
زهی ًِ تٌْا ّوَاضُ بِ زًبال زضیافت چگًَگی ایجاز هطکالت ٍ هَاًع بط سط ضاُ ٍ ضٌاسایی ضاُ ّي آش

ّای فعال زض کائٌات ًیزع آى   ّای حل قابل اجطا بطای آًاى بَزُ است بلکِ چطایی ٍجَز بطذی سیستن 

ّای بعضگ اًساى بزَزُ   پیططفتساظ  بطزاضی اظ ًتایج ایي تفکطات ظهیٌِ ضا بِ تفکط ٍا زاضتِ است. بْطُ

 است.

آًچِ هقسهِ ًگاضش ایي کتاب ضسُ است ایي بَزُ کِ چطا با ٍجَز ترصص زض بکاضگیطی تکٌَلَغی 

ّای بزعضگ اقتصزازی چزَى بٌزازض هیزعاى       ی زض هجوَعِاًٍ ٍجساى کاضی هطلَب زض ًیطٍّای ساظه

 .ًوایس ٍضی آًاى هطلَب جلَُ ًوی اثطبرطی سیستن ٍ زض ًتیجِ بْطُ

( عَاهزل هسزتقین اثزطبرص بزط     HSE) 1بْساضت هحیط کاض، ضعایت ایوٌی ٍ احتطام بِ هحیط ظیست 

پاسد قابزل   HSEّای  باضٌس. بطذَضزاضی ٍ اجطای سیستن ٍضی زض ساذتاضّای ساظهاًی هی هیعاى بْطُ

باضزس ٍ اسزتقطاض یزحیی ایزي سیسزتن ًقزص بسزیاض         ٍضی ساظهاًی هزی  قبَلی بطای اضتقاء هیعاى بْطُ

 ًوایس. ّای یٌعتی ایفا هی گصاضی بط عولیات ساظهاًی، ًِ تٌْا زض بٌازض بلکِ زض کلیِ ساظُتأثیط

آیس. آًچزِ کلیزِ هٌزابع     ًاپصیط زض ّط فعالیت اقتصازی بِ ضواض هی هسیطیت فاکتَض ایلی ٍ جعئی جسا

ای ّط ساظهاًی بِ ٍضی ضا بط زاضز ٍ با اتراش تصویوات کاضا ٍ اثطبرص بْطُ ساظهاى ضا بِ حطکت ٍا هی

ضیعی، ساظهاًسّی،  باضس. کٌتطل ٍ ًظاضت بِ ّوطاُ بطًام آٍضز هسیطیت پَیای آى ساظهاى هی اضهغاى هی

آیٌس. لصا ٍجَز چزاضچَبی بزطای اجزطا ٍ     تطیي ٍظایف هسیطاى بِ ضواض هی ّسایت ٍ ضّبطی جعء هْن

 ٍضی زض آًاى گطزز. عاى بْطُساظ افعایص هی تَاًس ظهیٌِ ّای عولیاتی هی زض ساظهاى HSEکٌتطل 

ّایی ّستٌس کِ اظ اجعای بِ ّن پیَسزت   ّا زض زًیا هجوَعِ ّواًطَض کِ زضیافت گطزیسُ است سیستن

باضزٌس.   اًس ٍ اجعاء آى بطای ضسیسى بِ یک ّسف ٍاحس با یکزسیگط زض حزال تعاهزل هزی     تطکیل ضسُ

گط حَل آزهی بِ عٌَاى سیستن تعطیف ّای زی کائٌات، کطُ ظهیي، طبیعت، بسى اًساى ٍ ذیلی اظ پیکطُ

اًس ٍ ذصَییات آًاى هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قزطاض گطفتزِ اسزت. ّواًٌزس بزسى اًسزاى یکزی اظ         ضسُ

ّا بعزس اظ   سیستنباضس کِ اهطی عازی است. کلیِ  پصیطی ٍ ظٍال آًاى هی ّا فٌا ذصَییات باضظ سیستن

 ضًٍس. َز ضّا گطزًس اظ بیي هیضًَس ٍ اگط بِ حال ذ سپطی کطزى ظهاى هعیٌی فطسَزُ هی



ّزای آى اظ ضزطایط    ًیع بِ عٌَاى یک سیستن پصیطفتِ ضسُ است ٍ هطرصات  ٍ ٍیػگی  HSEساذتاض 

ًوایس. لصا بایستی بطای بقای ایزي سیسزتن ٍ ازواًت اجطایزی بلٌزس هزست آى        یک سیستن پیطٍی هی

تحلیزل سیسزتواتیک ایزي    ّواًٌس یک پعضک بِ تجعیزِ ٍ   HSEتوْیساتی یَضت پصیطز. چک لیست 

هَجزَز اظ ظٍال ٍ هزطگ آى    پطزاظز ٍ با ضٌاسایی ٍ بططزطف ًوزَزى هطزکالت ٍ هَاًزع     ساذتاض هی

برطس. ططح ایي چک لیست با ّسف اجطای بْیٌِ  ای بِ سیستن هی جلَگیطی بِ عول آٍضزُ ٍ جاى تاظُ

گ یٌعتی بَزُ است کزِ اظ  ّای بعض بَسیلِ کٌتطل ٍ ًظاضت بط آى، زض بٌازض ٍ کلیِ ساظُ HSEسیستن 

 اّویت باالیی زض یٌعت ّط اقتصاز بطذَضزاضًس.

ّای عولیاتی  اهیس است با بکاضگیطی، تَسعِ ٍ اضتقاء سطی ایي سیستن ضطایطی ایجاز گطزز کِ ساظهاى

ٍضی ساظهاًی  ّا افعایص بْطُ تط ٍ تحول کوتطیي ّعیٌِ ٍ یٌعتی زض اقتصاز کطَض با قسضت ّط چِ توام

 ّای اقتصاز ضا ضقن ظًٌس. یجِ گطزش چطخٍ زض ًت


