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 رد انپيمانكار HSE مالحظات و الزامات« 
  » دادرارق

  

  
  . گردد بدون منضم نمودن جزء الينفك اسناد و مدارك پيمان محسوب مي« 

از طريق آدرس  اينترنتي شركت  HSE تكميلي هاي ضمناً كليه دستورالعمل
WWW.IKORC.IR باشد قابل دسترسي مي «  

   



٢ 
 

 » در قرارداد ناپيمانكار HSE تامازلا و اتظمالح« 

  مقدمه
، حضور گروههاي مختلف كاري و كارگاهيدر محيط هاي  تنوع كارو شركت  به گسترش فعاليت پيمانكاران در با توجه

و پتانسيل باالي وقوع حوادث ايمني، بهداشتي و زيست محيطي  و نيز عدم آشنايي كامل با محيط و شرايط كار
 منابع مالي، تجهيزات، ز منابع انساني،منظور حفظ و مراقبت ا به در اين شركت، پيمانكاران  HSEمديريت  ضرورت

پيمانكاران   HSEدستورالعملهاي  كليه پيمانكاران ملزم به رعايتسوي پيمانكاران،  از زيست محيط و تأسيسات
  .مي باشندو ديگر دستورالعملهاي مرتبط با پيمان خود  وزارت نفت و پااليش و پخش

 :هدف و دامنه كاربردـ 1

ات آشنايي و تعهد پيمانكاران به رعايت مقررات و قوانين مرتبط با ايمني، بهداشت و محيط هدف از تدوين اين مالحظ
و نگهداري زيست جهت پيشگيري از حوادث ناشي از كار و تضمين ايمني و سالمت كاركنان پيمانكار و همچنين حفظ 

  .محيط زيست مي باشد
شازند اعم از ) ره(فت امام خميني ن در شركت پااليش نبرگيرنده كليه پيمانكارا دروزارت نفت  HSE دستورالعملهاي

خدماتي، اداري، عملياتي، تعميراتي، : پيمانهاي كوتاه مدت چند روزه و بلندمدت و در برگيرنده مشاغل مختلف
يك نسخه از اين مالحظات همراه با متن قرارداد به . باشد مي... مهندسي و مطالعاتي و  هاي فني ساختماني و پروژه

  . باشند شركتهاي پيمانكاري موظف به اجراي مفاد آن مي مانكاران تحويل و مسئولينپي
 يها روش ،ها لعملراستود( را دخو به طمربو HSE اتمستند و راتمقر ،شازند) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 

 در كه يستيز محيط و يمنيا ،شتيابهد يها مينهز متما در...)  و ها مفر ،هنماهاوزارتي ، رابخشنامه هاي  ،يياجرا
از  و دستورالعملهاي جامع را )CD( دهفشر حلو رتصو به پيمانكاربنا به نياز و درخواست دارد  دبرركا مربوطه نپيما

 املتزا ،تحويل رسيد و ءمضاا با رپيمانكا. ميدهدار قر رپيمانكا رختياا در PDFطريق سايت پااليشگاه به صورت فايل
  .نمايد مي معالا انهآ عايتر به را دخو

  :مراجع و مستندات ـ2
وزارت نفت، وزارت تعاون ، كار و رفاه  HSEبرگرفته از دستورالعملهاي  دستورالعمل ها و رويه هاي جاري پااليشگاه

توسط  مرتبط با موضوع پيمان موارد ذيل ، وزارت صنعت،معدن و تجارت و ديگر دستگاه هاي مربوطه شاملاجتماعي
  .مسئوليت اجراي اين دستورالعملها مرتبط با ماهيت پيمان بعهده پيمانكار استجرا مي باشد و الالزم ا پيمانكار
حفاظتي وسايل نامه  آئين/ كارگاهها ساختمان ايمنينامه  آئين/ ها نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ـ آئين

وسايل نامه  آئين/ ه حفاظت فني و بهداشت كاركميتنامه  آئين/ ها حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه
حفاظتي تأسيسات و وسايل نامه  آئين/ حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرونامه  آئين/ حفاظت انفرادي

ايمني تأسيسات الكتريكي با نامه  آئين/ دار ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برقنامه  آئين/ ها الكتريكي در كارگاه
حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل نامه  آئين/ ها سوزي در كارگاه پيشگيري و مبارزه با آتشنامه  آئين/ زميناتصال به 

  نامه  آئين/ حفاظتي ماشين هاي سنگ زني نامه آئين/ حفاظتي صنايع چوب نامه آئين/ اشتعال و مواد قابل انفجار
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نامه  آئين/ مقررات حفاظتي در ماشينهاي افزارمه نا آئين/ گيري، آهنگري و جوشكاري مقررات حفاظت در ريخته

گيري كنكاسور، خردكن و  مقررات حفاظت در ريختهنامه  آئين/ زن و مخلوط كننده مقررات حفاظتي در ماشينهاي بهم
مقررات حفاظت در مقابل خطر نامه  آئين/ سازي و توزيع گاز مايع حفاظت حمل و نقل، ذخيرهنامه  آئين/ آسياب

پرسكاري سرد (مقررات حفاظتي پرسها نامه  آئين/ حفاظت مولد بخار و ديگهاي آبگرمنامه  آئين/ ونسازپرتوهاي ي
هاي  كارگاهنامه  آئين/ ايمني در صنايع ريخته گري نامه آئين /مقررات حفاظتي حفر چاه دستينامه  آئين)/ فلزات

ايمني در  نامه آئين/ ايمني در كارگاهها عاليم نامه آئين/ ايمني مخازن آب و استخرها نامه آئين/ ساختماني
 نامه آئين/ ايمني ماشين ها و ادوات كشاورزي نامه آئين/ ايمني در آزمايشگاهها نامه آئين /تعميرگاههاي وسايط نقليه

 نامه آئين/ ايمني تصفيه خانه هاي آب و فاضالب نامه آئين /ايمني در صنايع شيشه نامه آئين/ ماشين هاي ليفتراك
 نامه آئين/ آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان نامه آئين/ تي كار با سموم دفع آفات در كارگاههاحفاظ

ايمني  نامه آئين/ ايمني جوشكاري و برشكاري گرم نامه آئين/ حفاظتي حمل دستي بار نامه آئين /ايمني امور پيمانكاري
/ ايمني در صنايع آهنگري نامه آئين/ اختالل شنوايي در كارگاه ها ايمني افراد داراي نامه آئين/ كار در صنايع چاپ

به كارگيري مسوول ايمني در  نامه آئين/ ايمني كار در ارتفاع نامه آئين/ ايمني كار با ماشين آالت عمراني نامه آئين
  آئين نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق/ كارگاه ها

 :جلسه توضيح اسنادـ 3

/ مهندي طرحها/ خدمات فني مهندسي(اي با حضور نمايندگان ادارات ذيربط  گران در جلسه ع كار، مناقصهقبل از شرو
كه به دعوت امور پيمانها و ) HSEامور پيمانها و حقوقي و / امور مالي/ حراست/ امور اداري/ برداري بهره/ تعميرات

ـ نوع فعاليت پيمانكار ـ محدوده فعاليت ـ مدت گردد شركت نموده و در اين جلسه، برنامه كار  حقوقي تشكيل مي
پيمان ـ تشريح و مسئوليت پيمانكار در رابطه با ايمني و بهداشت كاركنان و رعايت مسائل زيست محيطي به پيمانكار 

 سپس يك نسخه از اين. گردد االختيار پيمانكار ابالغ و مراتب در صورتجلسه مربوطه منعكس مي و يا نماينده تام
 پيمانكار حسب درخواست نماينده كارفرما بايد قبل از شروع. گردد گران تحويل و رسيد اخذ مي لسه به مناقصهصورتج

 در صورتيكه. ارائه نمايد HSEبه اداره ... كار طرح و برنامه كار خود را در مورد مسائل ايمني و پيشگيري از حوادث و 
 فعاليتهاي پيمانكار را در اختيار داشته باشد آنرا به پيمانكارناظر كارفرما ليست شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك 

 اي باشد كه در پااليشگاه شناسايي نشده نمايد و در صورتيكه فعاليتهاي پيمانكار به گونه تحويل داده و رسيد اخذ مي
 . است توسط پيمانكار شناسايي و ارزيابي انجام شده و هزينه آن به حساب كارفرما خواهد بود

 

  
شروع قرارداد تا  زماناز   مرتبط با موضوع و شرح قرارداد مذكورملزم و متعهد به رعايت موارد يمانكاران پ

  .مي باشند) ره(پايان قرارداد في مابين با شركت پااليش نفت امام خميني 
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 پيمانكاران HSEالزامات برخي از ـ 4

  وظايف اهمـ 1ـ4
 رعايت و تهيه بيني، پيش را ذيل موارد كار به شروع از قبل لزوم ورتص در و پروژه اجراي طول در بايد پيمانكار

  : نمايد اقدام آنان آگاهي ارتقاء و فرعي پيمانكاران و خود پرسنل به آنها آموزش به نسبت و نموده
 ملزومات ساير و فردي حفاظت وسايل امداد و نجات، نشاني، آتش و ايمني تجهيزات تدارك HSE  مطابق فهرست

 كارفرما نماينده ييدأت مورد و قرارداد به منظم

  اصالحي و پيشگيرانه اقدامات و محيطي زيست و ايمني بهداشتي، خطرات ارزيابي و شناسايي  

 هاي فعاليت در كار نيروي جانبه همه مشاركت براي الزم مقدمات سازي فراهم و شناسايي HSE  

 ريكا مجوزهاي سيستم تدارك و كار ايمن هاي سيستم تأمين  

 حوادث شبه و حوادث زارشگ )Near Miss ( 

 اضطراري هاي دستورالعمل HSE  

 بهداشتي مديريت هاي طرح اجراي  

 ايمني مديريت هاي طرح اجراي 

 محيطي زيست مديريت هاي طرح اجراي 

 زيست محيط حفاظت سازمان معتمد بازرسين با كامل همكاري 

 با مرتبط دولتي بازرسين با كامل همكاري HSE بهداشت وزارت و كار وزارت بازرسين لهمنجم  

 محيط زيست و حفاظت سازمان معتمد بازرسين گزارشات و محيطي زيست ارزيابي گزارش مفاد كامل رعايت 
 نماينده كه تواترهايي ساير ياو ...) و  ماهه سه ماهانه، هفتگي، روزانه،(  اي دوره مستمر HSEارائه گزارشات عملكرد 

  .نمايد اعالم كارفرما

  به اداره در موارد زير ضروريست  ايشانپيمانكار و يا نماينده تام االختيارHSE مراجعه نمايند : 

 جهت تحويل گيري و تحويل دهي فرم شروع بكار . 

  جهت بررسي عملكرد پيمانكار در قبال الزاماتHSE  قبل از ارسال هر سند پرداخت به امور مالي 

 تمه پيمان از نظر رعايت الزامات جهت تحويل گيري و تحويل دهي فرم خاHSE 

  كنترل و مديريت مشي، خطـ 2ـ4
 هاي دستورالعمل و استانداردها مقررات، قوانين، مشي، خط از است موظف پيمانكار HSE كامل طور به كارفرما 

 لحاظ زا و نمايد تهيه را نباشد كارفرما HSEمقتضي كه مغاير با خط مشي  HSE مشي خط و الزامات و نموده پيروي
خود،  HSE مديريتي سيستم براساس اي دوره صورت بهرا  آن و كند حاصل اطمينان پيمان مندرج الزامات شدن

 . مورد بازنگري قرار دهد

 مشي خط امضاء با توانند مي پيمانكاران باشد داشته موافقت كارفرما كه درصورتي HSE ،نسبت را خود كارفرما 
  .نميباشد جداگانه مشي خط تهيه به نيازي صورت اين در. نمايند متعهد آن مفاد اجراي به
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ريسك مديريتـ 3ـ4   

 شناخته هاي روش پيشگيرانه و كنترلي اقدامات بيني پيش و ها ريسك ارزيابي خطرات، شناسايي براي بايد پيمانكار
  .باشد داشته استاندارد و شده

 هاي موزشو آ نمايد فراهم را نياز مورد امكانات و نابعم پيشگيرانه، و كنترلي اقدامات انجام براي بايد پيمانكار 
  .نمايد فراهم فرعي پيمانكاران و خود كاركنان كليه براي را مرتبط

 و تغييرات كار، محدوده كار، نوع حسب( اي دوره صورت به را خود ريسك مديريت هاي برنامه بايد پيمانكار 
 نماينده اختيار در را آن ويرايش آخرين و دهد قرار گريبازن مورد )كارفرما نماينده درخواست حسب همچنين
  .دهد قرار كارفرما

  پيمانكار مي بايست مديريت ريسك تمامي فعاليت هاي خود را در محل اجراي پروژه انجام و به تاييد ادارهHSE 
 .اشدكارفرما برساند و پس از اخذ تاييديه نسبت به اجراي آن در زمان قرارداد متعهد و ملزم مي ب

 اتخاذ حوادث محتمل وقوع از پيشگيري منظور به تدابيري شده، شناسايي خطرات انواع براي بايد پيمانكار 

 .نمايد

 مربوط  دهنده عالئم هشدار نصب و تهيه به نسبت كار محيط در موجود خطرات به توجه با است موظف پيمانكار
 .نمايد اقدام

  خسارت جبرانـ 4ـ 4

 ضوابط رعايت عدم غفلت، اثر بر آن كنانكار و پيمانكار چنانچه HSE  ،دستگاههاي در نقصايجاد شرايط ناايمن 
 ثالث، شخص و كارفرما پيمانكار، كاركنان مال و جان به خساراتي بروز موجب كار نادرست انجام و استفاده مورد

 ضمناً صرف. باشد ارده ميبران خسارت وجرائم و ج كليه پرداخت مسئول پيمانكار گردد، زيست محيط يا و تأسيسات
 شخص كارفرما،نبوده و پيمانكار بايستي از صدمات احتمالي به كاركنان خود،  كافي كارفرما HSEرعايت مقررات 

  .نمايد جلوگيري محيطي زيست مخاطرات و ثالث

نياز  مورد يزاتو تجه آالت ابزار فردي، حفاظت تجهيزات نمودن فراهم از نحوي هر به پيمانكار كه صورتي در :تذكر 
 نمايد، كارفرما قصور  HSEرعايت مقررات  جهت الزم هاي فعاليت و اقدامات انجام و كار محيط نمودن ايمن جهت

%) 48(درصد  هشت و چهل همراه به را شده تمام هاي هزينه و اقدام مذكور موارد انجام و به تأمين نسبت تواند مي
  .داشت نخواهد اعتراضي گونه هيچ حق پيمانكار و نمايد سرپيمانكار ك وضعيت صورت از باالسري هزينة

 دستورالعمل مفاد رعايت عدمـ 5ـ4

 وزارت نفت و ساير الزامات مرتبط HSEهاي دستورالعمل در شده ذكر موارد مناقصه در شركت زمان در بايد پيمانكار
 اجراي زمان در اهدستورالعمل اين مفاد رعايت عدم صورت در است بديهي .نمايد مطالعه دقت به را موضوع مناقصهبا 

 .طبق قوانين و ضوابط وزارت نفت و مفاد قرارداد با پيمانكار برخورد نمايد تواند مي كارفرما پروژه،
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 افراد كارگيري به و جذب در HSEالزامات  و  HSE سرپرستي ساختارـ 6ـ4

 نمايندگان / نماينده تعداد ، يمانپ موضوع حسب پروژه اجرايي فعاليت آغاز از قبل است موظف پيمانكارHSE 
 HSEنيروهاي . مطابق اسناد مناقصه تعيين و كتباً به كارفرما معرفي نمايد با پيمان را مرتبط هاي تخصصخود را و 

هاي مرتبط و داراي  در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست و يا رشته يت تخصصپيمانكار بايستي داراي تحصيال
  .نمايند كار به شروع ، كارفرما  HSE نماينده كتبي تأييد با و باشند كافي تجربه

 كاركنان كه كند حاصل اطمينان جديد، هاي فعاليت ي اجرا از قبل و كاركنان كارگيري به بدو در بايد پيمانكار 
  :شوند كارگرفته به و بوده صالحيت واجد ذيل موارد براساس شده جذب

 رواني و جسمي سالمت.. 

 تجربي هاي مهارت.. 

  كار انجام دانش.. 
 اختصاصي از  هاي مصاحبه و پزشكي معاينات انجام با خود، نيروهاي كارگيري به از قبل است موظف پيمانكار

  .كند حاصلاطمينان  HSE مديريت سيستم الزامات برآوردن در محوله وظايف با آنها تناسب

 هاي مسئوليت براي شده معرفي نفرات HSE اب طبترم دوخ لغش اب طبترمبايستي دوره آموزش  پيمانكاران مي  HSE 
 .نمايند ارائه كار به شروع براي را آن مدركپيمانكاران را گذرانده و   HSE دورهو يا در صورت درخواست كارفرما، 

 شرح وظايفـ 5

 پيمانكاري مديريت  /عامل مديرـ 1ـ5

   هاي  موظف است شرايط الزم را به منظور ارائه آموزشپيمانكارHSE  نمايدمورد نياز كاركنان خود فراهم. 

 موظف است نفرات پيمانكارHSE  به كتباً و تعيين پروژه در فعاليت آغاز از قبلدر اين پيمان خود را مورد نياز 
 نماينده تأييد به بايد پيمانكار نياز مورد HSE بازرسين تعداد و افراد اين صالحيت.  نمايد معرفي كافرما نماينده
HSE برسد فرماكار.  

 مقررات با مطابق آن انجام براي كه كند واگذار كاري افراد به نبايد شرايطي هيچ تحت HSE فرا را كافي آموزش 
 .اند نگرفته

 پيمانكار  HSE ينمسئولـ 2ـ5

 مسئوليت كامل  پيمانكاري، كار انجام مدت در الزم، هاي آموزش و كار محيط با آشنائي هاي دوره طي از پس
 . د داشتنبرعهده خواه HSE الزامات و آموزش نظر ازپيمانكار را كاركنان 

 وضعيت وگزارش يافته حضور پيمانكار و كارفرما اي دوره هماهنگي جلسات كليه در بايستي HSE خود كار محيط 
 . دننماي ارائه مقتضي تصميمات اتخاذ جهت را

 مقررات رعايت قبيل از الزم يها آموزش با رابطه در را پيمانكار نفرات كليه آموزش وليتئمس HSE كار، ضمن در 
 و زيست محيط مديريت برنامه محيطي، زيست هاي جنبه حريق، اطفاء هاي روش بهداشت، مديريت هاي برنامه
 .داشت دنخواه عهده به اضطراري، وضعيت اعالم زمان در الزم تمااقدا
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 مشي خط به مربوط امهن نظام اساس بر و كار ماهيت با متناسب را الزامات از پيروي HSE ميكند تضمين مصوب 
 كار لباس ،) فوالدي پنجه( ايمني كفش ايمني، كاله( فردي حفاظت تجهيزات از اجباري استفاده شامل الزامات اين

 حفاظت تجهيزات بايد ضمن در.  باشد مي)  گوش و چشم براي مناسب حفاظتي وسايل همچنين و دستكش مناسب،
 فراهم خاص مشاغل براي) دارند وكار سر ها هيدروكربن با كه افرادي براي آتش ضد هاي سلبا نظير( ويژه فردي
 .گردد

  پيمانكار حق استفاده از امكانات و وسائل شركت را بدون اخذ مجوز از كارفرما ندارد مگر آنكه به صراحت در متن
 باشد ررات ميپيمان ذكر شده باشد، استفاده از آب، برق و هواي فشرده نيز شامل اين مق

 نام شركت پيمانكاري بايد بصورت درشت و خوانا روي لباسكار كاركنان پيمانكار ثبت گردد 

 .برسد كارفرما HSE نماينده تاييد به بايستي فردي حفاظت لوازم:  يادآوري

 در اضطراري وضعيت اعالم صورت در را كارفرما نماينده با تنگاتنگ و الزم همكاري و هماهنگي بايستي راكناميپ 
 .آورند عمل به كارگاه

 در و نموده رعايت پيمانكار ركنان كا به الزم تذكرات و برخورد هنگام را اخالقي شئونات كليه بايستي راكناميپ 
محيط زيست و مغاير با مقررات  براي آميز مخاطره ايمن، نا بهداشتي، غير اعمال يا شرايط هرگونه مشاهده صورت
HSE دننماي نعكسم كارفرما نماينده به سريعاً را مراتب . 

 آميز مخاطره تبعات داراي كه اي حادثه يا پيمانكار كاركنان اي بر حادثه نوع هر وقوع صورت در بايستي راكناميپ 

 كارفرما نمايندة و كارفرما HSE به آن ارسال و حادثه كامل گزارش تهيه به نسبت سريعاً باشد، زيست محيط براي

 . دننماي اقدام

   مشاغل پيمان HSEآموزش ـ 3ـ5
 مقررات خصوصدر را دخو امر تحت پرسنل كليه موظف استمانكارپي HSE  هاي دستورالعملو همچنين مقررات و 

 در ندرجم  شرايط رعايت با ميتوانند باشند نداشته را رما اين براي الزم امكانات چنانچه . دهد آموزش مربوطه
 در وليتئمس از را پيمانكار نبايد امر اين اما نمايند، استفاده آموزش امر در كارفرما متخصصين همكاري از پيمان
 كارفرما، آموزشي هاي دوره از استفاده صورت در است بديهي. سازدكاركنان خود رها  HSE آموزش تضمين

  .باشد مي پيمانكار عهدة به گردد مي اعالم كارفرما طرف از كه مربوطه هاي هزينه

 محيط فردي،( بهداشتي هاي نامه آيين و مقررات بهداشتي، اتخطر ارزيابي اطالعات حاوي حداقل بايد ها آموزش 
 و آمادگي نحوه و ايمني هاي نامه ينئآ و مقررات كار، محيط خطرات ارزيابي اطالعات اوليه، هاي كمك و) صنعتي و

 مواد ايمني اطالعات برگه از استفاده نحوه نشاني، آتش هاي سيستم از استفاده اضطراري، شرايط با مقابله
)MSDS (و پروژه محيطي زيست نامطلوب اثرات ها، فعاليت به مربوط محيطي زيست لزاماتو تعهدات، قوانين و ا 

 . باشد خاك و هوا آب، آلودگي كنترل زائد، مواد مديريت مورد در اطالعاتي

 موظف است آموزش  پيمانكارHSE دهد انجام را فرعي پيمانكاران كاركنان . 

 نام شامل بايستي مدارك ،نمايد ارائه را خود كاركنان آموزش زمينه در الزم ستنداتم و مدارك بايد پيمانكار 
  .باشد مربيان اسامي و دوره اجراي زمان دوره، محتواي ديده، آموزش افراد
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 داد قرار عقد از پس كه...)  و ها فرم راهنماها، اجرايي، هاي روش ها، دستورالعمل( مستنداتي و مقررات رعايت 
 .باشد مي الزامي پيمانكار توسط گردد مي ابالغ پيمانكار به كارفرما طرف از و شده تهيه

 فراهم اضطراري شرايط در واكنش هاي دستورالعمل اجراي جهت را الزم كار نيروي و تجهيزات بايست مي پيمانكار 

 .نمايد اقدام خود فرادا براي كافي تمرينات و الزم هاي آموزش به نسبت است موظف پيمانكار رابطه اين در .نمايد

 حادثه، اوليه گزارش تهيه از قبل تا باشد، داده رخ پيمانكار فعاليت محل در دقيقاً اضطراري وضعيت چنانچه 
 را الزم اقدام توانند مي كارفرما نماينده كتبي مجوز با فقط و نيايد عمل به اقدامي محل پاكسازي عمليات به نسبت

 .آورند عمل به

 مي باشد) نياز صورت در( درماني مراكز به انتقال از پس خود مصدوم كاركنان درمان وضعيت پيگيري هب موظف پيمانكار. 

 نمايد اقدام اوليه حالت به آن بازگرداندن و كار محيط بهسازي و پاكسازي به نسبت كار انجام از پس است موظف پيمانكار. 

 جلوگيري كار انجام از مشاهده صورت در و است ممنوع كار هنگام در ايمن نا و ناقص لوازم و ابزار از استفاده 
 .شود خارج كار محيط از پيمانكار توسط بالفاصله بايد ناايمن لوازم و ابزار و آمد خواهد بعمل

  مقررات رعايت عدمچنانچه از ادامه فعاليت پيمانكار بدليل HSE  نارسايي و نقص رفعجلوگيري به عمل آيد، تا زمان 

 هزينه بابت از و داشت نخواهد مذكوررا فعاليت ادامه حق پيمانكار ، كارفرما نماينده سوي از مجوز رصدو و فعاليت آن

 .گردد مي تلقي مجاز غير تاخير اين بعالوه و داشت نخواهد مسئوليتي گونه هيچ كارفرما كار، توقف با مرتبط هاي

 محض به يا و مربوطه مقررات و العملدستور با مطابق است موظف پيمانكار اضطراري، وضعيت بروز صورت در 
 محوطه از را خود افراد سريعاً نياز صورتيا نماينده كارفرما، نسبت به توقف كار اقدام و در  HSE مسئولين اعالم
 .نمايد خارج

 مجوز اخذ به نياز كه هايي فعاليت ليست است موظف پيمانكار )Permit ( كليه به مناسبدارند تهيه و به نحو 
  .نمايد رساني اطالع مرتبط كاركنان

  حوادث تحليل و تجزيه و بررسي دهي، گزارشـ 4ـ5
  نمايندهHSE  پيمانكار موظف است در صورت بروز حادثه براي كاركنان خود گزارش حادثه طبق فرم سازمان

و حقوقي كارفرما ، نماينده كارفرما، امور پيمانها  HSEروز تكميل و به ادارات  3تأمين اجتماعي را حداكثر ظرف مدت 
  . و اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شازند ارسال نمايد

 حوادث شبه دهي گزارش به ملزم پيمانكار )near miss( باشد مي، رويدادها و حوادث، طبق روش كارفرما.  

 يلقب از حاد محيطي زيست و ايمني بهداشتي، حوادث تمامي مورد در سريع رساني اطالع به ملزم پيمانكار :
 و ثبت دستورالعمل مطابق "وسيع محيطي زيست هاي آلودگي يا و توجه قابل مالي خسارات فوت، به منجر حوادث"

 .باشد مي مهم حوادث گزارش ارائه

 به مربوط حوادث شبه و محيطي زيست و ايمني بهداشتي، آمارحوادث و گزارش ارائه و ثبت به ملزم اصلي پيمانكار 
  .باشد مي كارفرما نماينده به حوادث گزارش دستورالعمل با ابقمط فرعي پيمانكار و خود

 منظور به را آن نتايج بايد كارفرما نماينده هماهنگي با حوادث تحليل و تجزيه از پس وقت اسرع در بايد پيمانكار  
 .دهد قرار افراد كليه اختيار در مقتضي صورت به مشابه حوادث وقوع از يشگيريپ
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 : حرفه اي بهداشت مديريتـ 5ـ5

 فعل ترك يا فعل از ناشي كشور بهداشتي متوليان ديگر و درمان بهداشت، وزارت طرف از احتمالي هاي جريمه 
  . بود خواهد پيمانكارو هزينه  عهده به پيمانكار كاركنان

 كارپيمان عهده به كار محيط آور زيان عوامل كنترل و ارزيابي گيري، اندازه شناسايي، مراحل تمامي مسئوليت 

 ... و عمليات انجام محل خطر، نوع كار، انجام فرآيند فعاليت، نوع براساس توان مي را مذكور موارد. ميباشد

 .نمود بندي تقسيم

  معاينات پزشكي دوره اي و بدو استخدام را براي هر يك از  قانون كار 92پيمانكار موظف است مطابق با ماده
 .ارائه نمايد HSEه راشكي مربوطه را جهت بررسي به واحد بهداشت كار ادشاغلين خود انجام داده و پرونده هاي پز

  انجام معاينات شغلي بايستي توسط مراكز بهداشت و درمان، آموزش پزشكي و يا مراكز سازمان بهداشت و درمان
 .انجام گردد) با هزينه پيمانكار(صنعت نفت 

 هاي سرويس و نقليه وسايل رانندگان تمامي مختص اي دوره و)كار به شروع از قبل( اوليه معاينات و آزمايشات 
 براي مخدر مواد به مربوط آزمايشات .پذيرد انجام منظم طور به مربوطه هاي دستورالعمل مطابق بايد ذهاب و اياب

  .گيرد مي قرار كيدأت مورد رانندگان

 به مربوط آمار و شده معاينه كاركنان تعداد ذكر با را خود كاركنان شغلي معاينات انجام گزارش است موظف پيمانكار 

 ) ميباشد كارفرما نماينده هماهنگي با آمار ارسال زمان. (كند ارسال كارفرما نماينده به ماه هر براي شغلي هاي بيماري

 پرونده تهيه دستورالعمل با مطابق بهداشتي پرونده تهيه به اقدام خود كاركنان براي بايستي مي پيمانكار 

 .يدبنما بهداشتي

 مقررات با مطابق بايد و است پيمانكار عهده بر پيمانكار هاي فعاليت) محيط و فردي عمومي،( بهداشت مسئوليت 
HSE باشد . 

 ذخيره براي محلي بايد منظور اين به.شود نگهداري منظم و پاكيزه و بوده مرتب و تميز بايد پيمانكاران كار محيط 
 بايد مشاغل و ها فعاليت اعمال، فرايندها، همه در ربط و ضبط ستورالعملد .شود گرفته نظر در تجهيزات نگهداري و

 عنوان به .است آنها كننده تكميل بخش بلكه نبوده جانبي بخش يك فرايندها اين براي ربط و ضبط .شود رعايت
 .شود آوري جمع مستمر و مرتب صورت به فعاليت، منطقه از بايد ها زباله و زائد مواد كار، از بخشي

 و  تجهيزات مجهز به اوليه هاي كمك جعبه كارگاه خطرات نوع و كارگران تعداد با متناسب است مكلف پيمانكار
 .نمايد نصب ميسر باشد كارگران براي آنها به فوري دسترسي كه نقاطي در و تهيه الزم داروهاي

  مسئولHSE نماينده را به مراتب واگيردار امراض به كارگران از يكي ابتالء محض به است موظف پيمانكار 

  .دهد گزارش كارفرما

 ه حفاظت فني و بهداشت كار، اين كميته با همكاري واحد بهداشت كار منطقه و اداره در صورت تشكيل كميت
HSE نمايد تا شرايط محيط كار را بهبود بخشد كارفرما سعي مي .  
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نشاني آتش و ايمني مديريتـ 6ـ5   

 كند داماق خود كار محيط خطرات انواع ايمني هاي ريسك كنترل و ارزيابي شناسايي، به نسبت بايد پيمانكار .  
 :از عبارتند خطرات اين جمله از

  حرارتي / الكتريكي  /مكانيكي خطرات ـ
  ارتفاع از ناشي خطرات ـ 
  اجسام و شيميايي مواد از ناشي خطرات ـ 
 هزوح رد( آالت ماشين و تجهيزات ازعملكردمناسب اطمينان منظورحصول به HSE( ،يك است پيمانكارموظف 

  .نمايد اجرا و تدوين تعميرونگهداري زمان براي دونم برنامه

 گيرد قرار بازنگري مورد كارفرما نماينده هماهنگي با مستمر صورت به بايد پيمانكار تجهيزات نگهداري و تعمير برنامه. 

 منياي تجهيزات استفاده نحوه چگونگي و وجود از خود، تجهيزات نگهداري و تعمير هاي برنامه در بايد پيمانكار 

  .كند حاصل اطمينان

 به نسبت خود، نشاني آتش و ايمني تجهيزات ديدگي آسيب يا خرابي فقدان، درصورت است موظف پيمانكار 

 نماينده به را كارفرما نشاني آتش و ايمني تجهيزات فقدان بايست مي سريعاً ضمناً .نمايد اقدام آن تعمير يا تعويض

 .بنمايد را تجهيزات تعويض يا نقص رفع درخواست و منعكس كارفرما

 درآورد اجرا مورد به و تهيه را آالت ماشين ايمني ويژه هاي دستورالعمل فعاليت، نوع به بسته است موظف پيمانكار. 

 آالت موتوري، سبك، سنگين و صنعتي اعم از كاميون، سواري، جرثقيل و ماشين جوش  وسائط  نقليه و ماشين
بازديد و  HSEتوسط اداره  HSEز ورود به محوطه صنعتي پااليشگاه از نظر مالحظات بايد قبل ا... ديزلي، تراكتور و 

بايستي درخواست خود را به ناظر  براي اخذ مجوز ورود وسيله نقليه، پيمانكار مي. مجوز ورود براي آنها صادر گردد
آالت را مطابق فرم پيوست  نماشي HSEاداره . و حراست معرفي گردد HSEكارفرما تحويل و از طرف ايشان به اداره 

در صورت ادامه كار هر سه ماه بازديد و . نمايد بازديد و در صورت تأييد مجوز ورود حداكثر سه ماهه براي آنها صادر مي
  . مجوز آنها در صورت سالم بودن وسيله تمديد خواهد شد

 از هايي نمونه. نمايد ارائه كار محل به ورود از قبل را آنها سالمت تاييديه و ضروري تجهيزات ليست بايد پيمانكار 
  :از عبارتست تجهيزات اين

  بالست سند تجهيزات و مخازنـ 
   سازي بتن آالت ماشين ـ 
  گريدر / جرثقيل/ لودر/ بلدزر ـ 
   باربري نقليه وسايل و كاري خم ماشين ـ 
   سنگين و سبك آالت ماشين )/ وژنراتور ترانس( جوش موتور ـ 
  هيدرواستاتيك آزمايش به ربوطم آالت ماشين ـ 

 باشد مي كارفرما نماينده از مجوز اخذ به منوط پيمانكار انبار يا كارگاه جهت فضا تخصيص يا و كانتينر گونه هر استقرار . 
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  پيمانكار حق استفاده از امكانات و وسائل شركت را بدون اخذ مجوز از كارفرما ندارد مگر آنكه به صراحت در متن
  . باشد شده باشد، استفاده از آب، برق و هواي فشرده نيز شامل اين مقررات ميپيمان ذكر 

 تجهيزات كمبود يا و عدم صورت در تا آورده عمل به بازديد كار محل از بايستي پيمانكار كار، به شروع از قبل 
 پيمانكار بنابراين .يدنما اقدام) مناقصه اسناد در شده بيني پيش( نشاني آتش تجهيزات تدارك به نسبت حريق اطفاء

. است خود هاي فعاليت حيطه در) دستي هاي كننده خاموش جمله از( نشاني آتش و ايمني تجهيزات تدارك مسئول
  .باشند رسيده كارفرما نماينده ييدأت به بايد تجهيزات اين

 تحويلي حفاظتي وسائل از او سرپرستي تحت كاركنان كليه كه نمايد ريزي برنامه نحوي به است موظف پيمانكار 
  .نمايند استفاده

 باشد هاي عملياتي براي كليه كاركنان پيمانكار ممنوع مي استعمال دخانيات در كارگاه و در كليه محوطه . 

 دشاب يم عونمم يتايلمع ياه هطوحم رد هارمه نفلت زا هدافتسا.  
 ذيل ترتيب به زير انضباطي برخوردهاي پيمانكار، كاركنان توسط حفاظتي تجهيزات از استفاده عدم صورت در 

 :آمد خواهد عمل

   .فردي حفاظت وسائل از استفاده براي خاطي فرد از اخذتعهد درخواست پيمانكارو به ياخطارشفاهـ 
 شخص با برخورد درخواست) كارفرما نماينده نظر با( خاطي فرد بودن مقصر صورت در و پيمانكار به كتبي اخطار ـ 

   مقتضي نحو به خاطي
 فرد كه خطاهايي براي كارفرما نماينده نظر با پيمانكار وضعيت صورت از كسر و پيمانكار نقدي جريمه اعمال ـ 

  .خاطي فرد جاي به جانشين تعويض درخواست و است داده انجام خاطي

 ضمن است الزم كند، مي استفاده راديوگرافي  /پرتونگاري عمليات از كار اجراي حين در پيمانكار كه صورتي در 
 بيني پيش اتمي يانرژ سازمان منجمله كشوري هاي نامه آيين و مقررات طبق ايمني، مالحظات و تمهيدات بيني پيش
  .آورد عمل به را نياز مورد لوازم و تجهيزات كامل

  زيست محيط مديريت ـ7ـ5
 پيمانكار .است پيمانكار پيمانكاربرعهده فعاليت درمحدوده )خاك و هوا آب،( آالينده هرگونه ومديريت كنترل 

  .كند رارعايت خصوص دراين محلي و ملي استانداردهاي و قوانين كليه است موظف

 و كننده تميز مواد و خاك با شده آلوده منطقه پاكسازي و آلوده مواد دفع و آوري جمع هاي هزينه تمام 
  .بود خواهد پيمانكار عهده بر احتمالي قانوني هاي جريمه

 بايد ها فاضالب دفع شرو و محل و بوده ممنوع محيط به شده تصفيه بهداشتي و صنعتي فاضالب گونه هر تخليه 
  .باشد كارفرما نماينده كامل نظارت با

 ههزين و ميباشد پيمان انجام طول در آن اجرايي دستورالعمل و پسماند مديريت قانون اجراي به ملزم پيمانكار 
  .باشد مي پيمانكار متوجه آن اجراي عدم يا ناقص اجراي از مترتب
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 مجوز صورتجلسه و شده تهيه محيطي زيست ارزيابي گزارش قمطاب كار نوع و مورد حسب بايد پيمانكار 
 اجراي از ناشي اثرات كاهش جهت الزم اقدامات به نسبت زيست محيط حفاظت سازمان از صادره محيطي زيست
  .نمايد اقدام محيطي زيست ارزيابي گزارش مطابق منطقه زيست محيط بر پروژه

 به نسبت اجرايي عمليات شروع از قبل است موظف پيمانكار دارند طيمحي زيست ارزيابي به نياز كه هايي پروژه در 

 اين توسط شده ارائه خدمات شرح اساس بر و زيست محيط حفاظت سازمان معتمد بازرسين از يكي با قرارداد عقد
  .دهد قرار زيست محيط معتمد بازرسين پايش تحت شروع بدو از را پروژه اجرايي هاي فعاليت كليه و اقدام سازمان

 نمايد پيشگيري هوا و زيرزميني و سطحي هاي آب خاك، آلودگي از ، مناسب مديريت با بايد پيمانكار.   
 هاي صنعتي و ساختماني حاصل از انجام پروژه و پيمان خود را با رعايت پيمانكار موظف است كليه ضايعات و نخاله 

 هاي تعيين شده توسط سازمان محيط زيست مكان محيطي به خارج از شركت و در مسائل ايمني و بهداشتي و زيست
 هاي موقت ايجاد نموده پس از همچنين در صورتيكه براي انجام پروژه، كارگاه و ساختمان. استان مركزي انتقال دهد

 پيمانكار موظف. باشد پايان كار ملزم به تخريب و انتقال ضايعات آن از محدوده شركت مطابق اصول زيست محيطي مي
 انتقال نخاله به خارج از شركت و تخليه در مكان مناسب، شركت را از دفع مناسب آن مطابق با اصول زااست پس 

 در صورت وقوع هرگونه خالفي از سوي پيمانكار و كاركنان وي مراتب توسط اداره. سازمان محيط زيست مطلع نمايد
HSE گردد سازمانهاي ذيربط منعكس مي/ كارفرما به اداره  

 كار اي انجامپروانه هـ 6

 شازند الزامي است) ره(در شركت پااليش نفت امام خميني يراج رعايت دستورالعمل جامع صدور پروانه هاي كار. 

 بايستي پس... و  حفاري سرد، گرم، كار از اعم) كار مجري عنوان به(پيمانكار  كاركنان توسط كاري نوع هر انجام 
  .پذيرد از واحد مربوطه صورت) PTW(كار  وزمج صدور دستورالعمل اساس بر كار اجازه دريافت از

 باشد پيمانكاري نماينده كارفرماو مربوطه مسئولين مجاز امضاء داراي بايستي دريافتي كار پروانه. 

 بايستي نمايندگان مورد نظر خود را پيمان ، پيمانكار قبل از شروع راك هناورپ صدور عماج اساس دستورالعمل بر 

دريافت و  كارفرما معرفي و پس از موفقيت در دوره آموزش مربوطه HSEر به اداره آموزش امضاء پروانه هاي كا جهت
 .  امضاء پروانه كار اقدام نمايد  صالحيت الزم، نسبت به كارت

 نمايند كار استفاده نوع با متناسب فردي حفاظت تجهيزات كليه از كار انجام هنگام موظفند پيمانكار كاركنان.  

 مقررات  رعايت عدم يا الزم مجوز دريافت بدون كار انجام مشاهده رتصو در كارفرما نمايندهHSE عدم يا و 
 حاصله خسارات تأمين و نموده متوقف كردن كار اقدام به نسبت پيمانكار، توسط فردي حفاظت تجهيزات از استفاده
 .باشد مي پيمانكار بعهده

 پيمان پايان و همكاري قطعـ 7

 مقررات پروژه انجام تمد تمام در است موظف پيمانكار HSE از اين رو نحوه عملكرد . را رعات نمايدHSE 
 . گيرد كارفرما قرار مي HSE ارزيابي مورد پروژه انجام طولپيمانكار در 

 مقررات و رعايت عدم صورت در و داده قرار بررسي مورد را كار به مشغول پيمانكاران عملكردهاي كارفرما 
 به بابت اين از اي هزينه گونه هيچ و نمود خواهد متوقف تخلف رفع تا فوراً را جراييا عمليات HSEهاي  دستورالعمل
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 نواقص رفع عدم صورت در و گردد مي تلقي غيرمجاز تاخير عنوان به توقفات اين شد، نخواهد پرداخت پيمانكار
 .شد خواهد عمل پيمان مفاد طبق

 الزامات نشدن لحاظ علت به همكاري قطع چنانچه HSE )محيطي، آمار هاي شديد زيست اردي نظير آلودگيمو 
  .گردد مي عمل بعدي هاي همكاري مورد در قوانين مطابق پيمانكار با پذيرد صورت...) حوادث و  باالي

 پيمان، اجرايي عمليات پايان از پس پيمانكار، فعاليت از باقيمانده مواد ساير يا نشده مصرف شيميايي مواد كليه 
 دفع درخصوص تعهدي شرايطي هيچ تحت كارفرما .شود دفع يا ساماندهي مطلوب نحو به و آوري جمع سايت از بايد
 .داشت نخواهد پيمانكار مازاد شيميايي مواد

 پركردن شده، ايجاد موانع بردن بين از زيست محيط پاكسازي به نسبت پروژه پايان از پس است موظف پيمانكار 
 .بازگرداند عادي حالت به را كار محل شرايط و نموده اقدام ... و دهش حفر هاي كانال و ها گودال ها، چاله

 عملكرد گزارش است موظف پيمانكار HSE  هاي آسيب ، ها خسارتهاي شغلي، حوادث،  از جمله آمار بيماري(خود 
  .برساند كارفرما  HSE نماينده اطالع به را) محيطي زيست و فردي

  تكميل و به را حسب مورد فرمهاي پيوست  قبل از شروع بكارپيمانكار موظف استHSE كارفرما تحويل نمايد. 
  

 

  
  
 

پيمانكار رسيد و  به رؤيت در سايت پااليشگاهمرتبط با موضوع پيمان دستورالعمل هاي  وتمامي موارد 
  .اجراي آن بعهده پيمانكار است و مسئوليت ييد مي باشدأمورد ت

  
  
  
  
  

  : هاي ضروري  تلفن
     110: حراست       115: اورژانس 

 124:  ايمني       125: تلفن آتش 

      118:اطالعات مخابرات 
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  عناوين جلسه اعالم شروع به كار

  

  3فرم شماره  عناوين جلسه اعالم شروع به كار
  :بايست با ذكر سند به تأييد كارفرما و پيمانكار برسد قبل از شروع به كار الزامات زير مي

  عنوانرديف

1 
، پيمانكار را در جريان خطرات شناسايي شده، ريسك آنها و تمهيدات كنترلي بكار رفته در شركت قرار داده كارفرما

  . است و پيمانكار از كليه برنامه مديريت ريسك شركت در محدوده فعاليت خود مطلع است
  . را اعمال نمايد HSEپيمانكار متعهد شده كه در طول اجراي قرارداد مديريت ريسك   2
  . هاي تعريفشده به تأييد كارفرما رسيده استپيمانكار و كليه قوانين و مسئوليت HSEطرح  3
  . بر رعايت مقررات كارفرما به پيمانكار تأكيد شده است  4
  . پيمانكار در راستاي اجرايي نمودن اين دستورالعمل مورد تأييد قرار گرفته است HSEبرنامه زمانبندي فعاليتهاي   5

امداد و ( HSEهاي  االختيار پيمانكار و نحوه تعامل وي با كارفرما جهت هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه ده تامنماين  6
 .تعيين شده است...)نجات، بحران، مديريت ريسك و

ادگي ها و نهادهاي ذيربط براي مدريت بحران و مقابله با شرايط اضطراري و آماز برقراري تعامل مناسب با سازمان  7
  . كاركنان پيمانكار جهت همكاري با كارفرما، اطمينان حاصل شده است

 . از تهيه برنامه توجيهي، آموزشي و آمادگي براي اجراي آنها اطمينان حاصل شده است 8
  . اند توسط پيمانكار اصلي توجيه شده HSEپيمانكاران فرعي در رابطه با الزامات   9
  . نمايد ود را براي اجراي قرارداد تأييد ميپيمانكار، سالمت كاركنان خ  10

براي گزارش رويدادها و تجزيه و تحليل آنها مطابق با درخواست كارفرما، از سوي پيمانكار روش اجرايي مشخصي تبيين گرديده   11
  . است

هاي  ني مواد، سيستماز قبيل اخذ مجوزهار كار، تعمير، حفظ و نگهداشت، برگه اطالعات ايم HSEپيمانكار براي موارد   12
 . نمايد زيست در شرايط معمول و غير معمول روشهايي تدوين نموده و آنها را اجرا مي حفاظتي از افراد، تجهيزات و محيط

  .نمايد ريزي نموده و آنها را اجرا مي برنامه HSEپيمانكار براي ارتقاء و بهبود فرهنگ   13
  .پروژه، به پيمانكار ابالغ گردد موارد مغاير با استاندارد در محل اجراي  14
  .كليه الزامات در مورد استفاده از تجهيزات و خدمات جانبي به پيمانكار ابالغ گردد 15

در غير اينصورت . ، كار بايد فوراً متوقف شده و تخلف اصالح گرددHSEهايدر صورت عدم رعايت مقررات و دستورالعمل
  . گردد كننده در مناقصه شركت حذف ميسات شركتقرارداد فسخ و پيمانكار از ليست مؤس

  : كارفرما  HSEنماينده خانوادگي  نام و نام
  

  نماينده تام االختيارپيمانكار/پيمانكارنام و نام خانوادگي 
  

  امضاء   امضاء 

  : تاريخ   : تاريخ
  

  )نماينده كارفرما(، نسخه چهارم )قي و پيمانهاامور حقو(، نسخه سوم ) پيمانكار(، نسخه دوم )HSEاداره (نسخه اول   :توزيع نسخ
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  )1پيوست (

  الزامات در زمان برچيدن كارگاه
  4فرم شماره   الزامات در زمان برچيدن كارگاه 

  .كارفرما برساند HSEقبل از اتمام قرارداد و تسويه حساب پيمانكار موظف است فرم زير را تكميل و به تاييد نماينده 

  عنوان  رديف

1 
موردي كه . نكار با اعمال مديريت ريسك در طول قرارداد مخاطرات ناشي از فعاليتهاي خود را كنترل نموده استپيما

  . شود محيطي گردد در محيط فعاليت پيمانكار مشاهده نمي باعث برو خطرات بهداشتي، ايمني و زيست

  . پيمانكار سايت را به حالت اول برگردانده است  2

  . افتي به طور صحيح توسط پيمانكار مديريت شده استمواد زائد و بازي  3

  : مالحظات 
  
  
  
  
  

 :كارفرماHSEنماينده  خانوادگينام و نام
  

  :نماينده تام االختيار پيمانكار/پيمانكارنام و نام خانوادگي 
  

  امضاء 

  

  امضاء 

  

  : تاريخ   : تاريخ

  

  

          )HSEاداره (، نسخه سوم ) پيمانكار(دوم  ، نسخه) نماينده كارفرما(نسخه اول   :توزيع نسخ

 )2پيوست (
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  پيمانكاران HSEتعهدنامه نماينده 
 :تاريخ                :  تحت عنوان         : قرارداد شماره 

  

               صادره از                          به شماره شناسنامه                    فرزند                       اينجانب 

با آگاهي از وظايف                  شركت/پيمانكاري HSEبعنوان نماينده                    مدرك تحصيلي
امام  پااليش نفت پيمانكاران در شركت  (HSE) شوم طبق دستورالعمل بهداشت، ايمني و محيط زيست مي محوله متعهد

  .ايمهمكاري نمدر راستاي اجراء مفاد قرارداد كارفرما  HSE شازند با » ره«خميني 
  

  :پيمانكار HSEمسئول /اهم وظايف نماينده 
 ).كارگاه مربوطه(حضور دائم و مؤثر در محل كار  - 1

 .نظارت بر تجهيز كارگاه و رفع نواقص ايمني محل كار قبل از شروع كار -2

 .ات بر حسب موردارائه گزارش روزانه و شركت در جلس  آن به پيمانكار، HSE كارفرما و انتقال نظرات كارشناسان  HSEارتباط با  -3

وضوع پيمان فوق و پيگيري وزارت نفت و پااليش و پخش مرتبط با م HSEها، قوانين و مقررات  نامه ها، آيين آگاهي كامل به دستورالعمل -4
 .در خصوص اجراي آنهاو نظارت 

 .ورد قبل از شروع بكارشود بر حسب م كه توسط پااليشگاه برگزار مي HSEهاي آموزشي  ارائه ليست نفرات براي شركت در دوره -5

  براي كليه پرسنل پيمانكار قبل از شروع بكار و قبل از رفتن داخل ظروف سربسته و  (TBM)برگزاري كالس آگاهي و نحوه انجام كار  -6
 .مخازن حسب مورد

 .رماكارف HSEدر بين كاركنان پيمانكاري پس از هماهنگي با ...) پوستر، نشريه و( HSEتهيه و توزيع جزوات آموزشي  -7

 .هاي انجام كار از مسئولين و شيفت كنترل واحد هاي عملياتي و فرآيند اجراي آنها نظارت بر اخذ پروانه -8

 .نظارت مستمر بر استفاده صحيح و اجباري پرسنل پيمانكار از البسه ايمني و تجهيزات حفاظت فردي -9

 .آميز محيط زيستي ثه، اعمال و شرايط ناايمن، غير بهداشتي و مخاطرهكارفرما در زمان بروز هر گونه حادثه، شبه حاد HSEتماس فوري با اداره  - 10

 HSEو ارائه آن به»  آميز محيط زيستي گزارش شبه حادثه، اعمال و شرايط ناايمن، غير بهداشتي و مخاطره«تكميل به موقع فرم  -11
 .كارفرما

 .جلوگيري از ايجاد تغييرات فيزيكي در محل حادثه پس از وقوع حادثه - 12

 .كارفرما HSEو تحليل حوادث و ارسال گزارش مربوطه به تجزيه  - 13

 . شكلجلوگيري از انجام كار ناايمني كه امكان بروز حادثه در آن بوده و يا فعاليتي كه داراي مخاطرات زيست محيطي باشد، تا زمان رفع كامل م - 14

هاي ايمني الزم  راي كليه كاركنان و گواهينامههاي آموزش عمومي ايمني و معاينات پزشكي طب كار ب پيگيري در جهت اخذ گواهينامه -15
 .هاي مرتبط نامه براي وسايل و تجهيزات مورد استفاده مطابق با آيين

  كارفرما و آگاهي از خطرات واحدهاي  HSEشناسايي خطرات مرتبط با فعاليتهاي موضوع پيمان و ارزيابي ريسك آن با هماهنگي   - 16
 . عملياتي مجاور

 .كارفرما HSEربوط به اقدامات اصالحي و بهبود شرايط ايمني در پيمان و نظارت بر اجراي آنها با هماهنگي  هاي م پيگيري برنامه - 17

 .اي پرسنل پيمانكار نظارت بر انجام به موقع معاينات پزشكي بدو استخدام و دوره  -18

 .ا قراردادو اطالعات موردنياز ديگر در خصوص مواجهه شغلي مرتبط ب MSDSهايي از  فراهم نمودن نسخه - 19

 .كارفرما HSEاز طرف  HSEانجام ساير وظايف محوله در حوزه الزامات  -20

  .پيمان و نظارت و پيگيري بر بهبود عدم انطباق كليه موارد HSEمطابق الزامات و دستورالعمل  HSEتهيه چك ليست بازرسي  - 21
 

  يمانكارخانوادگي نماينده پ نام و نام      پيمانكار  HSEنماينده خانوادگي  نام و نام
  امضاء               امضاء 

          )پيمانكار HSEنماينده (كپي  - )اداره ايمني(اصل  :توزيع نسخ

  )3پيوست (



١٧ 
 

ی  ت امام  ش  د ) ره(ر پاال  شاز
  پيمانكار هتعهدنامه نمايند

  
  با سـالمبا سـالم

  صادره از . . . . . .. . .   / . . . . . . .  /. . . . .   متولد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .شماره شناسنامه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..فرزند    . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رساند اينجانب  احتراماً ، به استحضار مي

به شماره . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . شركت پيمانكاري بعنوان نماينده . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .    ي مدرك تحصيلي دارا. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
پيمانكاران در شركت  HSE، متعهد مي شوم طبق دستورالعمل مديريت HSEبا آگاهي از وظايف محوله در حوزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قرارداد 

گونه حادثه در اثر عدم انجام صحيح در ضمن مسئوليت عواقب بروز هر. همكاري نمايم HSEشازند با اداره ) ره(پااليش نفت امام خميني 
    .  وظايف محوله ذيل، بر عهده اينجانب خواهد بود

  :پيمانكاراهم وظايف نماينده 
 پااليشگاه و تعهد نسبت به اجرايي نمودن آنها  HSEپيروي كامل از الزامات  .1

 و پذيرش مسئوليت آن HSEبه اداره  HSE PLANارائه  .2

 جهت تأييد صالحيت HSEپيمانكار به اداره معرفي گزينه هاي نماينده ايمني  .3

 به اداره كار جهت اخذ تأييديه صالحيت مسئول ايمني كارگاه HSEمعرفي گزينه هاي نماينده پيمانكار مورد تأييد اداره  .4

 معرفي پرسنل پيمانكار به اداره كار جهت شركت در دوره آموزش ايمني عمومي قبل از شروع پيمان .5

 قبل از شروع پيمان HSEايمني كليه پرسنل پيمانكار اخذ شده از اداره كار به اداره  ارائه گواهينامه آموزش .6

 جهت شركت در دوره آموزشي جهت اخذ مجوز امضاء پروانه انجام كار HSEمعرفي پرسنل مورد نياز پيمانكار به اداره  .7

  HSEه، از اداره فردي كه پيمانكار تهيه نمود حفاظت پيگيري اخذ تأييديه البسه ايمني و تجهيزات .8

 در بين پرسنل پيمانكار و اخذ رسيد از ايشان فردي حفاظت تهيه و توزيع البسه ايمني و تجهيزات .9

 ، قبل از ورود آنها به پااليشگاه جهت انجام بازرسي ايمنيHSEارائه ليست ابزارآالت و تجهيزات پيمانكار و تأييديه سالمت آنها به اداره  .10

 اي قبل از شروع پيماندوره و استخدام بدو معاينات بموقع مراكز طب كار جهت انجام معرفي پرسنل پيمانكار به .11

 قبل از شروع پيمان HSEپيمانكار به اداره  پرسنل ايدوره و استخدام بدو ارائه پرونده هاي پزشكي مربوط به معاينات .12

 پيگيري جهت اخذ مجوز ورود تجهيزات و مواد مصرفي جديدالورود پيمانكار  .13

 HSEمجوز ورود وسيله نقليه و مجوز رانندگي پيمانكار از اداره  اخذ .14

 و بهداري از گزارش تأييديه اخذ و HSE اداره هماهنگي با پيمانكار ديده حادثه پرسنل براي حادثه بموقع گزارش تهيه .15
 اداره به گزارش رونوشت ارسال و ذيصالح مراجع به ارجاع جهت اداري امور به مذكور گزارش ارائه سپس و HSE اداره
 اطالع جهت پيمانها و حقوقي امور

 جهت اخذ مجوز امضاء پروانه انجام كار پيش از آغاز پيمانكالس آموزش شركت در  .16

 پروانه هاي انجام كار مورد نياز از مسئولين واحد مربوطه پيش از شروع كارو امضاء دريافت  .17

 رماني و پيگيري وضعيت درمان آنان همراهي با پرسنل مصدوم پيمانكار جهت انتقال به مراكز د .18

 منجمله بازرسين وزارت كار، وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست HSEهمكاري كامل با بازرسين دولتي مرتبط با  .19

  
نماينده خانوادگي  نام و نام            خانوادگي پيمانكار  نام و نام
  پيمانكار

  امضاء                 امضاء 
  

  )4پيوست (

      : تاريخ 



١٨ 
 

ت اما ش  ی ر پاال د ) ره(م   شاز
  HSEفرم درخواست تأييد صالحيت نمايندگان  

 

  HHSSEEرئيس محترم اداره رئيس محترم اداره 
  

  با سـالمبا سـالم
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   شركت HSEنماينده . . . . . . . . .  . . . . . . . . .مورخ   . . . ... . . . . . . . .. . . .رساند عطف به نامه شماره  احتراماً، به استحضار مي

معرفي شده  HSEبا مشخصات ذيل، به اداره . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   موضوع قرارداد .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره  قراردادمربوط به 
اظهارنظر  HSEضمن بررسي مدارك نامبرده، درخصوص تأييد صالحيت ايشان بعنوان نماينده دستور فرمائيد لذا خواهشمند است . است

  ./.فرمائيد

  پيمانكارانپيمانكاران  HHSSEEكننده نمايندگان كننده نمايندگان   مسئول هماهنگمسئول هماهنگ
  ::امضـاء امضـاء نام و نام خانوادگي و نام و نام خانوادگي و 

  :عمومي  –مشخصات فردي ) الف 
  :نام و نام خانوادگي

  

 :شماره شناسنامه                      :  نام پدر

 :تاريخ تولد
  

 :محل تولد

  :مدرك تحصيلي /تحصيالت
  

 :شماره ملي

  :تلفن ثابت 
  

  :تلفن همراه 
  :سابقه كار مرتبط در صنعت 

  سال/ماه . . . . . . . . . . . . . . .  .  دارد ندارد 
  : HSEسابقه كار مرتبط با 

 سال/ماه. . . . . . . . . . .  .  . . . . .  داردندارد

 :توانايي، مهارت و دانش فردي
                    آشنايي با كامپيوتر             زبان تخصصيهاي مديريت سيستم  
        هاي آموزش  دورهHSE              غيره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  

  .سوابق دوره آموزشي مرتبط ضميمه گردد*
  

  :كارفرما  H.S.Eاظهارنظر نمايندگان ) ب 
  :معيار ارزيابي 

  ميزان آشنايي با مسائل بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت - 1
 نحوه برخورد، ارتباطات، توانايي و مهارت سرپرستي، سالمت جسمي و قدرت بيان -2

  رئيس حفاظت محيط زيست ه ايمنيرئيس ادار رئيس بهداشت صنعتي
  :مالحظات   :مالحظات   :مالحظات 

  

  :هاي آموزشي زير را بگذراند  لطفاً دوره HSEواحد آموزش 
1 -                                           3 -  
2 -                                           4-  

  :بگذراند هاي آموزشي زير را  لطفاً دوره HSEواحد آموزش 
1 -                                           3 -  
2 -                                           4-  

  :هاي آموزشي زير را بگذراند  لطفاً دوره HSEواحد آموزش 
1 -                                           3 -  
2 -                                           4-  

  .باشد  نمي/ باشد مورد تأييد اين امور مي
  :امضاء 

  .باشد  نمي/ باشد مورد تأييد اين امور مي
  :امضاء 

  .باشد  نمي/ باشد مورد تأييد اين امور مي
  :امضاء 

 .                                  باشدنمي/باشد مي HSEنامبرده مورد تأييد اداره 
		HHSSEEرئيس اداره رئيس اداره 

 

  ) 5پيوست (

  :محل مهر كارفرما                : محل مهر پيمانكار 

       : تاريخ 



١٩ 
 

ی  ت امام  ش  د ) ره(ر پاال  شاز
  »مجوز ورود خودرو به محوطه صنعتي«

  
  ............... ...........الي  ........................ مدت اعتبار مجوز از        ..........................................: كننده اداره درخواست

  مشخصات خودرو و رانندهمشخصات خودرو و راننده::  
  :اعتبار معاينه فني :شماره پالك :نوع سوخت  : نوع خودرو
  :نامهشماره بيمه :نامهاعتبار بيمه  :نامهنوع بيمه

  :تاريخ و محل صدور :پايه و شماره گواهينامه  :نام و نام خانوادگي
  بازديد ايمني خودروبازديد ايمني خودرو::  

    وضعيت فرمان و ترمز.7   وضعيت ظاهري خودرو.1
    وضعيت الستيكها.8   هاي خودرو وضعيت شيشه.2
    وضعيت موتور و اگزوز.9  وضعيت چراغهاي جلو و عقب.3
   ريزش روغن و مواد نفتي از خودرو.10   هاي راهنما چراغ.4
    معاينه فني خودرو.11   هاي ترمز چراغ.5
    فيبرگه عدم خال.12   وضعيت ترمز دستي.6
                   قابل قبول غيرقابل قبول 

	»الزامات رانندگي در محوطه پااليشگاه«
 

 رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي جمهوري اسالمي الزامي است .1

 .ها و دستگاههاي پااليش بدون پروانه ورود ممنوع است ورود به داخل محوطه .2
 .هنگام رانندگي در پااليشگاه ممنوع استاستعمال دخانيات در پااليشگاه و  .3
 .پارك وسيله نقليه در محل ورودي واحدها و دستگاههاي پااليش ممنوع است .4
 .آالت سنگين ممنوع است حمل مسافر در قسمت بار كاميون، وانت بار و ماشين .5
 .ع استتعمير و شستشوي اتومبيل و هل دادن خودرو توسط نفر و يا خودروي ديگر در پااليشگاه ممنو .6
 .كيلومتر در پااليشگاه ممنوع است 25سرعت بيش از  .7
 .با وسيله نقليه ممنوع است) گاز و يا مايع(حمل مواد نفتي مظروف  .8
 .نامه خودرو را همراه داشته باشند رانندگان بايد همواره گواهينامه، كارت اتومبيل، مجوز ورود رانندگي در پااليشگاه و بيمه .9

 .بجا كردن خودرو به اداره  ايمني جهت بازديد اطالع دهيد و در ايام نوبتكاري به رئيس شيفت اطالع داده شوددر صورت تصادف قبل از جا .10
 .تحويل وسيله نقليه به اشخاص بدون مجوز و همچنين تغيير و تحول راننده بدون هماهنگي با اداره ايمني مطلقاً ممنوع ميباشد .11
 .الزامي است داشتن كارت سالمت، عدم اعتياد، سوء پيشينه .12
 .داشتن كارت معاينه فني و نصب برچسب آن بر روي شيشه خودرو الزامي است .13
گـردد و پـس از گذرانـدن     در صورت تخلف و نقض هر يك از موارد فوق كارت تردد باطل و ادامه فعاليت راننده در پااليشگاه متوقف مي .14

 .ردد داده خواهد شدهاي تكميلي و كامل نمودن مدارك مورد نياز به وي اجازه ت دوره
 .باشد سال مي 65حداكثر سن براي رانندگان  .15
 .سال گذشته باشد 3از تاريخ صدور گواهينامه رانندگي بايد حداقل  .16

  .باشد موارد ايمني خودرو بازديد گرديد و مورد تأييد مي

  :رئيس اداره ايمني/امضاء كارشناس ايمني
  :نام خانوادگي       : نام

  )6پيوست (
  

  :محل مهر كارفرما                : يمانكار محل مهر پ

  .باشم كه موارد فوق را هميشه رعايت نموده و چنانچه خالفي مرتكب شدم، طبق مقررات برخورد شودمتعهد مي                              اينجانب 

            :تاريخ:                                                امضاء

       : تاريخ 
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ی  ت امام  ش  د ) ره(ر پاال  شاز
  

  هاي مربوطه  جدول دستورالعمل تخلفات پيمانكاران و جريمه
 

 تخلفات فردي
  جرائم  نوع تخلف

  مرتبه سوم  مرتبه دوم  مرتبه اول  

ريال و در صورت تكرار  300.000  لريا 150.000  تعهد كتبي  عدم استفاده از وسايل استحفاظي در حين كار
  مجدد اخراج از پااليشگاه

مثل پرتاب اشياء از ارتفاع، استفاده از داربست (انجام اعمال نا ايمن 
ريال و در صورت تكرار مجدد  400.000  ريال جريمه نقدي 200.000  تعهد كتبي  )نا ايمن و غيره

  اخراج از پااليشگاه
  اخراج از پااليشگاه  ريال 150.000جريمه   تعهد كتبي  ملياتياستعمال دخانيات در مناطق غير ع

  در واحدهاي عملياتي اخراج از پااليشگاه  استعمال دخانيات
  )ريال جريمه نقدي 150.000+ در واحدهاي عملياتي تعهد كتبي (  استفاده از تلفن همراه

 تخلفات رانندگي
  مرتبه سوم  مرتبه دوم  مرتبه اول  نوع تخلف

  ابطال مجوز رانندگي  ريال 200.000  تعهد كتبي  مجازسرعت غير 
  ـــ  اخراج از پااليشگاه  ريال 200.000+ تعهد كتبي  رانندگي بدون مجوز

  ابطال مجوز  ريال 200.000  تعهد كتبي  عبور از تابلوي عبور ممنوع
  ابطال مجوز  ريال 150.000  تعهد كتبي  سوار نمودن نفر عقب وانت

ريال و در صورت تكرار ابطال  300.000  ريال 150.000  تعهد كتبي  حين رانندگياستفاده از تلفن همراه 
  مجوز رانندگي

  ابطال مجوز  ريال 200.000  تعهد كتبي  عدم دور زدن دور ميدان
  ابطال مجوز  ريال 200.000  تعهد كتبي  پارك در محل ممنوعه
  توقف خودرو تا رفع عيب  تعهد كتبي  نا ايمن بودن خودرو

  تا اخذ مجوز الزم) جرثقيل(توقف خودرو  وز بازرسي فني جرثقيلنداشتن مج
  تا ايمن شدن بار) جرثقيل(توقف خودرو   بار زدن نا ايمن

 مجوز كار
  جريمه  نوع تخلف

  ريال جريمه 700.000+ توقف كار  كار كردن بدون پرميت
 كا تا ارائه پرميت همراه نداشتن پرميت
 ريال 1.000.000 جوز الزمامضاء پروانه كار بدون داشتن م

  معيارهاي ارزيابي تخلفات پيمانكاران
  ريال به ازاي هر روز HSE 450.000عدم حضور نماينده 

  ريال به ازاي هر ماه HSE 500.000عدم ارائه بموقع آمار ماهيانه
  ريال به ازاي هر ماه 100.000  هاي ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار عدم تشكيل جلسه كميته

  ريال نفر دوره HSE 200.000عدم معرفي نفرات جهت شركت در كالسهاي آموزشي
  ريال به ازاي هر آلودگي 2.500.000 )ريخت و پاش ضايعات(ها  آلودگي سهوي و عدم پاكسازي محوطه

  ريال به ازاي هر تن پسماند باقيمانده 2.500.000 باقي ماندن پسماند ناشي از خدمات موضوع پيمان
  ريال به ازاي هر مورد غير ايمن گزارش شده توسط تعميرات برق كارفرما500.000 ايمن بودن سيستم برق كانكس و كارگاهغير

  )7پيوست (

       : تاريخ 


