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معرفي شركت
شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس  ،همگام باا خرارين دساتاوردهای تانعتي و تکنولاوبی و بهاره گياری از
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نسبت به طراحي  ،سارت  ،فروش و ردمات پس از فروش در بخش مسکن و
تنعت از سال  1386خغاز به فعاليت نموده و اكنون به عنوان يکي ازشركت های مطرح در تنعت سارتمان مي
باشد.
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شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس به منظور توسعه  ،اجرا ،بازنگری و نگهداری رط مشي تدوين شده  ،سيستم مديريت بهداشت  ،ايمني
و محيط زيست HSE-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004را به عناوان بخشاي از سيساتم ماديريت  ،طراحاي و
سارت و ساز مستقر نموده است  .اين سيستم شامل سارتار سازماني  ،مسئوليت ها  ،اهداف و مقاتد بهداشت  ،ايمني و محايط زيسات برناماه
ريزی شده برای انجام فعاليت ها  ،روش های اجرايي و دستورالعملها  ،فرخيندها و منابع مي باشد  .در اجرای اين سيستم شركت تمامي قاوانين و
مقررات مرتبط را كه تعهد نموده است  ،رعايت مي نمايد و با كنترل و پايش فعاليت ها و برنامه ها در راستای رسيدن به هدف اتلي يعني بهبود

مستمر در زمينه ايمني و بهداست و محيط زيست تالش مي نمايد .
دامنه كاربرد نظامنامه سيستم مديريت زيست محيطي،و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي شركت سارمايه گاذاری مساکن پارديس
برای كليه فرخيندها وفعاليت ها ،ردمات و محصوالت سازمان و ساير فعاليت های مارتبط ديگار نظيار خماوزش و مميازی دارلاي معتبار اسات.
همچنين وظايف ،مسئوليت ها و ارتيارات كاركنان موثر بر جنبه های زيسات محيطاي و ريساا هاای ايمناي ساازمان تعياين گردياده اسات.
فعاليتهای توليدی مختلف مطابق با الزامات قانوني تعيين شده از طرف وزارت كار وامور اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي ،سازمان حفاظت محيط
زيست و نيز ساير مراجع قانوني مي باشد.
اين نظامنامه به گونه ای تدوين شده است كه رواسته ها و الزامات اساتاندارد  HSE-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004را
تأمين نموده و مي تواند بعنوان مرجع راهنما برای پرسنل شركت ،كارفرما و مميزاني كه قصد ارزيابي سيستم مديريت زيست محيطاي ،ايمناي و
بهداشت شغلي را دارند ،مورد استفاده قرارگيرد.
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سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و محيط زيست شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس كاه
در اين نظامنامه شرح داده شده است براساس الزامات
HSE-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004راهنمای پايه ريازی شاده و

نيازمندی های اين استاندارد مرجع را تأمين مي كند.
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كليه اتطالحات بکار رفته در اين نظامنامه مطابق استاندارد

HSE-MS /ISO14001:2004/OHSAS18001:2007

مي باشد.

عالئم ارتصاری
نام مدرك

كد

نظامنامه

MN

رط مشي

PO

روشهای اجرايي

PR

دستورالعمل های كاری

WI

فرم ها

FR

نمودارها

PL

خئين نامه ها و مقررات و قوانين

RE
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فصل دوم :

نيازمنديهاي سيستم مديريت بهداشت  ،ايمني و محيط زيست
HSE-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004
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 -1-3رهبري و تعهد و خط مشي
◦ مدیریت شرکت  ،مدیریت مشهود و قوي در سرتاسر شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس و در میان پیمانکاران
مربوطه مي باشد تا آن که فرهنگ  HSEارتقاء یافته و آنها در تعهد به  HSEسهیم گردند .
 -2خط مشي و
اهداف استراتژيك
 -3سازمان منابع و
مستندسازي

 -7بازنگري

 -1تعهد و رهبري

-6اجرا وپايش

 -4ارزيابي و
مديريت
 -5طرح ريزي

مميزي
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 1-3رهبری و تعهد و رط مشي :



تأمين رهبری و قوی ازطريق مدل نقش مثبت برای همه كاركنان وپيمانکاران
حضور در جلسات و كميته های HSE
بازنگری عملکرد  HSEشركت سرمايه گذاری مسکن پرديس و پيمانکاران
بازنگری يافته های رويداد ها و شبه حوادث (  )NEAR MISSبا پتانسيل باال
نشان دادن واكنش مناسب و به موقع و متعهدانه در رويدادهای بارز يا زمان ارتالل در فعاليت ها
تصويب برنامه ها و اهداف و مستندات HSE
اجرای نظام  HSEو دريافت گواهي و در دسترس قرار دادن منابع الزم و پايش پيشرفت
ابالغ انتظارات  HSEبه كاركنان و پيمانکاران از طريق رط مشي HSE
مباحثه و بازنگری با كاركنان  ،تأمين كنندگان  ،پيمانکاران در رابطه با پيشرفت در ارتباط با معيار
پذيرش و اهداف ررد HSE
مشاركت دادن كاركنان فعال در  ،HSEخموزش ها  ،پاداش ها  ،طرح ارزيابي  ،تنعت يا كارگاه
پيمانکاران  ،مميزی ها
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 -1-3رهبری  ،تعهد و رط مشي

◦ رط مشي سيستم مديريت  HSEشركت سرمايه گذاری مسکن پرديس توسط مديريت ارشد شركت تدوين گردياده و باه
پرسنل نيز ابالغ شده است .رط مشي به روشني چارچوب اهداف كالن محيط زيست ،ايمني و بهداشت شغلي را بيان و بار
بهبود عملکرد محيط زيست ،ايمني و بهداشت شغلي تاكيد مي نمايد .در تدوين اين رط مشي ماوارد زيار لحاار گردياده
است:

بازنگري مديريت

بازخورد از نتايج
اندازه گيري عملكرد

خط مشي

طرح ريزي
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1-2-3مديريت ريسا در سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست شامل شناسايي ،تجزيه و تحليل و ارزيابي و كنترل
جنبه های زيست محيطي ،رطرات بالقوه و عوامل زيان خور بهداشتي مي باشد.
اين مراحل در فرايند مورد نظر مي تواند بر حسب لزوم بر اساس تکنيا ويليام فاين يا هر تکنيا شنارته شده ديگری كه
سازمان برخن مسلط باشد تورت پذير فته و يا مبتني بر خزمايشات فيزيکي و شيميايي و اندازه گيريهای محيطي باشد.
دامنه كاربرد خن مي بايست شامل كليه فعاليت های كاركنان (رطا های انساني )) اعم از رسمي و پيمانکاری ،فرايندهای
عملياتي ،تجهيزات و شرايط محيطي باشد  .لذا مديريت ارشد سازمان مي بايست نسبت به تعريف فرايند فوق اقدام نمايند.
ارزيابي مي بايست حتي المقدور بصورت كمي تورت پذيرد.
مدارك مربوط به شناسايي ،تجزيه و تحليل و ارزيابي مي بايست به روز شده و نگهداری شود  ..هرگونه توسعه ،بهبود يا تغيير
در فرايند ،تجهيزات و سارتار مي بايست منجر به بازنگری در بخش مربوطه گردد.
نتايج حاتله بايد بر حسب مورد اطالع رساني درون سازماني گردد.

برای اطالعات بيشتر مراجعه شود به:
روش اجرايي شناسايي و ارزيابي جنبه های زيست محيطي و ريسا های ايمني به شمارهPR-12-12-00 :
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2-2-3قوانين و مقررات
◦ شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس به منظور شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات روش اجرايي با همين عنوان به شماره
PR-12-11-00تدوين و اجراء مي نمايد .عالوه بر خن در دوره های زماني مناسب اين اطالعات به روز گرديده و به اطالع كاركنان و
ساير طرف های ذينفع مي رسد.
◦ قوانين ،مقررات ،ضوابط و استانداردهای مرتبط و قابل اعمال به جنبه های زيست محيطي ،ريسا های ايمني و بهداشتي فعاليت ها،
محصوالت و ردمات شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس با مراجعه به سازمان ها ،موسسات ذكر شده در فرم فهرست مراجع برای دريافت
الزامات قانوني و ساير الزامات به شماره FR-12-19-00قابل استخراج مي باشد



 1-2-2-3تفسير قوانين و مقررات:
◦
◦
◦

◦
◦



2 -2-2-3ابالغ نتايج بررسي به واحدهای ذيربط:
◦
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در مورد قوانين و مقرراتي كه به تورت عدد و رقم موجود مي باشد برای مسائل ايمني ،بهداشت شغلي و زيست محيطي مسئوالن ايمني و بهداشت و
محيط زيست با نظارت نماينده مديريت نتايج اندازهگيریجنبهها و ريسا های موردنظر را با الزامات قانوني بررسيمينمايند.
در تورتيکه اعداد بدست خمده از اندازه گيری جنبه ها و ريسا های سازمان در حد پايين تر از حد تعيين شده استاندارد باشد سازمان يا
دستورالعمل كنترلي برای حفظ خن تدوين رواهد نمود.
در تورتي كه اعداد بدست خمده از اندازه گيری های جنبه ها و ريسا های سازمان باالتر از حد تعيين شده استاندارد باشد در جلسه كميته راهبری
مدير واحد برنامه هايي برای كاهش ميزان جنبه زيست محيطي يا ريسا های ايمني و بهداشتي سازمان ارائه رواهد نمود( .مطابق روش اجرايي ثبت
مشخصات فرايندی به شمارهPR-12-08-00
در تورتي كه قوانين و مقررات بصورت عددی موجود نباشد سازمان برای پوشش دادن به خن الزام مطابق يا برنامه يا يا دستورالعمل رفتار رواهد
نمود.
در هر تورت الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط با جنبه های زيست محيطي و ريسا های ايمني و بهداشت شغلي سازمان در فرم ثبت قوانين و
مقررات به شماره  FR-12-18-00درج مي گردد.

نتايج بررسي های انجام شده در مورد قوانين و مقررات و مواردی كه پرسنل واحدهای مختلف ملزم به رعايت خنها مي باشد .مطابق روش اجرايي
ارتباطات درون و برون سازماني به شماره  PR-12-09-00به پرسنل و پيمانکاران و طرف های ذينفع مرتبط انتقال داده مي شود.

MN-12-01-00

ارزيابي رعايت قوانين و مقرراتي كه پرسنل ملزم به انجام خن هستند مطابق روش های اجرايي ارزيابي انطباق به شماره
 PR-12-14-00در رابطه با مسائل زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي بوسيله مسئول HSEتورت مي گيرد.
3 -2-2-3به روز سازی قوانين و مقررات:مسئول  HSEدر رابطه با مسائل ايمني و زيست محيطي وظيفه دارند هر سال يکبار جهت دريافت خررين نساخه باه روز
شده قوانين به مراجع نام برده مراجعه حضوری نمايند .در فاتله بين دو مراجعه متوالي با تماس تلفني هر سه ماه ياا باار
با مراجعه به اينترنت و هر شش ماه يکبار با مراجعه حضوری به موسسات و سازمان های قانوني موجود در ليسات پيگياری
خررين ويرايش قوانين به تفکيا مراجع به شماره FR-12-18-00جهت اطالع از تغيير در قوانين انجام مي گاردد و
نتايج پيگيری در ليست مذكور بصورت مجزا ثبت مي گردد

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي شناسایي و دستیابي به الزامات قانوني و سایر الزامات PR-12-11-00

MN-12-01-00
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3-2-3تعیین اهداف و برنامه ها:

1-3-2-3تعيين اهداف كالن ،ررد و برنامه های مديريت زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي

◦

طبق چارچوب مشخص شده در رط مشي ،اهداف كالن (دراز مدت) سازمان توسط مدير عامل تعيين و تصويب مي گردد .اين
اهداف در راستای مديريت زيست محيطي مي بايست با مسائلي نظير پيشگيری از خلودگي و كاهش مصرف انربی و در راستای مديريت
ايمني و بهداشت شغلي مي بايست با مسائلي نظير پيشگيری از حوادث و سوانح و كاهش يا حذف ريسا در محيط كار سازگاری داشته
باشد .در هنگام تعيين اهداف كالن سازمان ،الزاماات قانوناي و سايار الزاماات ،جنبه هاای زيسات محيطي بارز ،ريسا های محيط كار،
گزينه های فن خوری ،الزامات مالي عملياتي و بازرگاني و نيز نظرات طرف های ذينفع در نظر گرفته مي شود.

به منظور دستيابي به اهداف كالن ،اين اهداف مي بايست حتي المقدور به تورت كمي بيان شده و قابل اعمال در سازمان يا بخش هايي از
خن و همچنين سازگار با رط مشي اهداف ررد (كوتاه مدت) تعيين گردند.
برای دستيابي به اهداف كالن و اهداف ررد سازمان ،برنامه يا برنامه هايي ايجاد مي گردد كه موارد زير در خن به تراحت مشخص گرديده است:
الف ا مسئوليت ها جهت انجام برنامه يا پروبه راص در بخش ها و سطوح مختلف سازمان
ب ا نحوه زمان بندی دستيابي به اين برنامه ها بصورت واضح و حتي المقدور با ذكر مراحل دستيابي
ج ا بودجه تخصيص يافته برای دستيابي به اهداف ،حتي المقدور برای هر مرحله از برنامه



 -2-3-2-3بازنگری اهداف كالن ،اهداف ررد و برنامه های مديريتي
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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اهداف كالن و ررد سازمان برای ارزيابي ميزان انطباق و سازگاری با رط مشاي ،الزاماات قانوناي و سايار الزاماات ،امکانات مالي ،عملياتي و
بازرگاني ،نظر طرف های ذينفع و همچنين ميزان برخورده سازی خنها برای بهبود مستمر در جلسه بازنگری مديريت مورد بازنگری قرار
مي گيرد.
هر گونه تغيير ،اتالح يا بهبود در برنامه ها اعم از تغيير در شرح برنامه ،مسئوليت ها ،دامنه زماني انجام ،بودجه تخصيص يافته و  ...بايد با
تاييد نماينده مديريت تورت پذيرد.
در تورت لزوم برحسب مورد ،در جلسه بازنگری مديريت و يا در مواقع اضطراری در جلسه ای با حضور افراد مسئول ،نماينده مديريت و يا
مديران واحدها ،تغييرات و تصميمات مقتضي اتخاذ مي گردد .نحوه انجام تغييرات در مستندات و سوابق در روش اجرايي تعيين و پايش
اهداف ،برنامه ها و شارص های فرايندی به شماره PR-12-08-00شرح داده شده است.
 پايش برنامه های مديريت:كليه برنامه های مديريتي كه در فرم پايش برنامه های مديريت يکپارچه به شماره  FR-12-16-00ثبت گرديده مورد پايش قرار مي
گيرند.
اين پيگيری ها جهت اطالع از انجام تحيح و به موقع برنامه ها تورت مي گيرد و نماينده مديريت گزارشي از مسئول انجام خنها دريافت و در
سوابق مربوطه نگهداری مي نمايد .مسئولين پايش برنامه ها همچنين موظف هستند قبل از سررسيد موعد انجام برنامه ها هماهنگي الزم را
با مسئولين ذيربط به عمل خورد.
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◦ درتورتي كه برنامه ها به هر دليل طبق زمان پيش بيني شده قابل انجام نباشد اگر درحين زمان انجام باشد اقدام
پيشگيرانه به منظور انجام تغيير دربرنامه با گام ها ،زمان يا منابع تعريف و مورد اجرا قرار مي گيرد ولي اگر درانتهای مهلت
زماني مقرر برای انجام برنامه محرز شد كه برنامه به سرانجام نرسيده است اقدام اتالحي دراين رصوص تادر و تغييرات
الزم در ماهيت برنامه اعمال مي شود .در هرتورت اين تغييرات در فرم های ثبت برنامه های اجرايي سيستم های مديريت
به شماره  Fr-12-31-00و فرم پايش برنامه های مديريت به شماره  Fr-12-30-00اعمال مي گردد.


 -4-3-4برنامه های مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي
برای دستيابي به اهداف كالن و اهداف ررد مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت شغلي در سازمان ،برنامه يا برنامه هايي ايجاد
مي گردد كه موارد زير در خن به تراحت مشخص گرديده است:
الف ا مسئوليت ها جهت انجام برنامه يا پروبه راص در بخش ها و سطوح مختلف سازمان
ب ا نحوه زمان بندی دستيابي به اين برنامه ها بصورت واضح و حتي المقدور با ذكر مراحل دستيابي
ج ا بودجه تخصيص يافته برای دستيابي به اهداف ،حتي المقدور برای هر مرحله از برنامه .

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي ثبت و پایش مشخصات فرایندي شمارهPR-12-08-00 :
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 3-3اجراء و عملیات:
1-3-3منابع ،وظایف ،مسئولیتها و اختیارات:
طرح ریزي

بازخورد از نتایج
اندازه گیري
عملکرد

اجرا و
عملیات

ممیزي

بررسي و اقدام
اصالحي

MN-12-01-00
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در سيستم مديريت  HSEشركت سرمايه گذاری مسکن پرديس مسئوليت ها و وظايف مديران و سرپرستان و مسئوالن و كاركناني كه فعاليت
های موثر بر كيفيت ،محيط زيست و ايمني را برعهده دارند تعريف و تدوين گرديده است .در اين راستا اهم وظايف ،مسئوليت ها و ارتيارات
متصديان پست های ارشد و نيز خن تعداد از واحد های سازماني شركت كه عمليات خنها ناظر بر فعاليت های موثر بر كيفيت ،محيط زيست و
ايمني مي باشد در ارتباط با الزامات سيستم مديريت  HSEو كيفيت تشريح مي گردد .حدود وظايف و ارتيارات متصديان پست های ارشد
سازماني در ارتباط با الزامات سيستم مديريت  HSEو كيفيت شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس تعيين و به خنها ابالغ شده است .از جمله
ارتيارات و مسئوليت های نماينده مديريت عبارتند از:

الف) حصول اطمينان از استقرار و اجرای مناسب الزامات سيستم مديريت HSEدر كليه سطوح شركت
ب) نماينده مديريت موظف است عملکرد سيستم مديريت زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي را بطور مداوم تحت نظارت قرارداده و به تورت
ادواری گزارشات دقيق را به مديريت ارشد شركت ارائه نمايد.
ج) همچنين موظف است درتورت نياز به هرگونه اقدام اتالحي در جهت بهبود شرايط سيستم مديريت زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي ،خنرا
به مديريت ارشد اعالم نمايد.
مديريت ارشد شركت ،منابع الزم و ضروری از جمله منابع انساني ،مهارت های تخصصي فن خوری و منابع مالي را برای اجرا ،كنترل و بهبود مستمر
سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي فراهم خورده است.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به :
نظامنامه کیفیت به شمارهQ.M-01
MN-12-01-00
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پاسخگو نسبت به مراجع قانون گذار خارج از سازمان

کليه اختيارات تنفيض شده

نماینده مدیریت

پاسخگو به الزامات داخلی و خارجی و وظايف محوله از سطوح باالتر

دپارتمانHSE

پاسخگو نسبت به مسئوليت ها وحدود اختيارات

پاسخگو به الزامات داخلی و وظايف محوله از سطوح باالتر

پاسخگو نسبت به سطوح باالتر

هرم پاسخگويی نسبت به مسائل HSE
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 -2-3-3فرخيند خموزش ،خگاهي و تالحيت:
◦ شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس تالحيت كاركناني كه وظايف خنها بر ايمني و بهداشت شغلي محيط كار موثر مي
باشد و همچنين فرد يا افرادی كه فعاليت خنها بطور بالقوه بر پيامدهای زيست محيطي بارزی كه توسط سازمان شناسايي
شده اند ،اثر گذار بوده را تعيين نموده است .به منظور حصول اطمينان از خگاهي كاركنان در هر بخش و سطح از سازمان
نسبت به موارد ذيل روش اجرايي خموزش به شماره  PR-12-04-00تدوين و نگهداری مي گردد.

MN-12-01-00
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 -1-2-3-3تعيين و تدوين استاندارد خموزشي مشاغل و پرسنل كه بر اساس مواردی چون جمع خوری اطالعات به تورت
پرسشنامه ،مطالعه چارت سازماني شركت ،مطالعه و تجزيه و تحليل شرح مشاغل و اطالعات جمع خوری شده ،تعيين عناوين
دروس مورد نياز هر شغل و اولويت هر كدام و تعيين محتوی دروس تعيين شده ،هدف و ساعت تدريس هر كدام تدوين گرديده
است.
 -2-2-3-3تعيين نيازهای خموزشي پرسنل
در سه ماهه انتهايي هر سال خموزش های مورد نياز كاركنان واحدها توسط مسئول خموزش و با همکاری مدير هر واحد
مشخص و پس از تدوين در جلسه ای به تائيد كميته خموزش مي رسد و ليست دوره های در نظر گرفته شده برای اجرا به مؤ
سسات خموزشي ارسال مي گردد.
 3-2-3-3زمانبندی دوره های خموزشي
در ابتدای هر سال با توجه به نيازسنجي خموزشي و هماهنگي های انجام شده و كسب اطالعات الزم از سازمان ها و مراكز
ارائه كننده دوره های خموزشي ،واحد خموزش برنامه اجرايي خموزش يکساله را تدوين نموده و در فواتل مناسب قبل از برگزاری
دوره شركت كنندگان را از طريق ارسال دعوتنامه به مدير واحد مربوط از اجرای دوره خموزشي مطلع ميسازد.
 -4-2-3-3اجرای دوره های خموزشي
دوره های خموزشي در دارل شركت و يا رارج از خن و توسط تامين كنندگان ردمات خموزشي با نظارت واحد خموزش اجرا
مي شود.
 -5-2-3-3ارزشيابي دوره های خموزشي
در پايان ,كليه دوره های خموزشي مورد ارزيابي قرار گرفته و اطالعات جهت تصميم گيری های مرتبط با برنامه ريزی های
اجرای دوره های خموزشي مد نظر قرار مي گيرد.

MN-12-01-00
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 -6-2-4-4ارزيابي استاد از دوره خموزشي
در پايان كليه دوره های خموزشي توسط استاد مربوطه ارزيابي انجام مي شود تا جهت برنامه ريزی بهتر خموزشي در خينده منظور
گردد.
 -7-2-4-4ارزيابي اثربخشي دوره های خموزشي
در فواتل سه ماهه پس از اجرای دوره خموزشي ،واحد خموزش از طريق مديران واحدها اثر بخشي دوره را انجام داده و با توجه به
نتايج به دست خمده نسبت به تدوين برنامه های خموزشي و نيازسنجي های ختي اقدام مي نمايد.
 -8-2-4-4شناسنامه ها و گواهينامه های خموزشي
شناسنامه های خموزشي پرسنل بر اساس اطالعات موجود در رصوص دوره های خموزشيگذرانده شده ،مشخصات فردی ،نيازهای
شغلي ،نيازهای فردی و گواهي گذراندن دوره ها تهيه و تکميل مي گردد.
 -9-2-4-4خموزش های موردی
در تورت نياز واحدها ،خموزش هايي رارج از برنامه ريزی انجام شده خموزشي در فواتل بين برنامه ريزی های اجرايي اجرا
مي گردد.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي آموزش به شمارهPR-12-04-00:
MN-12-01-00
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3-3-3ارتباطات :

شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس  ،در قالب روش های اجرايي مستند شده با عنوان روش اجرايي ارتباطات درون و برون
سازماني و مشاوره به شماره PR-12-09-00اقدام به مشاوره و ايجاد ارتباط با كاركنان رود و طرف های ذينفع نموده
است.
در اين راستا ،كاركنان و طرف های ذينفع در مورد مسائل زيست محيطي ،بهداشتي و ايمني توجيه مي شوند و همچنين هر يا از
كاركنان يا طرف های ذينفع مي توانند پيشنهادات رود را جهت ايجاد تغييرات در سيستم زيست محيطي ،ايمني و بهداشت
شغلي كه منجر به بهبود در سيستم مديريت ايمني و بهداشت و سيستم مديريت زيست محيطي ميگردد را به تورت كتبي به
نماينده مديريت جهت بررسي و اقدام مقتضي ارائه نمايند .بدين منظور يکي از مديران ارشد شركت به عنوان نماينده مديريت
به كاركنان و طرف های ذينفع معرفي گرديده است.
 -1-3-3-3ارتباطات درون سازماني:
◦
◦
◦
◦

برقراری ارتباط در زمينه خگاهي پرسنل كليه سطوح سازمان از رط مشي زيست محيطي
برقراری ارتباط در زمينه خگاهي پرسنل از اهميت فعاليت هايشان و پيامدهای بارز ناشي از فعاليت خنها بر مسايل زيست محيطي ،ايمني و
بهداشت شغلي
برقراری ارتباط در زمينه خگاهي پرسنل از قوانين و مقررات زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي مربوط به فعاليت های رود
برقراری ارتباط در زمينه اقدامات اتالحي و پيشگيرانه زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي
MN-12-01-00
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ساير مواردی كه توسط پرسنل به مديران ذيربط منتقل ميگردد كه اين موارد ميتواند شامل موارد ذيل باشد:
الف -تشکيل كميته های فرعي ،تخصصي مرتبط با موضوع
ب -ارجاع به جلسه بازنگری مديريت
ج -حل و فصل توسط نماينده مديريت يا مدير عامل
 -2-3-3-3ارتباطات برون سازماني:
دريافت و ثبت نظرات طرف های ذينفع برون سازماني و پاسخگويي به خن
دريافت نظرات طرف های برون سازماني بصورت مراجعه حضوری ،ارسال نمابر و يا بصورت تماس تلفني يکي از طرف های
ذينفع زيست محيطي يا ايمني و بهداشت به سازمان امکانپذير است در اينصورت فرد مراجعه كننده يا نظرات ارسالي وی به
دفتر نماينده مديريت و يا در پروبه های عملياتي به سرپرست كارگاه هدايت ميشود.
تحويل نظامنامه ،رط مشي زيست محيطي و ….
در زماني كه طرف های برون سازماني رواهان كسب هرگونه اطالعاتي در زمينه سيستم های مديريتي مستقر در سازمان
مي تواند نظامنامه ،رط مشي و …
باشند ،نماينده مديريت با تاييد مديريت ارشد و هماهنگي مسئول كنترل مدارك
سازمان را به تورت كنترل نشده با مهر جهت اطالع در ارتيار خنها قرار دهد.
 -3-3-3-3خگاهي رساني به پيمانکاران
الف – تذكر جهت رعايت بند مطروحه در قراردادشان با سازمان برای رعايت مسايل زيست محيطي ،ايمني و بهداشت.
ب -در دسترس قرار دادن دستورالعمل های پيمانکاران مختلف برای خنها مطابق روش اجرايي كنترل عمليات
ج – انجام گشت های زيست محيطي و ايمني و بهداشت كار
اين گونه پايش ها در جهت نظارت بر عملکرد پيمانکاران انجام مي گردد تا به كاهش ميزان تخلفات زيست محيطي و ايمني و
بهداشت شغلي عملکرد خنها منجر شود.
د – اطالع رساني و خموزش به طرق شفاهي و يا نصب در تابلوی در معرض ديد و يا تحويل اطالعيه (بروشور) در مورد رعايت
مسايل و قوانين زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي ،در واحدهايي كه به هر نحوی با پيمانکاران در تماس هستند مانند
مديريت ،انبار و...
MN-12-01-00
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 -4-3-3-3ارتباطات در رصوص تهيه قوانين ،مقررات و ساير الزامات
جهت تهيه و به روزخوری الزامات قانوني مطابق روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات به شماره
 PR-12-11-00نماينده مديريت يا شخص مجاز از سوی وی در سازمان ها و موسسات موجود در ليست مراجع جهت
دريافت الزامات قانوني حضور رواهد يافت و خررين نسخه قانون /خئين نامه يا استاندارد را دريافت مي دارد.
 -5-3-3-3ارتباطات در شرايط اضطراری
در تورت وقوع موارد اضطراری براساس روش اجرايي خمادگي و واكنش در وضعيت اضطراری و ليست تلفن های اضطراری
ارتباط با خنها از طريق مديريت /واحد HSEميسر رواهد بود.
-6-3-3-3مشاركت و مشاوره
 نظرات كليه كاركنان بر اساس روش اجرايي شناسايي و ارزيابي ريسا و جنبه در هنگام شناسايي رطرات و جنبه هایمحيط كاری در نظر گرفته ميشودواين نظرات توسط مدير واحد مربوطه درفرم شناسايي و ارزيابي ريسا و جنبه لحار
ميگردد.
 در زمان پيگيری علل ايجاد رويدادهای سازمان نظر شهود و شرح ماوقع در فرم گزارش رويداد لحار مي گردد. در باز نگريهای رط مشي و پيشنهادات اهداف سال های ختي ،نظرات شفاهي و مکتوب (فرمهای انتقادات و پيشنهادات و)......توسط واحد  HSEدر ورودی های بازنگری مديريت لحار مي گردد.
 همچنين بر اساس روش اجرايي مديريت تغيير پس از تکميل فرم كنترل تغييرات به كاركنان(پرسنل يا پيمانکار)در معرضرطر،اطالع رساني الزم توسط واحد  HSEتورت رواهد گرفت.
 -همچنين از طريق نصب اطالعيه در بردهای سازمان نماينده مديريت در مسائلHSEبه كليه پرسنل معرفي مي گردد.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي ارتباطات درون و برون سازماني به شمارهPR-12-09-00 :
MN-12-01-00
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 كليه مستندات سيستم مديريت يکپارچه  HS-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004شركت
سرمايه گذاری مسکن پرديس شامل نظام نامه ،روش های اجرايي ،دستور العمل های كاری ،فرم ها و ساير
مستندات درون و برون سازماني و همچنين اطالعاتي كه بر روی واسطه های الکترونيکي و كامپيوتری نگهداری
مي شوند ،در نزد مسئول كنترل مستندات نگهداری مي گردد

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي کنترل مستندات به شمارهPR-12-01-00:
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1-4-3-3كنترل مستندات
كليه مستنداتي كه براساس الزامات استاندارد مرجع HSE-MS/OHSAS18001:2007&ISO14001:2004تهيه و
تدوين گرديده اند ،تحت كنترل سيستم كنترل مستندات و داده ها قرارگرفته اند.
به منظور تشريح نحوه كنترل مستندات فوق الذكر ،يا روش اجرايي مدون با عنوان روش اجرايي كنترل مستندات به شماره
PR-12-01-00تدوين گرديده است .در اين روش اجرايي ،كنترل الزم جهت موارد ذيل تشريح شده است .تشريح عناتر
اتلي سيستم مديريت يکپارچه و ارتباط متقابل بين خنها و ارتباط بين مستندات در شركت از طريق نظامنامه سيستم مديريت
كيفيت و نظامنامه سيستم مديريت زيست محيطي و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي انجام گرديده است.
 2-4-3-3تهيه مستندات
مراتب نياز به تهيه يا سند و فرد مسئول تهيه خن توسط كميته راهبری يا نماينده مديريت مورد بررسي و تاييد قرار
مي گيرد و سند بر اساس دستورالعمل تهيه روش های اجرايي يا دستورالعمل كاری تهيه مي گردد.
 -3-4-3-3تصويب مستندات
◦ تصويب سندهای درون سازماني:
سندهای تهيه شده در دارل شركت بايد پس از امضای تهيه كننده برای بررسي به كميته راهبری ارجاع داده شوند و
پس از بررسي و تأييد كميته و ممهور شدن به مهر سبز رنگ تأييد شد برای تصويب در ارتيار مدير عامل قرار گرفته و
ايشان پس از بررسي ،خنرا در تورت تصويب امضاء مي كند .در اين تورت سند برای اجراء قابل ابالغ مي باشد .دستور
العمل های كاری تنها با امضای تهيه كننده و نماينده مديريت قابليت ابالغ و اجراء پيدا مي كنند و نيازی به تصويب مدير
عامل ندارند و تصويب سند مرجع فرم های مورد استفاده در سيستم به منزله تأييد فرم های مربوطه مي باشد.
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◦ 5-4-3-3تصويب سندهای برون سازماني:
هرگاه سندی از رارج از مجموعه شركت تهيه شود و در كارهای جاری سيستم مورد استفاده قرار گيرد .خن سند بايد
مورد تصويب قرار گرفته و تحت كنترل باشد اين گونه اسناد كه شامل استانداردها ،نقشه ها ،كتب مرجع و ساير اسناد
مورد استفاده در سيستم مديريت  HSEاست ،پس از تهيه ،به تأييد نماينده مديريت رسيده و بر روی تفحه اول اين
اسناد ارذ رواهد شد.
تبصره  :1در مورد مستندات برون سازماني مرتبط با مسائل عمومي و سيستم مديريت  HSEسازمان ،مسئول كنترل
مستندات موظف است در بازه های زماني سه ماهه با ارتباط با طرف های مرتبط نسبت به بروز بودن و حصول اطمينان از
اعتبار خنها اقدام نمايد ،در رابطه با مدارك فني مرتبط با واحدها ،مديران و مسئوالن مربوطه موظفند با ارتباط كامل با
طرف های برون سازماني از مدارك و مستندات به روز و معتبر استفاده نموده و در تورت تغيير ،مراحل منسوخ و معدوم
نمودن نسخ غير معتبر را انجام داده و بر اساس توزيع نسخ مذكور ،تغييرات را به واحدهای استفاده كننده اطالع دهند.
تبصره  : 2نماينده مديريت موظف است به هنگام تغيير يا تهيه هر مدركي به منظور حصو ل اطمينان از انطباق خن مدرك با
وضعيت موجود و الزامات سيستم مديريت HSEبررسي های الزم را انجام دهد.
6-4-3-3شماره گذاری مستندات
پس از تأييد هر سند توسط كميته راهبری ،دبير كميته قبل از ارجاع خن برای ارذ تصويب مدير عامل ،نسبت به
شماره گذاری خن مطابق با دستور العمل كاری شماره گذاری مستندات اقدام مي نمايد.
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 -7-4-3-3توزيع مستندات
پس از تکثير اسناد به تعداد مورد نياز و قبل از توزيع هر سند ،كليه تفحات خن توسط دبير كميته راهبری به مهر خبي
رنگ تحت كنترل ممهور شده و سپس برای واحدهای ذيربط ارسال مي گردد.
 -8-4-3-3تغيير در مستندات
هر گاه در هنگام استفاده از يا سند مشخص گردد كه بايستي برای انجام بهتر و تحيح كار ،تغييری در خن به وجود خيد
شخص دررواست كننده بايد فرم دررواست تغيير سند را تکميل كرده و به دبير كميته راهبری ارائه نمايد .بديهي است در
تورت تغيير در سند ،شماره و تاريخ بازنگری خن تغيير كرده و مراتب توسط دبير كميته در ليست مربوط اعمال مي گردد.
-9-4-3-3نگهداری سوابق
نسخه اتلي هر سند پس از تأييد در كميته راهبری و ارذ تأييد نماينده مديريت و تصويب مدير عامل ،نزد دبير
كميته راهبری نگهداری مي شود.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي کنترل مستندات به شمارهPR-12-01-00
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5-3-3كنترل عمليات

فعاليت های زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس با شناسايي جنبه های زيست محيطي و
ريسا های ايمني موجود در شركت شامل تمام فعاليت های عادی/روتين وغير عادی  /غير روتين (از جمله پيمانکاران و
بازديد كنندگان) مطابق روش اجرايي شناسايي و ارزيابي جنبه های زيست محيطي و ريسا های ايمني به شمارهPR-
12-12-00شروع مي گردد .در اين راستا مطابق روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و مقررات و ديگر
الزامات به شماره  PR-12-11-00اقدام به تهيه قوانين و مقررات ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي نموده و پس
از تعيين معيارهای پذيرش ،اهداف زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي مشخص مي گردد.
دستيابي به اهداف زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي از طريق كنترل جنبه های زيست محيطي ريسا های
ايمني و رعايت موارد زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي ،و بر اساس برنامه ها ،طرح ها و همچنين كنترل عمليات
زيست محيطي و عملکرد ايمني و بهداشت شغلي در سطح شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس انجام مي پذيرد .اين اهداف با
در نظر گرفتن الزامات قانوني و ساير الزامات تعيين و بازنگری گرديده و با رط مشي زيست محيطي ،ايمني و بهداشت شغلي از
جمله تعهد به بهبود مستمر سازگار مي باشد.
كليه فعاليت های مرتبط با كنترل عمليات امور مربوط به موارد زير را شامل مي شود:
الف – پرسنل
ب – تجهيزات
ج – اطالعات
د – شرايط محيطي
ه – مواد اوليه و محصول
مديريت انربی
مديريت پروبه
مديريت نگهداشت و تعمير
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بدين منظور عناوين ذيل برای طبقه بندی فعاليت های مذكور در نظر گرفته شده است:
 فعاليت های مربوط به كنترل ،بهينه سازی و مصرف منابع و انربی
اينگونه دستورالعمل ها با ارائه راهکارهايي به توتيه و تذكر در مورد استفاده بهينه از منابع و انربی مي پردازند .مانند
دستورالعمل ترفه جويي در مصرف خب ،برق ،كاغذ  ،بهينه سازی انربی غيره.
 فعاليت های مربوط به كنترل ضايعات
اينگونه دستورالعمل ها با بهره گيری از يا سری تسهيالت ويژه پرسنل را برای اجرای هرچه بهتر كنترل ضايعات و
زباله ها رهنمون مي سازد مانند .روش اجرايي مديريت پسماند  ،نحوه جمعخوری و دفن زباله ،نحوه استفاده و دفع پسماند ،
جمع خوری و...
 فعاليت های مربوط به كنترل و نگهداری تجهيزات و ابزار
اينگونه دستورالعمل ها به تبيين روش هايي جهت پيشگيری از نشتي ها كه خاليش خب و راك و…را به همراه دارد و
همچنين جلوگيری از وقوع ريسا های ايمني و بهداشتي ميپردازد .همچنين در اين روش ها نحوه مقابله با اين موارد در زمان
وقوع و بعد از خن به روشني مشخص شده است .مانند دستورالعمل های نگهداری وسائل حفاظت فردی ،جلوگيری از نشت
روغن و گريس در محيط كارگاه ها ،و...
 فعاليت های مربوط به حفظ محيط زيست ورعايت مقررات ايمني و.....
اينگونه دستورالعمل ها كه به نحو مقتضي به اطالع پيمانکاران ،رانندگان و مشتريان سازمان مي رسد روش هايي را
جهت حفظ و تيانت از محيط زيست و ايمني و بهداشت به طرف های فوق الذكر توتيه مي نمايد .ضمنا بعضي از اين
دستورالعمل ها نحوه دقيق نظارت و كنترل عوامل سازماني بر پيمانکاران و رانندگاني كه به هر دليلي در سازمان وارد و مشغول
به كار مي شوند را شرح مي دهد.
مانند دستورالعمل های حفظ محيط زيست و رعايت مقررات ايمني و بهداشت توسط پيمانکاران رستوران ،حفظ محيط
زيست توسط رانندگان و ...
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 فعاليت های مربوط به استفاده ،نگهداری و حمل مواد شيميايي
و ...كليه كنترل های عملياتي الزم بر روی فعاليت های فوق با استفاده از اطالعات موجود در ليست  MSDSمواد شيميايي در
ارتباط با چگونگي استفاده ،حمل و نگهداری مواد شيميايي و نفتي ،همچنين طرق رفع و مقابله با خنها انجام مي شود مانند
دستورالعمل های واكنش در برابر ريختن مايعات رورنده و قابل اشتعال ،كنترل استنشاق بخارات مواد شيميايي ،رعايت كار با
مواد قابل اشتعال و انفجار ،و ...
 فعاليت های مربوط به كاهش و حذف ريسا های ايمني و بهداشتي
مانند دستورالعمل های كار در كارگاههای سارتماني و كار در ارتفاعات ،حمل بار دستي ،كار در ارتفاع وكار با باالبرها  ،كار با
داربست و ...
 فعاليت های مربوط به كنترل ،نگهداری ،بهداشت عمومي و حفاظت سارتماني واحدها
مانند دستورالعمل های جلوگيری از ،رعايت نکات بهداشتي در رستوران  ،تآسيسات  ،كارگاههای سارتماني  ،موارد بهداشت
عمومي  ،استفاده از وسايل حفاظت فردی
 فعاليت های مربوط به رعايت موارد ايمني و زيست محيطي در واحدها
مانند دستورالعمل های ،ايمني حريق  ،جوشکاری و برشکاری

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي کنترل عملیات به شماره PR-12-17-00
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6-3-3واكنش در شرايط اضطراری



 -1-6-3-3شناسايي و به روز سازی وضعيت های اضطراری
◦ شناسايي وضعيت های اضطراری در واحدها و كانون های رطر در سطح شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس و فعاليت
های مختلف سازمان توسط مسئول HSEتورت گرفته و در ليست وضعيت های اضطراری به شمارهLI-12-05-
00و در نقشه جانمايي محل تجمع ايمن و كانون های رطرناك شركت ثبت مي گردد.
◦ ليست وضعيت های اضطراری به شماره LI-12-05-00همچنين اين بازنگری در مواقعي كه فعاليت يا واحد جديدی
به سيستم اضافه مي گردد يا يا وضعيت اضطراری (حادثه) بوجود مي خيد انجام ميگردد.
◦ مسئول واحد ايمني موظف است ليست تلفن های ضروری در دارل و رارج سازمان به شماره LI-12-03-00را در
دسترس كليه پرسنل سازمان قرار داده و در محل هايي كه امکان تماس وجود دارد قرار دهد.

MN-12-01-00
35



 -2-6-3-3پيشگيری و مقابله با حوادث و وضعيت های اضطراری



 -3-6-3-3تمرين و مانور دوره ای

دستورالعمل های مربوط به ريسا های ايمني و شرايط اضطراری و طرق مقابله با خنها توسط مسئول HSEتدوين
گرديده و در دسترس افراد ذيربط قرار ميگيرند ليست دستورالعمل های مقابله با وضعيت های اضطراری به شماره LI-12-
05-00در پيوست همين روش اجرايي خمده است.
در اينگونه دستورالعمل ها نحوه برقراری ارتباطات در دارل سازمان و بيرون سازمان ،همچنين وظايف و مسئوليت های
كليدی در شرايط اضطراری به روشني مشخص گرديده است.
◦ جهت مقابله مناسب با شرايط اضطراری در نقاط بحراني سازمان ،درب های رروج اضطراری با نصب تابلو توسط واحد
ايمني مشخص مي گردد .همچنين جهت توجه دادن پرسنل به رعايت نکات ايمني تابلوهای ايمني و هشدار دهنده ای در
مناطق رطر و محل تجمع ايمن توسط واحد  HSEتهيه و به روز سازی مي گردد.
برنامه های (دستورالعمل) مقابله با وضعيت های اضطراری بايد در فواتل زماني منظمي خزمايش گردند .بدين منظور
واحد HSEبا همکاری واحد خموزش ،كالسهای خموزشي مبني بر خگاه سازی با وضعيت های اضطراری و نحوه مقابله با خنها
برای پرسنل برقرار مي نمايد( .مطابق روش اجرايي خموزش به شماره )PR-12-04-00
◦ جهت خگاه سازی پرسنل برای مقابله با وضعيت های اضطراری واحد ايمني و واحد محيط زيست مطابق جدول برنامه
ريزی تمرين های ادواری به شماره Fr-12-38-00اقدام به برقراری خزمايشات ادواری مي نمايد .در اين گونه تمرين
ها پرسنل با اطالع قبلي از محل و زمان انجام مانور به مقابله با شرايط اضطراری مختلف از جمله اطفاء حريق ،كليه شرايط
اضطراری رفع نشتي ها و  ...ميپردازند.
◦ مانورها برای انواع وضعيت های اضطراری شناسايي شده در سازمان در هر ماه يکبار ،با توجه به سناريو و انجام مانورهای
عملياتي برای خموزش و برای خماده سازی هر چه بيشتر افراد در سطح شركت برگزار مي گردد.
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گزارشات مربوط به اين مانورها كه توسط واحد ايمني و محيط زيست تهيه مي گردد شامل نقاط ضعف برنامه ها ودستورالعمل های
تدوين شده تجزيه و تحليل مانور ،اقدامات اتالحي و پيشگيرانه مطابق فرم گزارش مانور به شماره Fr-12-39-00مي باشد.
موارد ذكر شده در اين گزارش ها عبارتند از:
◦ زمان و ساعت انجام مانور
◦ موضوع مانور
◦ افراد شركت كننده (تيم امداد و نجات ،اعضای تيم كنترل بحران و ختش نشاني و محيط زيست)
◦ نتايج حاتل از مانور مشتمل بر كمبودها و اقدامات الزم برای رفع مشکالت (فرم اقدامات اتالحي و پيشگيرانه)
◦ بطور كلي مي توان اينگونه بيان نمود كه در اين مانورها رفتار افراد مورد پايش قرار مي گيرد.

 -4-6-3-3تامين تجهيزات مقابله با شرايط اضطراری ( ايمني  ،ختش نشاني و )...
◦ نقاطي از سازمان كه وجود لوازم و اسباب اعالم و اطفاء حريق و تأمين منبع برق و روشنايي اضطراری در خنها
ضروری مي باشد توسط واحد HSEشناسايي گرديده .همچنين طي فرم شماره Fr-12-37-00خمار و ارقام
كپسول ها مشخص و به روز مي گردند.
◦ شارب به موقع كپسول های اطفاء حريق ،درج تاريخ شارب بعدی بر روی شناسنامه كپسول و همچنين فراهم خوردن
وضعيتي جهت جايگزيني كپسول هايي كه برای شارب برده ميشوند بر عهده واحد ايمني ميباشد.
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-5-6-3-3تهيه اطالعات فني /ايمني مواد شيميايي و نفتي ) ( MSDS
كليه اطالعات مواد شيميايي و نفتي به همراه اطالعات ايمني مربوط به خنها فهرست ميگردند .مسئوليت استخراج،
جمع خوری و تهيه اطالعات مربوط به مواد شيميايي ,اطالعات مربوط به مواد نفتي بر عهده مسئول  HSEمي باشد .توسط
وی در دپارتمان های مربوطه توزيع مي گردد.
 -6-6-3-3اقدامات و موارد كلي در بررورد با وضعيت های اضطراری ازقبيل:
شناسايي و ثبت كليه وضعيت های اضطراری موجود در سازمان
تهيه ليست وضعيت های اضطراری سازمان
مشخص نمودن وسايل اطفاء حريق
مشخص نمودن اماكن ايمن ()Meeting Point
توزيع نقشه به تمام واحدهای دارای وضعيت اضطراری (نصب بر روی ديوار و در معرض ديد) و ....
 -7-6-3-3كنترل های ادواری شرايط ،موقيت ها و دستگاه های اضطراری
اطمينان يافتن از ميزان خگاهي افراد (از طريق پرسش يا انجام مانورها) در رابطه با:
اطالع از راه های مقابله با شرايط اضطراری (از طريق دستورالعمل ها و خموزش های داده شده)
اطالع از مسيرها و درب های رروج اضطراری
اطالع از تابلوها و عالئم هشدار دهنده و اطمينان از رعايت نکات ذكر شده
بازرسي از وسايل حفاظتي موجود در واحدها (چشم شوی اضطراری PPE ،و ...از طريق مشاهده و يا تست عملي) و .....

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي کنترل عملیات به شماره PR-12-17-00
MN-12-01-00
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7-3-3مديريت تغيير
همواره بايد فرايندها و رويه های رود را بنحوی طرح ريزی نمايد كه تغييرات را تحت كنترل و مديريت داشته باشد ..اين
تغييرات عمدتاًً در موارد ذيل تورت مي پذيرد::
 1نيروی انساني  :كاهش ،افزايش يا جابجايي نيروی انساني در اشکال مختلف از جمله مهمترين موارد تغيير پذيری ياسازمان بشمار مي خيد..
 2فرايند عملياتي  :توسعه ،بهينه سازی يا تغيير در فرايند ها از يا سو و استهالك از سوی ديگر از جمله عوامل تغيير درسازمان به شمار مي رود.
 3تامين كنندگان  :تامين كنندگان روراك ،مواد اوليه و افزودني  ،تجهيرات و قطعات يدكي ازمهمترين عوامل تغيير درسازمان به حساب مي خيد..
 4قوانين و مقررات و انتظارات گروه های ذينفع  :تغيير ،تکميل يا ايجاد قوانين و مقررات و اتول حاكم بر فعاليت ها از ديگرعوامل ايجاد تغيير در سازمان به شمار مي رود..
 5تکنولوبی جديد  :ورود تکنولوبی های جديد به سازمان از عوا مل تغيير در سازمان به حساب مي خيد. 6رويه ها و دستورالعمل ها به اتالح ،تغيير ،تکميل يا ايجاد رويه ها و دستورالعمل های جديد و تغيير در اجرای اين رويه هايکي ديگر از عوامل ايجاد و تغيير در سازمان به حساب مي خيد.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي مدیریت تغییر PR-12-13-00
MN-12-01-00
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 4-3بررسي و اقدام اتالحي
طرح ریزی

بازخورد از نتايج
اندازه گيري عملكرد

بررسی و اقدام

مميزي

بازنگری مدیریت
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1-4-3اندازه گيری و پايش عملکرد

شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس بايد روشهای اجرايي را برای اندازه گيری و پايش عملکرد سيستم مديريت HSEايجاد نموده و حفظ نمايد
تا عملکرد رود را به طور منظم مورد ارزشيابي قرار دهد.

مسئول HSEمي بایست مطابق با چك لیست پایش ادواري و چك لیست هاي هفتگي و ماهیانه به انجام پایش زیست محیطي و
ایمني به انجام پایش در تمام سطوح سازمان بپردازند .این پایش بر روي تمام مشخصه هاي کلیدي عملیات و فعالیت هاي سازمان
انجام مي گیرد که ممکن است پیامد زیست محیطي بارز یا غیر بارزي بر محیط زیست و یا تاثیري بر روي ایمني و بهداشت پرسنل
داشته باشند .کلیه مشخصه هایي که مسئول محیط زیست و مسئول ایمني سیستم را از روي آنها مورد پایش قرار مي دهد در
چك لیست فوق آمده است.
این چك لیست با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان قبل از هر پایش مجددا تنظیم و جهت تصویب در جلسه کمیته  HSEمطرح
مي گردد .همچنین مسئول HSEپیرو پایش ادواري سیستم هر جا که الزم باشد ،جهت رفع عدم انطباق ها یا علل بالقوه و بالفعل
آنها مطابق روش اجرایي اقدام اصالحي و پیشگیرانه به کد  PR-12-03-00عمـل مي نمایند .در نهایت گزارشات پایش
ادواري سیستم  HSEجهت پیگیري و اطالع مدیریت در جلسه بازنگري مدیریت مطرح مي گردد.
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انجام گشت های زيست محيطي و بازرسي های ايمني از نقاط با شرايط اضطراری توسط مسئول  HSEدر طول
هفته در سايت انجام شده و بصورت گزارشي از عملکرد خنها درچا ليست های مربوطه كه در ضمائم روش
اجرايي كنترل عمليات به كد  PR-12-15-00خورده شده است ،ثبت مي گردد.
پايش برنامه های مديريت :
مسئول HSEكليه برنامه های مديريتي را كه در فرم پايش برنامه های مديريت مندرج در روش ثبت و پايش
مي دهند.
مشخصات فرايندی به شماره Fr-12-30-00ثبت گرديده  ،هرماه يا بار مورد پايش قرار
اين پيگيری ها جهت اطالع از انجام تحيح و به موقع برنامه ها تورت مي گيرد و نماينده مديريت گزارشي از
مسئول انجام خنها دريافت و در سوابق مربوطه نگهداری مي نمايد .مسئولين پايش برنامه ها همچنين موظف
هستند قبل از سررسيد موعد انجام برنامه ها هماهنگي الزم را با مسئولين ذيربط به عمل خورد.
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در تورتيکه برنامه ها به هر دليلي طبق زمان پيش بيني شده قابل انجام نباشد مراتب برحسب مورد به اطالع مديريت رسيده و
تصميمات الزم مبني بر تغيير برنامه يا زمان خنها تورت مي گيرد .در موارد ديگر مسئولين پايش برنامه ها با همکاری مسئولين
انجام برنامه و اشخااص مرتباط اقادام به تغييار برناماه يا زماان خنها مي نماياد .در هر تورت اين اعمال انجام گرديده و
شماره و تاريخ ويرايش خنها دچار تغيير مي گردد .تغييارات در فرم هاای ثبت اهداف و برنامه های مديريت به شماره Fr-
 12-31-00و فرم پايش برنامه های مديريت به شماره  Fr-12-30-00ثبت مي گردد.



ارزیابي ادواري رعایت قوانین و مقررات :
مطابق روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزاماات به شمااره  PR-12-11-00مسئول
HSEجهت پايش سيستم HSEجهت پايش سيستم ايمني و بهداشت شغلي ومحيط زيست بر اساس چا ليست پايش
ادواری موارد مرباوط به رعايات قوانيان و مقاررات ذكر شده را مورد پايش و ارزيابي قرار دهد.
اين موارد مي تواند شامل استفاده از وسائل حفاظت فردی توسط پرسنل ،فاضالب ها ،رروجي اگزوز رودرو ها و شرايط غير
ايمن ،تعداد اتفاقات قريب الوقوع ،تعداد حوادث رطرناك ،تعداد جراحت های شديد ،ميزان غيبت از سر كار بعلت بيماری،
ميزان شکايات و ساير موارد ذكر شده در روش اجرايي فوق باشد.
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کالیبراسیون تجهیزات پایش اندازه گیري:اين امر مطابق روش اجرايي كاليبراسيون در مورد تجهيزات پايش و اندازه گيری سيستم مديريتي كيفيت ،محيط زيست و
ايمني سازمان تورت مي پذيرد.
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تجهيزات اندازه گيری در ارتباط با محيط زيست و ايمني بايستي در برنامه های كاليبراسيون لحار شود.
تهيه فهرست ،شناسايي انحصاری ،نشانه گذاری كاليبراسيون ،تعيين دقت ،روش كاليبراسيون ،فواتل كاليبراسيون ،سوابق
كاليبراسيون ،شرايط نگهداری و انبارش بايستي مشخص شده و انجام گيرند.



كنترل و كاليبراسيون دستگاه های پايش و اندازه گيری توسط واحد كاليبراسيون مطابق روش اجرائي كاليبراسيون به شماره
 ......انجام مي گيرد .در مواقعي كه پايش و اندازه گيری توسط پيمانکار انجام مي گيرد ،سوابق كنترل و كاليبراسيون تجهيزات
از خنها دررواست مي گردد.
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 اندازه گیري ها و ثبت فاکتورهاي سنجش:اندازه گيری هايي كه توسط رود سازمان امکان پذير است :
نتايج اندازه گيری های مصارف خب ،برق ،سورت (گاز ,گازوئيل و مازوت ) به تورت ماهانه و براساس ارقام كنتورهای موجود
توسط مسئول HSEدر ليست فاكتورهای سنجش به شماره LI-12-22-00ثبت مي گردد .
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سنجش كلر باقيمانده در خب خشاميدني كه به تورت روزانه مي بايست انجام شود و در فرم سنجش كلر باقيمانده ثبت گردد.
 اندازه گيری هايي كه توسط طرف های برون سازماني (معتمد) انجام مي گردد:اندازه گيری ميزان خالينده های غبار ،گازهای خالينده ،عوامل فيزيکي و شيميايي زيان خور در محيط كار توسط خزمايشگاه معتمد به ترتيب زير
تورت مي پذيرد

MN-12-01-00
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د -نتايج كليه خزمايشات (از جمله نتايج اسپيرومتری و اوديومتری و  )...كه در پرونده های بهداشتي پرسنل ثبت مي شود.
ذ – فاكتورهای قابل اندازه گيری در خزمايشات پزشکي قبل از استخدام و دوره ای كه در فرم معاينات كارگری وجود دارد و ساليانه سنجش
مي گردد.
ر – خزمايشات پزشکي كه هر شش ماه يکبار در مورد پرسنل مرتبط با مواد غذايي تورت مي گيرد و در كارت بهداشتي خنها ثبت مي گردد.
ز  -نتايج كليه اندازه گيری های فوق در فرم ليست فاكتورهای سنجش به شماره LI-12-22-00ثبت مي گردد.



تبصره :در تورتي كه نتايج اندازه گيری های برون سازماني بصورت گزارشي ارائه گردد نيازی به ثبت در ليست فاكتور های سنجش نمي باشد.
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– فاكتورهای قابل اندازه گيری در عوامل فيزيکي ،شيميايي ،مکانيکي و ارگونوميکي زيان خور محيط كار از جمله تدا ،ارتعاش ،نور ،اشعه های
مضر ،گرد و غبار ،فيوم ها ،گازها ،شرايط جوی محيط كار ،مطابق جدول ايستگاه اندازه گيری توسط پيمانکار فرعي و با نظر مسئول HSEو انجام
مي گيرد و مورد بررسي قرار گرفته و برای پايش خن تصميم گيری مي شود كه كليه پايش ها و اندازه گيری ها در برنامه پايش و اندازه گيری كه
در خن فعاليت ها ی پايش و اندازه گيری ،مستندات پايش و اندازه گيری و يا كنترلي ،مسئول انجام ،مسئول تائيد ،معيار پذيرش پايش و اندازه
گيری و يا حجم و فاتله خن مشخص شده است ،هرسال يکبار انجام مي گردد.
توجه :تنها اندازه گيری هايي از نظر ايمني و محيط زيستي قابل قبول است كه شركت های مجاز اندازه گيری مجوز انجام اين كار را بر حسب
سازمان مربوطه داشته باشند.
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ارزیابي انطباق:
مسئولين HSEسازمان جهت ارزيابي ادواری رعايت قوانين و مقررات مربوطه با هماهنگي نماينده مديريت هر  6ماه يا بار و بعد از هر بار اندازه
گيری جلسه ای با حضور مديران قسمت های مختلف برگزار كرده و به بررسي الزامات قانوني و ساير الزامات مي پردازند و نحوه رعايت يا عدم
رعايت قوانين را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند .در تورت نياز مشکالت و داليل عدم رعايت برري از قوانين در اين جلسه مورد بررسي قرار
گرفته و به رفع مشکل مي پردازند.
برنامه های ايمني و بهداشت شغلي برای رسيدن به اهداف ايمني و بهداشت شغلي طبق برنامه زمانبندی خنها مورد بازرسي قرار گرفته .گزارش
پيشرفت برای اجرای برنامه بايستي تهيه شود و برای مسئول كنترل پايش و اندازه گيری ارسال گردد.
عدم انطباق های ايجاد شده طبق روش اجرائي اقدامات اتالحي و پيشگيرانه به شماره  PR-12-03-00تحت كنترل مي باشد.
با توجه به الزامات قانوني ،به منظور بهبود مستمر ارتباط با طرف های ذينفع در عملکرد زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي  ،معيار پذيرش
شركت بطور دوره ای و هر سال يکبار مورد بازبيني قرار مي گيرد.
در تورت وجود مغايرت در هريا از مراحل پايش و اندازه گيری و طرح مغايرت در جلسه كميته HSEيا بازنگری مديريت و مشخص شدن
اتالح يا عمليات اتالحي نسبت به بر طرف نمودن مغايرت يا علل خن اقدام شده و اگر مغايرتي داشته باشد ،نسبت به پايش و اندازه گيری مجدد
اقدام مي گردد.

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي ارزیابي انطباق PR-12-14-00
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 پایش و اندازه گیري فرایند هاي ایمني ومحیط زیست:تاحبان فرايند های تعريف شده در سيستم ايمني ومحيط زيست سازمان ،در تواتر زماني مشخص شارص های مربوطه را محاسبه و مقايسه با
مقادير مشابه در بازه های زماني قبلي فرايند مربوطه را مورد پايش قرار مي دهند .شارص فرايند ها ،جنبه ها و ريسا ها به تفکيا در فرم پايش
و اندازه گيری معيارها FR-12-14-00مشخص و تصويب شده است.
مسئوليت پايش برنامه ها و نيز پايش سيستم مديريت HSEو برعهده مسئول HSEمي باشد
مسووليت پيگيری و انجام اندازه گيريهای مورد نياز سيستم های مديريت HSEبرعهده نماينده مديريت و مسئوليت ثبت خنها بر عهده مسئولين
HSEمي باشد .
مسئوليت كاليبراسيون تجهيزات پايش و اندازه گيری ،مطابق روش اجرايي كاليبراسيون بر عهده مسئول كاليبراسيون مي باشد.
مسئوليت پايش فرايندهای كيفي بر طبق شارص های تعريف شده تاحبان فرايندها (يا زيرمجموعه هر فرايند) مي باشند.
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 2-4-3بررسي رویداد ،عدم انطباق و اقدامات اصالحي و پیشگیرانه



 تجزیه و تحلیل حوادث:مسئول HSEسازمان بايد حوادث و رويدادهای سازمان را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و اين نتايج را در فرم خمار رويدادهای ناشي از
كاردرج نمايد .نتايج ماهانه جهت تحليل و بررسي اقدامات الزم ،در جلسات بازنگری مديريت مطرح و تصميم گيری در رصوص اقدامات اتالحي
و پيشگيرانه طبق روش مربوطه به شماره FR-12-03-00بصورت مي پذيرد .
شرح مختصر فرآیند :






• بمنظور بررسي و حذف علل بالفعل عدم تطابق  ،بررسي و حل مشکالت بالفعل فني و توليد در سيستم های مديريت كيفيت و ايمني و محيط زيست سازمان و
جلوگيری از بروز مجدد خنها اقدامات اتالحي در شركت سيمان اردستان گرقته است.

 -مواردي که منجر به صدور اقدام اصالحي مي گردد شامل :

تجزیه و تحلیل علل عدم انطباقهاي زیست محیطي  -تجزیه و تحلیل علل عدم انطباقهاي ایمني و بهداشتي – تجزیه و تحلیل حوادث  -نظرات طرفهاي ذینفع برون
سازماني  -تجزیه و تحلیل نتایج پایش و اندازه گیري فرایندهاي سیستم مدیریت کیفیت  -نتایج پایش و اندازه گیري عملکرد زیست محیطي سازمان  -نتایج
پایش و اندازه گیري عملکرد ایمني و بهداشتي سازمان  -گزارش کارکنان  -شکایات مشتریان  -نتایج ممیزیها( داخلي و شخص ثالث)  -بازنگري مدیریت -
بازرسي هاي سیستمي ایمني و محیط زیستي

-مواردي که منجر به صدور اقدام پیشگیرانه مي گردد شامل :

نظرات طرفهاي ذینفع برون سازماني  -تجزیه و تحلیل نتایج پایش و اندازه گیري فرایندهاي سیستم مدیریت کیفیت  -نتایج پایش و اندازه
گیري عملکرد زیست محیطي سازمان  -نتایج پایش و اندازه گیري عملکرد ایمني و بهداشتي سازمان  -گزارش کارکنان  -شکایات مشتریان -
نتایج ممیزیها( داخلي و شخص ثالث)  -بازنگري مدیریت

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي ثبت ،بررسي  ،تجزیه تحلیل رویدادهاPR-12-20-00
روش اجرایي اقدامات اصالحي و پیشگیرانه به شماره PR-12-03-00
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3-4-3کنترل سوابق



شرح مختصر :



به منظور شناسایي ,نگهداري و تعیین تکلیف سوابق ایمني -بهداشتي و محیط زیست از جمله نتایج ممیزي ها و
بازنگري ها و بازرسي هاي منظم شرکت یك روش اجرایي مدون با عنوان روش اجرایي کنترل مستندات به شماره
؟ایجاد و برقرار نموده است.
سوابق ایمني -بهداشت و محیط زیست خوانا ,قابل شناسایي و ردیابي به فعالیتهاي مرتبط بوده و به گونه اي
نگهداري مي شوند که به سهولت قابل دستیابي مي باشند و از آسیب و خرابي و ضایع شدن آنها جلوگیري بعمل
مي آید .همچنین مدت نگهداري سوابق مشخص است.



تمامي سوابق حاصل از انجام فعالیتهاي سیستم مدیریت HSEکه به نوعي موثر بر آن میباشند به مدت زمان
مقرر در لیست سوابق سیستم مدیریت یکپارچه در واحد مربوطه نگهداري میگردند  .محل نگهداري سوابق باید
طوري باشند که از آسیب دیدن سوابق جلوگیري به عمل آید .

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي کنترل مستندات به شمارهPR-12-01-00
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 4-4-3ممیزي



شرح مختصر



در شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس سیـــستم مدیریت ایمني و بهداشت به گونه اي طراحي شده است تا
ممیزي هاي داخلي واحدهاي اجرایي به صورت منظم و در فواصل زماني طرح ریزي شده به اجرا درآیند تا مشخص
گردد که آیا نظام مدیریت
الف) با ترتیبات برنامه ریزي شده براي مدیریت ایمني و بهداشت شغلي ومحیط زیست از جمله نیازمندیهاي
 HSEبه لحاظ عملکرد انطباق دارد یا خیر؟
ب ) آیا به طور مؤثر اجرا و نگهداري شده است یا خیر؟
براساس همین نیازمندي ,یك برنامه ممیزي با در نظر گرفتن وضعیت واحدهاي مورد ممیزي و نیز با توجه به نتایج
ممیزیهاي قبلي ,طرح ریزي و تهیه شده است .این برنامه نشان میدهد که در طول هر دوره ,هر یك از موضوعات
در چه زماني ممیزي خواهد شد.
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معیارهاي ممیزي ,دامنه کاربرد ممیزي ,فواصل ممیزي و روش انجام آن در قالب روش اجرایي
«ممیزي داخلي » به شماره PR-12-06-00



تشریح گردیده است.

همانگونه که در روش اجرایي مذکور تشریح گردیده است ,ممیزان داخلي براساس ضوابط مشخص
انتخاب مي گردند ,به نحوي که اطمینان حاصل شود که ممیزان کار خود را ممیزي نمي کنند.



مسئولیت کلي برنامه ریزي و هدایت ممیزیهاي داخلي در شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس بر
عهده نماینده مدیریت میباشد .مدیر /مسئول حیطه اي که مورد ممیزي قرار مي گیرد ,چنانچه
گزارش عدم انطباقي را در قالب نتایج و گزارش ممیزي دریافت نماید ,موظف است اقداماتي را که در
جهت برطرف سازي عدم انطباقهاي مشاهده شده و نیز رفع علل آنها ضروري به نظر مي رسند ,بدون
تأخیر به مورد اجرا بگذارد یا بر انجام آنها نظارت نماید.
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همچنین مسئولیت انجام پیگیري هاي الزم در خصوص نتایج ممیزیهاي داخلي و ارائه گزارشات الزم با نماینده
مدیریت میباشد .نکته مهم اینکه خالصه اي از نتایج ممیزیهاي داخلي بعنوان یکي از ورودیهاي بازنگري مدیریت,
مورد بررسي قرار مي گیرند.
سیستم مدیریت HSEشرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس توسط ممیزیهاي داخلي موردبررسي قرارمي
گیرد.
این ممیزیهاي داخلي بررسي نظام یافته و مستقلي است جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیتهاي مرتبط با نظام
کیفیت و نتایج بدست آمده از آن با ترتیبات برنامه ریزي شده مطابقت دارد و این ترتیبات براي رسیدن به اهداف
بطور موثر اجرا شده و اقدامات اصالحي به نحو موثر و ثمر بخشي انجام مي پذیرد .
ممیزي داخلي توسط نماینده مدیریت برنامه ریزي و سازماندهي میشود.این به صورت دوره اي و باپریودهاي
مشخصي انجام مي پذیرد  ،همچنین نماینده مدیریت بر اساس صالحدید و یا بر اساس نتایج بازنگریهاي مدیریت ،
نظرات مشتریان  ،مشکالت کیفي و یا مشخصه هاي فرآیند  ،خارج از پریودهاي مشخص شده اقدام به برگزاري
این جلسات مي نماید .

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي ممیزي داخلي به شمارهPR-12-06-00
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 5-3بازنگری مديريت
بررسی
و اقدام اصالحی

بازخورد از نتايج
اندازه گيري عملكرد

بررسی و اقدام

مميزي

خط مشی
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5-3بازنگري مدیریت



مدیریت شرکت در فواصل و دوره هاي زماني سیستم مدیریت ایمني و بهداشت و محیط زیست را بر اساس
فرآیند بازنگري مدیریت مورد بازنگري قرار مي دهد تا از تداوم  ،تناسب ,کفایت و اثربخشي این سیستم اطمینان
حاصل گردد .این بازنگري شامل بازنگري خط مشي ایمني و بهداشت و محیط زیست  ,اهداف بهداشتي -ایمني و

محیط زیست  ,بررسي فرصتهاي بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت ایمني و بهداشتي و محیط
زیست مي باشد.


بدیهي است که سوابق این بازنگري ها بعنوان یکي از مهمترین سوابق ایمني -بهداشتي و زیست محیطي در
سیستم نگهداري مي شوند .بازنگري مدیریت  ,توسط نماینده مدیریت در جلسات ثابت و پریودیك به منظور

بازنگري سیستم هاي مدیریت ایمني و بهداشت و محیط زیست با هدف اطمینان مدیریت سازمان از بهبود اثر
بخشي و استمرار آن برگزار میگردد
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ورودیهاي جلسه بازنگري مدیریت شامل :
نتایج ممیزیهاي داخلي ،بیروني و )...
ارزیابي نتایج پایش و اندازهگیري فرآیندهاي ایمني و محیط زیست
تغییرات خط مشي و تعیین اهداف و برنامه هاي جدید
ارزیابي اقدامات اصالحي و پیشگیرانه
نتایج تجزیه و تحلیل عدم انطباقهاي زیست محیطي و ایمني و بهداشتي
تغییرات تاثیرگذار بر سیستم مدیریت یکپارچه
پیگیري نتایج دسترسي به اهداف و برنامه ها و دالیل عدم دستیابي
ارزیابي عملکرد زیست محیطي و ایمني و بهداشتي پیمانکاران
نتایج ارزیابي انطباق با الزامات قانوني و سایر الزامات
نتایج مشارکت و مشاوره و نظرات کارکنان
نتایج شکایات و بازرسي از طرف مراجع قانون گذار
نتایج بررسي رویداد و تجزیه و تحلیل علل و آمار آن
نتایج تصمیمات بازنگري مدیریت قبلي
تغییرات و توسعه الزامات قانوني و سایر الزامات
و هرگونه پیشنهادي که مي تواند باعث بهبود عملکرد ایمني و محیط زیستي گردد.
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خروجیهاي جلسه بازنگري مدیریت شامل :
 تصمیمات الزم جهت بهبود اثربخشي عناصرسیستم مدیریت ایمني وبهداشت حرفه اي و محیط زیست
 اقدامات مورد نیاز جهت بهبود وضعیت زیست محیطي و ایمني و بهداشتي سازمان
 تعیین اهداف و برنامه ها دور بعد
 تخصیص منابع مالي  ،انساني و  . . .مورد نیاز جهت تحقق اهداف و برنامه ها
 بررسي نیاز به تغییرات در خط مشي و سایر مستندات جهت بهبود اثربخشي

براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
روش اجرایي بازنگري مدیریت به شمارهPR-12-07-00
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