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 تأسیسات زیرزمینی اموال و تجهیزات محیط زیست نیروی انسانی
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 مقایسه شاخص های حوادث پیمانکاران 

 ضریب تعداد حادثه(FR : ) 
 1000000×تعداد حوادث در مدت معین 

جمع کل ساعات مفید کار کارگران در آن مدت معین 

 

 

 ضریب شدت حادثه(SR: ) 
  1000×تعداد روز های تلف شده به علت حادثه در مدت معین 

 جمع کل ساعات کار مفید کارگران در همان مدت معین 

 SR: 

 FR: 
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اصلی   عناوین
 آموزش

تعداد کارکنان  
 دیده آموزش

مدت زمان 
 (دقیقه)

تعداد روزهای 
 آموزش

 ردیف شرکت پیمانکار

 1 ..........شرکت پیمانکار 

 2 ..........شرکت پیمانکار 

 3 ..........شرکت پیمانکار 

 4 ..........شرکت پیمانکار 

 5 ..........شرکت پیمانکار 

 6 ..........شرکت پیمانکار 

 7 ..........شرکت پیمانکار 

 8 ..........شرکت پیمانکار 

 9 ..........شرکت پیمانکار 

 10 ..........شرکت پیمانکار 

 11 ..........شرکت پیمانکار 



 آمار تسهیالت رفاهی و بهداشتی تهیه شده توسط پیمانکاران

تأمین   ...و 
غذای  

 سالم

آب  تأمین
آشامیدنی سالم  

 در محل کار

تعداد 
سرویسهای  

 حمام

تعداد 
سرویسهای  

 بهداشتی

متراژ محل  
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تعداد 
 کارگران

شرکت  
 پیمانکار

 ردیف

 1 ندارد/دارد ندارد/دارد

 2 ندارد/دارد ندارد/دارد

 3 ندارد/دارد ندارد/دارد

 4 ندارد/دارد ندارد/دارد

 5 ندارد/دارد ندارد/دارد

 6 ندارد/دارد ندارد/دارد

 7 ندارد/دارد ندارد/دارد

 8 ندارد/دارد ندارد/دارد

 9 ندارد/دارد ندارد/دارد

 10 ندارد/دارد ندارد/دارد



 سطح بندی امتیاز پیمانکاران

100-95 عالی 

94-75 بسیار خوب 

74- 65 خوب 

64-60  متوسط+ 

59-55  متوسط– 

54-45 ضعیف 

44-35 بسیار ضعیف 

 غیر قابل قبول 34کمتر از 

 



 نمودارمقایسه ای امتیاز ارزیابی پیمانکاران 

 مطابق فرم های شرکت فاضالب
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 تحت نظارت اجراییپیمانکاران  HSEمنتخبی از تصاویر عملکرد 

مورد به همراه  6از هر پیمانکار حداقل 

 فرم های ارزیابی هر پیمانکار 

 



بدینوسیله اعالم میگردد مستندات مربوط به تمامی 
گزارشات فوق موجود بوده و در صورت صالحدید و 

 .حسب دستور قابل ارائه می باشد


