
اقدام به خریدموجود درانبارمورد استفادهتا کنوناین ماه

کار گرم

کار سرد

انجام حفاری 

انجام رادیوگرافی

کار برقی

کاردرارتفاع

ورود به مخازن و حوضچه

شفاهی

کتبی

شفاهی

کتبی

نفر ساعت

TBMفرم 

فرم تحویل البسه(PPE)تجهیز افراد

نامه به ناظر

نامه به پیمانکار

گزارش عملکرد

...ثابت ، روزمزد و تعداد کل کارکنان پروژه

در پروژهساعت کل کارکرد کارکنان

با استراحت پزشکیتعداد حادثه ناتوان کننده

بدون استراحت پزشکیتعداد حادثه جزئی

Near missتعداد شبه حادثه

ناشی از کارروزهای استراحت پژشکی

در انباردر پروژه

گزارش دهی

کاور رنگ روشن با نوارهای شبرنگ

تابلوهای هشدار دهنده ایمنی

کمربند ایمنی

اخطار توسط نماینده 

HSEپروژه 

اخطار توسط ناظر 

مقیم پروژه

:شرکت پیمانکار 

:شرح پیمان و محل پروژه 

:ناظر ارشد 

:شهرستان 

((نعمتان مجهولتان الصحه و الفراغ)): پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

صحت بدن و ایمنی: دونعمت است که قدرشان شناخته نمی شود 

 HSEفرم گزارش ماهیانه 

پروژه های اجرایی شرکت گاز استان فارس

 و پدافند غیر عاملHSEامور 

 :HSEنماینده :پیمانکار :ناظر مقیم 

:تاریخ تکمیل فرم :شماره پیمان 

 :HSEتلفن نماینده :تلفن ناظر مقیم :تلفن ناظر ارشد 

کپسول آتش نشانی

جعبه کمکهای اولیه

:تلفن پیمانکار 

تعداد تعداد

:درصد کل کار انجام شده :تاریخ شروع پروژه 

شرح اجناس ضروری ایمنی

پروانه های کار صادر 

(پرمیت)شده 

نوعموضوع

:تاریخ مسئولیت مدنی 
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: مشاور HSEنظریه کارشناس 
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نقاب سنگ زنی

وینچ ، چین بالک

(پالگی و هدفنی)گوشی صدا خفه کن ایمنی 

پل سیار عابر پیاده

پل سیار عبور خودرو

...چتر محافظت جوشکار و 

تابلو ، پرچم و چراغ قوه عالمت دهنده

طناب ، پرچم و نوار اخطار

چکمه ایمنی

نرده بام

چراغ قوه ، پرژکتور

لباس متحدالشکل

کفش ایمنی

دستکش ایمنی

کاله ایمنی

:تاریخ بیمه تمام خطر 

 :(ناظر مقیم پروژه)امضاء تایید کننده  :( پروژهHSEنماینده )امضاء تهیه کننده 

. شرکت گاز استان فارس به صورت حضوری ارایه گردد HSE پیمانکار به امور HSE مشاور ، می بایست توسط نماینده HSEالزم به ذکر است این گزارش پس از بازنگری و تایید واحد 

ارزیابی ناظر مقیم پروژه در ارتباط با 

 به صورت نمره از HSEرعایت الزامات 

( 100 تا 0)

تحلیل حوادث

نمره بهداشت

نمره ایمنی

نمره محیط زیست

تجهیزات و ابزار آالت نا ایمن

آموزش

تابلوهای هشدار دهنده ترافیکی

چراغ چشمک زن

.........................تا تاریخ ......................... روز از تاریخ : ............... تعطیلی کارگاه در ماه جاری ............................تا تاریخ ............................ از تاریخ : ............... شماره گزارش 


