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  عمومی مشخصات

۱ جدول  پيمانکار عمومی مشخصات :

اطالعات عمومي
 :پيمانکاريشرکتنام):... /ناحيه /منطقه /شرکت(کارفرمانام

:پيماننوع / /:  پيمانخاتمهتاريخ /   / :   پيمانشروعتاريخ
 :)خالصه(فعاليتموضوع

 :پيمانكار HSEنام مسئول :کارفرمانمايندهنام
:تعداد نفرات تحت پوشش پيمان

 : E-mailپيمانکار تلفنشمارهوآدرس :کارفرما HSEنمايندهنام
 :در ماهHSEتعداد بازديد 

خصوص  در است "بله" جواب کند؟بله خير اگرمی /کردهکارسازماناينديگر هايپيمان در شماشرکتآيا
 دهيد؟ توضيح ذيل جدول در مربوطه تلفن شماره پيمان مدير ،پيمان زمان و محل کار، ماهيت
١-        
٢-                    
٣-  

 نام قبلي خير       بلهاست؟کردهمیفعاليت ديگري نام با قبالًً شماشرکتآيا
آمارياطالعات

 :     /     /تاريخ تا :     /     /تاريخاز:بازرسیدوره :وضعيت صورتشماره
 Near miss:تعداد  :کارافتادهازافرادتعداد:فوتیافرادتعداد :حوادثتعداد
 سوي مراجع از HSE مشکالت براي جريمهاعمالميزان:شفاهیاخطارتعداد :کتبیاخطارتعداد

 :قانونی
  HSEمقررات رعايتعدم علت به اجرايیعملياتتوقفآيا:رفتهدستازکاريروزنفر :پيمانکارکارروزنفر

داشته است؟

 ):ريال(پيمانمبلغ
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 عمومی مشخصات

 پيمانكاران  HSEمديريت سيستم عملکرد ارزيابی ليست چک: ٢ جدول

 عملکرد

 ارزيابی شاخصهاي
 HSEمديريت  سيستم ف

ردي
 خيلی 

 خيلی ضعيف متوسط خوب خوب
 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

ISO ۱و OHSAS مديريت هاي سيستم وضعيت      ۸ ۰ ۰ ۰،ISO ۱ ۴ ۰ ۰ ۰،HSE ١
پيمانکارمديريتسيستمدر HSEمميزي هاي رويه وضعيت      ٢
پيماندرپيمانکارتوسط HSE هاي مميزي وضعيت      ٣
پيمان در مميزي نتايج اجراي وضعيت      ٤
پيمانکار HSEمديريت سيستم بازنگري وضعيت      ٥
کارفرماوپيمانکار HSEمشی خط از پيروي وضعيت      ٦
زيستیمحيطوايمنیبهداشتی،مديريت هاي طرح اجراي وضعيت      ٧
ريسکمديريت HSEخطراتبازنگري و ارزيابی شناسايی، وضعيت      ٨
پيمانكار HSEمديريت سيستم سازي مستند وضعيت      ٩
)شركتي و كشوري( HSEبامرتبطمميزين و بازرسين با همکاري وضعيت      ١٠
HSEخطراتکنترلوپيشگيريارزيابی،شناسايی،براي مستند هاي رويه تهيه وضعيت      ١١
و اقدامات اصالحي بعدي، حوادثشبه حادثه شگزار و شناسايی وضعيت      ١٢
HSEهايريسککاهشياحذفمنظوربهپيشگيرانهو کنترلی اقدامات انجام وضعيت      ١٣
معينزمانیفواصلدرکارفرمابهنتايجارائهو HSEعملکرد بازنگري وضعيت      ١٤
HSEمسئول مهارت و تخصص وضعيت      ١٥
HSEناظر مهارت و تخصص عيتوض      ١٦
پيماندر پيمانکار HSEکميته وضعيت      ١٧
پيمانكارHSE PALNرعايت ميزان و وضعيت      ۱ ۸
پيماندر HSEمديريت از کارکنان رضايت وضعيت      ۱ ۹
HSEباارتباطدرقانونیمراجع مصوبات از تبعيت وضعيت      ۲ ۰
HSEعملکرد و آمار گزارش وضعيت      ۲ ۱
مربوطههايمانوراجرايواضطراريشرايط در واکنش طرح تهيه وضعيت      ۲ ۲
وضعيت برگزاري كميته هاي بهداشت ،ايمني و محيط زيست      ٢٣

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربردقابلسطرهايتعداد(ممکن امتياز حداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا

 
 

 :نماينده كار فرما                          :                                                          دستگاه نظارتنماينده 
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 پيمانکاران ايمنی عملکرد ارزيابی ليست چک: ۳ جدول

 عملکرد

 ارزيابی شاخصهاي
 ايمنی عملکرد ف

ردي
 خيلی 

 ضعيف متوسط خوب خوب
 خيلی
 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

)ايمنهايدستگاهوآالتماشينازاستفاده(تجهيزاتو ابزارآالت ايمنی تأمين وضعيت      ١

 وسائلوحفاظت فرديتجهيزاتجملهازنشانیآتشوايمنی تجهيزات نمودن فراهم وضعيت      
 ٢ حريق اطفاء

موردو تجهيزاتآالتماشيننگهداريوتعميرجهتمدون برنامه اجراي و تدوين وضعيت      
 استفاده

٣ 

فعاليت خودحيطهدرنشانیآتشوايمنیتجهيزاتموقع به تعويض و تعمير وضعيت      ٤
تحويلیفرديحفاظتوسايل از کارکنان استفاده وضعيت      ٥
نيازموردحفاظت فرديلوازمنوعنظرنقطهازشغلیهايمحيط و مشاغل تفکيکی وضعيت      ٦
٧ مشخصهاي زمانیدورهدروموقعبهمناسب،فرديحفاظتوسائل توزيع و تخصيص وضعيت     
پيمانكار HSEتاييد شده از طرففرديحفاظتوسائل سالمت و کيفيت وضعيت      ٨
کارکنانحفاظتیوسايلوهاپوشش از مميزي و بازرسی وضعيت      ٩
مصرفیمواد MSDSبه دسترسی و تهيه وضعيت      ١٠
آنهاانجامجهتمناسبطرحتهيهوريسکپر هاي فعاليت شناسايی وضعيت      ١١
ريسکپرهايفعاليت در کنترلی اقدامات وضعيت      ١٢
وسبكسنگيننقليهوسايلرانندگانمهارت ميزان و ويژه گواهينامه وضعيت      ١٣
آالتماشين فنی صحت گواهينامه وضعيت      ١٤
وضعيت كارت سالمت رانندگان      ١٥
     
     

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل سطرهاي تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا

 
 

 :نماينده كار فرما                                                               :                     نماينده دستگاه نظارت
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 پيمانکاران بهداشت عملکرد ارزيابی ليست چک: ۴ جدول

 عملکرد

 ارزيابی شاخصهاي
 بهداشت عملکرد ف

ردي
 خيلی 

 ضعيف متوسط خوب خوب
 خيلی
 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
متيازا  

٠ 
 امتياز

کارکنانبرايبهداشتی پرونده تکميل و تهيه وضعيت      ١

با فرديوعمومی، محيطبهداشتضوابطوشرايطمطابقبهداشتی موارد نمودن فراهم وضعيت      
 ٢ توجه به چك ليست هاي مرتبط گروه بهداشت

ه به استاندارد آب شربتوجباکارکنانبهداشتی آشاميدنی آب تأمين وضعيت      ٣
و امکانات امدادی در داخل و خارج شرکتوضعيت دسترسی به مراکز پزشکی      ٤
پيمانکارفعاليتازناشیعوامل زيان آور محيط كار کنترل وضعيت      ٥
سايتدرپرتوهابهداشت صحيح مديريت وضعيت      ٦
شيميايی مواد صحيح مديريت وضعيت      ٧
پزشکیمراکزدرکارکناندرمانتکميل و پيگيري معاينات، وضعيت      ٨
داريانبار در HSEاصول رعايت وضعيت      ٩
کارمحلدرHOUSE KEEPINGربط  و ضبط وضعيت      ١٠
نتايجارائهوکارمحيط آور زيان عوامل پايش وضعيت      ١١

براي ...كارت بهداشتوايدورهاستخدام،بدوآزمايشاتو پزشکی معاينات انجام وضعيت      
 ١٢ پيمانکار كاركنان

     
     
     
     
     

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل سطرهاي تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا

 
 

 :نماينده كار فرما                          :                                                          نماينده دستگاه نظارت
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 پيمانکاران محيط زيست عملکرد ارزيابی ليست چک: ٥ جدول

 ارزيابی شاخصهاي عملکرد
 زيست محيط عملکرد

 محيط سازمان حفاظت محيطی زيست نداردهاياستا و مقررات ، قوانين مجموعه اساس بر
 مربوطه هاي دستورالعمل و هاي نامه آيين و زيست

ف
ردي

 خيلی 
 ضعيف متوسط خوب خوب

 خيلی
 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

يطیمحزيستتخريبوآلودگیبروزازپيشگيري به مربوط فعاليتهاي وضعيت      ١
کارانجامازپسکارمحلشرايطنمودنعادي و بهسازي پاکسازي، وضعيت      ٢
فعاليتمحدودهدرهوا هاي آالينده مديريت وضعيت      ٣
کارفرمابهاطالعووقتاسرعدر آلوده مناطق پاکسازي وضعيت      ٤
محيطبهشدههتصفيصنعتیوبهداشتیفاضالب تخليه و تصفيه وضعيت      ٥
پيمانطولدرآناجرايیدستورالعمل و پسماند قانون اجراي وضعيت      ٦
زائداتسايرازخطرناكزائدات جداسازي و شناسايی وضعيت      ٧
هادر فعاليتربطوضبطبهمربوطضوابطاجرايوهازبالهو زائد مواد آوري جمع وضعيت      ٨

فقط (زيستسازمان محيطبهگزارشارائهومعتمدبازرسانتخاب يا HSEکميته لتشکي وضعيت      
 ٩ ) براي پروژه هاي ساختماني

HSEکميتهيامعتمدبازرسينتوسطشدهگزارشهاي انطباق عدم اصالح وضعيت      ١٠
ضايعات صحيح مديريت وضعيت      ١١
اتمسفريکهايآاليندهکاهشرمنظوبهآالت ماشين فنی معاينات وضعيت      ١٢

ايش های مرتبط با مديريت پسماند و سيستم تصفيه ت گزارش نتايج خود اظهاری انجام پوضعي      
 ١٣ فاضالب و ارسال گزارش نتايج به اداره محيط زيست

تجهيزات در ارتباط با محيط زيست PMوضعيت نتايج       ١٤
ی  از رده خارج ،قطعات کامپيوتری ،مواد ظهور ثبوتوضعيت ضايعات تجهيزات پزشک      ١٥
     
     

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل سطرهاي تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا

 
 

 :نماينده كار فرما                          :                                                          نماينده دستگاه نظارت
 

 



   پيمانكاران HSEعملکرد  ارزيابی ليست چک 

Page ۷ of ۱۰ 
 

 پيمانکاران سازي فرهنگ و آموزش عملکرد ارزيابی ليست چک: ۶ جدول

 عملکرد

 ارزيابی شاخصهاي
ف سازي فرهنگ و آموزش عملکرد

ردي
 خيلی 

 خيلی ضعيف متوسط خوب خوب
 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

حفاظتیوسايلازاستفادهجهتکارکنانسازي فرهنگ و آموزش وضعيت      ١
...وMSDSا،تابلوههمچون HSEهشداردهنده عالئم نصب و تهيه وضعيت      ٢
مختلفهايفعاليتبرايمرتبطوتجربه با نفرات از استفاده وضعيت      ٣

:مثالکارکنانبه HSEموارد  آموزش وضعيت      
 ٤ .....و حريق اطفاء اوليه، هاي کمک HSEمقررات ايترع 

٥ (... وکاربهدهی، آغازگزارشاي،دوره HSEبامرتبطجلسات در حضور و برگزاري وضعيت     
HSEفرهنگارتقاءجهتدر مختلف هاي فعاليت وضعيت      ٦
HSEعملياتی مانورهاي انجام وضعيت      ٧

استفاده كنندگان از تجهيزات پزشكي و وسايل يااپراتوربرايخاص هاي وزشآم ارائه وضعيت      
 ٨ مشابه موارد يا آالت ماشين و همان تجهيزات هسازند طريق ازآزمايشگاهي 

کارکنانجهتپيشرفتهاوليه هاي کمک شآموز وضعيت      ٩
به پرسنلادثحوکاهشخصوصدرالزمهايراهنمايی و ها توصيه ارائه وضعيت      ١٠
پيمانكارHSEنماينده ناظروسيلهبههاآموزشدرحوادث تحليل و تجزيه وضعيت      ١١
آموزشهاي عمومي پرسنل با توجه به شغل مربوطه زمينه در افراد آموزش وضعيت      ١٢
فرديحفاظتوسايلازاستفاده نحوه درمورد آموزش وضعيت      ١٣
کارکنان آموزشی ندهپرو وضعيت      ١٤
نظر سنجي و شكايت از پرسنل پيمانكار سيستم وضعيت      ١٥
مربوطهعمدههايريسکبا متناسب افراد آموزش وضعيت      ١٦
وفرهنگ سازي كاركنان در ارتباط با بهداشت فردي و محيط آموزش وضعيت      ١٧

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل طرهايس تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا

 
 

 :نماينده كار فرما                          :                                                          نماينده دستگاه نظارت
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 و ها دستورالعمل اجراي و تدوين عملکرد ارزيابی ليست چک: ٧ جدول

 پيمانکاران نياز مورد ايیاجر هاي روش

ارزيابیشاخصهاي عملکرد
موضوعات دستورالعمل ها وروش های اجرائی مورد نياز در

 محيطزيست  بهداشت ايمنی و
 ؟تخصصی ذيل در پروژه تدوين و اجرا می شود العمل هاآيادستور

ف
ردي

 

 خيلی
 خيلی ضعيف متوسط خوب خوب

 ضعيف

برد
كار

ون 
 بد

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
متيازا  

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

١ تجهيزات و ها دستگاهايمنی     
اساس بر اشتعال قابل موادباکار      ٢
٣ اساس بر مواد جابجايی     
٤ اساس بر کردن کارتنها     
٥ امنيت     
٦ آالت ماشينايمنی     

در  آناجرايینامهآيينومديريت پسماند هاي اجرايیروشوضوابط اساس بر پسماند مديريت      
 ٧ شرکت ملی نفت ايران hseبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان محيط زيست ، وزارت 

هاياستانداردوآبآلودگیازجلوگيريقانونمطابقصنعتی و بهداشتی هاي پساب مديريت      
 مربوطه

٨ 

پسماند،قانون مديريتهمچونمرتبطمحيطیزيستانينقومطابق هيدروکربنی مواد مديريت      
 ٩ مربوطه آب و استانداردهاي آلودگی از جلوگيري قانون و هوا آلودگی از جلوگيري قانون

وهاي هواآاليندهازجلوگيرينحوهقانوناساسبراتمسفريک هاي آالينده مديريت      
 مربوطه استانداردهاي

١٠ 

١١ پرسنل تنبيه و تشويق     
دستورالعملاساس بر اضطراري شرايط مديريت      ١٢
دستورالعملاساسبر فرعی پيمانکاران HSE ارزيابی      ١٣
     Permit to work ١٤
     House Keeping ١٥

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل سطرهاي تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءل امضامح
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 و ها دستورالعمل اجراي و تدوين عملکرد ارزيابی ليست چک: ٧ جدول

 )ادامه( پيمانکاران نياز مورد اجرايی هاي روش  

ارزيابیشاخصهاي عملکرد
دستورالعمل ها وروش های اجرائی مورد نياز درموضوعات 

 بهداشت ايمنی و محيطزيست 
 ؟تخصصی ذيل در پروژه تدوين و اجرا می شود العمل هاآيادستور

ف
ردي

 

 خيلی
 خيلی ضعيف متوسط خوب خوب

 ضعيف

برد
كار

ون 
بد

 

٤ 
 امتياز

٣ 
 امتياز

٢ 
 امتياز

١ 
 امتياز

٠ 
 امتياز

نيازمورداجرايهاي روش و ها دستورالعملساير      ۱ ۶

وآلودگی صوتیازجلوگيرينحوهاجرايینامهآييناساس بر صوتی هاي آالينده مديريت      
۱ وزيران محترم هيئت مصوبه مربوطه استانداردهاي ۷ 

۱ مانثبت و گزار ش دهي حوادث و شبه حوادث بر مبناي روش اجرائي شركت ملي نفت و ساز      ۸
اتمیانرژيسازمانمقرراتو قوانين براساس پرتوها بهداشت      ۱ ۹
۲  دوار آالت ماشين با کارايمنی      ۰
اساسبر جوشکاري در بهداشت وايمنی      ۲ ۱
۲ اساس بر برقی تجهيزاتايمنی      ۲
     ۲ ۳
     ۲ ۴
     ۲ ۵
     ۲ ۶
     ۲ ۷
     ۲ ۸
     ۲ ۹
     ۳ ۰
     ۳ ۱
     ۳ ۲

)۴ضربدرارزيابیدورهدرکاربرد قابل سطرهاي تعداد(ممکنامتيازحداکثر  اکتسابیامتياز 
 ءمحل امضا
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 ها پيوست

 :آمار نفر ساعت پيمانكار

 تعداد كاركنان عنوان
 کل جمع فرعی و اصلی پيمانکاران رسمی

 کارکنانتعداد
    ماه در کارکرد ساعت نفر
    ماه در حادثه بدون مداوم کارکرد ساعت نفر
 کنونتا حادثه بدون مداوم کارکردساعتنفر

    ماه در نندهک ناتوان حوادث
    ماه شده تلف روزهاي
    سال شده تلف روزهاي
    سال حوادث تکرار ضريب
    سال حوادث شدت ضريب
    ماه جزيی حوادث
    صنعتی سوزي آتش
    صنعتی غير سوزي آتش
    ماه ديده آموزش نفرات

  ماه شده انجام آموزشساعتنفر
    سال شده انجام آموزش نفرساعت

 

 :عناوين آموزشي

 هدف هاي گروهHSEپيشرفتهآموزشیهايدورهعناوينرديف
۱   
۲   
۳ 
۴   
۵   

 


