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 نظام مديريت يكپارچه

 

، شركتها بايد طي يك برنامه ريزي راهبردي اقدام به ESHبراي اثر بخش كردن فرايند 

استقرارنظام يكپارچه مديريت ايمني كنند. اين نظام كنترل هاي زيست محيطي، ايمني و 

بهداشتي را در يك فرآيند واحد مديريتي در عمليات اجرايي پروژه ها جاري مي كند. براي تحقق 

وزه مديريت ايمني بايد در سراسر چرخه حيات بخشيدن به اين هدف، پنج كاركرد يا وظيفه در ح

 پروژه به اجرا گذاشته شود: 

  

 تعريف دامنه كار -1

 تجزيه و تحليل خطرات احتمالي -2

 تدوين و اجراي راهكارها و كنترل هاي مناسب براي مقابله با خطرات احتمالي -3

 انجام تمام فعاليت ها در قالب و محدوده كنترل هاي تعريف شده -4

  

فراهم آوردن امكان دريافت بازخورد منظم از كليه عوامل ذي مدخل و حركت در جهت  -۵

   بهبود مستمر براساس بازخوردهاي دريافت شده.
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اصل هدايت كننده زير در نظام  8پنج كاركرد مديريتي فوق بطور دائمي و مستمر تحت تاثير 

 يكپارچه مديريت ايمني قرار دارند: 

           قبول مسئوليت مديريت اجرايي پروژه در قبال ايمني 

           تعريف شفاف نقش ها و مسئوليت ها در نظام ايمني 

           حصول اطمينان از اينكه تمام پرسنل پروژه از قابليت كافي و متناسب با

 مسئوليتي كه به آنها واگذار مي شود برخوردارند. 

           ايمني تعيين الويت هاي 

          شناسايي استانداردها و الزامات ايمني 

           طراحي كنترل هاي مورد نياز براي مقابله با خطرات با توجه به ويژگي هاي هر

 عمليات

           صدور مجوز رسمي آغاز عمليات بعد از احراز اينكه شرايط و اصول ايمني رعايت

 و جاري شده اند

          مشاركت كاركنان تامين 
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برخورداري شركتهاي ساختماني از يك نظام يكپارچه ايمني نشان دهنده نگرش آنها و درك 

ضرورت درآميختن امر ايمني با تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي پروژه ها است. اين رويكرد 

حفاظت از تمام عوامل ذي نفع در پروژه از جمله عموم مردم، كارگران و محيط زيست شامل 

ودگي و به حداقل رساندن ضايعات را در بر مي گيــــرد. نظامات و فرآيندهاي جلوگيري از آل

 مي شوند: مديريت يكپارچه ايمني براي حصول اطمينان از موارد زير طراحي 

  

           خطرات و آسيب پذيري ها شناسايي و الويت بندي شوند و به گونه اي مناسب در

 گنجانده و تمام چرخه حيات پروژه را پوشش دهند.فرآيند برنامه ريزي بودجه اي 

           فرآيندهاي كاري و سيستم هاي مديريتي كه براي انجام عمليات بكار گرفته مي

شوند تا حد نياز يكپارچه شده و تمام عوامل ذي نفع در فرآيند برنامه ريزي گنجانده 

 شوند.

يي شده و در اسناد كنترل عمليات مانند استانداردها، الزامات و انتظارات به درستي شناسا

دستورالعمل هاي كاري، موافقت نامه ها، قراردادهاي پيمانكاران جزء و غيره گنجانده شده و به 

درستي تفسير، يكپارچه و بمورد اجرا گذاشته شوند. تمام استانداردها و الزامات بايد به روز نگه 

 داشته شوند.
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به و مسئوليت هاي هر كدام ل در نظام ايمني پروژه انتظارات از عوامل عملياتي فعا·

 درستي تعريف، درك و پذيرفته شده و در پروژه مستقر شود.

  

تمام كاركنان اعم از متخصص و غير متخصص، مديران، پيمانكاران جزء و تامين كنندگان ·

خدمات بطور كامل از نقش ، مسئوليت ها و اختيارات خود در قبال مديريت يكپارچه 

ايمني آگاهي داشته و آماده پاسخگويي در قالب ساز و كارهاي از پيش تعريف شده 

 باشند.

  

اصول و موازين نظام مديريت يكپارچه ايمني و فعاليت ها و اقداماتي كه دركارگاه انجام ·

 مي شوند به گونه اي موثر شناسايي، هماهنگ و يكپارچه شوند. 

  

فرآيندهاي مرتبط با مديريت يكپارچه ايمني با  كليه پرسنل پروژه به صورت موثر در·

هدف شناسايي بهتر تمام خطرات مربوط به هر فعاليت كاري، ايمني تجهيزات و ماشين 

آالت، ايمني محيط كار،تامين بهداشت عمومي و به اجرا گذاشتن كنترل هاي مربوطه 

 مشاركت فعال مي كنند. 
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ير پيمانكاران با هدف پيشگيري از اثرات منفي تمام فعاليت هاي پروژه بطور مناسب با سا·

 بر روي پروژه هماهنگ و همراستا ميشوند.

  

تمام تجارب و درسهاي حاصله از فعاليت هاي قبلي بطور مناسب و اثر بخش در برنامه ·

 ريزي براي فعاليت هاي آينده مد نظر قرار گيرند. 

  

ي به درستي تعريف، منتقل، درك و تمام نقش ها و مسئوليت هاي كاركنان فعال در ايمن·

 پذيرفته مي شوند.

  

تمام پرسنل پروژه از صالحيت و آموزشهاي الزم براي انجام وظايفي كه بعهده شان ·

 گذاشته شده برخوردارند. 

  

فرآيندهاي مورد نياز براي سنجش ميزان اثربخشي و كارآيي نظام مديريت يكپارچه ·

 بكارو  مستقربهبود مستمر نظام ايمني در پروژه  ايمني و فراهم آوردن بازخورد جهت

 گرفته ميشود.
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 فرهنگ ايمني 

تعهد نسبت به انجام ايمن كار شالوده اي است كه فرهنگ ايمني سازمان بايد بر آن بنا شود. اين 

يك باور مطلق، استثنا ناپذير و يك ارزش بنيادين است كه ايمني و سالمتي تك تك كاركنان 

پروژه، عموم مردم و محيط زيست مهمترين دارايي هايي هستند كه حفاظت از آنها بعهده ما 

ه شده است. يك فرهنگ قوي پيش نياز و كليد پيوند اثر بخش ايمني با تمام مراحل برنامه گذاشت

 ريزي و اجراي پروژه است. براين اساس اهداف ايمني مي توانند به شرح زير خالصه شوند: 

  

 .تالش جهت حذف كامل جراحات، مريضي ها و اثرات منفي روي محيط زيست·

  

راني هاي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي سازمان ) بعنوان يك دادن الويت درجه اول به نگ·

 ارزش دائمي و خدشه ناپذير( در طراحي، برنامه ريزي، آموزش و اجراي پروژه ها.

  

اشاعه و تشويق مسئوليت جمعي در سراسر سازمان پروژه در قبال برنامه هاي ايمني، ·

 بهداشتي و زيست محيطي.

  

مشاركت كاركنان در اجراي برنامه هاي ايمني، بهداشتي و زيست ارتقاء سطح آگاهي و ·

 محيطي
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افزايش استفاده مستمر و تعريف شده كاركنان از اصول ايمني و رفتارهاي ايمن در فعاليت ·

 هاي روزانه كاري.

  

حداكثر بهره گيري از اصـــل بهبود مستمر بعنوان ساز و كـــار اصلـي دستيابي به هدف ·

  .رساندن سوانح به صفـــر

  

 "هدف به صفر رساندن"انتخاب و بكارگيري پيمانكارانــي در پروژه كه تعهد خود را به ·

 سوانح در عمل نشان داده اند.

  

 اسنادي كه بايد براي تحقق اهداف ايمني تهيه شوند

  

پروژه دخيل سند تعريف مسئوليت مديريت اجرايي) امور و فعاليت هايي كه مستقيماً در اجراي -1

 هستند(

مسئوليت انجام ايمن و كارآمد فعاليت هاي پروژه به  (Line Management)مديريت صف

نحوي كه حفاظت از كارگران، عموم مردم و محيط زيست تضمين شود را بعهده دارد. براي تحقق 

اين امر ضروري است سندي بصورت شفاف مسئوليت مديريت اجرايي ونحوه پاسخگويي آنرا در 
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بال انجام ايمن تمام فعاليت هايي كه در محدوده سازمان يا تاسيسات تحت مديريت آن واقع ق

 مي شود را تعريف نمايد.

  

 سند تعريف نقش ها و مسئوليت ها -2

تعريف شفاف و بدون ابهام اختيارات و مسئوليتها در خطوط اجرايي پروژه جهت تضمين ايمني 

ر و نگهداري شود. در اين سند بايدفرآيندها ، سياست ها كار بايد در تمام سطوح سازماني مستق

ورويه هايي كه براساس آنها نقش ها و مسئوليت هاي كليدي و نيازهاي آموزشي مرتبط با آنها 

 تعيين مي شود تعريف گردد.

  

 سند چگونگي تعريف الويت هاي ايمني-3

حفاظت از كارگران، عموم مردم و اين سند بايد فرآيندها و كنترل هايي را كه براي تضمين اينكه 

محيط زيست در برنامه ريزي، برنامه زمانبندي و در تخصيص بودجه در الويت قرار گيرند را مدون 

 كند.

  

 سند شناسايي و تبيين استانداردها و الزامات ايمني -4
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مني و اين سند بايد فرآيند و رويه هاي شناسايي، انتخاب و نگهداري استانداردها و الزامات اي

روش هاي اصالح آنها را با استفاده از بازخوردهايي كه از رده هاي مختلف از جمله كارگران، 

 كارشناسان، مديران، پيمانكاران جزء و غيره دريافت مي شود را تعيين كند. 

  

 سند تعريف كنترل هايي كه بايد براي مقابله با خطرات بكار گرفته شوند -۵

دسي و مديريتي جهت جلوگيري يا كاهش خطرات با توجه به ويژگي در اين سند كنترل هاي مهن

هاي هر كار يا فعاليت و خطرات مرتبط با آنها بصورت يكپارچهتدوين مي شوند. در سطح كارگاه، 

خطرات و آسيب پذيري هاي بلقوه براساس سناريوهاي مختلف حوادثي كه احتمال وقوع آنها در 

 هاي تعريف شده، تجزيه و تحليل مي شوند. پروژه مي رود، در انطباق با رويه

  

 صدور مجوز شروع عمليات-6

در اين سند شرايط و الزاماتي كه بايد قبل آغاز عمليات تحقق يابند با شفافيت تعريف مي شود و 

 عوامل ذي مدخل در مورد آنها با يكديگر به توافق مي رسند. 

  

 سند نحوه و روشهاي مشاركت پرسنل -7
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مشاركت پرسنل در تمام پنج كاركرد مديريت ايمني ضروري است. روشهاي مشاركت پرسنل از 

در برنامه ريزي براي ايمني، شناسايي خطرات، برگزاري  –جمله پرسنل تحت امر پيمانكاران جزء 

 جلسات توجيهي، تحقيق و بررسي در مورد حوادث و غيره بايد در اين سند تعيين شوند.

  

 ايي مديريت يكپارچه ايمنيچهار سطح اجر

  

 نظام مديريت يكپارچه ايمني بايد در چهار سطح زير طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود: 

  

خط مشي ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيـــط  در سطح كالن شركت يك واحد تخصصي-1

 (HSE PLAN)، برنامــه هــاي كــــالن  (HSE POLICY)زيســــــت 

را تدوين كرده، به تائيد مديريت ارشد شركت  HSEكنترل هاي فراگير شركت در حوزه 

 رسانده و سپس بر اجراي آن در پروژه ها نظارت مي كند. 

  

در سطح پروژه ، مديريت مربوطه كنترل هايي كه براساس دامنه و ماهيت كار تعريف شده -2

 اند را تدوين و به اجرا مي گذارد. 
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ر عمليات خاص پرسنل مربوطه كنترل هايي را كه براي گماردن افراد به كار در سطح ه-3

 الزم است بكار مي گيرد. 

  

در سطح هر وظيفه، فعاليت ، يا پرسنل تدابير الزم جهت حصول اطمينان از اينكه كنترل -4

 هاي مربوطه در محل انجام كار اعمالمي شوند اتخاذ مي گردد. 

  

 منابع: 

1-integrated Safety Management System Description, Prepared 

for the U.S. Department of Energy, Office of Environmental 

Management, by Bechtel Jacobs Company LLC, April 2003 

SKANSKA Environmental Report 1999 

 


