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بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    2  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

  
  مشخصات عمومی

  
  

  مشخصات عمومی پیمانکار: 1جدول 
  اطالعات عمومی

  :انکارينام شرکت پیم  :...) /ناحیه /منطقه /شرکت(نام کارفرما 
  :نوع پیمان  /    /    :تاریخ خاتمه پیمان  /   /   :تاریخ شروع پیمان

  ):خالصه(موضوع فعالیت 
  :پیمانکار HSEنام مسئول   :نام نماینده کارفرما

  :E-mailتلفن و آدرس 
  :آدرس و شماره تلفن پیمانکار  :کارفرما HSEنام نماینده 

  :در ماه HSEتعداد بازدید 
است در خصوص  "بله" جواب اگر  ☐ خیر          ☐بله   می کند؟ /ما در پروژه هاي دیگر این شرکت کار کردهآیا شرکت ش

  مربوطه در جدول ذیل توضیح دهید؟ شماره تلفن ماهیت کار، محل و زمان پروژه، مدیر پروژه
1 -  
2 -  
3 -  

 : نام قبلی  ☐ خیر          ☐بله ؟کرده است آیا شرکت شما قبالًً با نام دیگري فعالیت می

  اطالعات آماري
  /       /      :تا تاریخ  /        /       : از تاریخ  :دوره بازرسی  :وضعیت صورت شماره

  :Near missتعداد   :تعداد افراد از کارافتاده  :تعداد افراد فوتی    :تعداد حوادث

از سوي  HSEمشکالت میزان اعمال جریمه براي   :تعداد اخطار شفاهی  :تعداد اخطار کتبی
  :مراجع قانونی

آیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات   :نفر روز کاري از دست رفته  :نفر روز کار پیمانکار
HSE داشته است؟ ،  

    ):ریال(مبلغ پیمان 
  
  
  



بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    3  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

  
  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت : 2جدول 

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
 HSEم مدیریت سیست

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

               OHSAS 18000و  HSE، ISO 14000هاي مدیریت  وضعیت سیستم  1
              در سیستم مدیریت پیمانکار HSEوضعیت رویه هاي ممیزي   2
              توسط پیمانکار در پروژه  HSEاي ه وضعیت ممیزي  3
              وضعیت اجراي نتایج ممیزي در پروژه   4
              پیمانکار  HSEوضعیت بازنگري سیستم مدیریت   5
              پیمانکار و کارفرماHSE وضعیت پیروي از خط مشی   6
              وضعیت اجراي طرح هاي مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی  7
              )مدیریت ریسک( HSEشناسایی، ارزیابی و بازنگري خطرات  وضعیت  8
              پیمانکار  HSEوضعیت مستند سازي سیستم مدیریت   9
              )شرکتی و کشوري( HSEوضعیت همکاري با بازرسین و ممیزین مرتبط با   10
               HSEت وضعیت تهیه رویه هاي مستند براي شناسایی، ارزیابی، پیشگیري و کنترل خطرا  11
             و اقدامات اصالحی بعدي  Near Missوضعیت شناسایی و گزارش   12
             HSEهاي  وضعیت انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه به منظور حذف یا کاهش ریسک  13
              و ارائه  نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین HSEوضعیت بازنگري عملکرد   14
              HSEو مهارت مسئول  وضعیت تخصص  15
               HSEوضعیت تخصص و مهارت  ناظر   16
              پیمانکار در پروژه HSEوضعیت کمیته   17
              پیمانکار HSE Planوضعیت و میزان رعایت   18
              در پروژه  HSEوضعیت رضایت کارکنان از مدیریت   19
              HSEباط با وضعیت تبعیت از مصوبات مراجع قانونی در ارت  20
               HSEوضعیت گزارش آمار و عملکرد   21
              وضعیت تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراري و اجراي مانور هاي مربوطه   22
                

    امتیاز اکتسابی    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (حداکثر امتیاز ممکن 
  محل امضاء

               :نماینده کارفرما                                                        :نظارت نماینده دستگاه



بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    4  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

  
  چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران: 3جدول 

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
  عملکرد ایمنی

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

هاي  استفاده از ماشین آالت و دستگاه(وضعیت تأمین ایمنی ابزارآالت و تجهیزات   1
  ) ایمن

            

وضعیت فراهم نمودن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از جمله تجهیزات حفاظت   2
  فردي و وسائل اطفاء حریق

            

یر و نگهداري ماشین آالت و وضعیت تدوین و اجراي برنامه مدون جهت تعم  3
  تجهیزات مورد استفاده

            

وضعیت تعمیر و تعویض به موقع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در حیطه فعالیت   4
  خود

            

             وضعیت استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردي تحویلی  5

ظت هاي شغلی از نقطه نظر نوع لوازم حفا وضعیت تفکیکی مشاغل و محیط  6
  فردي مورد نیاز 

            

موقع و در دوره هاي ه ب ،وضعیت تخصیص و توزیع وسائل حفاظت فردي مناسب  7
  زمانی مشخص

            

              وضعیت کیفیت و سالمت وسائل حفاظت فردي   8
              کنان پوشش ها و وسایل حفاظتی کار وضعیت بازرسی و ممیزي از  9
              مواد مصرفی   (MSDS)وضعیت تهیه و دسترسی به  10
              هاي پر ریسک و تهیه طرح مناسب جهت انجام آنها وضعیت شناسایی فعالیت  11
              هاي پر ریسک  وضعیت اقدامات کنترلی در فعالیت  12

وضعیت گواهینامه ویژه و میزان مهارت رانندگان وسایل نقلیه سنگین همچون   13
Side Boom   

            

              صحت فنی ماشین آالت  وضعیت گواهینامه  14
                
                
                
                

    امتیاز اکتسابی    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (حداکثر امتیاز ممکن 
  محل امضاء

               :نماینده کارفرما                                                        :نماینده دستگاه نظارت



بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    5  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

                      
  چک لیست ارزیابی عملکرد بهداشت پیمانکاران : 4جدول 

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
  عملکرد بهداشت

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

 بهداشتی براي کارکنان با الگو گرفتن از راهنماي  دهپرون  تکمیل  و  تهیه  وضعیت  1
HSE-GU-H-200(0)-84  و دستورالعملHSE-IN-H-102(0)-87  

            

2  
وضعیت فراهم نمودن موارد بهداشتی مطابق شرایط و ضوابط بهداشت عمومی، 

 HSE-GU-H-100(1)-85محیط و فردي با لگو گرفتن از راهنماهاي شماره  
    HSE-GU-H-131(1)-85الی 

            

لگـو گـرفتن از راهنماهـاي    اوضعیت تأمین آب آشـامیدنی بهداشـتی کارکنـان بـا       3
  HSE-GU-H-133(0)-85و  HSE-GU-H-113(1)-85 شماره

            

وضعیت پیش بینی امکانات متمرکز پزشکی و امدادي منجمله آمبوالنس به تعداد   4
  کافی در کارگاه 

            

              و غبار ناشی از فعالیت پیمانکاروضعیت کنترل ذرات گرد   5
              وضعیت مدیریت صحیح بهداشت پرتوها در سایت   6
              ها وضعیت مدیریت صحیح مواد شیمیایی و هیدروکربن  7
              وضعیت جمع آوري و ساماندهی یا دفع مواد شیمیایی مصرف نشده پیمانکار  8
              در انبار داري  HSEوضعیت رعایت  اصول   9
              در محل کار ) House keeping(وضعیت ضبط و ربط   10
              وضعیت پایش عوامل زیان آور محیط کار و ارائه نتایج  11

براي ... وضعیت انجام معاینات پزشکی و آزمایشات بدو استخدام، دوره اي و   12
  کارکنان خود

            

              یت مناسب وضعیت سرویس بهداشتی ثابت به تعداد و با کیف  13
              وضعیت سرویس بهداشتی سیار به تعداد و با کیفیت مناسب  14
              وضعیت معاینات، پیگیري و تکمیل درمان کارکنان در مراکز پزشکی   15
                
                
                
    کتسابیامتیاز ا    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (امتیاز ممکن  ثرحداک

  محل امضاء

               :نماینده کارفرما                                                        :نماینده دستگاه نظارت

                     



بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    6  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

  
  چک لیست ارزیابی عملکرد محیط زیست پیمانکاران : 5جدول 

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
  عملکرد محیط زیست

ین ، مقررات و استانداردهاي زیست محیطی سازمان بر اساس مجموعه قوان
  هاي مربوطه حفاظت محیط زیست و آیین نامه هاي و دستورالعمل

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

              دگی و تخریب زیست محیطیهاي مربوط به پیشگیري  از بروز آلو وضعیت فعالیت  1
              وضعیت پاکسازي، بهسازي و عادي نمودن شرایط محل کار پس از انجام کار  2
              وضعیت مدیریت آالینده هاي هوا در محدودیت فعالیت   3
              وضعیت پاکسازي مناطق آلوده در اسرع وقت و اطالع به کارفرما  4
              بهداشتی و صنعتی تصفیه شده به محیطوضعیت تصفیه و تخلیه فاضالب   5

وضعیت بازسازي مناطق تخریب شده خارج از محدوده مجاز ناشی از فعالیت   6
              پیمانکاري

              وضعیت اجراي قانون پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول پیمان  7
              وضعیت شناسایی و جداسازي زائدات خطرناك از سایر زائدات  8

وضعیت جمع آوري مواد زائد و زباله ها و اجراي ضوابط مربوط به ضبط و ربط در   9
  ها  فعالیت

            

و  EIAوضعیت اجراي راهکارهاي کاهش اثرات اجراي پروژه مندرج در مطالعات   10
  مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست 

            

ه گزارش به سازمان یا انتخاب بازرس معتمد و ارائ HSEوضعیت تشکیل کمیته   11
  محیط زیست 

            

هاي گزارش شده توسط بازرسین معتمد یا کمیته  وضعیت اصالح عدم انطباق  12
HSE 

            

هاي  ، باطري..).روغن، گازوئیل و (وضعیت مدیریت صحیح مواد هیدروکربنی   13
  هاي فرسوده در سایت  مستعمل، الستیک

            

              ت به منظور کاهش آالینده هاي اتمسفریک وضعیت معاینات فنی ماشین آال  14
                
                
                
    امتیاز اکتسابی    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (امتیاز ممکن  ثرحداک

  محل امضاء

               :کارفرما نماینده                                                        :نماینده دستگاه نظارت
 
 
 



بهداشت، ایمنی و   
محیط زیست 

شرکت ملی گاز 
  ایران

  
    

     

  پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد 
 HSE-CH-106(0)-91  

  10از    7  صفحه
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  شرکت ملی گاز ایران

  

 
  سازي پیمانکاران  چک لیست ارزیابی عملکرد آموزشی و فرهنگ: 6جدول 

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
  عملکرد آموزش و فرهنگ سازي

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

              کارکنان جهت استفاده از وسایل حفاظتی ش و فرهنگ سازي وضعیت آموز  1
              ...و  MSDS، همچون تابلوها، HSEوضعیت تهیه و نصب عالئم هشداردهنده   2
              وضعیت استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط براي فعالیت هاي مختلف  3

، HSEات به کارکنان همانند رعایت مقرر HSEوضعیت آموزش موارد   4
  ...هاي اولیه، اطفاء حریق و  کمک

            

دوره اي، گزارش دهی، ( HSEوضعیت برگزاري و حضور در جلسات مرتبط با   5
  ...)و  آغاز به کار

            

               HSEهاي مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ  وضعیت فعالیت  6
              HSEوضعیت انجام مانورهاي عملیاتی   7

گان از طریق سازندگان همان هاي خاص براي اپراتور یا رانند شآموز وضعیت ارائه  8
              تجهیزات و ماشین آالت یا موارد مشابه

               هاي اولیه پیشرفته جهت تعدادي از  کارکنان وضعیت آموز کمک  9

توصیه ها و راهنمایی هاي الزم در خصوص کاهش حوادث به وضعیت ارائه   10
  پرسنل 

            

 وسیله سرکارگران و استادکارانه ها ب جزیه و تحلیل حوادث در آموزشت وضعیت  11
   یا سایر افراد مسئول

            

              افراد در زمینه چگونگی حمل بار  وضعیت آموزش  12
              آموزش درمورد نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي وضعیت   13
              وضعیت پرونده آموزشی کارکنان  14
              ستم جمع آوري نقطه نظرات، پیشنهادات و یا اعتراضات کارکنان وضعیت سی  15
              ا ریسک هاي عمده پروژه بوضعیت آموزش افراد متناسب   16
                
                
                
    امتیاز اکتسابی    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (امتیاز ممکن  ثرحداک

  محل امضاء

               :نماینده کارفرما                                                        :ده دستگاه نظارتنماین
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  هاي اجرایی مورد نیاز پیمانکاران ها و روش چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجراي دستورالعمل: 7جدول

یف
رد

  

  شاخص هاي ارزیابی
  نیاز دستورالعمل ها و روش هاي اجرایی مورد

  و محیط زیست ایمنی، بهداشتدر موضوعات 
 آیا دستورالعمل هاي تخصصی ذیل در پروژه تدوین و اجرا می شود؟

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

  بر اساس) سیلندر گاز(کار با  گاز فشرده   1
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

  بر اساس دستورالعمل) Confined Space( فضایی محدودکار در   2
 HSE-IN-S-110(0)-88 

            

  بر اساس دستورالعمل) Work at Height(  کار در ارتفاعات  3
 HSE-IN-S-103(0)-85  

            

  و بر اساس IPS-I-PM-305(1)مطابق  اتایمنی دستگاه ها و تجهیز  4
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)  

            

  بر اساس مواد قابل اشتعالکار با   5
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

  بر اساس جابجایی مواد  6
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

  عبور از زیرگذرها بر اساس  7
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

  بر اساس) Fall Protection( از سقوط حفاظت   8
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)  

            

  کار کردن بر اساس تنها  9
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

              امنیت   10
             Cold Tie in & Hot Tie inدستورالعمل  و روش اجرایی براي   11

  ایمنی ماشین آالت سنگین بر اساس  12
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

  بر اساس تجهیزات تنفسی  13
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)   

            

             Handbook of OSHAبر اساس ) (H2Sکار با   14
              HSE-IN-S-111(0)-87گودبرداري بر اساس دستورالعمل   15

16  
هاي  ضوابط و روشبهداشتی، صنعتی  و ویژه بر اساس  مدیریت پسماندهاي

و قانون مدیریت  مدیریت اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه در وزارت نفت
  پسماند و آیین نامه اجرایی آن

            

  )ادامه صفحه بعد(
  محل امضاء

               :نده کارفرمانمای                                                        :نماینده دستگاه نظارت
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  )ادامه( هاي اجرایی مورد نیاز پیمانکاران ها و روش چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجراي دستورالعمل: 7جدول

ر
یف
د

  

  شاخص هاي ارزیابی
  دستورالعمل ها و روش هاي اجرایی مورد نیاز

  و محیط زیست ایمنی، بهداشتدر موضوعات 
  ذیل در پروژه تدوین و اجرا می شود؟ آیا دستورالعمل هاي تخصصی

  عملکرد

برد
کار

ون 
بد

  

خیلی 
خیلی   خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

  خوب
0 

  امتیاز
1  

  امتیاز 
2 
  زامتیا

3 
  امتیاز

4 
  امتیاز

مدیریت پساب هاي بهداشتی و صنعتی  مطابق قانون جلوگیري از آلودگی آب و   17
 IPS-E-CE-380استاندارد هاي مربوطه و 

            

18  
مدیریت مواد هیدروکربنی مطابق قوانین زیست محیطی مرتبط همچون قانون 
مدیریت پسماند، قانون جلوگیري از آلودگی هوا و قانون جلوگیري از آلودگی آب 

  و استاندارد هاي مربوطه
            

تمسفریک بر اساس قانون نحوه جلوگیري از آالینده هاي امدیریت آالینده هاي   19
  ردهاي مربوطههوا و استاندا

            

              تشویق و تنبیه پرسنل  20
              HSE-GU-S-104(0)-85مدیریت شرایط اضطراري بر اساس دستورالعمل   21
             HSE-IN-102(0)-89پیمانکاران فرعی بر اساس دستورالعمل  HSEارزیابی   22
23 Permit to work  بر اساس دستورالعملHSE-IN-S-112(0)-88              

24 House Keeping بر اساس  
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)  

            

  ایمنی و بهداشت در جوشکاري بر اساس   25
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition)  

            

  ایمنی تجهیزات برقی بر اساس  26
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

             بهداشت پرتوها براساس قوانین و مقررات سازمان انرژي اتمی   27

  ایمنی کار با ماشین آالت دوار بر اساس  28
Handbook of OSHA(Construction safety and Health-second edition) 

            

ر اساس آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی مدیریت آالینده هاي صوتی  ب  29
 صوتی و استانداردهاي مربوطه مصوبه هیئت محترم وزیران 

            

             هاي اجراي مورد نیاز ها و روش سایر دستورالعمل 30
               
    یامتیاز اکتساب    )  4تعداد سطرهاي قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر (امتیاز ممکن  ثرحداک

  محل امضاء

               :نماینده کارفرما                                                        :نماینده دستگاه نظارت
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  ها پیوست
  

  :آمار نفر ساعت پیمانکار

  
  : عناوین آموزشی

  هاي هدف گروه  HSEعناوین دوره هاي آموزشی پیشرفته   ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

  
  .زار نموده اید پیوست فرماییداً برگاخیر که  HSEآموزش  مطالبیک کپی از  لطفاً

  
    

  

 تعداد کارکنان
 عنوان

 رسمی اصلی و فرعیپیمانکاران  جمع کل
  تعداد کارکنان   
  ماهدر  نفر ساعت کارکرد   
 در ماه مداوم بدون حادثه نفر ساعت کارکرد   
 تا کنون مداوم بدون حادثه نفر ساعت کارکرد   
  در ماه حوادث ناتوان کننده   
 ماه روزهاي تلف شده   
 سال روزهاي تلف شده   
 سال ضریب تکرار حوادث   
 سال ضریب شدت حوادث   
 ماه حوادث جزیی   
 سوزي صنعتی آتش   
  سوزي غیر صنعتی آتش   
 ماه نفرات آموزش دیده   
 ماه انجام شده نفر ساعت آموزش   
  لانفرساعت آموزش انجام شده س   


