
  
  

  

  پرسشنامه 

  عمومي ارزيابي پيمانكار 

  )3سطح (

  

 مقدماتي

   



  اطالعات عمومي پيمانكار
  :نام شركت 

  :عنوان پروژه 

  : HSEنام مسئول 

  ) :ثابت و همراه(شماره تماس 
  

  : راهنماي تكميل پرسشنامه 
زيست مطابق با  هاي سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط شركت داراي گواهينامهدر صورتيكه 
هاي  باشد و يا در حال استقرار سيستم مي HSE-MSيا  ISO14001 ،OHSAS18001استانداردهاي 

  . پروژه خود را ضميمه اين پرسشنامه نمايد HSE-PLANو  HSEالذكر است، نظامنامه سيستم مديريت  فوق
اي وضعيت موجود خود را در هر يك از موضوعات مورد پرسش در بخش مربوطه  پيمانكاران بايستي خالصه

يادداشت نموده و مدارك و سوابق تكميلي مورد درخواست را در قالب فايل الكترونيكي به صورت ضميمه 
  . ارسال نمايند

د پيمانكار و آن مستنداتي است كه الزم به توضيح است كه اطالعات درخواست شده مربوط به وضعيت موجو
  . گيرد در حال حاضر در شركت پيمانكار و پروژه حاضر مالك عمل قرار مي

پااليشگاه اقدامات مقتضي را نسبت به اطمينان از صحت و سقم اطالعات ارسالي  HSEدر صورت نياز واحد 
ن مرحله مسئوليتي را متوجه انجام خواهد داد و عليرغم اينكه عدم داشتن مستندات در هر مورد در اي

  . اطالعات خالف واقع تبعات منفي براي پيمانكار خواهد داشت. پيمانكاران نخواهد كرد
   



  » ؤاالتـرح سـش« 
  
شركت و  HSEخط مشي (باشيد؟  مي HSEمستند و در دسترس  HSEـ آيا داراي يك خط مشي و اهداف 1

  )HSEمشي  رساني و توزيع خط ، در صورت وجود رويه اطالعHSEنمونه اهداف 
در نظر گرفته شده است و افراد واجد  HSEها، ساختاري براي واحد  ـ آيا در چارت سازمان شركت و پروژه2

هاي شركت، فهرست  چارت سازماني شركت و يكي از پروژه(اند؟  صالحيت به اين واحد اختصاص داده شده
  ) هاي ايشان به همراه صالحيت HSE افراد مشغول در واحد

شرح (خود آگاه هستند؟  HSEهاي   افراد تدوين و ابالغ شده و افراد از مسئوليت HSEـ آيا شرح وظايف 3
  ) واحدهاي مختلف درگير در پروژه HSEوظايف 

زش، رويه آمو(گذرانند؟  را مطابق با نياز شغلي خود مي HSEهاي عمومي و تخصصي  ـ آيا پرسنل آموزش4
  ) HSEهاي  ، برنامه آموزشHSEهاي  نتايج نيازسنجي آموزش

رويه مديريت حوادث، (شود؟  دهي و تجزيه و تحليل مي  ـ آيا رويدادها و حوادث مورد بررسي، ثبت، گزارش5
  ) هاي حوادث در آخرين دوره تحليل آمار و شاخص

رويه واكنش در شرايط اضطراري، (ارد؟ ـ آيا ترتيباتي براي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري وجود د6
  )  نمونه سناريوهاي واكنش، نمونه برنامه مانورها

فهرست (را تدوين و برقرار نموده است؟  HSEهاي كنترلي مخاطرات  ـ آيا پيمانكار دستورالعمل7
  ) پروژه HSEهاي  دستورالعمل

هاي  رويه شناسايي و ارزيابي ريسك(شود؟  انجام مي HSEهاي  آيا شناسايي خطرات، ارزيابي ريسكـ 8
HSEهاي شركت ، نمونه ارزيابي ريسك انجام شده براي يكي از پروژه (  

دستورالعمل مديريت پسماند و (بندي و مديريت ضايعات وجود دارد؟  ـ آيا سيستمي براي شناسايي، دسته9
  ) دستورالعمل نظام آراستگي محيط كار

ـ چه ترتيباتي براي تدارك، توزيع و نظرات بر استفاده از تجهيزات حفاظت فردي براي فعاليتهاي روتين و 10
  ) هاي شركت اي از ماتريس لوازم حفاظت فردي براي يكي از پروژه نمونه(فعاليتهاي خاص وجود دارد؟ 

رويه بازرسي،نمونه (ها وجود دارد؟  و رفع مغايرت HSEهاي  ـ آيا سيستمي براي انجام بازرسي11
  )ها، نمونه گزارشات هاي بازرسي، نمونه برنامه بازرسي ليست چك
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