
ناصر فرهنگی
دانشگاه و صنعتHSEکارشناس  و مدرس 



HSE

تنها یک واژه نیست 

.بلکه یک فرهنگ است



  هدف نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

یناناطمحصولبرایموجوداستانداردهایپایهبرهدفمندروشیارائه
،بهداشتهایزمینهدرموجودبالفعلوبالقوهمخاطراتاینکهاز

.دندگرکنترلیاوحذفموثر،ودقیقبطورزیستمحیطوایمنی



هر اشتباهی ممکن است به وجود آید:  قانون مورفی 

... فردا روز بدتریه ... لبخند بزن :   فلسفه مورفی * 



History

1999

IN IRAN

1380وزارت نفت

1387سازمان بنادر و دریانوردي

1387شهرداري تهران

تاسیس اداره ایمنی آمریکا 1969

SRMدپارتمان مدیریت ریسک و ایمنی  1970:

ایجاد دپارتمان سم شناسی1979:

در آمریکا HSEتشکیل نظام یکپارچه 1995:



ااستاندارده





استطیمحیزیستسیستمهایبارابطهدرالمللیبیناستاندارد

پردهتپشعبارتیبهوتولیدفرآینداصلیمسالهاستاندارداین
بهگواهینامهاینواقعدر.کاالخودنهاست،کاالیکعرضه
کمکبرایعملیبرنامههایدرازمدتدرکهمیشوداعطاواحدی

اجرایدرستبهراآنهاوباشدداشتهمحیطزیستماندنپاکیزهبه
.کند



Zero Waste Lifestyle          سبک زندگی بدون زباله
Sustainable Design            طراحی پایدار
Eco Friendly Design           طراحی سازگار با محیط زیست



HSEسازمان های بین المللی مرتبط با

www.OSHA.govبهداشت شغلی امریکااداره ایمنی و

www.ISO.orgسازمان بین المللی استاندارد

www.ILO.orgسازمان بین المللی کار

www.NFPA.orgسازمان بین المللی محافظت در برابر آتش

www.ASSE.orgجامعه مهندسان ایمنی امریکا

www.AIHA.comانجمن بهداشت صنعتی آمریکا

www.NIOSH.comموسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی

www.NSC.orgانجمن ملی ایمنی

http://www.osha.gov/
http://www.iso.org/
http://www.ilo.org/
http://www.nfpa.org/
http://www.asse.org/
http://www.aiha.com/
http://www.niosh.com/
http://www.nsc.org/


HSEمدیریتسیستم مدلهاي 

 (OGP)گازمدل انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و 1.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OIL & GAS PRODUCERS

  (API)آمریکامدل انستیتوي نفت  2.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

سیستم مدیریت حفاظت مسئوالنهمدل.3
RESPONSIBLE CARE MANAGEMENT SYSTEM







-HSEالزامات و عناصر سیستم مدیریت  MS بر مبناي مدلOGP

تعهد و رهبري. 1•

خط مشی و اهداف استراتژیک. 2•

سازيسازمان ، منابع و مستند . 3•

ارزیابی و مدیریت ریسک. 4•

طرح ریزي. 5•

پایشاجراء و . 6•

ممیزي و بازنگري. 7•





:بایستی مشخص نماید که  HSEبرنامه مدیریت

Whoچه کسی ؟

Whatچه کاري را ؟  

Whenدر چه زمانی ؟ 

What Utilitiesبا چه امکاناتی ؟



HSE plan

PLANHSEبراساسکهمیباشدطرحیبلکهنیستگواهینامه

وریزيبرنامهدرواقعHSEطرح.میشودتدوینMS-HSEمدل

زمانمدتدرHSEمدیریتسیستماجرايبرايسازماناستراتژي

.استپیمانکاریاقراردادپروژهاجراي

HSE PLANستمسیاجرايدرقبالکارفرمابهپیمانکارتعهدنوعی

.استزیستمحیطوبهداشت،ایمنیمدیریت





Risk Mapping Diagram





به طور عمده دو عامل در وقوع حادثه نقش اصلی دارند که عامل اول را تحت 
.می شناسیمشرایط ناایمن و دیگري را با عنوان اعمال نا ایمن عنوان 

:پیشگیري موفق حادثه، حداقل نیاز به چهار اقدام اساسی دارد

کارمطالعه و بررسی همه جانبه محیط -1

(خطرات ایمنی و خطرات بهداشتی)خطرات و شناسایی تشخیص -1-1

خطراتارزیابی -2-1

 آغاز می شود که شامل مراحل زیر می باشدارزیابی ریسکاز شناسایی خطرات موجود در محیط کار، پس:

خطرشناسایی افراد در معرض -1-2-1

موجودارزیابی اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه -2-2-1

هاثبت یافته -3-2-1

حذف خطرات-4-2-1

پیوستهتجزیه و تحلیل حوادث به وقوع -2

Heinrich,sو4M،TMEPMو3Eمدلهایشامل Domino

4مدلM،فاکتورچهار:Man(انسانیفاکتورهایکلیهوانسان)،Machine

و(کاربردیموادوفرایندومحیطیعوامل)Material،(آالتماشین)
Management(مدیریت)

Task(کارکنانبهمحولهوظائف)،Material(کاربردیموادوتجهیزاتووسایل)
Environment(کارمحیط)،Personal(کارکنانشخصیمسائل)و
Management(مدیریت)



تشکیالت کنترل و نظارت-3

بازرسی-1-3

فنیحفاظتهایکمیته-2-3

بهداشتیوایمنیهایسیستممدیریت-3-3

اقدامات آموزشی-4

(ضمنخدمت–بدواستخدام)آموزشوارائهدستورالعملهایایمنی-1-4

انجاممطالعاتوتحقیقات-2-4

هاهمایشوسمینارهابرگزاری-3-4



(E)سهواژهایمنی

•Engineeringطراحی–کارمراحلاصالح–موادجایگزینی:مهندسیاعمال
خطرناکموادلیستکردنکم–دهندههشداروسایلازاستقاده-خطربیهایپروسه

•Educationحفاظتیوسایلازاستفاده–کارانجامصحیحنحوه:آموزش–

یشناسایدربارهمهندسینآموزش–کاریوظایفوهاپروسه،تولیددرخطرتشخیص
آنهاارزیابیوخطرات

•Enforcementمستنداتوکشورجاریقوانینواستانداردهابامطابق:کارانجام
المللیبینمجامع



تئوري دومینویی هنریش

.حادثهایایجادنمیگرددمگراینكهکلیهعواملفرقبررویهمتأثیربگذارند
جامدهدفردیمتأثرازعواملاجتماعییامحیطیچنانچهاشتباهیمرتكبشودکهدرنتیجهآنعملغیرایمنیان
نانچهچ.یاباخطراتفیزیكیومكانیكیمواجهشود،درآنصورتدچارحادثهشدهوآسیبیبهویواردمیشود

دکرددرسلسلهعواملفوقعاملسومیعنیعملغیرایمنوشرایطغیرایمنراحذفکنیم،حادثهایبروزنخواه



تحلیل علل حوادث محیط کار

:حوادث محیط کار در دو شرایط زیر روي می دهد 

%15-10  ایمنبه علت شرایط نا حوادثUnsafe Condition 

:جمله از 

عوامل محیطی

مادي و تجهیزاتی عوامل 

 Unsafe Actناایمنبه علت اعمال حوادث  85- %90

:جمله از 

استاندارد  فقدان 

ناکافی  آموزش 

پشتیبانی  کمبود 

نظارت کمبود 

فرديخطاي 



عوامل زیان آور محیط کار

زیان آور فیزیکیعوامل 

امواج الکترومغناطیسی-فشار –اشعه -روشنائی –ارتعاش –دما -صدا

زیان آور شیمیاییعوامل 

گازها و بخارات-معلق شامل گرد و غبار، بخارات، فلزات، دود، اسپريمواد 

زیان آور بیولوژیکیعوامل 

(پروتوزوآها)تکیاخته –قارچها –انگلها –باکتریها –ویروسها 

زیان آور ارگونومیکیعوامل 

د نبو–وارد شدن فشار بیش از حد بر روي اندامی -وضعیت نامطلوب بدنی -کارتکراري 

ابزار -بارهل دادن و بلند کردن و کشیدن -جسمانی و روانی میان انسان و کار تناسب 

نامناسب

زیان آور مکانیکیعوامل 

....-گارد حفاظتی دستگاهها ، خرابی دستگاه ها و تجهیزات نبود 

زیان آور روانیعوامل 

کارتنهائی در –استرس -اضطراب 



هزینه های حوادث

:حوادث محیط کار در دو شرایط زیر روي می دهد 

 Direct Costهزینه مستقیم * 

درمان افراد آسیب دیده  هزینه 

غرامت به کارکنان مصدوم پرداخت 

Indirect Costهزینه غیرمستقیم* 

ر، راندمان کاري، تأثیر معنی داري بر بهره وري و تولید خواهد داشت و نکته مهمتکاهش 

.اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روي نیروي کار می باشد



بحران هاي زیست محیطی
:موضعی

جامدهواي شهري ، آلودگی صوتی ، مشکالت دفع مواد زائد آلودگی 

: ايمنطقه 

اقلیمیرودخانه ها ،باران اسیدي، تغییرات آلودگی 

:جهانی

ی ، آب الیه ازن، تشدید پدیده گلخانه اي ، تشدید بالیاي طبیعتخریب 
...یخهاي قطبی و شدن 

(Environment)محیط زیست      

هوا ، آب ، خاک ، منابع طبیعی ، گیاهان ، جانوران: محیط شامل 
، انسان و روابط متقابل بین آنها 



انواع معضالت زیست محیطی

آلودگی هوا•

خاکآلودگی •

آبآلودگی •

آلودگی صوتی•

پرتوهاآلودگی •

اکوسیستمهاتخریب •

زیستیتنوع کاهش •



:آلودگی محیط زیست عبارت است از

پخش یا آمیختن مواد خارجی

به آب ، هوا، خاک یا زمین به میزانی که

وریکه آن را به طفیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک کیفیت

وگیاهانو یا موجودات زنده یا سایر انسانزیان آور به حال 

.یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد 

(Pollution)آلودگی  



Water Pollutionآلودگی آب

(تعریف قانونی آلودگی آب در ایران)

وشیمیایی،فیزیکیخواصدیگروحرارتدرجهتغییریامعلقیامحلولموادتغییر
غیرمفیدیامضراستمقررآنبرايکهمصرفیبرايراآنکهحديدرآببیولوژیکی

.سازد

مواد آلوده کننده آب

بهیاهگردیدآبآلودگیباعثکهبیولوژیکوشیمیاییوفیزیکیعواملیاموادنوعهر
.بیافزایدآنآلودگی

 Receptory Waterآبهاي پذیرنده

هاهچشموزیرزمینیآبهايسفرهچاهها،قنوات،جملهاززیرزمینیوسطحیآبهايکلیه
هابرکهوآبگیرهاوهاتاالبونهرهاوهارودخانهها،دریاچهدریاها،و

.کندمینفوذآنهادریاشدهتخلیهآنهابهجامدزائدموادوفاضالبکه



آالینده هاي آب

 انسانیفضوالت

 حیوانیفضوالت

 و سموم کشاورزيکودها

 کننده ها و شوینده هاپاک

 هاآفت کش انواع

 و مشتقات نفتینفت

 سمیفلزات

 صنعتیمواد



آالینده هاي هوا

 COمونوکسید کربن•

 NOXاکسیدهاي نیتروژن•

 SOXاکسیدهاي گوگرد•

Pbسرب•

 HCهیدروکربن ها•

 (PAN)فتوشیمیاییهاي اکسیدان •

10> (PM: Particulate Matter)معلق ذرات •

چنینهم.تقریباًباکوچكترشدناندازهذرات،اثراتآنهاشدیدتروبیشترخواهدشد

PM2.5داردارتباطقویتریبابیماریهایقلبیوتنفسی

گلخانه اي و وارونگی هوااثر •

آلودگی هاي شیمیاییسایر •



آالینده هاي خاك

عناصر سمی•

معدنی مسموم کنندهترکیبات •

کش هاآفت •

آلیفضوالت •

هاشوینده •

نفتیمواد •

زائد و زباله هامواد •



پنج اصل نظام آراستگی



(PM)پیشگیرانه سرویس نگهداري و تعمیرات 

منظوربهکهاستايدورهومنظمهايروشوهافعالیتمجموعه
طشرایدرتجهیزاتحفظورسانیروزبه,موجودوضعیتبررسی
کاهشووريبهرهافزایشکهنحويبه.شودمیانجام,مطلوب

ودخریسنگینهايهزینهکاهشنتیجهدروتجهیزاتفرسایش
.برسدحداقلبهمجموعهبرايقطعهتعمیرات

 PMاجراياهداف
عمر مفید دستگاه ها و تجهیزاتافزایش دوره -1
اطمینان دستگاه ها و تجهیزاتارتقاء قابلیت -2
بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات-3
ماشین آالتها و کمینه کردن تعمیرات اتفاقی دستگاه -4



ERGONOMICSارگونومی

داردیسعکهاستترکیبیعلمی،انسانیفاکتورهايمهندسیهمانیاارگونومی

هامحدودیتوفکري،جسمیتواناییبهتوجهباراومشاغلکارمحیط،هادستگاه،ابزارها

ایمنی،برسالمتیباعنایت،وريبهرهافزایشباهدفعلماین.نمایدطراحی،انسانهاوعالیق

.استگرفتهشکلدرمحیط،انسانورفاه

.محیطباانساننهاستانسانبامحیطکردنهماهنگعلماینمعنايدرحقیقت





PPE



MSDS برگه اطالعات ایمنی مواد 

مخاطرات خاص



FIRE



انواع روشهاي اطفاء حریق

حذف اکسیژن•

سرد کردن و یا کاهش حرارت  حریق•

حذف یا پاکسازي مواد سوختی یا همان روش جداسازي•

قطع کردن واکنشهاي زنجیره اي •







First Aidکمکهاي اولیه                      





کمکهاي اولیه در برق گرفتگی





Thanks for attentions 
naser.farhangi@ut.ac.ir


