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.......سال ......... ماه   

HSE گزارش عملکرد 



 :اطالعات عمومی کارگاه
قرارداد شماره: 

قرارداد ابالغ تاریخ و نامه شماره: 

قرارداد حالت: 

پروژه کار محدوده: 
شهرداری منطقه : 

شود قید مکانیکی نوع و (مکانیکی /دستی) گذاری لوله ، انشعاب نصب : فعالیت نوع 

شب در ها فعالیت تعداد: 

و /گذاری لوله متراژ / انشعابات تعداد :پروژه کار پیشرفت میزان .... 

  :مثال بطور
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 متراژ لوله گذاری تعداد انشعاب

 ...پیش بینی شده در ماه  

 ....اجرا شده در ماه  



 :پالن محدوده کار پروژه



تعداد نمایندگان 
HSE اجرایی 

تعداد نمایندگان 
HSE ستادی 

تعداد کارگران  
 اجرایی

تعداد 
 سرپرستان

 شرکت پیمانکار

 پیمانکار اصلی

 ................پیمانکار فرعی 

 ................پیمانکار فرعی 

 ................پیمانکار فرعی 

 اطالعات کارکنان شرکت پیمانکار

مدیر عامل   نام و نام خانوادگی شماره تماس
 شرکت پیمانکار اصلی 



 اطالعات کارکنان شرکتهای پیمانکار فرعی

  نام و نام خانوادگی شماره تماس
 سرپرستان پیمانکار فرعی

  نام و نام خانوادگی شماره تماس
 سرپرستان پیمانکار اصلی

 ردیف

1 

2 

3 

4 

5 



 اطالعات پیمانکاران فرعی
وضعیت پروژه محوله  

 در حال حاضر
 محدوده کار

 (مسیر کار) 
تعداد 

 کارکنان

شماره 
 تماس

  نام نماینده
HSE 

نام شرکت  
 پیمانکار فرعی

 ردیف

 در حال انجام/ اتمام کار 

 در حال انجام/ اتمام کار 

 در حال انجام/ اتمام کار 

 در حال انجام/ اتمام کار 

تائید صالحیت  
 HSE دفتر

سابقه کار  نماینده
 مرتبط

رشته 
 تحصیلی

مدرک 
 تحصیلی

شماره 
 تماس

 نام و نام خانوادگی

 ستادی/ اجرائی  ندارد/ دارد 

 ستادی/ اجرائی  ندارد/ دارد 

 ستادی/ اجرائی  ندارد/ دارد 

 HSE اطالعات نمایندگان



 آمار ماشین آالت پیمانکار

   کمپرسور باالبر کاتر
 بیل

 مکانیکی  
 جرثقیل

 نوع ماشین آالت
شرکت های  

 پیمانکار
 تعداد ماشین آالت

 تعداد موجود
شرکت  

دارای گواهینامه  تعداد پیمانکار اصلی
 سالمت

شرکت   تعداد موجود
پیمانکار فرعی  

......... 
دارای گواهینامه  تعداد

 سالمت

شرکت   تعداد موجود
پیمانکار فرعی  

......... 
دارای گواهینامه  تعداد

 سالمت

 داشتن باشند، داشته را کار اجازه مجوز بایستی کشوری نامه آئین طبق که آالت ماشین از گروه  آن مورد در ضمناً•
 .گردد درج کار اجازه گواهی نداشتن یا
 .باشند می مربوطه معتبر گواهینامه داشتن به ملزم صنعتی آالت ماشین رانندگان•



 آمار ماشین آالت پیمانکار

به مورد  بنا

کاربرد در 

 کارگاه

آالت  ماشین

 حمل و نقل 

 ماشیننوع  باب کت  دستگاه برش ژنراتور

 آالت

 تعداد ماشین

 آالت 

شرکت های  
 پیمانکار

شرکت   تعداد موجود 
 پیمانکار اصلی

تعداد دارای 
گواهینامه 

 سالمت

شرکت   تعداد موجود
پیمانکار  

 فرعی

دارای  تعداد
گواهینامه 

 سالمت

شرکت   تعداد موجود
پیمانکار  

 فرعی

تعداد دارای 
گواهینامه 

 سالمت



 پروژه (PTW)آمار مجوزهای کاری 

کار مجوزPermit) Work  ) ، و مدون دستورالعمل اساس بر بایستی عملیات مجریان که است مکتوبی گواهی 
 ضمن و آن بالقوه مخاطرات ارزیابی و بررسی با و پرمخاطره عملیات یک اجرای جهت ایمن شرایط تامین هدف با

 .نماید اخذ مسئول مراجع از مخاطرات این کنترلی تمهیدات کلیه بینی پیش

یمنا معین زمان یک طی در و مشخص افرادی توسط معین عملیاتی انجام که است مطلب این گویای مجوز این   

هنگام به تا گیرد انجام بایستی یا و شده انجام اقداماتی چه که شود می بیان مجوز در این بر عالوه . باشد می 
    .آید عمل به پیشگیری خطرات از عملیات اجرای

 مسئول HSE صدور برای هایی فرم و باشد داشته کافی اطالعات ها پرمیت صدور نحوه از بایست می پیمانکار 
 و سرپرست و مدیر امضاء و تایید با و خاص عملیات انجام جهت شرایط، تایید و بازرسی از پس و نماید تهیه مجوز
 .نماید صادر مجوز مربوطه ناظر

سایر  

فعالیت 

های پر 

 مخاطره

 ورود 

 خودرو

کار با 

تجهیزات 

الکتریکی 

 ولتاژ باال

کار در 

 ارتفاع

ورود به 

فضای بسته 

 و محدود

عملیات 

حفاری و گود 

 برداری

کار 

 سرد

کار 

 گرم 

 فعالیت

 مجوز



 فعالیت در شب

 تعداد فعالیت در شب و ذکر محدوده کاری و اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مربوطه
 همراه با دو عکس



 آمار حوادث بر اساس نوع حادثه

 سقوط اجسام  –ریزش و فرو ریختگی -سقوط فرد  –برق گرفتگی –حریق
 سایر –مسمومیت  –گاز گرفتگی  –تصادف 

 ستونی رسم شودنمودار. 
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Chart Title 



 آمار حوادث برحسب نوع پیامد

 نیاز به /جراحی / نقص عضو / از کار افتادگی موقت /از کار افتادگی دائم /مرگ)انسان
 (مداوای سرپایی/استراحت 

 خودروهای عبوری / ماشین آالت عمرانی/ تجهیزات / تأسیسات زیرزمینی)اموال  /
 (منازل مجاور

تخریب فضای سبز/آلودگی آب/ آلودگی هوا/ آلودگی خاک)محیط زیست 

نمودار ستونی رسم شود. 



  آمار حوادث منجر به صدمه به نیروی انسانی  
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 از کار افتادگی موقت از کارافتادگی دائم مرگ 
  نیاز به استراحت  جراحی  نقص عضو

 مداوای سرپایی

 پیمانکار شرکت عملکرد گزارش در بایستی نیز فرعی پیمانکاران حوادث شبه و حوادث آمار : نکته
 .گردد درج



 آمار حوادث منجر به خسارت و آسیب به اموال
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 تجهیزات   تاسیسات زیر زمینی  
 خودرو های عبوری ماشین آالت عمرانی موقت
 منازل مجاور



 آمار حوادث منجر به آسیب و خسارت به محیط زیست
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 صدمه به فضای سبز  آلودگی هوا آلودگی خاک  آلودگی آب



آمار کل حوادث و شبه حوادث برحسب تعداد بدون در نظر 
  گرفتن شدت حادثه
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 شبه حوادث  حوادث

 شبه حوادث تأسیسات زیرزمینی اموال و تجهیزات محیط زیست نیروی انسانی

 آمار .باشد می مشابه حوادث از پیشگیری و مدیریت تنها حوادث گزارش از هدف : نکته
 .گردد درج پیمانکار شرکت عملکرد گزارش در بایستی نیز فرعی پیمانکاران حوادث شبه و حوادث



 محاسبه شاخص های حوادث

 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: 



 شرح مختصری از حوادث و شبه حوادث به تفکیک

 



 هزینه های ناشی ازحادثه

پرداخت 

 بیمه ای

هزینه  غرامت

 پزشکی

خسارت 

به 

 تجهیزات

خسارت 

 به اموال

شرح  تاریخ

مختصر 

 حادثه

نام 

 پیمانکار

 ردیف

1 

 اصلی

2 

 فرعی

3 

 فرعی

4 



هزینه های مستقیم و  
 روزهای از دست رفته  
 ناشی از وقوع حوادث

نفرروزهای کاری تلف شده 
 (هزینه زمانی مستقیم)

 های هزینه
 مستقیم حادثه 

......... ........ 

 :باشند می زیر موارد شامل حوادث مستقیم های هزینه
داروئی و درمانی های هزینه 

غرامت پرداخت های هزینه 

ساختن نوتوان به مربوط های هزینه 
 :باشند می زیر موارد شامل مستقیم رفته دست از زمانهای

   اولیه کمکهای دادن و بیمارستان به فرد رساندن یا دکتر به مراجعه زمان•
   کار از غیبت و فرد پزشکی استراحت زمان•
  حادثه درمورد کارگران  کنجکاوی و همدردی زمان مدت•
 حادثه به رسیدگی جهت کار قسمت رئیس و سرکارگر توسط کار توقف زمان مدت•
 دیده حادثه فرد به کارگران سایر و سرکارگر  رساندن کمك زمان مدت•

 

 

 HSEهزینه های 
 پیشگیری از وقوع حوادث

 ...و 

تجهیزات 
حفاظت  

 فردی

عالئم 
هشداردهنده و 

 ترافیکی

 آموزش محصورسازی درپوش ها
های   هزینه

HSE 

....
.. 

..... ...... ..... ....... ..... ..... 



 اطالعات مربوط به اقدامات اصالحی موارد ناایمن

هزینه مالی مربوط 
 به رفع عدم انطباق

هزینه مالی مربوط به 
 ایجاد انطباق اولیه

 ردیف شرح عدم انطباق اقدام اصالحی



 تعداد موارد پیگیری توسط پیمانکار

شرکت  
 مخابرات

سازمان آب 
 استان تهران

 شرکت  
 گاز استان تهران

شرکت  
 توزیع برق

راهنمایی  
 و رانندگی

شکایات   شهرداری
 (122)مردمی 

 تعداد کل

 گزارش شده ها

تعداد انجام و 
 رفع شده ها

تعداد در حال 
 پیگیری ها

 هرگونه شامل شهرداری و رانندگی و راهنمایی ، مخابرات ، گاز ، برق ، آب های سازمان به مربوط موارد *
 . باشد می ها سازمان آن نمایندگان بازدید طبق شده گزارش موارد و تذکر ، خسارت نامه ، اخطار



 شرح مختصری از موضوع شکایات

 

 

 

 



 تعداد اخطارهای پیمانکار

دفعات تجهیز کارگاه به وسیله   تعداد
 پیمانکار ایمنی

اخطارهای مهندس  
 مشاور ناظر

  اخطارهای
 کارفرما

 تعداد کل ..... ...... .....

 گزارش شده ها

:شرح موارد تجهیز شده توسط پیمانکار ایمنی  



 HSEجلسات برگزار شده با دستور جلسات مربوط به 

حاضرین در 
 جلسه

   HSEعناوین اصلی مطروحه در مورد
مدت  مجموعه

 زمان نشست

تعداد 
 جلسات

 :مثال
+ مدیر پروژه

+   HSEنماینده 
وناظر    سرپرست

پیمانکار فرعی  
 HSEنماینده + 

 پیمانکار فرعی

 :مثال
  محصورسازی مناسب کارگاه ها 
هشداردهنده ایمنی و ترافیکی در کارگاه عالئم 
 تهیه گزارش حادثه..... 
 به موارد ........ عدم توجه پیمانکار فرعیHSE 
 ارائه راهکار برای موارد ناایمن شناسایی و ثبت

 شده

 7:  مثال دقیقه 145: مثال

 .گردد درج تواند می نیز ... و روز آغاز هماهنگی جلسات تعداد آمار



 برگزار شده   HSEآمار آموزشهای 

اصلی   عناوین
 آموزش

تعداد کارکنان  
 دیده آموزش

مدت زمان 
 تاریخ محل (دقیقه)

 .باشند می خود زیرمجموعه فرعی پیمانکاران کارکنان آموزش به موظف پیمانکار : نکته

 .باشد نیز هاTool Box Training  مانند غیررسمی موارد شامل تواند می ها آموزش
 .گردد درج نیز HSE فرهنگ ارتقاء جهت شده اجرا مدیریتی و انگیزشی های برنامه



 آمار تسهیالت رفاهی و بهداشتی تهیه شده

تأمین غذای   ...و 
 سالم

آب  تأمین
آشامیدنی سالم  

 در محل کار

تعداد 
سرویسهای  

 حمام

تعداد 
سرویسهای  

 بهداشتی

متراژ محل  
سکونت به 
 ازای هر نفر

تعداد 
 کارگران

شرکت  
 پیمانکار

 اصلی ندارد/دارد ندارد/دارد

فرعی  ندارد/دارد ندارد/دارد
.............. 

فرعی  ندارد/دارد ندارد/دارد
.............. 

 



 مطلوب پیمانکار HSEمنتخبی از تصاویر عملکرد 

 مورد   6حداقل 



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

 .قابل ارائه می باشدحسب دستور 


