
 

 

 HSE  (HSE Awards ) نشان تعالی – HSE تعالیمدل ارزیابی نظامنامه 

 (پنجم)ویرایش 

 مقدمه: -1

 هاسازمان رقابت میزانو  ذیفنعان انتظارات ، پیشرفت تکنولوژی، تنوعاطالعات باالی حجم و سرعت عواملی چون امروزه در فضای کسب و کار،

و حوادث روز افزون جوامع صنعتی، شهری و اجتماعی  منابع محدودیت، درپیپی تغییرات کاری، فرآیندهای پیچیدگی دیگر سویاز سو و از یک

در مقایسه با سایر  ،سازمانجایگاه  تعیین کننده معیارهایجهت وضع  هاهای مدیریتی سازمان، مسبب بروز احساس نیاز در سیستممنتج از آن

 ؛شده است محیط زیستیو  بهداشتی، ایمنیدر مورد مسائل  به ویژه ها و تهدیدهافرصت ،قوت ،ضعف نقاط اساس بر ریزیبرنامه و مشابههای سازمان

اهش سبب ک ،ایمنی و محیط زیستی مدیریت بهداشت، هاسیستم جهت نظارت، ارزیابی و بهبود کارآمد روش ارزیابییک فقدان اما در اکثر مواقع 

 شناساییها در این زمینه، عدم استفاده از تجربیات سایر سازمان های سازمانی، عدم شناخت و امکانها، عدم رشد دانش و توانمندیمانعملکرد ساز

 کردارزیابی عمل م با تعریف یک روش نوینضروری دانستی رو های پیشرفت سازمان خواهد شد. از اینای برنامهط قوت سازمان و عدم ارزیابی دورهنقا

ای هها در خصوص استقرار، اجرا و نگهداشت سیستمها با یکدیگر گامی هرچند کوچک در جهت ارتقای کیفیت عملکرد سازمانو مقایسه نتایج سازمان

 فراگیر و علمی، جامع نگرشی با توانندمی هاسازمان رهبران و مدیرانگیری از این روش . با بهرهمدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست برداریم

 در پیش گیرند. را سرآمدی و راه تعالی و مطابقت داده سیستمی نگرش یک با را خود عملکرد نموده، اجرا و ارائه را راهکارهایی

که هرکدام قرار گرفته است سازمان ها  HSEمدل های ارزیابی عملکردی گوناگونی در دسترس سازمان ها جهت ارزیابی یکپارچه عملکرد امروزه 

 ،OGP، CHAS 1,2، MISHA، D&S سالم، کار مدل ،HSE بلوغ نقاط قوت و ضعف از دیدگاه صاحبنظران دارند ، مدل های مذکور مانند مدل

Five Star Audit، ISRS رتقا او  فرآیندهای کاری، کاهش حوادثی، افزایش انطباق با الزامات قانونی، افزایش اثربخشی سازمان بهبودکه  غیره؛ و

 .اعتبار صنفی را به همراه دارد سطح رضایت شغلی و 

، 10441بر اساس استانداردهای مدیریتی اعم از ایزو  ،های ارائه شده منطبق بر الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست موجود در کشورمدل

الیت خود در جهت ها بر اساس ماهیت فعد؛ که سازماننباشو ... می HSE-MS (OGP) ،PSM ،HACCP ،GMP  ،00444، ایزو 00441ایزو 

 آیند.در سازمان خود بر می هاسازی آناستقرار و پیاده

 

 

 

 

 



 

 

 هدف:

منظور ارزیابی و مقایسه سطح بلوغ آن در سه حوزه بهداشت، ایمنی  ها بهسازی کیفیت عملکرد و شرایط سازمانهدف از اجرای این طرح کمی

های مذکور و در نهایت سنجش سرعت و کیفیت ها در حوزههای آتی سازمانگیریبینی جهتمحیط زیست، در راستای تعیین رویکرد و پیش و

 باشد.های سازمان میدستیابی به مأموریت، استراتژی و نیازمندی

 

 ضرورت: -2

نظام  نیاز مبرم به ،های پیچیده و پویاباالخص در محیط ،خود HSEهای منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهر سازمان به

در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون  HSEاز سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل  .دارد HSEارزیابی 

 .گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتًا مرگ سازمان استسازمان تلقی می

نیروی  سازمان، در داخل سازمان عالوه بر صیانت از منابع انسانی، اموال و تجهیزات و ارتقاء اعتبارها، سازمان HSEبهبود مستمر عملکرد 

ر د و افزایش کارایی و اثربخشیهای تعالی سازمانی توسعه و ایجاد فرصت ،د پشتیبان برنامه رشدنتوانکند که این نیروها میافزایی ایجاد میهم

و  های پیش روی سازمانبدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشبدیهی است که شود. سازمان 

حیط م بازخور الزم از کسبتوان با . این بهبود را میدستیابی به این مهم مقدور نخواهد بود ،تغییرات درون/برون سازمانیکسب بازخور و اطالع از 

، با ایجاد و HSEمیزان انطباق با مقررات پذیری و  ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیتدرونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت

 د.ایجاد کر، HSEمطابق با مدل ارزیابی نشان تعالی بکارگیری سیستم ارزیابی با الگوی متناسب، 

بهداشتی، ایمنی  بنیادین مفاهیم پذیرش به را های ایرانیسازمان تشویقی و تجویزی غیر صورتبه دارد قصد که الگویی است  HSEنشان تعالی 

بالندگی سازمان را در عرصه رشد و  معیارهای تعریف شده، توسط هاآن مندنظام با توانمندسازی و نماید ترغیب  HSEو مدیریت  محیط زیستی ،

 گیریریشه داشتن در رویکرد و جهت دلیل به سازمانی های مدیریتی و فرهنگبکارگیری سیستم میان، این آورد. درالمللی به ارمغان ملی و بین

 .کندمی ایفا هاسایر حوزه اجرای سهولت و پذیرش در مهمی نقش شرکت،

 اجرای و تدوین بنیادین، یهاارزش و مفاهیم تواندمی که ابزار کارآمدی است د،شو گرفته کار به درستی به که صورتی در HSEنشان تعالی 

 در هر سه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست نهادینه را مداوم بهبود و سازمانی یادگیری خودارزیابی، هایروش کارگیریبه های استراتژیک،برنامه

گیری بهرهبا  مورد استفاده در این طرحسیستم ارزیابی آورد.  فراهمدر سازمان متبوعه  را کاویبهینه انجام و فرآیندها بهترین شناسایی امکان و نموده

 .یدنمامی یتوجه شایانسازمان در محیط پویای امروزین کمک  موریتأاهداف و م ،هاپذیری برنامهی مناسب به انعطافیالگواز 

 

 

 

 



 

 

 HSE تعالی نشان ارزشی مفاهیم -3-1

 همچنین های تولیدی و خدماتی کشور در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست وبرای اطالع و تایید تالش سازمان ابزاری HSEنشان تعالی 

پایدار توسعه و بهبود مداوم و تعالی آن در مسیر  HSEهای مدیریتی مربوطه و توجه به فرهنگ های متقاضی در استقرار نظامبیانگر تعهد سازمان

 عبارتند از: است. مفاهیم ارزشی این مدل

  ایجاد نیروی محرکه جهت ارزش نهادن به سالمت نیروی کار و حفظ محیط زیست به عنوان منابع ملی در راستای پیشبرد اهداف

 ملی کشور؛

 وری و ایجاد تعادل فنی و اقتصادی به مد نظر قرار دادن مسائل مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست با رویکرد افزایش بهره

 ش نهادن به مفاهیم توسعه پایدار؛زمنظور ار

  های مدیریتی ایمنی، بهداشت و متعهد به استقرار سیستم افرادکلیه  مدیران، کارشناسان، محققان وکار آفرینان، ارزش نهادن به

 محیط زیست؛

  ارزش نهادن به خالقیت و نو آوری درHSE ؛ترین راهکارهای موجودصحیح بکارگیریو ، بهبود مستمر 

  ایمنی، بهداشت و محیط زیست. یحوزهذینفعان در ی کلیهارزش نهادن به انتظارات مشتریان و رضایت  

 HSE تعالی نشان کاربردی مفاهیم  -3-2

 آیداجرای خدمات به وجود می ل وهای مختلف تولید محصونمادی از درجه بلوغ و تعالی سازمانی است که در همگرایی فعالیت HSEنشان تعالی 

 که برخی از این موارد به قرار زیر است: گرددها میسایر سازمان ی نسبت بهاز ابعاد مختلف موجب برتر و

  ساماندهی فرآیندهایHSE 

 ساماندهی سیستم مدیریت پشتیبان HSE 

  ساماندهی ارتباطات و ساختار درون سازمانیHSE 

  ساماندهی ارتباطات برون سازمانیHSE 

 HSE تعالی نشان اعتباری اصول -3-3

 :است شده خاص توجه زیر مهم بسیار عامل چهار به آن شأن اعتالی برای و است ملی نماد یک  HSEنشان تعالی 

 مجرب ارزیابان انتخاب طریق از زمان اجرای ارزیابی، طول در جامعه ذینفع اعتماد و احترام جلب اصلی عامل عنوان به ارزیابی؛ نظام سالمت .1

 .های شخصیبخش و بدون اعمال سالیق و دیدگاه اطمینان طور به ارزیابی فرآیند اجرای و بیطرف و

های های سازمانگذاری اقدامات و فعالیتبر برای ارزشمعت مقیاسی عنوان به ارزیابی فرآیند آفرینی ارزش و خدمات ارائه کیفیت در دقت .0

 متقاضی.

 .های فنیعتی در شورای سیاستگذاری و کمیتهمتخصصین صندولتی و  جع مربوطهاها و مرجع دانشگاهی، سازمانامر بکارگیری .3

 .داخلی و خارجی در متدولوژی مدل موجود  "بهترین تجارب"گسترده در خصوصانجام مطالعات  .0



 

 

 

              HSEساختار سازمانی نشان تعالی  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HSEمدل نشان تعالی  -4

 باشد:این مدل به شرح ذیل می صولا     

 

  



 

 

 کاربرد دامنه و ها مسئولیت ،تعاریف  -5

 : HSE تعریف نشان تعالی  -6-1

های در حوزه هاسازمانجهت سنجش نحوه عملکرد نظامند  فرآیندیک  ،شودکه در این نظامنامه به اختصار نشان نامیده می HSEنشان تعالی 

 و معینهای زمانی بازه همه ساله در انمتقاضیظامنامه و دیگر مستندات مربوطه، . بر مینای مفاد این ناستایمنی، بهداشت و محیط زیست 

د نظر م به معیارهای نشان و سطح تعالیشان و دستیابی موفقیتو برمبنای میزان  گرفتهار ورد ارزیابی قرم گانهده هایگروه بندیطبقه مطابق با

 : گیردمی تعلقل یذ سطوح ،شورای سیاستگذاری مربوطه

 بدون پذیرش 

  1تقدیرنامه سطح HSE ؛ 

  0تقدیرنامه سطح HSE  ؛ 

  3تقدیرنامه سطح HSE ؛ 

 نامه تعهد به تعالی گواهیHSE  ؛یک ستاره  

 نشان تعالیHSE  ؛دو ستاره  

  نشان تعالیHSE ؛ستاره سه 

  نشان تعالیHSE ؛ستاره چهار 

  نشان تعالیHSE ؛ستاره پنج 

  ستاره ششتندیس بلورین HSE؛ 

  تندیس زرین هفت ستاره HSE. 

 

 :HSE نشان تعالی  کاربرد دامنه -6-2

این  گردیده است کهگذاری شده و طی آن مقرر ، بطور رسمی پایهHSEاری نشان تعالی گذبر اساس مصوبه شورای سیاست نشان، دامنه کاربرد

سطوح برترین واحدها را برای دریافت  ،انتخاب نموده و از بین واحدهای متقاضی اصلی گروه 14 در را نشان دامنه کاربردشورا به صورت سالیانه، 

 و وهگرای و تخصصی همان نهادهای حرفه و هامکلف است با همکاری تشکل ،گروه کمیته فنی متولی هربنابراین  .، معرفی نمایدHSEنشان تعالی 

 منطبق نماید. HSE، با مدل ارزیابی نشان تعالی های آن گروه حوزه فعالیتد نظر را با توجه به نظامنامه معیارهای موردر چارچوب این 

 و بزرگ و کوچک های اقتصادیها، بنگاهتابع قوانین آنهای های اجرایی کشور و کلیه زیرمجموعهدستگاه دهیقابلیت پوشش HSEنشان تعالی 

 باشد.های مربوطه دارا میدر دامنهرا در سراسر کشور نهادهای خصوصی، دولتی، تعاونی، صنفی و مردمی اعم از  های عمومینهادهمچنین تمامی 

 مرجع مستندات -6

ها و مستندات مرتبط ای از روشمجموعهبا و  تدوین شده معیارهای مدلپارامترها و  ،در انطباق با الزامات این نظامنامه HSEنشان تعالی  فرآیند

  د.را به عهده دار هاآن کنترل و نگهداری ،مسئولیت اجرا ،نشان دبیرخانه .شودکنترل میبه آن اداره و 

 متقاضی واحدهای ها وسازمان طبقه بندی  -7



 

 

های تولیدی و یا خدماتی اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی از جمله یک مدل عمومی و فراگیر است. لذا کلیه سازمان HSEمدل نشان تعالی 

 توانند متقاضی دریافت این نشان باشند:زیر میهای سازمان

 ؛های اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچکها و بنگاهسازمان 

 ؛عمومی و دولتیهای بخش ها و نهادسازمان 

 ؛ان با ماهیت و یا نام تجاری مشخصواحدهای تولیدی و خدماتی وابسته به یک سازم 

 ؛واحد های تولیدی خصوصی و دولتی 

 وصی یا دولتیواحدهای خدماتی خص. 

مختص به خود را برگزیده و پس توانند گروه اصلی و فرعی می خودهای حسب ماهیت فعالیت بر ،یند ارزیابیفرآمتقاضی شرکت در  هایسازمان

 .نمایند رکتشHSE  در فرآیند ارزیابی نشان تعالی ،از ثبت نام

با نام تجاری مشخص  های ذکر شده در نظامنامه()از مجموعه گروه خاصاصلی گروه یک برای صرفاً  ،نشان فرآیندها در حضور سازمان یقاضات

لحاظ خواهند  ،آن سازمان هایفعالیت رخه کامل دامنه کاربرددر راستای چ ،مدل ارزیابی شود و در ارزیابی نیز تمام معیارهای)برند( پذیرفته می

 ،ارسال تقاضانامه مجزابا  را های خودگروه از فعالیت چندتوانند می ،هستند گروهبیش از یک  متنوع در هایفعالیتی که دارای یها. سازمانشد

 .در نشان شرکت داده و مورد ارزیابی قرار دهند

 

 HSE نشان تعالی سطوح -8

 تعریف سطوح و شرایط احراز  -9-1

 ساختهاز یکدیگر متمایز  خود در دامنه کاربردو استانداردهای الزمه دستیابی به درجات توفیق  از منظرها را ، سازمانHSEسطوح نشان تعالی 

 اند:بشرح زیر تعریف شده HSE. سطوح نشان تعالی نمایدمتجلی میبه معیارهای تعیین شده  نیلها را در و میزان موفقیت آن

 نشان تعالی تندیس HSE : 

 شامل دو سطح به قرار زیر است:نشان، تندیس      

 لینشان تعا برای دریافت حد نصاب تعیین شده باالتر از امتیازی میان نامزدهای نشان، نامزدی کهاز  ستاره: هفتزرین  تندیس 

 معرفی شده  HSEبه عنوان سطح برتر )رتبه اول(  باشدو صاحب بیشترین امتیاز در میان تمامی نامزدها را کسب نموده  ستاره پنج

 .تعلق خواهد گرفت به ایشان ستاره هفت زرین تندیس و



 

 

 تعالی نشان برای دریافت حد نصاب تعیین شده باالتر از امتیازی نامزدی که از میان نامزدهای نشان، ستاره: شش بلورین تندیس 

معرفی شده و تندیس بلورین  HSEسطح نهادینه  به عنوان ،را کسب نموده و صاحب بیشترین امتیاز بعد از نفر اول باشد ستاره پنج

 .گرفت ستاره به ایشان تعلق خواهدشش 

 .باشدسال می سهمدت زمان اعتبار سطوح تندیس یادآوری:      

 تعالی نشان HSE ستاره : دو، سه، چهار و پنج 

 هایفعالیتدر دامنه  HSEتعالی  نیل به معیارهای مورد نظر نشان در جهت قابل توجهی هایبه پیشرفت منسجممتقاضیانی که با مدیریت  به

دو تا پنج  HSEنشان تعالی  معرفی شده و به ترتیب امتیازات اخذ شده HSE، بشرط کسب امتیاز مربوطه به عنوان سطح رشد انددست یافتهخود 

 .گردداعطاء میستاره به ایشان 

 .باشدیک سال می HSEمدت زمان اعتبار نشان تعالی یادآوری:      

 تعهد به تعالی گواهی HSE  یک ستاره: 

، (امه)تکمیل و ارسال اظهارن انجام خودارزیابی وهای آموزشی مرتبط با مدل نشان دوره شرکت دربا بشرط کسب امتیاز مربوطه متقاضیانی که  به

روزآمد نیز در  HSEمشروط بر اینکه یک سیستم مدیریت  ،اندنشان داده HSE هایمعیارها و مالک تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به سوی

 .گیردتعلق می HSE، گواهی تعهد به تعالی جاری باشد ایشان سازمان

 .باشدیک سال می HSEمدت زمان اعتبار سطح تعهد به تعالی : یادآوری

 

  تقدیرنامه سطح یک ، دو و سه HSE : 

 به همان سطح به ایشان تعلق خواهد گرفت .امتیازات مربوط به سطوح تقدیرنامه را کسب نمایند ، تقدیرنامه مربوط متقاضیانی که به 

 

به  ،فتتوانند با ذکر سال دریامیو سطوح تقدیرنامه تعهد به تعالی  ، گواهینامهنشان تعالی سطوح ، دریافت کنندگان سطوح تندیس: 0یادآوری 

بنحو مقتضی در دامنه کاربرد ارزیابی شده  ،به جایگاه و برتری خود اشاره و سازمان خود را با ذکر نام تجاری ،مستنداتنحو مناسب در تبلیغات و 

 داشته باشد. HSEنشان تعالی  فرآیندهای متعالی مطرح نمایند. این معرفی نبایستی هیچگونه منافاتی با شئونات و ارزش

 باشد .های متمادی بالمانع میدر سال HSEنشان تعالی  فرآیندهای متقاضی حضور در ثبت نام سازمان: 3 یادآوری

 

 

 



 

 

 HSE تعالی نشان کاربرد دامنه  -9

 .شوندمی بندیطبقه مختلف فرعی زیر گروه های و اصلی گروه 14در   HSEدامنه کاربرد نشان تعالی 

 و ساختمان  راه: 

o ؛ساختمانی و عمرانی 

o مجتمع های تجاری و اداری 

o ؛ریلی 

o ؛فرودگاهی 

o ؛ساخت و ساز صنعتی 

o ؛راهداری و راهسازی 

o ؛بنادر و دریانوردی 

o تجهیزات و لوازم. 

o ...و 

 کشاورزی غذایی، صنایع: 

o ؛کارخانجات تولیدی فراوری مواد غذایی 

o ؛چاپ و بسته بندی 

o ؛مراتع و ...( نباتات، ،کشاورزی )شیالت 

o ؛تجهیزات و لوازم 

o فست فود ترینگ وی، کها ، رستورانتی و هتلآشپزخانه های صنع. 

 صنوف تولیدی و خدماتی: 

o ؛های تولیدیکارخانجات و کارگاه 

o ؛آبکاری 

o ؛فوالد 

o مس؛ 

o ؛معادن 

o ؛ آسانسور و باالبر 

o ؛منسوجات 



 

 

o ؛محصوالت چوبی و کاغذی 

o ؛محصوالت الستیکی و پالستیکی 

o های صنفیسایرکارگاه. 

 درمانی و بیمارستانیامداد رسانی ،: 

o ها؛درمانگاه 

o ؛ ، دندانپزشکی و ...کلینیک جراحی 

o ؛آزمایشگاه 

o ،؛ ارتوپدی و ... مراکز رادیولوژی 

o ؛داروخانه 

o ؛انتقال خون 

o ؛ هالل احمر 

o ؛بیمارستان 

o ؛اورژانس 

o ؛ آتش نشانی 

o ایمنی و اطفاییت پزشکی، بیمارستانیساخت و تولید تجهیزا ،. 

 پتروشیمی و صنایع شیمیایینفت، گاز ،: 

o  ؛ مواد شیمیایی و دارویی(انبار )نفت و سایر 

o ؛ ، تقویت و ...های انتقالایستگاه 

o ؛پاالیشگاه نفت 

o ؛صنایع پتروشیمی 

o ؛های نفتی و گازیهای فراوردهشرکت 

o ؛حفاری 

o ؛صنایع شیمیایی 

o ؛ برداری نفت و گازبهره 

o ؛اکتشافی و تولیدی 

o ؛های نفتی و گازیپایانه 

o ؛پاالیشگاه گاز 



 

 

o ؛ خطوط لوله 

o ؛پیمانکاران  

o  توسعه میادینطرح. 

 ورزشی، مذهبی و گردشگریتفریحی ،: 

o ؛شهربازی ، پارک 

o ؛موزه 

o ؛های زیارتیمکان 

o ؛سینما 

o ؛ها و اماکن ورزشیسالن 

o های گردشگریجاذبه. 

 نیرو: 

o ؛ادارات آب و فاضالب 

o ؛ادارات برق 

o ؛تصفیه خانه 

o ؛نیروگاه 

o پیمانکاران. 

 شهروندی: 

o ؛ های بزرگساالنآموزشگاه 

o  ؛  سالمندان و ... مددجویان،مراکز نگهداری 

o ؛(نی و اتوبوسرانیحمل و نقل عمومی )مترو ، تاکسیرا 

o ؛شهرداری ، مناطق و ادارات تابعه 

o ؛ دانشگاه 

o ن؛دفاتر پیشخوا 

o ها و موسسات مالی و اعتباری.بانک 

 کودک و نوجوان: 



 

 

o ؛مهد کودک ، مدارس، خانه کودک 

o ؛های کودک و نوجوانآموزشگاه 

o و مراکز ارائه خدمات به کودک و نوجوان  نوجوانهای کودک و انجمن. 

 صنعت وسایل نقلیه: 

o ؛خودرو سازان 

o ؛قطعه سازان 

o ؛سازندگان خودروهای سنگین 

o ؛سازندگان وسایل نقلیه با کاربرد ویژه کارگاهی 

o ؛کشتی سازی 

o ؛هواپیما سازی 

o ؛تعمیرگاه مجاز  

o سایر تجهیزات و تزئینات. 

 

 روش اجرا:  -11

 ارزیابیثبت نام و   -11-1

و  HSEدبیرخانه نشان تعالی  ، www.hseawards.orgبه نشانی  HSEسامانه نشان تعالی مراجعه به ها و واحدهای متقاضی، از طریق سازمان

 .نمایندبرای شرکت در فرآیند ارزیابی نشان ثبت نام مییا مراکز معتبر اعالم شده از طریق سامانه ، 

 نشان زمانی دوره -11-2 

هرگروه برای  اجرای فرآیند ارزیابی زمانبندی ؛گردددر هر گروه به طور مجزا برگزار می و سالیانهبه صورت   HSE تعالی نشان ارزیابی فرآیند

متعاقبًا  تغییرات آن و بودههای آتی متفاوت هر دوره با دورهجدول زمانبندی  باشد.می HSEسامانه نشان تعالی  موجود در مطابق جدول زمانبندی

 .رسانی خواهد شداز طریق سامانه، اطالع

توانند درخواست خود را جهت بررسی به دبیرخانه نشان باشند و در هر زمان میهای زمانی سالیانه میهای متقاضی مقید به رعایت برنامهسازمان

   .ارسال نمایند HSEتعالی 

 

  



 

 

 هاآن وظایف و ترکیب نشان، ارکان -11-3

 ارکان -11-3-1

 :است زیر بقرار  HSEارکان نشان تعالی 

 مدل ارزیابی تعالی عالی شورایHSE 

 ؛گروه های ده گانه  اریذشورای سیاست گ 

 ؛علمی های کارگروه 

 ؛ فنیهای  کمیته 

 کمیته ارزیابان؛ 

  دبیرخانه. 

 

 HSEمدل ارزیابی تعالی عالی شورای -11-3-2

، شامل ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، ریاست انجمن علمی مهندسی و مدیریت  HSEنشان تعالی عالی اعضای شورای

HSE  دبیر اجرایی نشان تعالی ،HSE  ، در صورت دستگاه های وظیفه مدار و نمایندگان معرفی شده از سوی روسای کمیته های فنی

 خواهد بود .  و سایر انجمن های علمی تخصصی مرتبط  معرفی

 عالی ، ممکن است شورا از مهمانان ویژه به صورت عضو غیر دائم دعوت به عمل آورد .شورایبه اقتضای سیاست های 

 عالی میتواند در شرایط خاص دستور تشکیل جلسه صادر نماید.یس شورایئبار در سال خواهد بود و ر 0عالی زمان برگزاری نشست شورای

به صورت دوره ای  HSEو ریاست انجمن علمی مهندسی و مدیریت زیست دانشگاه تهران ریاست دانشکده محیط ، عالی رئیس شورای

 خواهد بود.

 :عالی عبارتند از وظایف شورای

  HSEارزیابی تعالی  با مرتبط موارد تمام در اھسیاست در هماهنگیایجاد 

  کمیته های فنی توسط  شده ارائه راهبردی ایھ برنامه وپیشنهادها بررسی و تصویب 

   بخشی بین همکاری های گسترش زمینه در اجرایی ایھبررسی و تصویب آیین نامه 

 مصوب و ارائه گزارش ساالنه  ایھ نامه آیین و شده اعالم ایھبر اجرای سیاستعالیه نظارت 

 بررسی و تصویب اصالحات نظامنامه

 

 



 

 

 گروه های ده گانه اریذگسیاست شورای -11-3-3

 گروه های ده گانه اریذگسیاست شورای ترکیب -11-3-3-1

 :شوند می برگزیده ذیل بشرح HSEنشان تعالی گروه های ده گانه اری ذگاعضای شورای سیاست

  ؛(شورا رییس)دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ریاست 

  ریاست انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ؛ 

 تعالی نشان دبیر اجرایی  HSE  (دبیر شورا)؛ 

 ؛فنی سرپرست کمیته 

 . دبیر کمیته فنی 

 .ردگیمی صورت شورا رئیس تصویب وبا پیشنهاد دبیر شورا )سرپرست و دبیر کمیته  فنی (  0و  0 انتخاب اعضای منتخب ردیف .1

پذیرد. جلسات شورای ت میصور HSEنشان تعالی  اجرایی دعوت به جلسه و تدوین دستور کار و تهیه صورتجلسات توسط دبیر .0

 هحضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن در جلسه قابل اجرا است. افرادی که بنا به جایگا اری باذگسیاست

 صورت تغییر جایگاه شغلی با افراد جدید جایگزین خواهند شد. در ،آیندمی اری درذگشغلی خود به عضویت شورای سیاست

 گروه های ده گانه  اریذگ سیاست شورای وظایف -11-3-3-2

تشکیل  را بر عهده دارد و برای هر دوره نشان فرآیندوظیفه نظارت بر حسن انجام  HSEنشان تعالی  گروه های ده گانه اریذگشورای سیاست

 پردازد :جلسه داده و به بررسی موارد زیر می

 ه بخشی آن با توجه بربررسی اث همچنین و؛ گرددنشان ارائه می اجرایی استماع گزارش تحلیلی از عملکرد دوره جاری که توسط دبیر

 های تعیین شدهسیاست

  امتیازات کسب شده توسط متقاضیان؛تصویب 

 های دوره آتی نشان تعالیاری فعالیتذگسیاست HSE های توسعهدر راستای سیاست HSE ؛در گروه مربوطه  در کشور 

  نشان تعالی فرآیندنظارت بر حسن اجرای HSE چرخه فرآیند نشان؛  بر اساس 

 سایر موضوعات برحسب مورد. 

 پذیر است.اری در موارد خاص به تشخیص رئیس شورا امکانذگتشکیل جلسات شورای سیاست

 

 

 



 

 

  های علمیکارگروه -11-3-4

 باشند کهمی کارگروه مربوطهمربوط به  موضوعاتنظران و کارشناسان متخصص در از صاحب  ،در هر گروه های علمیکارگروهاعضای 

 گردد.انتخاب و معرفی می -PR-104 HSE Awardمطابق با روش اجرایی عضویت در کارگروه های علمی با کد 

 ترکیب کارگروه سالمت: -11-3-4-1

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن های علمی یاNGO   ها 

  آزمون سالمت( 1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

  در صورت مشارکت و معرفی نماینده  -گذارنهادها و دستگاه های قانون ،نماینده سازمان ها 

  آور محیط کار عوامل فیزیکی زیانیک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث 

 آور محیط کار یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث عوامل شیمیایی زیان 

 یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث مهندسی فاکتورهای انسانی )ارگونومی(؛ 

  بهداشت محیط؛یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث 

 یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث بهداشت عمومی؛ 

 دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث ایمنی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ؛ 

 یک نفر پزشک متخصص طب کار؛ 

  سه  نفر کارشناس مباحث بهداشتی، آشنا به مدل نشان تعالیHSE  تایید دبیر اجرایی نشان تعالیمورد 

 ترکیب کارگروه ایمنی: -11-3-4-2

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن های علمی یاNGO   ها 

  آزمون ایمنی( 1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

  در صورت مشارکت و معرفی نماینده  -گذارسازمان ها و نهادها و دستگاه های قانوننماینده 

  یک نفر اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در تحلیل حوادث؛ 

 دو نفر اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث ایمنی صنعتی؛ 

 دو نفر اعضای هیات علمی دانشگاه، متخصص در مباحث ایمنی فرآیند؛ 

 ها و ظروف تحت فشار فر از صاحبنظران و متخصصان در حوزه ایمنی دیگیک ن 

 آالت صنعتی یک نفر از صاحبنظران و متخصصان در حوزه ماشین 



 

 

  دو نفر از صاحبنظران و متخصصان در حوزه ایمنی در برق و تأسیسات 

 صنعتیی فنی و عمرانی/ ساخت و ساز هاران و متخصصان در حوزه عملیاتدو نفر از صاحبنظ 

  یک نفر از صاحبنظران و متخصصان در حوزه پدافند غیرعامل 

 یک نفر از صاحبنظران و متخصصان در مباحث انبارداری؛ 

  دو نفر کارشناس ارشدHSEهای عمرانی؛، مسلط به مباحث ایمنی در صنعت و عملیات 

  سه نفر کارشناس ارشد ایمنی و آتش نشانی مسلط به مباحث مهندسی احتراق 

 سه نف(ر مسلط به استانداردهای محصولISIRI؛) 

  سه  نفر کارشناس مباحث ایمنی، آشنا به مدل نشان تعالیHSE مورد تایید دبیر اجرایی نشان تعالی 

 

 ترکیب کارگروه محیط زیست: -11-3-4-3

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن های علمی یاNGO   ها 

  آزمون محیط زیست( 1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

 در صورت مشارکت و معرفی نماینده  -گذارنماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه های قانون 

 لودگی هوا، آب و خاک؛سه نفر اعضا هیات علمی دانشگاه، متخصص در حوزه آ 

 یک نفر اعضا هیات علمی دانشگاه، متخصص در حوزه مدیریت پسماند؛ 

 یک نفر اعضا هیات علمی دانشگاه، متخصص در حوزه ارزیابی و آمایش سرزمین؛ 

 یک نفر اعضا هیات علمی دانشگاه، متخصص در حوزه انرژی؛ 

 ها و منابع طبیعی؛دو نفر اعضا هیات علمی دانشگاه، متخصص در حوزه اکوسیستم 

  مقررات ملی ساختمان؛ 11یک نفر از صاحبنظران و متخصصان حوزه محیط زیست مسلط به مبحث 

  سه نفر کارشناس محیط زیست آشنا به مدل نشان تعالیHSE مورد تایید دبیر اجرایی نشان تعالی. 

 ترکیب کارگروه مدیریت: -11-3-4-4

 مهندسی و مدیریت  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمیHSE ، 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن های علمی یاNGO   ها 

  رتبه( آزمون مدیریت 1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان HSE ) 

 در صورت مشارکت و معرفی نماینده  -گذارنماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه های قانون 



 

 

  های مدیریتی علمی دانشگاه متخصص در زمینه سیستمیک نفر از اعضای هیأت HSE؛ 

 یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه متخصص در زمینه فرهنگ ایمنی؛ 

  المللینفر از سرممیزان بین سه ( ISO14001, ISO45001, HSE-MS, ISO22000, ISO50001 ) ثبت رسمی درIRCA  و

IEMA ؛ 

  سه نفر کارشناس ارشدHSE اوره مدیریت با تجربه مش 

  سه نفر کارشناس آشنا به مدل نشان تعالیHSE  مورد تایید دبیر اجرایی نشان تعالیHSE. 

 های علمی:وظایف کارگروه -11-3-4-5

 ؛معیار زیر هر وزن و زیرمعیارها و معیارها نویس پیش ارائه 

 تدوین طرح ارزیابی عملکرد بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی؛ 

 ؛در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیستموجود در کشور  الزامات قانونی کلیه بررسی  

 ؛های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیستتهیه چک لیست  

 ؛هاسازمان تدوین فرم خوداظهاری 

 تعالی نشان مدل فرم خوداظهاری تکمیل راهنمای ارائه HSE؛ 

  تعالی نشان پیشنهادی مدلارزیابی تدوین روش اجرایی HSE جهت ارائه به کمیته ارزیابان؛ 

 افزار؛دهی نرمافزار ارزیابی و نحوه گزارشهای نرمبررسی و تصویب آیتم 

 دفاع از طرح تدوین شده در جلسات و حسب مورد در مراکز علمی و تخصصی. 

 دهد .ه میتشکیل جلس ،الزم باشد دبیر اجرایی نشانحسب دستور  های علمی هر زمانکارگروهتبصره : 

 فنی هایکمیته -11-3-5

یب و که ترکباشد می کمیته فنی مربوط به خودبه عبارتی هر گروه دارای  ،شوندگانه به صورت مجزا تعریف میهای دههای فنی در گروهتهکمی

 باشد:وظایف هرکدام به شرح ذیل می

  فنی هایکمیتهترکیب  -11-3-5-1

های باشند که از بین گروهمی HSEبه مدل نشان تعالی  آشنا مربوطه وگروه صاحب نظران و کارشناسان متخصص در  از فنی هایکمیتهاعضای 

 زیر انتخاب می شوند:

  متبوع؛های حکومتی یا دستگاهنمایندگان معرفی شده از سوی وزارتخانه 

  نمایندگان معرفی شده از سوی تشکل و یا سندیکای تخصصی 

  نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن های علمی و صنفی 



 

 

  در زمینه مدیریتمعتمد دو نفر از مشاورین ارشد HSE. 

  های فنیکمیته وظایف -11-3-5-2

  مدل جهت ویرایش علمی به کارگروه الزمات پیشنهادارائه  

  ؛های نشاندر خصوص فعالیت فنیارائه نظرات 

  ؛احتمالی جهت اجرای هر چه بهتر فرآیند نشانارائه راهکار برای رفع مشکالت 

 ؛رویه تعیین صالحیت و انتخاب ارزیابان بررسی  

 ؛های اجرایی برای ارزیابی متقاضیانتصویب رویه  

 ؛ی متقاضیارزیابی واحدها نظارت بر سالمت فرآیند 

 ؛در کمیته ارزیابانهای انجام شده تایید گزارش نهایی ارزیابی 

  ؛الزم به دبیرخانهارائه پیشنهادهای  

  اریذگدوره جهت ارائه به شورای سیاستبررسی و تائید گزارش عملکرد هر. 

  ؛از فواید آن گیریارزیابی نشان و بهرهشرکت در فرآیند  به منظورها در راستای ترغیب سازمانسازی فرهنگ هایراهکاربررسی 

  نانگیزشی ویژه برای سطوح مختلف نشا امتیازاتدر نظر گرفتن  

  رزیابی و ارائه پیشنهاد به کارگروه های علمیهای اپارامتربررسی 

ه ب HSEنشان تعالی  شورایعالیهای فنی است و سایر اعضاء به پیشنهاد ایشان و با حکم کمیتهسرپرست  HSEدبیر اجرایی نشان تعالی 

 .خواهد بودو یک دبیر  رئیس دارای یک مدت یک سال برای هر دوره نشان منصوب خواهند شد. هر کمیته فنی

 .اجراست قابل جلسه در آن مصوبات و یافته رسمیت اعضا از نفر یک بعالوه نصف حضور با فنی کمیته جلسات

 شود.منزله استعفای عضو تلقی می و یا چهار جلسه متناوب کمیته فنی در یک دوره به متوالی جلسه دو در اعضا موجه غیر غیبت

 منصوب صی را برای تصدی وظایف تعریف شدههای کاری خاص تشکیل دهد یا افراد خادر راستای اجرای وظایف خود گروه تواندکمیته فنی می

های آن دوره بر نماید. کمیته فنی در هر دوره از میان اعضای خود کارشناس یا کارشناسان واجد شرایط را برای نظارت بر سالمت اجرای ارزیابی

 نماید.مصوب کمیته، منصوب می هایطبق معیارها و رویه

، لیکن ترکیب اعضاء و وظایف کمیته به میتواند حسب شرایط ، کمیته فنی هر گروه را به سازمان خاصی واگذار نماید  HSEشورایعالی نشان تعالی 

 شرح فوق خواهد بود.

 

 

 

 



 

 

 کمیته ارزیابان -11-3-4

باشد که به صورت مجزا تعریف یریت دارای کمیته مختص به خود میمحیط زیست و مد، زیابان در هریک از محورهای سالمت، ایمنیکمیته ار

مدار ممکن است یک گروه از کمیته ارزیابان به یک دستگاه حکومتی وظیفهاست. کمیته ارزیابی  0به عبارتی کمیته ارزیابان دارای شوند، می

 .االجراستهای ارزیابی مدل و شرایط احراز ارزیابان الزمکلیه روش با این وجود ،ر گرددگذار( براساس تولیت آن سازمان در محور مربوطه واگذا)قانون

هنگام اجرای  انتخاب میگردند.، " -PR-102  HSE Awardبا کد  انتخاب و بررسی احراز صالحیت ارزیابان نشان "ارزیابان مطابق رویهکلیه 

ارتی طوح مهس براساسارزیابان را  ،متقاضی های هر سازمانکمیته ارزیابان با در نظر گرفتن ماهیت، پیچیدگی و سطح ریسک فعالیت ،فرآیند ارزیابی

 .نمایدمعرفی می به دبیرخانهجهت ارزیابی آن سازمان  انتخاب و

 :سالمت ترکیب کمیته ارزیابان  -11-3-4-1

  ؛سالمت سرپرست کارگروه علمی 

  ی انجمن علمی مهندسی و مدیریت افراد معرفی شدهیک نفر ازHSE ، 

  (سالمت آزمون  1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

 در صورت مشارکت و معرفی نماینده  -گذارنماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه های قانون 

 ی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نماینده 

 :ترکیب کمیته ارزیابان ایمنی -11-3-4-2

 سرپرست کارگروه علمی ایمنی؛ 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  (ایمنیآزمون  1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

 ی نماینده در صورت مشارکت و معرف -گذارهای قانوننماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه 

 ی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نماینده 

 

 :محیط زیستترکیب کمیته ارزیابان  -11-3-4-3

 سرپرست کارگروه علمی محیط زیست ؛ 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  زیست(آزمون محیط  1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

 در صورت مشارکت و معرفی نماینده -گذارهای قانوننماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه 

 ی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نماینده 

 : HSEمدیریت ترکیب کمیته ارزیابان  -11-3-4-4



 

 

 مدیریت  علمی سرپرست کارگروهHSE؛ 

  یک نفر از افراد معرفی شده ی انجمن علمی مهندسی و مدیریتHSE ، 

  آزمون محیط زیست( 1یک نفر از منتخبین آزمون تعیین صالحیت ارزیابان )رتبه 

 در صورت مشارکت و معرفی نماینده -گذارهای قانوننماینده سازمان ها و نهادها و دستگاه 

 ی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهراننماینده  

 وظایف کمیته ارزیابان -11-3-4-5

 ؛تایید رویه انتخاب و بررسی احراز شرایط ارزیابان  

  ؛گروه ارزیابان ثبت نام کنندگان در سامانه جهت عضویت درنسبت به بررسی و اعالم نظر  

 های ارائه شده به ارزیابان مدل نشان تعالی نظارت بر آموزشHSE؛ 

 ؛یهای ارزیاببررسی و تایید چک لیست  

 ؛نظارت بر عملکرد ارزیابان در هر دوره  

 تعیین پارامترهای ماهیت سازمان ها در هر دوره از ارزیابی 

  تعیین شاخص های بررسی  اهمیتHSE سازمان ها در هر دوره از ارزیابی 

 ؛دهی ارزیاباننظارت بر سیستم ثبت و گزارش  

 یی ارزیابی و ارسال به کمیته فنیتدوین گزارش نها. 

 وظایف ارزیاب -11-3-4-6

  های آموزشی تعیین شده از سوی دبیرخانه؛شرکت در کالسثبت نام و 

 ؛از سوی کمیته ارزیابان محوله به ایشان انجام کلیه امور 

  شرکت در جلسات افتتاحیه هر دوره 

 ها مطابق معیارهای مدل، به نحو احسن و بدون اغماض؛انجام ارزیابی 

 ؛بیهای ارزیاتکمیل چک لیست 

 ها و تحویل به کمیته ارزیابان.تهیه گزارش ارزیابی  

 

 

 

 HSE تعالی نشان دبیرخانه -11-3-5



 

 

 عنوانه ب نفر یک شورایعالی تصمیم بنابر .گرددمی راهبری و نظارت HSEشورایعالی مدل ارزیابی تعالی  طرف از HSE نه نشان تعالیدبیرخا

 مشروحه ذیل خواهد بود: همچنین سایر امور  های مربوط به نشان ونامهها و آئینروشیه کل و مجریشده  انتخاب نشان اجرایی دبیر

 ؛های هماهنگیمدیریت دبیرخانه نشان و انجام کلیه فعالیت 

 ؛فنی هایکمیته به تهیه برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره و اطالع رسانی 

  ؛به نشاننگهداری و به روزآوری مستندات اجرایی و سوابق مربوط 

 ؛های کارشناسی مورد نیاز ارکان نشانهماهنگی کلیه فعالیت 

 ؛انتشار نشریات مرتبط با نشان 

 ؛های فنیاری و کمیتهذگجهت برگزاری جلسات شورای سیاستهای الزم انجام هماهنگی 

 های آموزشی و ترویجی جهت تعمیق و اشاعه فرهنگاجرای برنامه HSE وگسترش نشان تعالی HSE؛ 

 ؛ متقاضیانام فرآیند ثبت نام انج 

 ؛هابندی و تجزیه و تحلیل آندریافت اطالعات از متقاضیان نشان ، طبقه 

 ؛با نظارت کمیته ارزیابان ریزی و تدارک اعزام ارزیابان جهت ارزیابی واحدهای معرفی شدهبرنامه 

  ؛های فنیها و ارائه آن به کمیتهگزارشات و نتایج حاصل از ارزیابیتهیه و تدوین 

  ؛سطوح نشانهای لوحطراحی و تهیه 

 ؛تهیه گزارش عملکرد هر دوره و تحلیل آن 

 ی سطوح نشان برگزاری اجالس پایانی جهت اعطا.  

  .های دبیرخانه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایدتواند بخشی از وظایف و فعالیتمیدبیر اجرایی نشان 
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