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 :مقدمه (1
 

چگونگی تأمین ین تعی منظوربههای متقاضی ارزیابی عملکرد سازمان حاصله از نتایج بر اساس غیر تجویزی طرحنوان یک عبه HSEنشان تعالی 

-ازمان م ییگاه س جاکه برای تعیین  بندی شده استطبقه یبه نحو مدل. این گردداعطا میرآیندهای عملیاتی فدر  HSE هایالزامات و نیازمندی

م دیریت، س تمت،  مح ور 4در و ارائه خ دمات ، نگهداشت ، پشتیبانیتولیدساخت و  طراحی،های فعالیتکلیه و کاملی از  جانبههمهارزیابی  بایست

اربردی و ک ین بنی اد به مفاهیم، اص ولعتوه بر فرآیندهای مستقیم سازمان  HSE. در طراحی مدل نشان تعالی زیست صورت پذیردایمنی و محیط

HSE  مبذول شده است توجه خاصجامعه  نفعانیذ ریو سا انیمشتر یهایازمندیبا نآن و مطابقت. 

 ر رابوده و مسی ازمانکارکنان و سایر ذینفعان س ساز جلب رضایت مشتریان،زمینه ستیزطیمحو ایمنی ، ستمتارتقاء سطح بدیهی است که 

هت تعیین جدر وت و ضعف قتعیین جایگاه واقعی سازمان و تعیین نقاط  رونیازا .سازدمی هموارار پاید توسعهپذیری و دستیابی به برای رقابت

 باشد.ای برخوردار میاز اهمیت ویژهدنیای رقابتی امروز گیری سازمان در ها و جهتسیاست

الم و علمی در میان ی برای ایجاد رقابت ساو در کنار آن وسیله HSE یگیری معیارهاابزاری است برای اندازه درواقع HSEنشان تعالی 

کارکنانی  وو محققان  نمادی برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسانهمچنین اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی و  ،هاسازمان

کسب  و ت مشتریانأمین انتظاراتزمان متبوعه و رشد جایگاه ساختقیت و نوآوری به دنبال عزم راسخ و و با  در این مسیر گام برداشتهکه خواهد بود 

 هستند. کارکنانرضایت 

ان هران و کارنامه درخشدومین سال فعالیت خود با تکیه بر تجارب علمی و اجرایی دانشگاه تدر  HSEدبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی 

ن تعالی ارزیابی نشا ین جشنوارهاجرای دوم ریزی وت به برنامهانداز خود نسبدر راستای تحقق مأموریت و چشمهمچنین و در سال گذشته خود 

 آید تامی ه عملبدعوت ملی یه متقاضیان شرکت در این طرح کل لذا از. اقدام نموده استکشور سطح در  (HSE)زیست ایمنی و محیط ستمت،

از نام پس ثبتاست که  به ذکرالزم  نمایند.اقدام رخانه دبی به آدرسآن  ارسالو  8الی  6صفحات تکمیل نسبت به ، مطالعه دقیق این فرم ضمن

 گردد.می قطعی، ههای مربوطه و ارسال فیش بانکی مربوطتکمیل فرم

 :های متقاضی ارزیابیسازمان گانهدهبندی گروه (2
 و عمران وسازساختساختمان،  (1

 های ساختمانی و عمرانیهای ساختمانی، شرکتمجتمع *

 شورهای سراسر ک* فرودگاه

 کشور  یشهرنیب* خطوط ریلی 

 * بنادر و کشتیرانی 

 نشانی و عملیات بیمارستانی امداد و نجات، آتش (2
 نشانیهای خدمات ایمنی و آتشسازمان *

 ها بیمارستان *

  مراکز اورژانس *

 ها و ...(موزه ها،های تفریحی و گردشگری، شهربازی)مجتمعتوریسم  (4 و کشاورزی  ، آرایشی، بهداشتیدارویی غذایی، (3

 و ...( قطعه سازانها، سازیها، کشتی)خودروسازینقلیه  (6 گاز و پتروشیمی  نفت، (5

 )مدارس، مهدهای کودک( کودک و نوجوان (8 ها و ...()صنایع آبفا، نیروگاهنیرو و نیروگاهی  (7

  تولیدی و خدماتی (9

 معادن  *

 های تولیدی / خدماتیسایر صنایع و کارگاه *

 شهروندی (10
 هاداریشهر *

 ها و ...دانشگاه *
 بندی سازمان خود با بخش فنی دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.جهت اطتع از گروه 
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 :های متقاضی ارزیابیسازمان بندیطبقه (3
 درج شده دراطتعات  یقاز طرکه  گیرند.قرار میبندی طبقهمورد  سطح رقابتتعیین جهت  Eالی  Aطبقه  5، در های متقاضی ارزیابیسازمان

  مشخص خواهد شد.توسط کمیته ارزیابان افزار مربوطه نرم وسیلهبههر سازمان، مختص  نامثبتفرم 

 مودنقابت خواهند سازمان خود ر یبندطبقهخود و با توجه به  گانهده یبندگروه، در جهت رقابت در فرایند ارزیابی هاسازمانالزم به ذکر است، 

تبه رجشنواره، ان مچنین در پایه .آید به عملپیچیده اجتناب  / گستردههای های کوچک با نهادهای بزرگ با فعالیتت سازمانتا از این طریق از رقاب

 د شد.معرفی خواهصورت مجزا به Eالی  Aدر طبقات ها برترین نهایی

 :HSEزیست ضوابط شركت در فرایند ارزیابی نشان تعالی سالمت، ایمنی و محیط (4
و تعیین  نامبتثحیح فرم تص تایند ارزیابی آ، فرسازمان های موجود درو فعالیت نامثبتتطابق بین اطتعات قید شده در فرم  ر صورت عدمد -1

 اطتعاتبایست می تغییر نموده است سازمان فعالیتی حوزه یا دامنهپس از ثبت  کهیدرصورت) .متوقف خواهد گردیدمجدد طبقه سازمان 

 هبر عهدیابی رآیند ارزو لغو احتمالی ف، عواقب حاصل از عدم ویرایش اطتعات توسط سازمان متقاضی ویرایش گردد امنثبتفرم در  شدهدرج

 .(سازمان متقاضی خواهد بود

 .د بودرزیابی خواهامتقاضی عهده سازمان  ز( تیم ارزیاب بر)در صورت نیاو پذیرایی اسکان  های مرتبط با ایاب و ذهاب،هزینهکلیه  -2

روژه داد بیشتر پ)ورود تع ندها را وارد چرخه ارزیابی نمایها و یا تعدادی از آنتوانند تمامی پروژهمی های پیمانکاری پروژه محورشرکت -3

یست باید مینمایمی را که انتخاب ییاهپروژه / ، لذا پروژهباشد(افزایش دامنه ارزیابی می تبعبهبندی سازمان متقاضی و ارتقای طبقه منزلهبه

 :دارای شرایط ذیل باشند

 تعطیل نباشد.پروژه  _الف

 ابل ارزیابی باشد.که نتایج حاصل از انجام پروژه ق یاگونهبه باشد %30پیشرفت فیزیکی )واقعی( باالی در زمان ارزیابی دارای  _ب

 باشد. نفر 10، شدهیمعرفدر پروژه  فعالحداقل تیم اجرایی  _ج

 ( باشد.کار و رفاه اجتماعی صالحیت ایمنی پیمانکاران )وزارت تعاون، دییتأ گواهیشرکت دارای  _د

  ،گردد.می ثبت زیابیو در دامنه مورد ار مربوطه به نام شرکت پیمانکاری و صدور گواهینامه و ... نامثبتالزم به ذکر است 
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 :جشنواره مقدمات برگزاریبندی برنامه زمان (5
 

                                                                                                                      

                            

 

 

 

 

 

 

 انزم عنوان فعالیت ردیف

 27/06/1397الی  18/01/1397 جشنواره در برای شرکت سازمانی نامثبت 1

2 
ای هانآموزش انجام فرایند خودارزیابی و تکمیل مستندات آن برای نمایندگان سازم

 97هر ماه تا انتهای شهریور ماه  متقاضی

 25/02/97اردیبهشت: سه شنبه  *

 31/03/97خرداد: پنجشنبه  *

 28/04/97تیر: پنجشنبه  *

 25/05/97پنجشنبه  مرداد: *

 22/06/97پنجشنبه  شهریور: *

 آموزش مهارتی انجام ارزیابی محور ستمت )ویژه ارزیابان محور ستمت( 3
 03/03/97شنبه پنج خرداد: *

 11/05/97پنجشنبه مرداد:  *

 آموزش مهارتی انجام ارزیابی محور ایمنی )ویژه ارزیابان محور ایمنی( 4
 10/03/97پنجشنبه  *خرداد:

 07/04/97پنجشنبه  تیر: *

 (ستیزطیمحزیست )ویژه ارزیابان محور آموزش مهارتی انجام ارزیابی محور محیط 5
 14/04/97پنجشنبه  تیر: *

 01/06/97پنجشنبه  شهریور: *

 آموزش مهارتی انجام ارزیابی محور مدیریت )ویژه ارزیابان محور مدیریت( 6
 21/04/97پنجشنبه  تیر: *

 15/06/97پنجشنبه  شهریور: *

 یند ارزیابی )ویژه ارزیابان ارشد(آفرو راهبری آموزش مهارتی مدیریت  7
 24/03/97پنجشنبه  خرداد: *

 18/05/97پنجشنبه  مرداد: *

 30/07/97دوشنبه تا  نامثبتاز زمان  خانه دبیر های متقاضی و ارائه مستندات مربوطه بهتدوین و ارائه خودارزیابی سازمان 8

 05/07/97پنجشنبه  :هرم * HSEگانه نشان تعالی  4آزمون کتبی ارزیابان محورهای  9

 19/07/97پنجشنبه  :هرم * ارزیابان عتم نتایج نهایی آزمون کتبی ا 10

11 
 (Site Visit) های متقاضییند ارزیابی از سازمانآنجام فرا

 گزارشات ارزیابی یسازآمادهتحلیل نتایج اولیه و 
 30/10/97الی  01/08/97

 97بهمن ماه  ررسی نتایج در کمیته ارزیابان، کمیته فنی و شورای سیاست گزاریب 12
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 :برگزاری جشنواره و معرفی نتایج (6
 

 اسفند ماه 5 -روز اول
 12الی  8اسفند ماه ساعت  5 و عمران وسازساختگروه ساختمان،  1

 18الی  14اسفند ماه ساعت  5 و کشاورزی هداشتی بآرایشی،  ،وه صنایع غذایی، داروییگر 2

 اسفند ماه 6 –روز دوم 

 12الی  8اسفند ماه ساعت  6 ، گاز و پتروشیمی گروه نفت 3

 18الی  14اسفند ماه ساعت  6 گروه صنایع تولیدی و خدماتی 4

 اسفند ماه  7 –روز سوم 
 11الی  8فند ماه ساعت اس 7 گروه نقلیه  5

 12الی  11اسفند ماه ساعت  7 گروه نیرو و نیروگاهی 6

 15الی  14اسفند ماه ساعت  7 گروه توریسم 7

 16الی  15اسفند ماه ساعت  7 گروه کودک و نوجوان 8

 17الی  16اسفند ماه ساعت  7 گروه شهروندی 9

 18الی  17اسفند ماه ساعت  7 انیو عملیات بیمارست ینشانآتش، و نجات گروه امداد 10

  های متقاضیارسال گزارشات ارزیابی به سازمان

 97تا انتهای اسفند ماه 

 

 :HSEدر فرایند ارزیابی نشان تعالی  نامثبتهای هزینه (7
 (Eت ا  Aبن دی ق هطبسطح سازمان )و  (بندی ده گانهگروهحوزه فعالیت سازمان )بر اساس  HSEیند ارزیابی نشان تعالی آدر فر نامثبتهزینه 

-و تعی ین م یرسی امضاء و مهر سازمان بر منقش به 8الی  6 در صفحاتو ارسال اطتعات خواسته شده پس از تکمیل این هزینه باشد. متفاوت می

 گردد.اعتم میبه سازمان متقاضی کتبی  صورتبه نامثبت، هزینه کاری ساعت 24و ظرف مدت  گردد

 :های ذیل خواهد بود، مشتمل بر هزینهمناثبتهزینه 
 برگزاری دوره آموزشی تدوین خودارزیابی؛ 

 نشان تعالی دبیرخانه علمی و اجراییباالسری های هزینه HSE؛ 

 سط تیم ارزیابی؛تویند ارزیابی آانجام فر 

 صحه گزاری نتایج ارزیابی توسط کمیته ارزیابان و کمیته فنی؛ 

 ؛رزیابیه گزارش بازخورد ائتهیه و ارا 

  ؛افزارنرمپشتیبانی 

 طای تقدیرنامه، گواهینامه / نشان؛و اع صدور 

  جشنواره پایانی.برگزاری 

بر  وده و نام بز هزینه ثبتاجدای  اسکان و پذیرایی( )ایاب و ذهاب، / پروژه های مرتبط با بازدید تیم ارزیابی از محل سایتکلیه هزینه تبصره :  

 شد.بامتقاضی ارزیابی می عهده
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با به ش ماره ش  3298100133892311شماره  حساببهرا از سوی دبیرخانه  شدهاعتمضروری است هزینه  نامثبتجهت قطعی شدن 

IR230570032981013389231101   س تیزطیمحایمن ی و  ارزیابی نشان تعالی ستمت، یالمللنیببنام موسسه (HSE)  ن زد

 نمایید. اقدام دبیرخانهرسید آن برای ارسال به نسبت واریز و  (329بانک پاسارگاد شعبه اسدآبادی )کد

 

 ارسال خودارزیابی: (8
نس بت ب ه رم ف این  5در بند  شدهارائهبندی متقاضی بر اساس برنامه زمانسازمان ، ضروری است و تکمیل مدارک نامثبتقطعی شدن  پس از

 و پ س ازم نم وده اق دا –وزشی نیز توسط دبیرخانه آموزش و ارائ ه داده خواه د ش د که در یک دوره آم -خودارزیابی سازمان خود  افزارنرم تکمیل

ی د. الزم ب ه ذک ر ( ارسال نماCDنسخه روی  2الکترونیکی )در  صورتبهصرفاً نامه رسمی به دبیرخانه از طریق تکمیل به همراه مدارک درخواستی 

سازمان  که ودهببر و زمانیندی تخصصی آ، فر HSEرهای مدل ارزیابی نشان تعالی است تکمیل خودارزیابی و الصاق مدارک درخواستی مطابق معیا

 ظر داشته باشد.ندر را متبوعه تهیه مدارک با کیفیت و درخور سازمان نیز و  موقع آنصحیح و بهبایست تمهیدات الزم برای تکمیل متقاضی می

 

 :HSEدبیرخانه علمی و اجرایی نشان تعالی ارتباط با  (9

 

 14، پتک 54 خیابان(، آبادوسفیاسدآبادی )الدین سید جمالتهران، خیابان : آدرس

   1436753341 :یکد پست

 021- 88030582- 88030995 تلفن:

  www.hseawards.orgسایت:

 hseawardsiran@ کانال تلگرام:

 hseawards اینستاگرام:

 wards.orginfo@hseaایمیل: 
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 .دییفرماخوانا تکمیل صورت هبتقاضانامه را تایپ یا  لطفاًمتقاضی محترم،     
 

 «ارزیابی جزئیات مربوطه به متقاضیان»
                                                                      نام سازمان: 

Company Name:                        
 م مدیرعامل: نا

 : شدهیمعرفهای پروژه نام پروژه / /های پروژه محور(ویژه سازمان) *
Project/s Name: 

 های ساختمانی:ویژه مجتمع *

 روزانه: کنندگانمراجعهتوسط تعداد م                         تعداد ساکنین ثابت:                     نوع کاربری:                               

 عداد واحد:                  ت                                           تعداد طبقات:                             شماره پالک ثبتی:                   

 پست الکترونیکی: فاکس:  :مدیریتتلفن 

 )نام گروه را ذکر نمایید(بندی ده گانه: گروه

 عمومی)نهاد و بنیادها( ........%          خارجی .... %         خصوصی .... %         :      دولتی .... %یتدرصد مالکنوع و 

 :سازمان هایفعالیتانواع  :تعداد کل کارکنان

 در صورت امکان نمودار واحدهای عملیاتی خود را ضمیمه فرمایید() واحدهای عملیاتی سازمان خود را تشریح نمایید:

 .را ضمیمه نمایید خرین چارت سازمان خودآ

 آدرس دفتر مرکزی:

 :تیساوبآدرس  فاکس:  :تلفن

 های مورد ارزیابی:آدرس محل/محل

 

های مورد ارزیابی:مساحت زیربنای کل محل  

 

 :تیساوبآدرس  فاکس:  تلفن:

 : دییفرمارا تکمیل است اطالعات زیر  لدینگ()هچنانچه سازمان شما وابسته به یك سازمان مادر  *

 نام سازمان مادر: 

 آدرس سازمان مادر: 

 :تیساوبآدرس  فاکس: تلفن:
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 ثبت نام سازمانی فرمراهنما و 

 HSEر دومین جشنواره ملی ارزیابی نشان تعالی د شركت
 

 
 

 خیر   □بله    □باشد ؟  می HSE های خود دارای گواهینامه استقرار سیستم مدیریتآیا سازمان برای فعالیت یا فعالیت

 را ضمیمه فرمایید. صادره پاسخ مثبت است کپی آخرین گواهینامه کهیدرصورت

 المللی را ضمیمه فرمایید.های ملی / بینسایر گواهینامه

 پاسخ دهید: دقتبهذیل  سؤاالتبه 

 :(های تولیدیدر سازمان)سرانه تولید )در سال به ازای هر نفر(   *

 (:شدهیعرفمهای پیمانکاری پروژه محور، مبلغ قرارداد )در سال به ازای هر نفر( )در پروژه *در سازمان

 ها؟و دریاچه ینیرزمیزمنابع آب  می و فصلی،ئهای دارودخانه ،شدهحفاظتمناطق  پارک ملی، ها،فاصله محل ارزیابی از سکونتگاه

 

های انههای صنفی، در سطح شهر یا استان وجود داشته است؟ بازتاب در رسها، گروهآیا تاکنون شکایتی از آالیندگی از طرف همسایه

 و خارجی چگونه بوده است؟ داخلی

 ؟ شودمیده و نظایر آن استفا ییزاسرطانموتاژن زایی،  ریتأثآیا در سازمان از موادی که دارای اثرات بهداشتی تهدیدکننده زندگی با 

 (نام ببرید لطفاً)

      
 :آب نیتأمنحوه  :نوع و میزان مواد اولیه

 :()مترمکعب/ساعت میزان مصرف گاز :میزان تولید

 :)لیتر/ساعت( میزان مصرف بنزین :)لیتر/ساعت( میزان مصرف گازوئیل

 :کاری یهافتیشتعداد  :/ سال( لوواتیک) میزان مصرف برق

 :در محل ارزیابی مورداستفادهآالت ویژه تجهیزات و ماشین

 

 :نمایدافزارهای ویژه که سازمان استفاده میها و نرمسیستم

 (HSEنشان تعالی علمی و اجرایی )با دبیرخانه  سازمانرابط مشخصات نماینده / 
 تلفن همراه: سمت سازمانی:  نام و نام خانوادگی: 

 پست الکترونیکی:  فاکس:  تلفن: 

 
ن تعالی نشا جشنواره ارزیابی دومینتقاضای سازمان متبوع خود را جهت شرکت در  ،اطالعات فوق تائید ضمنوسیله بدین

HSE دارماعالم می.  

 

                                                                                      :مدیرعامل و مهر شرکتامضاء نام و تاریخ، 

 
 

 .دییفرما ماقدا HSEدبیرخانه نشان تعالی به آدرس  میضمامدارک و  به همراهآن نسبت به ارسال فرم،  پس از تکمیل لطفاً
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 ثبت نام سازمانی فرمراهنما و 

 HSEر دومین جشنواره ملی ارزیابی نشان تعالی د شركت
 

 

 HSEسازمان متقاضی ارزیابی نشان تعالی  بیانیه تعهد  (10
 

 

 اضر، کامتً ندرج در تقاضانامه حمی اطتعات که تمام شودیید میأت سازمان ...................................................... به نمایندگی از شرکت /

قاضانامه این تیرایش ونسبت به ، گرددتغییر ه دستخوش بنا به شرایط پروژو هر زمان که اطتعاتی  باشدمی منطبق با واقعیتصحیح و 

 .گرددمیاقدام یند ارزیابی آقبل از شروع فر در اسرع وقت و

مندرج  HSEن تعالی ارزیابی نشا ملیدومین جشنواره بندی مطابق با برنامه زماناین شرکت / سازمان شود که یید میأهمچنین ت

یابی یاز تیم ارزنات مورد ه اطتعئهای آموزشی و همچنین اراتدوین خودارزیابی، شرکت در دوره ، از آمادگی الزم برای تهیه و5در بند 

 .باشدمیدر زمان بازدید و ارزیابی برخوردار 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر ارشد سازمان:

 :تاریخ و امضاء
  

 

 

 

--------------------------------------- 
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الی راسری ارزیابی نشان تعساره ودر دومین جشنبدین وسیله ثبت نام شرکت/سازمان ........................................................................

 د.درگیید میأت ...............ندی ....ببا طبقه در گروه ............................................... (HSE)ایمنی و محیط زیست  سالمت،

 

 --------------------------- تاریخ ثبت: ----------------------- شماره ثبت دبیرخانه:

 

   هر و امضا دبیرخانه م                                                                                                                

 باشد.دبیرخانه فاقد اعتبار می و امضا مهر بدون شماره ثبت و نامثبتتذكر: فرم  *
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