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    ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه - ١

 فرمها، ، رسانی اطالع نحوه در ويکنواختی هماهنگی ، منظورسهولت به و شركت ملي نفت ايران  پيمانکاران HSEدستورالعمل  به التفات با

 پيمانکاران HSEعملکرد  ارزيابی جهت حاضر دستورالعمل ، پيمانکاران HSEسابقه  و عملکرد به مربوط موارد ساير و امتيازدهی روش

  .است االجرا الزم ابالغ و تصويب تاريخ از و تهيه طول مدت پيمان  در شرکت

  

    هدفهدفهدفهدف - ٢

  :از عبارتست دستورالعمل اين تهيه از هدف

 HSE  ديدگاه از پيمانکار ارزيابی شاخصهاي و روشها تدوين -١

 پيمانکار هاي وضعيت درصورتHSE هاي هزينه پرداخت برآورد جهت شاخصهايی تهيه -٢

 پيمانکار تنبيه و  تشويق جهت هايی شاخص تهيه -٣

 .پيمانکار هاي فعاليت در  HSE مديريت نظام بهبود و توسعه -٤

 شرکت  آتی هاي پيمان و مناقصات در آنها نمودن منظور و مشارکت جهت پيمانکار عملکرد ارزيابی -٥

 .پيمانکاري فعاليتهاي در HSE موضوعات يکپارچه و همزمان پيگيري و توجه -٦

 پيمان موضوع  اجراي جريان در حادثه بروز صورت در پيمانکار با برخورد نحوه براي هايی شاخص تعيين -٧

 

    کاربردکاربردکاربردکاربرد    دامنهدامنهدامنهدامنه - ٣

  .گردد می شامل را گرديده منضم آن با پيمانکارانHSEدستورالعمل  که سازمان هاي پيمان تمامی

 

    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف - ٤

 .نمايند غيرواگذار به را خود هاي فعاليت از قسمتی يا تمام انجام که سازمان بهداشت درمان صنعت نفت :سازمانسازمانسازمانسازمان

 گرفته کار به قرارداد حسب ها فعاليت برخی انجام منظور به و شرکت طرف از که دولتی و حقوقی حقيقی، اشخاص کليه :پيمانکارپيمانکارپيمانکارپيمانکار

 شوند می 

 .است شده معرفی کارفرما نماينده عنوان به پيمان مفاد مطابق که حقيقی  است شخصی ::::کارفرماکارفرماکارفرماکارفرما    نمايندهنمايندهنمايندهنماينده

 پيمان به که سازمان بهداشت درمان صنعت نفت  ايمني ومحيط زيست بهداشت طرح  دستورالعمل منظور : پيمانکارانپيمانکارانپيمانکارانپيمانکاران HSE HSE HSE HSEدستورالعملدستورالعملدستورالعملدستورالعمل

  .باشد می منضم
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  .پيمانکار به کارگرفته ميشود HSEشخصی حقيقی است که به منظور رسيدگی به مسائل  ::::پيمانکارپيمانکارپيمانکارپيمانکار    HSEHSEHSEHSEنماينده نماينده نماينده نماينده 

  )HSEکارشناسان بهداشت واحد سالمت و (ميباشدhseهر منطقه يا نماينده ايشان در امور  hseمنظور رئيس سالمت کار و ::::سازمانسازمانسازمانسازمان    HSEHSEHSEHSEنماينده نماينده نماينده نماينده 

    اجرايیاجرايیاجرايیاجرايی    راهکارهايراهکارهايراهکارهايراهکارهاي - ٥

 عهده به پيمانکار تنبيه و تشويق و ها وضعيت صورت پرداخت در آن ارزيابی  نتايج اعمال و ارزيابی بخش در دستورالعمل اين اجراي -

 باشد می در منطقه  HSEنماينده 

 باشد می بازرگانی و فنی کميته عهده به آتی پيمانکاران انتخاب در ارزيابی نتايج اعمال بخش در دستورالعمل اين اجراي -

 .باشد می منطقه HSE عهده به دستورالعمل اين اجراي حسن مميزي -

 

    نتايجنتايجنتايجنتايج    وووو    مميزيمميزيمميزيمميزي    شرحشرحشرحشرح -٦

 قوانين، با مطابق را پيمان موضوع با مرتبط جزء و فرعی پيمانکاران و خود مستقيم غير و مستقيم هاي فعاليت کليه است موظف پيمانکار

 و دهد انجام سازمان و نفت وزارت کشور، جاري محيطی زيست و بهداشتی ايمنی، هاي دستورالعمل و استانداردها ها، نامه آيين مقرارت،

 مورد ذيل شرح به مدت پيمان طول در HSE ديدگاه از پيمانکار عملکرد منظور بدين .نمايد لحاظ خود قيمت پيشنهاد در را آن هاي هزينه

  .گرفت خواهد قرار ارزيابی

 

        شرايط عاديشرايط عاديشرايط عاديشرايط عادي    دردردردر    پيمانکارپيمانکارپيمانکارپيمانکار    ارزيابی عملکردارزيابی عملکردارزيابی عملکردارزيابی عملکرد        - - - - ١١١١- - - - ٦٦٦٦

 ليست چک براساس) ماه يكبار٣هر ترجيحًا ( پيمانکار وضعيت صورت ارسال با متناظر هايی دوره در پيمانکار عملکرد حالت اين در

 پيمانکار .گردد می محاسبه پيمانکارHSEعملکرد  امتياز و ارزيابی نظارت، دستگاه توسط نظارت مستمر طريق از پيمانکاران ارزيابی

 .نمايد ارائه منطقه  HSE  و به  نگهداشته هنگام به و آماده ارزيابی زمان در را خود HSEعملکرد مستندات و مدارك است موظف

 ارائه و آنها رفع به نسبت ارزيابی نتيجه ابالغ از پس هفته يک تا تواند می پيمانکار مستندات، کمبود /نقص گونه هر وجود درصورت

 می اقدامامتياز، در نظر تجديد به نسبت شده ارائه مستندات کمبود /نقص رفع تأييد درصورت منطقه HSEو  نمايد اقدام تکميلی مستندات

 وفق عملکرد، قطعی امتياز اساس بر و تلقی شده قطعی ، ارزيابی زمان از هفته يک پايان از پس ارزيابی امتياز صورت اين غير در .نمايند

  .گردد می اقدام ارزيابیمورد  دوره وضعيت ازصورت کسر به نسبت (١ ) فرمول
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  :باشد می ذيل شرح به وضعيت ازصورت کسر فرمول

  

0 ≤ Ν ≤ 20            ⇒            S=0.05 Μ 

20 ≤ Ν ≤ 70          ⇒            S=[0.05 Μ(1−
��٢٠

٦٠
)] 

70 ≤ Ν ≤ 100        ⇒            S=0 

  :ها فرمول اين در که

N- = عملکرد ارزيابی امتياز HSEامتياز ١٠٠ مجموع از پيمانکار 

M-  =ريال ارزيابی، مورد دوره وضعيت صورت مبلغ 

S-  =ريال وضعيت، ازصورت کسر ميزان  

  

        کلکلکلکل    امتيازامتيازامتيازامتياز    تعيينتعيينتعيينتعيين    - - - - ٢٢٢٢- - - - ٦٦٦٦

  :گردد می تعيين ذيل موارد توجه به با کل امتياز پيمانکاران عملکرد ارزيابی ليست چک اساس بر

 .باشد داشته مطابقت موجود مستندات با بايستی مورد هر در شده داده تخصيص امتيازات -1

 ضرب حاصل طريق از ششگانه قبلی جداول از هريک براي )ذيل جدول ٣ ستون فرمول در کسر مخرج(ممکن امتياز حداکثر -2

 .گردد می تعيين کاربرد داراي سطرهاي تعداد در ٤ عدد

 امتياز حداکثر در طبعًا ،آن مورد امتياز و شده زده عالمت "کاربرد بدون" ستون ندارد، کاربردي پيمان در که موردي هر براي -3

 .گردد نمی لحاظ) ١ شماره جدول ٣ ستون فرمول کسر مخرج(ممکن 

 برابر ارزيابی نتيجه .گردد تعيين می ذيل اساس جدول شاخص بر هر کل امتياز و پيمان اساس نوع بر شاخصها از يک هر وزن -4

 .گردد می تعيين شاخصها از يک هر امتيازات مجموع
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 توجه با  پيمانکاران ارزيابی عملکرد ليست چک شاخصهاي جداول از يک هر به جديد معيارهاي افزايش به نياز که درصورتی -5

 چک به ستاد سازمان hseرئيس سالمت کار و مديريت تأييد و سازمان در منطقه HSEرئيس  با پيشنهاد معيارها اين باشد، پيمان نوع به

   .باشد می آن رعايت به ملزم پيمانکار و گردد می ابالغ پيمانکار به و شده افزوده ليست

        ضريب و امتياز دهي هر يك از شاخص هاي ارزايبي و تعيين امتياز كلضريب و امتياز دهي هر يك از شاخص هاي ارزايبي و تعيين امتياز كلضريب و امتياز دهي هر يك از شاخص هاي ارزايبي و تعيين امتياز كلضريب و امتياز دهي هر يك از شاخص هاي ارزايبي و تعيين امتياز كل: : : : ١١١١جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

  )١(ضريب وزني  شماره صورت وضعيت

)٢(  

  امتياز طبق

  جدول مر بوطه

)٣(  

  امتياز كل هر شاخص

  حاصل ضرب

  )٢(و) ١(ستون 

  حداكثر امتياز ممكن

  شرح
  پيمان هاي اجرائي

  اعم از
 تعميرات،ساختمانی،تاسيسات

  ساير پيمان ها

  شاخص هاي ارزيابي

 HSEسيستم مديريت 
١٥  ١٥      

      ٢٠  ٢٠  ايمني شاخص هاي ارزيابي

      ٢٠  ١٠ بهداشت شاخص هاي ارزيابي

      ٥  ١٠ محيط زيست شاخص هاي ارزيابي

      ١٥  ١٠ آموزش شاخص هاي ارزيابي

  شاخص هاي ارزيابي

  دستورالعمل و روش اجرائي
٢٥  ٣٥      

  ١٠٠  ١٠٠  جمع كل
مجموع امتيازات 

  ها كل شاخص
  

  محل

  امضا
    منطقه  HSEنماينده 

نماينده كارفرما 

  در پروژه
  

  /مجري طرح

  :مدير عامل
  

 

  

        پيمان پيمان پيمان پيمان مدت مدت مدت مدت         دردردردر    حادثهحادثهحادثهحادثه    وقوعوقوعوقوعوقوع    صورتصورتصورتصورت    دردردردر    امتيازامتيازامتيازامتياز    محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه    - - - - ٣٣٣٣- - - - ٦٦٦٦

 زيست حوادث يا ... و تصادف انفجار آتش سوزي، فوت، قبيل از کار از ناشی کننده ناتوان آسيب به منجر حادثه هرگونه وقوع صورت در

 ) فرمول در (N)پيمانکار ارزيابی امتياز پيمان، مفاد مطابق پيمانکار توسط هاي متبادر هزينه جبران بر عالوه پيمانکار، قصور از ناشی محيطی

  .گردد می تصحيح) ٢(فرمول  طبق دوره اين در ارزيابی ليست چک تکميل از پس حادثهبه  منتهی دوره در و (١



                    پيمانکارانپيمانکارانپيمانکارانپيمانکاران

 

 دوصورت و حادثه به منتهی دوره وضعيت صورت

 .باشد

 روز مشمول که بهداشتی و ديگر ايمنی حوادث

  .باشد می امتياز ٦٠ تا ٣٠ بين (٢ ) شماره فرمول 

  اعمال کارفرما نماينده توسط وحوادث ماهيانه 

        ٥٠٥٠٥٠٥٠پائين تر از پائين تر از پائين تر از پائين تر از         ٦٠٦٠٦٠٦٠

 در درج 

 ١٥ مهلت

 رفع 

 تعطيلی

 غير 

 عدم صورت

 با کتبی اخطار )الف

 و پرونده در درج

 رفع تا کارگاه تعطيلی

 غير تأخير( نواقص

 )مجاز

 مطابق پيمان فسخ )ب

 صورت در پيمان مفاد

  نواقص رفع عدم
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صورت مجموع ميانگين برابر ،وضعيت ازصورت کسر فرمول در  

  .باشد

 :گردد می محاسبه ذيل شرح به  Aمختلف  حوادث 

باشد روز ٦٠٠٠ برابر يا کمتر آن رفته دست از روز معادل که بهداشتی و

حوادث و )مهم حوادث فوري گزارش ارسال دستورالعمل طبق(مهم محيطی

 در  A ميزان کارفرما نماينده تأييدو منطقه   HSEتشخيص مسئول با

        

 هاي ارزيابی با مطابق و)  ٢ شماره(ذيل جدول اساس بر نيز انضباطی

        انضباطیانضباطیانضباطیانضباطی    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات : : : :٢٢٢٢    شمارهشمارهشمارهشماره    جدولجدولجدولجدول        

٦٠٦٠٦٠٦٠- - - - ٥٠٥٠٥٠٥٠        ٧٠٧٠٧٠٧٠- - - - ٦٠٦٠٦٠٦٠        ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠- - - - ٧٠٧٠٧٠٧٠

 درخواست

 رفع جهت

  نواقص

 و کتبی ابالغ )االف

 به روزه ٣٠ مهلت

 نواقص رفع منظور

 بدون کتبی اخطار )ب

 در پرونده در درج

 رفع عدم صورت

  نواقص

 با کتبی اخطار

مهلت و پرونده

 منظور به روزه

تعطيلی و نواقص

 تأخير(کارگاه

صورت در)مجاز

  نواقص رفع

 

        
 

  

  )M( مبلغ اينصورت در

باشد می آن قبلی وضعيت

٢(   

 براي (٢ ) فرمول در که ،

        

و ايمنی حوادث در ))))الفالفالفالف

٣(   

محيطی زيست حوادث در ))))بببب

با باشد، نمی رفته دست از
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انضباطی اقدامات همچنين

  .گردد می 

                        

        نمره برحسب در صدنمره برحسب در صدنمره برحسب در صدنمره برحسب در صد

 براي انضباطی اقدامات

 جاري هاي پيمان کليه

  آتی و
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        آتیآتیآتیآتی    مناقصاتمناقصاتمناقصاتمناقصات        - - - - ٥٥٥٥- - - - ٦٦٦٦

 همراه به هفته يک ظرف حداکثر ، تأييد از پس را ارزيابی هر نهايی شده تکميل ليست چک از نسخه يک است موظف کارفرما نماينده

 حسب بر و موردي صورت به و پيمان  از اي دوره هاي مميزي طی کارفرما HSE .نمايد ارسال کارفرما  HSEبراي مربوطه مستندات

 اساس اين بر و اقدام موجود وضعيت با آن تطبيق و کارفرما نماينده توسط ارسالی هاي ليست چک تکميل صحت بررسی به نسبت اولويت

 نمايد می گزارش عامل مدير /مدير به را انطباق عدم موارد

 و کارفرما نماينده هاي ارزيابی به توجه با و پيمان  طول در پيمانکار عملکرد بررسی ضمن کارفرما  HSEهمچنين در پايان هر پيمان،

 به پيمانکار خصوص در آتی مناقصات کيفی ارزيابی در نمودن ملحوظ جهت و محاسبه را پيمانکار نهايی امتيازات خود قبلی هاي ارزيابی

 گردد اعمال بازرگانی و فنی کميته طريق از تا منعکس مديرعامل /مدير


