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HSE چیست؟ 

 

 Hse  ازسههكلمه ههكلشت ا هه ل (health) ای نهه ،ل (safety) لللللللللو

دنیایلامهووزلدنیهایلاباشه لللل.م لشا   (environment) محیطلزیس 

اسهه نلنههویلسههویتلتحههلوژلت نلغلریهه لوتویههولدالاغ ل ههایلم ههو لل

وشهاولاته الان رهاااژلعاموهكلومسههلغی تایلاع  ها  للللللللونیاز ایلشازاا

سازمانتالدال وصكلاباش لاالاوزلشكلاوزلتنگلتولمه لن ایه نل هوقلش ها للللل

پهوداخ الشهكلملعهل اژلللل ،پهییویلل لتح ه لا ه ا لسهازمانلداههلزالاباشهلللللل.داچنیالمحیط لشوخلاداایلازلمزی تایلاباش  لداسازمانلاسه ل

اوغلی ل ایلسازمانل هالدالتاهااژلامهووزلتله یولن هلدالللللللااشكلی  لاز (Environment) یطلزیس ومح (Health) شت ا  (لSafety)ای ن 

ل لااتن لازل:لپییویلسازمانل تام لا ایلاباشل.اس 

ل تلعكلشكلنیوویلانسان لشكل نلانلاصه لتویالسومایكلسازمان ن1

 زیس لمحیط لشوایلتح  لتلسوكلپای ااتلعكلشكلملعل اژل ن2

 شتوالوالتللدلتواین  ایلماایلداااس ایلتلغی لو  هیاژش ن3

 :  HSE مدیریت نظام ایجاد از هدف

،للشت ا ه للزمینكلدالملعلدلشاغفوولولشاغ لالمخاطواژلاین كلازلاط ینانله لللشوایلبانلن لاغزاماژلول ایلاس ان اادلپایكلشول  ت ن لاو  لااائك

لدالعهاایللمهوللمه یوی للنرها للازلشخشه للنرها للایهاللوابهتللدانلل لن لم لمن وللیالهی لملثولشطلالولتوییالدبی لشطلالزیس لمحیطلولای ن 

لگشهایللااالتهاللن هلداللتهش للزیسه للمحیطلولای ن ،للشت ا  لمش لخطلهفظلولشواس ،للدس یاش ،للا  ال،للتلسوكلداعت لمكلاس لسازمان

لنل لدل وم ل ایلتواغی لشالموتلطلزیس لمحیطلولای ن ،للشت ا  ل ایلایس لم یوی لدالاصلغ ل ایلاو 

ل

ل
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 :HSE رار سیستممزایای استق

  ناخ لمات لازل لامولشاغ لالآسیبلاسانلدالمحیطلماا ن1

ل ایاادلشس ولمناسبلشوایلشتللدلشتوالوایلولتواغ لسازمان ن2

للولتویههیال HSE ایاههادلسههاخ االمشههخ لشههوایلمهه یوی لل ن3

ل دالسازمان HSE شس ولمناسبلشوایلشتللدلمس  ووللمسهلغی ل ا

للللللللل  ت ن لن لدنلولی پااچكلمودنلسیس ملمه یوی لشت ا ه ،للل ن4

 ای ن لولمحیطلزیس 

ل  ناخ لبلانیالولم وااژلای ن  ن5

ل منرلالمن وللهلادثكلاازیاش لملثولایس ل الولما شلآنتالش ن6

ل ما شلزیانل ایلمس  یملولغیولمس  یملنا  لازلهلادث ن7

ل محیطلماایلای اواسطكلتش لشوایلایاادلكل ه لا   ادلآنتالنسل لشكلم یوی لشكلایاادلان یزالدالماامنانلش ن8

لHSE ت لی لم یوی للللت ویلشاغ لالماامنانلشوایللایاادلزمینكلمناسبلشوایلاس فادالتلان ن9

ل توا مل  نلزمینكل ایلاباش لساغملولملثو ن11

ل HSE ام انلخلدلاازیاش لسازمانلشوایلتطلی لشالی لسیس ملم یوی  ن11

 نننل ما شلزیانل ایلنا  لازلهلادثلو ن12

ل

ل

 

 صدمه به هیچکس و خسارت به هیچ چیز در سایه ارتقاء کیفی تمام فعالیت هایمان
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