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  مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت 
  بهداشت، ایمنی و محیط زیستبهداشت، ایمنی و محیط زیست

 
 

  :عنوان 

روش اجرایی بازرسی بهداشت، ایمنی و محیط 
 زیست از مجتمعها و اماکن وابسته در سیستم 

 بهداشت، ایمنی  و محیط زیستمدیریت 
 

9/9/84            :         تاریخ  HSE  - ٠٠٤ – ٠١:                شماره سند 
7 از 1: صفحه  نسخه  : ضمائم /تعداد فرم  

 
 
 
 

راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات ا هدف ارائه ب حاضر سند
 ور بهداشت، ما و زیر نظر HSE-MSتوسط کمیته استقرار ،  HSEسیستم 
و کلیه حقوق شده تهیه  محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایمنی و 

 .باشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میمتعلق به  محفوظ و آن
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  : : هدف هدف 

نظارت بر مجتمعها و اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت حصول اطمینان از رعایت اصول نظارت بر مجتمعها و اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت حصول اطمینان از رعایت اصول 
  ..بهداشتی، ایمنی و زیست محیطیبهداشتی، ایمنی و زیست محیطی

  

  ::دامنه کاربرد دامنه کاربرد 

جتمعهای تولیـدی، طرحهـای پتروشـیمی و امـاکن          جتمعهای تولیـدی، طرحهـای پتروشـیمی و امـاکن          کلیه اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعم از م          کلیه اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعم از م            
  ......عمومی و تفریحی و عمومی و تفریحی و 

  

  ::تعاریفتعاریف

هر یک از کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست که به منظور بازرسی به محل مورد نظر عزیمت                  هر یک از کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست که به منظور بازرسی به محل مورد نظر عزیمت                  : : بازرس  بازرس  
  ..می نمایندمی نمایند
صـول بهداشـت،    صـول بهداشـت،    بازدید از اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بـه منظـور بررسـی رعایـت ا                 بازدید از اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بـه منظـور بررسـی رعایـت ا                 : : بازرسی  بازرسی  

  ایمنی و محیط زیست ایمنی و محیط زیست 
  بازرسی های از پیش تعیین شده از اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازرسی های از پیش تعیین شده از اماکن وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی : : بازرسی دوره ای بازرسی دوره ای 
وقـوع حادثـه،    وقـوع حادثـه،    ((بازرسـی از امـاکن وابـسته بـه شـرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی بنـا بـه شـرایط                        بازرسـی از امـاکن وابـسته بـه شـرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی بنـا بـه شـرایط                        ::بازرسی موردی   بازرسی موردی   

  ...)...)درخواست بازرسی، درخواست مدیریت و درخواست بازرسی، درخواست مدیریت و 
  

  ::ایی ایی روش اجرروش اجر

  ::بازرسی های دوره ای بازرسی های دوره ای ) ) الفالف
  

) ) بـرای شـش ماهـه دوم      بـرای شـش ماهـه دوم      ((و مهرماه   و مهرماه   ) ) برای شش ماهه اول   برای شش ماهه اول   (( در فروردین ماه      در فروردین ماه     HHSSEEهر کدام از بخشهای در امور       هر کدام از بخشهای در امور         --11
فواصل بازرسی هـای    فواصل بازرسی هـای    . .  تهیه می کنند    تهیه می کنند   0101FF--0101--004004--HHSSEEبرنامه بازرسی دوره ای خود را مطابق فرم شماره          برنامه بازرسی دوره ای خود را مطابق فرم شماره          

وابسته به شرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی بـا توجـه بـه وسـعت،                 وابسته به شرکت ملـی صـنایع پتروشـیمی بـا توجـه بـه وسـعت،                 دوره ای برای هر کدام از مجتمعها و اماکن          دوره ای برای هر کدام از مجتمعها و اماکن          
  .. تعیین می گردد تعیین می گرددHHSSEEقدمت و وضعیت عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی آن توسط امور قدمت و وضعیت عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی آن توسط امور 

پس از تدوین برنامه زمانبندی، هر کدام از کارشناسان مطابق با برنامه زمانبندی تهیه شده اقدام به همـاهنگی                   پس از تدوین برنامه زمانبندی، هر کدام از کارشناسان مطابق با برنامه زمانبندی تهیه شده اقدام به همـاهنگی                     --22
  . . به محل ماموریت اعزام و اقدام به بازرسی می نمایندبه محل ماموریت اعزام و اقدام به بازرسی می نمایندبرای انجام بازرسی نموده برای انجام بازرسی نموده 
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  0202FF--0101--004004--HHSSEEطبق فرم شماره    طبق فرم شماره        مربوطهمربوطه    توسط کارشناس توسط کارشناس     بالفاصله پس از انجام بازرسی    بالفاصله پس از انجام بازرسی        گزارش بازرسی گزارش بازرسی   --33
 به مدیریت مجتمع یا مکان مربوطه ارسال         به مدیریت مجتمع یا مکان مربوطه ارسال        HHSSEEتهیه شده و پس از تائید سرپرست مربوطه از طریق مدیریت            تهیه شده و پس از تائید سرپرست مربوطه از طریق مدیریت            

  ..می گرددمی گردد
 جهت رفع موارد نامنطبق شناسایی شده در حین بازدیـد بـا مـشورت مـسئولین محـل مـورد                      جهت رفع موارد نامنطبق شناسایی شده در حین بازدیـد بـا مـشورت مـسئولین محـل مـورد                     مدت زمان الزم  مدت زمان الزم    --44

  ..بازرسی با توجه به نوع مورد نامنطبق در گزارش بازرسی مشخص می گرددبازرسی با توجه به نوع مورد نامنطبق در گزارش بازرسی مشخص می گردد
در مدت زمان مشخص شده در گزارش و یا در دوره بعدی بازرسی، کارشناس موارد نامنطبق مشخص شده     در مدت زمان مشخص شده در گزارش و یا در دوره بعدی بازرسی، کارشناس موارد نامنطبق مشخص شده       --55

قرار داده و انجام آن را تصدیق می نماید و در قسمت مربوط به این کـار در                  قرار داده و انجام آن را تصدیق می نماید و در قسمت مربوط به این کـار در                  در بازدید قبلی را مورد بررسی       در بازدید قبلی را مورد بررسی       
فرم مورد را ثبت می نماید و در صورت عـدم انجـام اقـدامات مـشخص شـده علـت را بررسـی نمـوده و در            فرم مورد را ثبت می نماید و در صورت عـدم انجـام اقـدامات مـشخص شـده علـت را بررسـی نمـوده و در            

  ..گزارش ذکر می نمایدگزارش ذکر می نماید
محل مورد  محل مورد  پس از ارسال گزارش، هر کدام از کارشناسان، خالصه گزارش بازرسی خود را که شامل زمان،                 پس از ارسال گزارش، هر کدام از کارشناسان، خالصه گزارش بازرسی خود را که شامل زمان،                   --66

 جهـت پیگیـری مـوارد نـامنطبق مـشاهده            جهـت پیگیـری مـوارد نـامنطبق مـشاهده           0303FF--0101--004004--HHSSEEبازرسی و مدت بازرسی است در فرم شماره         بازرسی و مدت بازرسی است در فرم شماره         
  ..شده ثبت می کنندشده ثبت می کنند

  
  بازرسی های موردی بازرسی های موردی ) ) بب

  

در مورد بازرسی های موردی کارشناسان بر حسب شرایط، به محل مربوطه اعزام شده و مطابق مراحل ذکر                  در مورد بازرسی های موردی کارشناسان بر حسب شرایط، به محل مربوطه اعزام شده و مطابق مراحل ذکر                    --11
  ..ی دوره ای اقدام می شودی دوره ای اقدام می شود بازرسی ها بازرسی ها77 تا  تا 33شده در بندهای شده در بندهای 
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   از مجتمعها از مجتمعهاHHSSEEجدول زمانبندی بازرسی جدول زمانبندی بازرسی 

  

  : ...........................: ...........................نام کارشناس نام کارشناس ...................                                                                   ...................                                                                   دوم سال دوم سال //شش ماهه اولشش ماهه اول

  ....................................: .......................: .......................موضوع مورد بازرسی موضوع مورد بازرسی 

  شهریورشهریور  مردادمرداد  تیرتیر  خردادخرداد  اردیبهشتاردیبهشت  فروردینفروردین

  محلمحل//نام مجتمعنام مجتمع
شدت شدت 
  تمرکزتمرکز

هفته اول
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
هفته اول  
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
هفته اول  
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
هفته اول  
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
هفته اول  
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
هفته اول  
هفته اول
هفته دوم  
هفته دوم
هفته سوم  
هفته سوم
هفته چهارم  
هفته چهارم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .. تعیین می شود تعیین می شودHHSSEEتعداد دفعات مورد نیاز برای بازرسی با توجه به قدمت، تعداد نفرات و شرایط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی بوده و توسط امور تعداد دفعات مورد نیاز برای بازرسی با توجه به قدمت، تعداد نفرات و شرایط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی بوده و توسط امور : : شدت تمرکزشدت تمرکز

  یک بار در سالیک بار در سال :  : 33دو بار در شش ماه                              دو بار در شش ماه                               :  : 22ماه                   ماه                    بار در شش  بار در شش 44 :  : 11

0101FF--0101--004004--HHSSEE 
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  امور بهداشت، ایمنی و محیط زیستامور بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  زیست محیطی زیست محیطی        ایمنی   ایمنی    بهداشتی بهداشتی   گزارش بازرسیگزارش بازرسی

  

  ..................................................تاریخ بازرسی تاریخ بازرسی ........................... ........................... واحد واحد ......... ......... ..................شرکت شرکت : : محل مورد بازرسی محل مورد بازرسی 

  : ...............................................: ...............................................نام نمایند واحد نام نمایند واحد : ...................... : ......................              شماره گزارش              شماره گزارش 

  

ف
ردی

ف
ردی

  

  ایای  علل ریشهعلل ریشه  موارد نامنطبق شناسایی شدهموارد نامنطبق شناسایی شده
 و  و اقدامات اصالحیاقدامات اصالحی

  پیشگیرانه مورد نیازپیشگیرانه مورد نیاز
مهلت رفع مهلت رفع 
  عدم انطباقعدم انطباق

  ......نامه استاندارد و نامه استاندارد و   بند آئینبند آئین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        

  
  نام و نام خانوادگی بازرسنام و نام خانوادگی بازرس

  امضاءامضاء
  : : توضیحات توضیحات 

0202FF--0101--004004--HHSSEE 
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  امور بهداشت، ایمنی و محیط زیستامور بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  زیست محیطی زیست محیطی        ایمنی   ایمنی    بهداشتی بهداشتی   فرم خالصه بازرسیفرم خالصه بازرسی

  ........................دوم سال دوم سال //شش ماهه اولشش ماهه اول            : : نام و نام خانوادگی بازرس نام و نام خانوادگی بازرس 

  

ف
ردی

ف
ردی

محل مورد محل مورد   
  بازرسیبازرسی

تاریخ تاریخ 
  بازرسیبازرسی

مدت زمان مدت زمان 
  بازرسیبازرسی

مهمترین موارد عدم مهمترین موارد عدم 
انطباق شناسایی شده انطباق شناسایی شده 
  و اقدامات مورد نیازو اقدامات مورد نیاز

مهلت رفع مهلت رفع 
موارد موارد 
  نامنطبقنامنطبق

زمان زمان 
بازدید بازدید //پیگیریپیگیری

  بعدیبعدی
  توضیحاتتوضیحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              

  

  ..................................................................................دوم سال دوم سال //تعداد کل نفر روز بازرسی در شش ماهه اولتعداد کل نفر روز بازرسی در شش ماهه اول

0303FF--0101--004004--HHSSEE 
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روش اجرایی بازرسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست از مجتمعها و اماکن در 
 بهداشت،  ایمنی  و محیط زیستسیستم مدیریت 
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