٜ زض َطح ِصا 

ثرف ٞبيي وٝ زض ثٙس ثبيس زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز ثٝ . تحت ٖٙٛاٖ السأبت انالحي ٚ پيكٍيطا٘ٝ زض ٘ٓط ثٍيطيٓ

: قطح شيُ ٔي ثبقس

ٔؿئِٛيت ٞب  .1

تٗطيف ٔٛيٛٔ ٖسْ اُ٘جبق ٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔكرهبت وبُٔ آٖ  .2

ٝ اي ثطٚظ ٖسْ اُ٘جبق  .3 ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ضٚـ ٚ ٘حٜٛ تٗييٗ ُّٖ ضيك

٘حٜٛ تهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل پصيطـ ٚ يب ضز ٖسْ اُ٘جبق   .4

زض ٔٛضز السأبت انالحي ٚ پيكٍيطا٘ٝ ثبيس ثٝ ايٗ )٘حٜٛ تٗطيف الساْ انالحي ٚ يب پيكٍيطا٘ٝ  .5

٘ىتٝ تٛرٝ قٛز وٝ ٕٔىٗ اؾت تٗطيف السأبت انالحي ٚ پيكٍيطا٘ٝ ؾجت ايزبز ضيؿه زض 

 (.ؾيؿتٓ ٌطزز ِصا الظْ اؾت زض ٍٞٙبْ تٗطيف الساْ ثٝ ٔربَطات احتٕبِي آٖ تٛرٝ قٛز

 پيٍيطي ارطا ٚ ٘حٜٛ إَيٙبٖ اظ احط ثركي السأبت تٗطيف قسٜ .6
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 اصالح ٍ تَقف عوليبت-14-6

چٙب٘چٝ زض حيٗ ارطاي پطٚغٜ ّٖٕيبت ٚ يب قطايٍ ٘بايٕٗ ٔكبٞسٜ ٌطزز ثٝ ٘حٛي وٝ ايزبز ٔربَطات ٚ يب 

ٝ ٞبيي ٕ٘بيس وٝ زاضاي پيبٔسي غيط لبثُ لجَٛ ثطاي ؾبظٔبٖ ثبقس الظْ اؾت ثٝ ؾطٖت ٘ؿجت ثٝ انالح  رٙج

ٔٛلٗيت الساْ ٔمتًي نٛضت پصيطز ثسيٗ ٔٙٓٛض الظْ اؾت اثتسا ّٖٕيبت ذُط٘بن ٔتٛلف قسٜ ٚ پؽ اظ ضفٕ 

ٔغبيطت ثٝ نٛضت ٔٛضزي رٟت پيكٍيطي اظ تىطاض ٔٛاضز ٔكبثٝ زض نٛضت ِعْٚ السأبت انالحي ُٔبثك ثب 

. ضٚيٝ تٗطيف قسٜ زض ثبال زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

ٝ اي اظ فطْ تٛلف ّٖٕيبت اضائٝ قسٜ اؾت . زض ظيط ٕ٘ٛ٘

 

: قٕبضٜ

 :تبضيد نسٚض
  حنن تَقف عوليبت

: ٘ٛٔ ّٖٕيبت :وس پطٚغٜ : ٖٙٛاٖ پطٚغٜ

: ٔزطي ّٖٕيبت :٘بْ پيٕب٘ىبض : پطٚغٜ/ٚاحس

: ؾبٖت قطٚٔ تٛلف : تبضيد قطٚٔ تٛلف : ٔحُ ارطاي ّٖٕيبت

: پيٕب٘ىبض/ٔسيطيت ٔحتطْ پطٚغٜ
    پيطٚ ثبظضؾي ثٝ ُٖٕ آٔسٜ اظ ّٖٕيبت ارطايي تحت أط رٙبثٗبِي، ٔٛاضزي زاَ ثط ٖسْ ضٖبيت قطايٍ ايٕٙي، 

:  ثٟساقت وبض ٚ يب اِعأبت ظيؿت ٔحيُي ثٝ قطح شيُ ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾت
 

ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ احتٕبَ ثطٚظ رطح، ٔطي، ذؿبضت ؾٍٙيٗ ثٝ أٛاَ قطوت ٚ يب پيبٔس ثبضظ ظيؿت ٔحيُي، ّٖٕيبت 
 .رٟت قطٚٔ ٔزسز ايٗ ّٖٕيبت قطايٍ شيُ ٔي ثبيؿت ٟٔيب قٛز. فٛق اِصوط ٔتٛلف ٔي ٌطزز

: ازأٝ ّٖٕيبتايٕٙي، ثٟساقت وبض ٚ ظيؿت ٔحيُي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي قطايٍ 

 

 ٚ اثال٘ حىٓ تٛلف اَالٔ ضؾب٘ي ثٝ ٔٙعِٝ  زض ايٗ لؿٕت نطفبًأًبء
. ّٖٕيبت ٔي ثبقس

: HSE ٘بْ ٚ أًبء ثبظضؼ

: ؾطپطؾت ؾبيت/٘بْ ٚ أًبء ٔسيط ٘بْ ٚ أًبء ؾطپطؾت ٔزطي 
: ّٖٕيبت

: هجَص سفع تَقف
اظ ٔحُ ارطاي ّٖٕيبت، ثب ٔكبٞسٜ ضفٕ ذُطات ............ ؾبٖت .................... ثب تٛرٝ ثٝ ثطضؾي ثُٕٗ آٔسٜ زض ٔٛضخ 

ثبضظ ٚ ضٖبيت قطايٍ ايٕٙي، اظ ّٖٕيبت، ضفٕ تٛلف قسٜ ٚ ثٝ ٔزطي ّٖٕيبت اربظٜ زازٜ ٔي قٛز ثٝ فٗبِيتٟبي ذٛز 
. ازأٝ زٞس

 ٘بْ ٚ                                                                                                                :تٛييحبت       
                                                                        :HSEأًبء ثبظضؼ 
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پيوبًنبساى فشعي  HSEهذيشيت - 14-7

ٞبي پيٕب٘ىبضي ثٝ ربي پطؾُٙ ذٛزي، يٕٗ ٚاٌصاضي ثرف   زض اؾتفبزٜ اظ پطؾُٙ قطوتٞب قطوتتٕبيُ 

 وبض زض .ٕ٘بيس  ٞبي قغّي ٔطتجٍ ضا ٘يع ثٝ پيٕب٘ىبضاٖ ٔٙتمُ ٔي ٞب، زض ٔمبثُ ضيؿه اي اظ ٔؿئِٛيت ٖٕسٜ

ٔحيُٟبي پيٕب٘ىبضي ثٝ ِحبِ تٙٛٔ وبض، حًٛض ٌطٟٚٞبي ٔرتّف وبضي ٚ ٘يع ٖسْ آقٙبيي وبُٔ ثب ٔحيٍ ٚ 

ضٚ پطزاذتٗ ثٝ  ٔحيُي ٕٞطاٜ اؾت؛ اظ ايٗ قطايٍ وبض، ثب پتب٘ؿيُ ثبالي ٚلٛٔ حٛازث ايٕٙي، ثٟساقتي ٚ ظيؿت

. يبثس چٙساٖ ٔي  زض ّٖٕيبت پيٕب٘ىبضي إٞيتي زHSEٚ ٔٛيٖٛبت

 آٔبضٞب ٘يع ثيبٍ٘ط ايٗ ٔٛيٛٔ ٞؿتٙس وٝ ّٖٕىطز ثٟساقتي، ايٕٙي ٚ ظيؿت ٔحيُي پيٕب٘ىبضاٖ ٞيچٍبٜ ثـٝ 

ٞبي تحت ضاٞجطي  ٞبي وبضفطٔب ٘جٛزٜ ٚ ٖٕالً ٔيعاٖ ٚ قست حٛازث زض پطٚغٜ ُّٔٛثيـت ذٛز قطوت

ٞبيي اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾُٙ ذٛز ٚاحسٞبي نٙٗتي ارطا  ٞبي پيٕب٘ىبضي ثؿيبض ثـبالتط اظ پطٚغٜ قطوت

ٞبي  ٞبي ظيـط ٘ٓـط قـطوت تٛاٖ ثٝ ثبال ثٛزٖ ٔيعاٖ ذُطٞبي ثبِمٜٛ فٗبِيت اظ زاليُ ايٗ أط ٔي. قٛز  ٔي

ؾفب٘ٝ اوخطيت ٔسيطاٖ ٚاحـسٞبي نـٙٗتي زض أٔت. پيٕب٘ىـبضي ٚ وـٓ تـٛرٟي پيٕب٘ىبض ٚ وبضفطٔب اقبضٜ ٕ٘ٛز

ذبل ) HSE ٚ ثـٛيػٜ ؾيؿتٓ ٔـسيطيت HSEٞـبي ظٔـبٖ ا٘ترـبة پيٕب٘ىـبضاٖ حؿبؾيت ظيبزي ثٝ ثط٘بٔـٝ

زٞٙس ٚ يب اٌط ٞٓ ايٗ حؿبؾيت ٔحمك ٌطزز ثؿيبض ظٚزٌصض ثٛزٜ ٚ تب پبيبٖ پطٚغٜ اؾتٕطاض  پيٕب٘ىبض ٘كبٖ ٕ٘ي

 .٘رٛاٞس زاقت

 الظٔٝ زؾت يبثي ثٝ ٞسف انّي يـب ٕٞـبٖ ثٟجـٛز ّٖٕىـطز ٞب ٚ پيٕب٘ىبضاٖ قطوتٔكبضوت فٗبَ ٚ ٔساْٚ 

HSEٞبي پيٕب٘ىبض زض ايٗ ظٔيٙٝ وبٔالً ٔتٕبيع اؾت، أـب ثـب ايـٗ  ٘مف وبضفطٔب ٚ قطوت. ثبقس  اؾت، ٔي

ٞب ٚ ا٘تٓبضاتي وٝ ٚاحسٞبي نٙٗتي اظ پيٕب٘ىبضاٖ زاض٘س، زض  تٛاٖ ثب تٗطيف ضٚقٙي اظ ٔؿئِٛيت حـبَ ٔي

 پيٕب٘ىبض، HSEثٗٙٛاٖ ٔخبَ وبضفطٔب ثبيس ثب اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ ٔسيطيت . ضاؾتبي اضتمبء ّٖٕىـطز ٌبْ ثطزاقت

ٞبي ٔصوٛض ضا تحت ثبظثيٙي ٚ اضظيبثي لطاض زٞس ٚ پيٕب٘ىبض ٘يع زض ٔمبثُ ثبيس اَالٖبت  ثط٘بٔـٝ ٞـبي قـطوت

تٛا٘س زض تؿطيٕ ٚ  ٘يبظ ٔي ؾبظي اَالٖبت ٔٛضز ايزبز يه لبِت اؾتب٘ساضز ثطاي آٔبزٜ. ٔٛضز٘يبظ ض ا فطاٞٓ ٕ٘بيس 

 . تؿٟيُ فطآيٙس اضتجبَبت ٘مف ٟٕٔي ايفب ٕ٘بيس

 ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي ٌيطز، ٔٛاضزي اؾت وـٝ ؾبظٔبٖ زض HSEٞبي ٔسيطيت  يىي اظ اِعأبتي وٝ زض ؾيؿتٓ

ٞبي پيٕب٘ىبض الظْ  قطوت HSEثٕٙٓٛض اُ٘جبق ثب اِعأبت ؾيؿتٓ ٔسيطيت . ا٘تربة پيٕب٘ىبض ضٖبيت ٕ٘بيٙس
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ثٝ ٔٙٓٛض اظ إَيٙبٖ اظ ّٖٕىطز نحيح .  وبضفطٔب ُٖٕ ٕ٘بيٙسHSEاؾت وٝ ُٔبثك ثب ؾيؿتٓ ٔسيطيت 

 پيٕب٘ىبضاٖ HSE قطوت الظْ اؾت ثركي ضا تحت ٖٙٛاٖ ٔسيطيت HSEپيٕب٘ىبضاٖ زض چبضچٛة ؾيؿتٓ 

:  لطاض زاز، ٔٛاضزي وٝ زض ايٗ ثرف ٔي تٛاٖ ثٝ آٖ تٛرٝ ٕ٘ٛز قبHSEُٔفطٖي زض َطح 

 ٔؿئِٛيت ٞب .1

 تٗييٗ ٔٗيبضٞبي نالحيت ٚ ا٘تربة پيٕب٘ىبضاٖ  .2

 قطٚٔ ٕٞىبضي ٚ ارطاي پيٕبٖ  .3

 ٚاٌصاضي پيٕبٖ .3.1

 قطايٍ پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي .3.2

 پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي HSEپبؾرٍٛيي زض ثطاثط ّٖٕىطز  .3.3

 ٔؿئِٛيت زض ثطاثط ذؿبضت .3.4

 وبضوٙبٖ ذبَي .3.5

3.6. HSEٝ( تٙبؾت وبضوٙبٖ) پيٕب٘ىبض وبضٌيطي افطاز  زض رصة ٚ ث

 وبضوٙبٖ پيٕب٘ىبض HSEقطح ْٚبيف  .3.7

 ٞبي ٔرتّف قغّي ضزHSEٜآٔٛظـ  .3.8

 ( ؾبظٔبHSEٖقبُٔ وّيٝ ٔٛاضز شوط قسٜ زض َطح )وٙتطَ ّٖٕيبت ا٘زبْ قسٜ تٛؾٍ پيٕب٘ىبض  .3.9

وٙتطَ فٗبِيتٟبي پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي  .3.10

 ٚيٗيتٟبي ايُطاضي٘مف پيٕب٘ىبض زض  .3.11

 لُٕ ٕٞىبضي ٚ پبيبٖ پيٕبٖ . 4

ثبصًگشي - 15

 زض نٛضت ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض ٞط HSE الظْ اؾت ثٝ ِعْٚ ا٘زبْ ثبظٍ٘طي زض َطح HSEزض ايٗ ثرف اظ َطح 

. يه ثٙسٞب اقبضٜ ٕ٘ٛز
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الظْ ثٝ شوط اؾت ٕٔىٗ اؾت ثط اؾبؼ ٔبٞيت ٚ قىُ ّٖٕيبت ارطايي زض پطٚغٜ ثٙسٞبيي ثٝ ايٗ َطح ايبفٝ ٚ 

. يب اظ آٖ وٓ ٌطزز
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  HSEتعْذ ثِ اجشاي عشح -16

 ثٝ نٛضت HSE ٔسيط ٖبُٔ پيٕب٘ىبض تٟٗس ذٛز ضا ثٝ ارطاي ٔٛاضز شوط قسٜ زض َطح HSE زض ا٘تٟبي َطح 

ٝ اي اظ ايٗ تٟٗس ٘بٔٝ زض پيٛؾت اضائٝ ٔي قٛز . ٔىتٛة اٖالْ ٔي زاضز ٕ٘ٛ٘

 HSEالتضام ثِ اجشاي عشح تعْذًبهِ  
: تبضيد

 : قٕبضٜ

: ؾبظٔبٖ/ قطوت٘بْ 

: (زاض٘سٌبٖ حك أًبء اؾٙبز تٟٗسآٚض)اؾبٔي ٔتٟٗسِٝ /اؾٓ

: ٘ٛٔ فٗبِيت يب ٔٛيٖٛبت ٕٞىبضي زض پطٚغٜ

قرم /وبضٌبٜ/ٔؤؾؿٝ/زاض٘سٌبٖ حك أًبء اؾٙبز تٟٗسآٚض اظ قطوت.................................................................................................... ايٙزب٘جبٖ / ايٙزب٘ت

ٔي ٕ٘بييٓ وٝ ٔفبز َطح ايٕٙي، ثٟساقت ٚ ٔحيٍ ظيؿت پطٚغٜ /ثسيٙٛؾيّٝ تٟٗس ٔي ٕ٘بيٓ..............................................................  حميمي 

زض حيٗ ارطاي لطاضزاز ضٖبيت  ٚ ؾبيط لٛا٘يٗ وبض ٚ ظيؿت ٔحيُي ربضي زض ايطاٖ ضا ………………………………………

. ثپصيطيٓ/ٕ٘بييٓ ٚ ٔؿئِٛيت ٞطٌٛ٘ٝ حٛازث ٘بقي اظ ٖسْ ضٖبيت ٔٛاضز ٔصوٛض ضا ثپصيطْ/ْٕ٘بي

ٝ اي ضخ زٞس ٚ ثٝ ايكبٖ يب  ثطٔجٙبي ايٗ تٟٗس٘بٔٝ، ٞطٌبٜ ثٝ ٚاؾُٝ ُٖٕ ذٛز ٚ يب ٘فطات ٚ پيٕب٘ىبضاٖ تحت پٛقف، زض ٔحُ ارطاي پطٚغٜ حبزح

ٝ اي ٚاضز ٌطزز وٝ  ثبقس ٚ ايٗ زاقتٝ ...  ٞبي پعقىي، رطاحي، ثؿتطي قسٖ ٚ ٘يبظ ثٝ اضائٝ ذسٔبت فٛضي اظ لجيُ ضؾيسٌياقربل حبِج نسٔ

ٝ ٞبي آٖ ضا ٔتمجُ قسٜ ٚ پطزاذت /ا٘زبْ پصيطز، ٔتٟٗس ٔي ٌطزْذسٔبت تٛؾٍ ٚاحس ايٕٙي ٚ ثٟساقت ٔحُ پطٚغٜ  ٔي ٌطزيٓ وّيٝ ٞعيٙ

. ٕ٘بييٓ/ٕ٘بيٓ

 .ٕ٘بييٓ/ ضا ارطا ٕ٘بيٓشوٛض ثٛرٛز آٔس آٖ HSEْتغييطي زض َطح  ٞطٌٛ٘ٝ ٔي قٛيٓ/ٕٞچٙيٗ ٔتٟٗس ٔي قْٛ

ايٙزب٘جبٖ ٔؿئِٛيت تٛريٝ وّيٝ ٘فطات، پطؾُٙ ٚ پيٕب٘ىبضاٖ فطٖي ذٛز ضا ثٝ ٖٟسٜ ٌطفتٝ ٚ زض نٛضت ٖسْ ضٖبيت ٔٛاضز ايٕٙي ٚ / ايٙزب٘ت

ٔي ٌطزيٓ تب ٞطٌٛ٘ٝ يطض، ظيبٖ، رطائٓ ٚ ذؿبضات ٔبِي ٚ رب٘ي احتٕبِي وٝ تٛؾٍ ٔطارٕ لب٘ٛ٘ي  /ظيؿت ٔحيُي اظ رب٘ت ايكبٖ، ٔتٟٗس ٔي ٌطزْ

 .ٕ٘بييٓ/شيهالح تٗييٗ ٚ يب اظ رب٘ت اقربل حميمي ٚ حمٛلي ٔتًطض، اظ وبضفطٔب ُٔبِجٝ ٌطزز ضا رجطاٖ ٕ٘بيٓ

ٗ وٙٙسٜ أٟٔط قطوت ت :(زاض٘سٌبٖ حك أًبء اؾٙبز تٟٗسآٚض) ٔتٟٗسِٝ ييسأت ٔي

 :  تبضيد

: (ٞب)                                          أًبء:(ٞب) ٘بْ
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