
تَاًد تز هیشاى درآهدد اداسهاى    ّای سیادی هی اشت، ایوٌی ٍ هحیط سیست اس راُدهدیزیت ٍ کٌتزل تْ

 ػثتاشد کِ خَد تا ّا، ارتقاء کیفیت اًجام ػولیات ٍ ارائِ خدهات ااسهاى هی تیافشاید. یکی اس آى راُ

رٍد. ایي  گزدد ٍ تثلیغات خَتی تزای ااسهاى تِ شوار هی ى هیآجلة رضایت هشتزیاى اس هحصَالت 

گزدد، ٍ در دراسهدت تدثییز   ى ااسهاى هیآػاهل تاػث جذب هشتزیاى تِ اوت هحصَالت ٍ خدهات 

 هثثتی تز رًٍد ارائِ خدهات ٍ در ًتیجِ اَد دریافتی آى خَاّد گذاشت.

ِ   تثییز هستقین آى HSEیکی دیگز اس ػَاهل اَدآٍری ایستن  ّدای اداسهاًی    تز کاّش هیدشاى ّشیٌد

تاشد. الثتِ تزای ااتقزار ایي ایستن در ااسهاى هقداری ّشیٌِ صزف خَاّدد شدد، اهدا تاسگشدت      هی

 ِ ّدای ادَاًح،    ازهایِ ًاشی اس اجزای صحیح ایي ایستن تسیار فزاتز اس آى خَاّد تَد. کاّش ّشیٌد

طح کیفدی اجدزای ػولیدات، تَلیدد     تصادفات ٍ صدهات در ػولیات تَلیدی اداسهاى ٍ ارتقداء اد   

رضایتوٌدی کارکٌاى اس ااسهاى هطثَع خَد ٍ در ًْایت رضدایت هشدتزیاى اداسهاى، اس     ،هحصَالت

ِ  در ااسهاى هی HSEحاصل اس تزقزاری ٍ اجزای صحیح ایستن ًتایج  ّدای   تاشٌد. ّز چِ هیشاى ّشیٌد

 خَاّد هاًد. تاقی ى در اطح تاالتزیآااسهاى کاّش یاتد اس طزف دیگز هیشاى درآهد 

ّای تَلیدی ٍ خدهاتی تِ دًثال ایي ّستٌد کِ کیفیت ارائدِ هحصدَالت ٍ خددهات خدَد را      ااسهاى

ِ دافشایش ٍ در ػیي حال ًیش قیوت توام شدُ هحصَل خَد را کاّش دٌّ ای کدِ کیفیدت ٍ    ، تِ گًَد

اتاًداردّای هحیط سیست ًیش دٌّد. رػایت ا ای خَد قزار هیّ هشتزی هداری را در رأس توام فؼالیت

تَاًد تِ طَر هؤیزی تز قیوت توام شدُ کاال، تِ دلیل اجثار در ااتفادُ تْیٌِ اس هٌاتغ در داتزس ٍ  هی

 کاّش ضایؼات هحیط ریست، تثییز تگذارد.

ًواید. ایي ایستن کِ هدتی  فزاّن هی HSEهٌااثی تزای ااتقزار ایستن  ایستن هدیزیت یکپارچِ سهیٌِ

ّا قالة کزدُ  گذرد، تَاًستِ  خیلی خَب خَد را تز ااختار ااسهاى  ّا هی اس تکارگیزی آى در ااسهاى

ِ   ٍ ًتایج هثثت ٍ قاتل تَجْی تِ تار آٍرد. اس هشایای پیادُ جدَیی در سهداى،    ااسی ایي ایسدتن صدزف

اداسی   تاشد. پیدادُ  ٍری هی افشایش تْزُ ، ٍای ااسهاًیّشیٌِ، کاّش حجن هستٌدات ٍ تْثَد فزایٌدّ

ٍری هَرد اًتظار ااسهاى ٍ یا  تِ تْزُ تَاًد احتوال داتیاتی هی  IMSّای در قالة ایستن HSEااختار 

 ارتقاء اطح آى را تا هیشاى قاتل تَجْی افشایش دّد.


