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     شرکت گاز استان فارس

  HSEامور نظارت و 

با امضاء این سند اذعان   ....................................................  شرکت پیمانکاري HSEنماینده   ...................................................  اینجانب

و به کارفرمایی شرکت گاز .............................. در منطقه .................... اجراي پیمان شماره که به کلیه شرح وظایف خود در نمایم می 

و سایر گروههایی که در انجام کارهاي موضوع جزء پیمانکاران  نمایم مراقبت همی گردم کو متعهد  می باشمواقف استان فارس ، 

       دستورالعمل شمارهقرارداد فعالیت می کنند ، طبق مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هاي حفاظت و ایمنی کارگاه ها در کشور و 

  .و سایر بخشنامه ها و دستورالعملهاي رایجه عمل نمایند پیمانکاران  HSEشرکت ملی گاز ایران و دستورالعمل  118-89- 03

رد دیگري نیز و حجم فعالیت اجرایی می توان موا پیمانکار می باشد و بنا به شرایط  HSEه بر عهده مسئول حداقل وظایفی است ککور موارد مذ

  .سباً به این شرح وظایف افزودمتنا

  :پروژه  HSE ه نمایند چکیده شرح وظایف

 .کارکارفرما ، دستگاه نظارت و اداره  HSEواحد  بازرسان با مساعی تشریک و همکاري  1
 قوانین با کارگاه انطباق خصوص در پیگیري و کارگاه فعالیت با مرتبط ایمنی دستورالعملهاي و ها نامه آیین نمودن مستند و شناسایی   2

 . مذکور مقررات
می باشد ، لذا   HSEمسئول به عهده  درکارگاه موجود خطرات کنترل و پاسخگویی هاي برنامه تهیه و ریسک ارزیابی خطر، شناسایی  3

ایشان موظف به شناسایی فعالیت هاي پر ریسک می باشد و ضمن ارائه طرح مناسب جهت انجام اینگونه فعالیت ها باید نسبت به ارزیابی 

  .اقدام نماید HSEو همچنین نسبت به پیشگیري و کنترل خطرات ) مدیریت ریسک(خطرات 

 . آنها اجراي بر نظارت و کارگاه در ایمنی شرایط بهبود و اصالحی اقدامات به مربوط ايه برنامه پیگیري  4
 نتایج نمودن مستند و ایمنی خصوص در کارگاه کارگران کار شرایط و کار انجام فرآیند از مستمر بازرسی منظور به عملیاتی برنامه تدوین   5
 . مدیریتی تصمیمات پیگیري و مدیریت به اعالم و
تبعات مخاطره ، که منجر به آسیب دیدگی کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث شده یا حادثه اي که داراي کار از ناشی حوادث آمار ثبت   6

 تجزیه همچنین و محل اجتماعی رفاه و کار ، تعاون اداره کارفرما ، دستگاه نظارت و HSEواحد  به آن گزارش و آمیز براي محیط زیست باشد
 . مشابه موارد تکرار از جلوگیري منظور به آنها تحلیل و
 زمینه در اقداماتی انجام همچنین و کارگاه کارگران ایمنی آموزشهاي بخشی اثر سنجش و آموزش ، سنجی نیاز زمینه در همکاري  7

   . ایمنی با مرتبط موضوعات رسانی اطالع و سازي فرهنگ

 جهته ب مذکور وسایل معاینه و بازدید همچنین و فردي حفاظت وسایل از استفاده و تحویل ، آموزش ، برخرید نظارت ، سنجی نیاز   8
استفاده اجباري کارکنان تحت نظارت  مربوط به HSEموظف به پیروي از قوانین   HSEمسئول  و نیز کارگاه در معیوب تجهیزات جایگزینی

کاله ایمنی، کفش ایمنی پنجه فوالدي، لباس کار مناسب ، دستکش مناسب کار، وسایل حفاظتی مناسب (خود از تجهیزات حفاظت فردي  

یه و راهنمایی و همچنین توج) و دیگر تجهیزات متناسب با کار) هارنس، طناب نجات(براي چشم و گوش ، تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع 

موظف است    HSEمسئول در خصوص نحوه توزیع وسایل استحفاظی فردي ،  کارگران در زمینه استفاده از وسایل حفاظت فردي می باشد

محلی را به تجهیزات ایمنی در شرکت اختصاص دهد و براي تمامی افراد کارتکس تحویل تجهیزات ایمنی تهیه و طبق برنامه زمانی تحویل 

  .اید و در دفتر مربوطه و کارتکس ثبت نماید و در پایشهاي ایمنی به کارشناسان ایمنی کارفرما گزارش دهد آنان نم
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 و ایمن و صحیح نحو به کار ابزار و آالت ماشین استقرار و )اتصاالت ، لوله ها و مواد مصرفی( اولیه مواد آرایش و ترتیب و نظم بر نظارت  9
 . درکارگاه تغییر مدیریت بر نظارت همچنین و کار محیط در کارگر و کار صحیح تطابق در مساعی تشریک همچنین

 .مذکور دستورالعملهاي رعایت بر نظارت و ابزارها و دستگاهها تمامی براي فنی حفاظت و ایمنی دستورالعملهاي تدوینو تهیه  10
 الزم وپیشنهادات کارگران در ایمن رفتار و اعمال براي مناسب انگیزه ایجاد و تشویق و تذکرات ایراد جهته ب ایمن نا اعمال شناسایی  11

  . کارفرما به خصوص دراین

شناسایی شرایط ناایمن در محیط کارگاه ، انجام اقدامات فوري در جهت رفع عوامل بالقوه آسیب رسان ، ارائه پیشنهادات اصالحی جهت   12

 .فرمهاي آنومالی  و مستند سازي درحذف و جلوگیري از تکرا شرایط نا ایمن 
 در آمادگی مانورهاي برگزاري همچنین و اضطراري شرایط در واکنش و بحران مدیریت و آمادگی اجرایی رویه تدوین در همکاري  13

در طرح واکنش در شرایط اضطراري می بایست مسیر نزدیکترین مرکز درمانی و همچنین وسیله    HSEهمچنین مسئول  ، اضطراري شرایط

  .نقلیه حمل مسدوم را بررسی و پیش بینی کند ، تا در صورت بروز حادثه نیروها تمهیدات و آموزشهاي الزم را دیده باشند

 و قوانین رعایت جهت در پیمانکاران با مناسب و الزم همکاري ایجاد و کارگاه در شده گرفته بکار پیمانکاران ایمنی امور در نظر اعالم  14
قرارداد فی مابین پیمانکار اصلی با پیمانکاران زیر  HSE، همچنین کنترل بند  کارفرما به گزارش ارایه و نامبردگان توسط ایمنی مقررات

 . مجموعه
و همچنین  کارگاه در بهداشت و محیط زیست ، ایمنی موضوع با مرتبط جلسات و ها همایش ، بازآموزي و آموزشی جلسات در شرکت  15

می بایست تالش مستمر در جهت ارتقاء اطالعات و دانش ایمنی خویش ، از طریق مشارکت فعال در دوره ها و کالسهاي   HSEمسئول 

 .آموزشی که به منظور آشنایی با اصول ایمنی برگزار می گردد را داشته باشد 
 . مرتبط هاي نامه آیین با مطابق تجهیزات و وسایل براي الزم ایمنی هاي گواهینامه اخذ جهت در پیگیري  16
و در انبار و  معرض در افراد براي آن قراردادن دسترس در و استاندارد هاي فرمت مطابق و هیدرو کربنها شیمیایی مواد MSDSتهیه   17

 . ، به پرسنل مربوطه آنها از استفادهصحیح دیگر محل هاي کارگاه که این مواد موجود می باشد و آموزش نحوه 

 ولمسئ افراد و کمیته به موضوع ارجاع و ایمنی مسایل خصوص در وارده اعتراضات و شکایات ، گزارشات بررسی و نمودن مستند ، اخذ  18
 . گیري تصمیم براي کارگاه در

 اقدام) مختص پروژه مربوطه(رکت پیمانکاري ش  HSE PLANسبت به تهیه و تنظیم و سپس اجراين باید یمانکارپ  HSEمسئول   19

 .نماید

 قوانین و با کارگاه انطباق خصوص در پیگیري و یمانکاران شرکت ملی گاز ایرانپ  HSEآشنایی کامل با الزامات موجود در دستورالعمل   20
 .مذکور  مقررات

پیمانکار می بایست نسبت به تهیه  و تکمیل پرونده بایگانی مستندات پروژه  متشکل از گواهینامه صالحیت عوامل و    HSEمسئول   21

، ثبت ، کارت سالمت آشپز و کمپ پاس  هاي اجباري و تمام خطر پروژه و ماشین آالت نامه  ، بیمه نیروهاي فنی و رانندگان ماشین آالت

نامه نگاري با پیمانکار و ناظر پروژه ، رسید تحویل البسه ایمنی پرسنل صورتجلسات کالسهاي آموزشی ، گزارش حوادث و شبه حوادث ، 

 .اقدام نماید. . . و )مانند کپسول اطفاء حریق(چک لیست کنترل بازدید دوره اي تجهیزات 
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  HSEامور نظارت و 

که قبالً فرم  و محیط زیست ، بهداشتو گزارش ماهیانه ایمنی ، بت به ارائه آمار هر ماه نس در پایانشخصا می بایست    HSEمسئول   22

  . اقدام نماید  HSEهاي آنها را دریافت نموده به واحد 

پروژه  HSEبایستی در کلیه جلسات هماهنگی اعالم شده از طرف کارفرما و پیمانکار حضور یافته  و گزارش وضعیت    HSEمسئول   23

اعم از همایش ها، (  HSEهمچنین بایستی در جلساتی که به منظور پیشبرد اهداف مربوطه را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه نماید 

فرا خوانده می شود شرکت نماید و یک نفر را به عنوان جانشین در پروژه . . .) کالس هاي علمی و عملی خاص، تحلیل و بررسی حوادث و 

  .نمایدمعرفی 

پیمانکار بایستی کلیه شئونات اخالقی را هنگام برخورد و تذکرات الزم به کارکنان پیمانکار رعایت نموده و در صورت    HSEمسئول  24

مراتب را سریعاً به  HSEمشاهده هرگونه شرایط یا اعمال غیر بهداشتی، ناایمن، مخاطره انگیز براي محیط زیست و مغایر با مقررات 

  .رفرما منعکس نمایدکا HSEواحد 

مجاز و موظف می باشند تا در صورت مشاهده هر گونه اقدام نا ایمن که امکان بروز حادثه ناتوان کننده در آن بوده    HSEمسئولین    25

و یا عملیاتی که داراي مخاطرات زیست محیطی باشد و تذکرات و تمهیدات معمول در رفع آن سازگار نباشد بالفاصله با هماهنگی 

  .کار را متوقف وتا قبل از رفع و رجوع مشکل، مجوز ادامه کار داده نشود HSEحد وا

بطور کلی کارهاي  وهی، کروکی برداري، کارهاي اجرایی حق انجام کارهاي دیگر نظیر رانندگی به منظور سرویس د   HSEمسئول  26

در صورت اجبار وي از سوي را ندارد و که باعث شود در انجام وظایف اصلی خود کاستی به وجود آید  HSEخارج از چهارچوب 

، در غیر این صورت مسئولیت مشکالت ناشی از این امر به  اطالع دهد HSEمی بایست به واحد ایمنی  شرکت پیمانکاري ، مسئولین

  .عهده وي می باشد و حق اعتراض را از خود سلب نموده است

پیمانکار پس از طی  دوره هاي آشنایی با محیط کار و آموزش هاي الزم ، مسئولیت کامل کارکنان پیمانکار را از نظر    HSEمسئول   27

  .بعهده خواهد داشت HSEآموزش و الزامات 

آموزش در حین عملیات ( جهت برگزاري جلسات آغاز کار  HSEتوانایی و تسلط کامل در زمینه آموزش مبانی باید    HSEمسئول  28

  .را دارا باشد HSEو همچنین اجراي مانورهاي عملیاتی ) TOOLS BOX MEETINGاجرایی 

متناسب با  HSEپیمانکار مسئولیت آموزش کلیه نفرات شرکت پیمانکاري تحت نظارت خود را در رابطه با آموزشهاي  HSEمسئول   29

در ضمن کار،  HSEرائه می گردد و همچنین آموزشهاي عمومی از قبیل رعایت مالحظات ا  HSEرح انجام قرارداد که از طرف واحدش

روشهاي اطفاء حریق، جنبه هاي زیست محیطی، برنامه مدیریت محیط زیست و اقدامات الزم در زمان به وجود آمدن وضعیت 

 .به عهده خواهد داشت ، اضطراري 
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تخلیه بار، تعمیرات جزئی  کارهایی نظیر( ي یک روز یا بیشتر جهت انجام کارهاي محدود در رابطه با نفراتی که به صورت روزمزد و برا 30

 بدوقبل از شروع به کار این افراد در  موظف است  HSEمسئول  ،از سوي پیمانکار مشغول به کار می شوند) ...و  کارهاي ساختمانی ،

آشنایی کارگران با مقررات حفاظتی و ایمنی کار از طریق .(نماید به کار را گوشزد و آنان را توجیه ورود به پروژه تذکرات ایمنی مربوط

  )آموزش و توجیه چهره به چهره کارگران

آموزش و  کنترل زمان شارژکنترل وسایل اطفاء حریق کارگاه خود از لحاظ سالم بودن و  تهیه چک لیست و موظف  به   HSEمسئول  31

  .ز کپسول هاي اطفاء حریق به کارکنان تحت نظارت خود می باشدنحوه استفاده ا

موظف است در تمام مراحل اجراي کار نسبت به تهیه گزارش تصویري اقدام کرده و به همراه گزارش ماهانه خود به واحد  HSEمسئول  32

HSE  ارائه نماید. 

  .کارگاه میبایست در حین اجراي عملیات به صورت تمام وقت در محل حضور داشته و موارد ایمنی را کنترل نماید HSEمسئول  33

مداوم کلیه بیمه نامه هاي الزم در پروژه ، در صورت اتمام زمان بیمه نامه تمام خطر پیمان می بایست تا ضمن کنترل  HSEمسئول  34

  .متوقف کندتمدید مجدد آن هرگونه عملیات اجرائی را 

موظف است در زمان تجهیز کارگاه ، نسبت به تهیه لیست لوازم ایمنی هشدار دهنده متناسب با نوع ، حجم و گستردگی  HSEمسئول  35

مدیر به ، به صورت مکتوب ، اقدام و جهت تهیه ..... کار از قبیل تابلوهاي ترافیکی و اعالم خطر ، چراغ چشمک زن ، نوار زرد خطر و 

  .سرپرست کارگاه اعالم کندپروژه یا 

باید اطمینال حاصل کند که کلیه مناطق اجراي عملیات با نوار خطر محصور و با تابلوهاي هشدار دهنده و اعالم خطر ،  HSEمسئول  36

  .ایمن سازي گردیده است

در زمانی که فعالیت اجرایی نزدیک جاده انجام میشود و یا تردد ماشین آالت کارگاه به جاده مورد نظر ، زیاد است ، می  ، HSEمسئول  37

متري از هر دو طرف ، با تابلوي کاهش سرعت و اعالم  200متري و  500بایست اطمینان حاصل کند که محل پرخطر ، از فاصله 

  .خطر ایمن سازي شده باشد

حتما از عالئم هشدار در صورت رو باز بودن کانال در ساعات شب و بعد از تعطیلی کارگاه ، اید اطمینان حاصل کند که ، ب HSEمسئول  38

  .دهنده و چراغ چشمک زن در حوالی محل کار استفاده شده باشد

و کنترل ردي را مسئول پرچم زنی ف...... میبایست در زمان فعالیت ماشین آالت راهسازي ، از قبیل بیل مکانیکی ، لودر و  HSEمسئول  39

  .ایمنی محدوده مانور پشت دستگاه مشخص کند

  .تجهیزات ایمنی تهیه شده توسط پیمانکار می باشد کارفرما براي  HSEاز سوي واحد یدیه به اخذ و پیگیري تائ موظف  HSEمسئول  40

کارگاه به منظور کشف نواقص و عیوب دستگاهها که به بازرسی روزانه از کلیه ماشین آالت بطور مستمر  است موظف   HSEمسئول  41

و ضمن اعالم  این قبیل نواقص به مسئولین ذیربط و پیگیري در جهت  پرداخته،  اي کارگران را داشته باشداحتمال ایجاد سانحه بر

  . رفع نواقص مراتب را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد



 

  

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

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

 
  HSEمسئول  چکیده شرح وظایف

  گازرسانی پروژه هايدر 

 

 

 
 

     شرکت گاز استان فارس

  HSEامور نظارت و 

تجهیز  ،  5Sاز انبارها و محل استقرار کارکنان پیمانکار بازدید بعمل آورده و از نظر اصول  ستی به صورت دوره ايبای  HSEمسئول  42

سازماندهی ، نظم و =  5S( . را اعمال نماید انداردهااست انها را بررسی و مقررات ومک، و تجهیز کپسول اطفاء حریق جعبه کمکهاي اولیه

  ) ترتیب ، انضباط ، پاکیزه سازي ، استاندارد سازي

حق ترك محل کار خود را بدون اطالع واحد ایمنی ندارد و در صورت لزوم یک نفر بعنوان جانشین از سوي مسئول    HSEمسئول   43

  . کارگاه یا مدیر عامل شرکت بصورت کتبی با تایید ناظر به واحد ایمنی معرفی شود

تحت نظارت شرکت خود که قرار است در محدوده شرکت پیمانکاري موظف است که کلیه خودروهاي سبک و سنگین   HSEمسئول   44

، به منظور معاینه فنی و بازدیدهاي الزم جهت اخذ کارت معاینه فنی به مراکز مجاز معاینه  پروژه فعالیت نمایند را قبل از شروع به کار

  . رفع نقص نماید ،فنی خودرو معرفی کرده و در صورت مشاهده نقص فنی 

و به واحد ایمنی معرفی و مدارك ) طبق مقررات ایمنی(پیمانکار موظف است که تمامی مدارك خودروها را آماده نموده   HSEمسئول  45

  .....)بیمه نامه، گواهینامه ویژه راننده، معاینه فنی،( در پرونده شرکت درج شود

یا روي دربهاي جلوي خودروها ماشین پیمانکار موظف است که با نصب آرم مخصوص شرکتی در جلوي خودروها و   HSEمسئول   46

  . صورت پذیردآالت شرکت پیمانکاري را شاخص کرده تا در جهت تردد و کنترل ترافیک در محدوده پروژه اقدامات الزم 

می باشد و از مراجعه نفرات اجرایی   HSEمسئول مسئولیت دریافت پروانه هاي کار در صورت عدم حضور نماینده پیمانکار به عهده  47

  . جهت دریافت پروانه هاي کار می بایست جداً خودداري گردد

ردي که در پرمیت ها ذکر شده اجرا و مواآگاه باشد ) پرمیت(موظف است که از مقررات مربوط به تمامی مجوزهاي کار   HSEمسئول   48

ي کار صادر شده را روزانه بررسی و در صورت هر ن بایستی کلیه پروانه هاهمچنی )طبق مقررات واحد ایمنی و آموزشهاي الزم.(نماید

  .گونه خطا در پرمیت ها مراتب را  به واحد ایمنی گزارش نماید و در صورت لزوم پس از هماهنگی از ادامه کار جلوگیري نماید

اظی فردي و به طور کلی و عدم استفاده نفرات از لوازم استحف )به خصوص پرمیت گرم ( مسئولیت هر گونه موارد نا ایمن در پرمیت ها 49

  .می باشد   HSEمسئول ی حین کار به عهده شرایط ایمن

بایستی از جنبه هاي زیست محیطی موضوع قرارداد شرکت خود آگاهی داشته و در ابتداي شروع قرارداد با واحد   HSEمسئول   50

  .ناشی از ایجاد آلودگی و پاکسازي تعامل حاصل کندکارفرما در مورد مسئولیتهاي  HSEمحیط زیست

. .  ظروف یکبار مصرف ،(تفکیک زباله هاي معمولی و تر ،  اجراي طرح جمع آوري پسماندهاي حاصل از اجراي پروژه مدیریت صحیح و 51

  . پیمانکار می باشد  HSEو همچنین مواد شیمیایی و هیدروکربن ها به عهده مسئول .) 

  .بایست براي کلیه کارکنان پیمانکار پرونده پزشکی تشکیل دهدی م  HSEمسئول 52

می باشد و همچنین باید بطور مداوم پیگیر    HSEمسئول مسئولیت پیگیري معاینات دوره اي کارکنان تحت امر پیمانکار به عهده  53

، بیماري شغلی و یا غیر شغلی ایشان وضعیت درمان و اجراي توصیه هاي پزشکی ارائه شده در مورد کارکنانی که طی معاینات دوره اي

  .مسجل شده است باشد

نسبت به  ،باید آب آشامیدنی مصرفی کارگاه را از نظر سالمت و بهداشتی بودن بررسی کرده و در صورت عدم سالمت آن HSEمسئول   54

  .تهیه و جایگزین آب سالم اقدام نماید



 

  

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

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

 
  HSEمسئول  چکیده شرح وظایف

  گازرسانی پروژه هايدر 

 

 

 
 

     شرکت گاز استان فارس

  HSEامور نظارت و 

می بایست از کلیه سرویس هاي بهداشتی، حمام ها و آشپزخانه محل سکونت پرسنل پیمانکار و همچنین محل کارگاه    HSEمسئول   55

  .بازدید کرده و از بهداشتی بودن آنها مطمئن شود و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آنها اقدام نماید

انه کمیته حفاظت فنی ، موظف است کیل جلسات ماهیشرکت پیمانکاري ضمن تالش و پیگیري جدي به منظور تش   HSEمسئول  56

ارفرما ارائه ک  HSEاز صورتجلسه تنظیمی را به اداره کار و یک نسخه به واحد  یک نسخه سه کمیته حفاظت فنیتشکیل جل پس از

  )پیوست می باشد  آیین نامه تشکیل کمیته حفاظت فنی.( دهد

می بایست ارگاه باید بصورت مستمر در جلسات کمیته حفاظت مشارکت و حضور فعال داشته باشد و همچنین ک  HSEمسئول   57

پیگیري در جهت رفع این نواقص  طرح کرده و پس از صورتجلسه مربوطه ،در جلسه کمیته حفاظت را گزارشات و نواقص ایمنی کارگاه 

  . را انجام دهد

ي ، از نظر توانمندي و از آموزش و تجهیز کردن با لوازم حفاظت فرد ، جدايبیل مکانیکی را  راهنمايی بایست کارگر م  HSEمسئول   58

  . فرد فوق الذکر حکم یک ریگر را دارد ، نه یک کار گر معمولی و بی تجربه ارزیابی قرار دهد ، لذا مورد،  صالحیت

 . ایمنی حوزه در محوله وظایف سایر انجام  59

پیمانکار ، ضمن توجه دادن به ملزم نمودن نیروهاي پیمانکار به رعایت مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در    HSEمسئول  60

محیط کار را رعایت نموده و حسب مورد از وسایل ایمنی از جمله لباس کار مختص و HSEمحیط کار ، خود نیز مکلف است مقررات

به عبارت . ایمنی ، ماسک ، کمربند و سایر تجهیزات ایمنی دیگر استفاده نماید  ، کاله ایمنی ، عینک ، دستکش HSEشاخص واحد 

  .بوده تا در عمل این مهم را ترویج نماید HSEپیمانکار باید تجسم عینی تمامی موازین و مالك هاي    HSEمسئول دیگر 

  

  

  

می باشم و همچنین مسئولیت پاسخگویی در قبال عدم  در پروژه فوق الذکر ملزم به رعایت آن د وداده ش شرح  وظایف فوق به اینجانب ابالغ و تحویل

  .رعایت آن را می پذیرم 

  پروژه HSEمحل امضاء نماینده                                                                                     

  ................................ نام و نام خانوادگی                                                                                                                                             

 

  با آرزوي انجام پروژه بدون حادثه


