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  نيروي كار ملي در مسير توسعه كشور، به عنوان سرمايه اي گران بها مقدمه : 
  در معرض مخاطرات و آسيب هاي جدي در بخشهاي مختلف اقتصادي قرار دارد.
  مشكالت و تهديدهاي گوناگون محيطي و عوامل طبيعي سبب مي گردد تا همه 

  ار صدمات ناشي از كار گردند .چاز افراد شاغل د ساله تعدادي
  وظيفه حفظ نيروي انسانيمطابق بند ذيل،  قانون كار 85ماده  از اين رو بر اساس 

  برعهده سازمان ها مي باشد . 
  منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هاييبراي صيانت نيروي انساني و «
  وزارتو  كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) 
  حرفه ايبهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي  

   »ن و كارآموزان الزامي استو تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگرا
فرهنگ ايمني و حفاظتي در محيط كار ارتباط مستقيم با سالمت و بهداشت ،  از اين رو شركت الكتروپيك با آگاهي از اين موضوع كه 

  بر اين تالش بر آمده است كه پرسنل را از بدو شروع به كار با اين مسائل تا حدودي آگاه سازد . رشد و توسعه اقتصادي جوامع دارد
  

  سرفصل هاي مورد بررسي :
   

 ISO14001 , OHSAS18001استانداردهاي  )1

 HSEمستندات مرتبط با  )2

 ارزيابي ريسك  )3

 MSDSبرگه هاي اطالعات شيميايي مواد  )4

 دستورالعمل هاي كنترل عملياتي )5

 راري و ستاد بحرانطدر شرايط اضواكنش  )6

 تجهيزات حفاظت فردي )7

 نحوه استفاده از وسايل اطفاي حريق )8

  واحدها HSEآشنايي با نماينده هاي  )9
 ارگونومي )10

 رعايت بهداشت فردي )11

 آورزيان معاينات بدو استخدام ، دوره اي و اندازه گيري عوامل  )12

 تفكيك ضايعات )13

  جنبه هاي زيست محيطي )14

  )5Sنظام آراستگي ( )15
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 ISO14001 , OHSAS18001استانداردهاي  )1

  
 مانمشخص كرده است. بسياري از ساز سيستم مديريتي محيط زيستي است و الزاماتي را جهت حفظ محيط زيست و پايداري آن 14001ايزو 

ها و محيط هاي صنعتي. اين استاندارد سعي كه مي توانند اثرات زيست محيطي داشته باشد مانند بسياري از كارخانه  ها فعاليتي انجام مي دهند
را هايي ييه هاي زيست محيطي) و سپس راهنمادر شناسايي فعاليت هاي سازماني دارد كه مي تواند بر روي محيط زيست تاثير گذار باشد (جنب

جهت كاهش تاثيرات آنها بر محيط زيست و يا از بين بردن آنها ارائه ميدهد. به عبارتي سازمان جهت كنترل جنبه ها زيست محيطي خود 
الزامي وجود  14001نيازمند استقرار اين سيستم مديريتي مي باشد تا تمام فعاليت ها تحت كنترل سازمان باشد. جهت پياده سازي سيستم ايزو 

كه عمده فعاليت سازمان مربوط به محيط زيست باشد بلكه مي تواند حتي يك سازمان يا شركت خدماتي كه بخشي از فعاليت هاي كوچك ندارد
آن هم مي تواند به محيط زيست اثراتي را وارد كند، جهت ارتقاء حفظ محيط زيست و تقويت سيستم مديريتي خود اين سيستم را در سازمان 

.پياده سازي كند  

 
 

 سيستم مديريت محيط زيست مبتني بر  ISO 14001 : 2015 ،  ،شامل هوا، آب، خاك، منابع طبيعي، گياهان، جانوران
 انسان و روابط متقابل بين آنها

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر OHSAS 18001 :2007 ، ريزي، هدايت، كنترل و سازماندهي   طرح
هاي ذينفع سازمان (دربرگيرنده  بر آنها براي كليه طرف حاصلها و نتايج  ها در خصوص ايمني با هدف كاهش ريسك فعاليت

شود و امكان  مشخصات و الزاماتي است كه بر اساس آن سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ايجاد، مستقر و نگهداري مي
 آورد.) ي را فراهم ميمميز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ISO1400

 كاهش ضايعات

  بهينه سازي استفاده از منابع طبيعي و مواد اوليه
  هاتقليل مشكالت ناشي از پسماندهاي جامد و پساب 

  كاهش مصرف انرژي
عالقه / ذي نفع در براي گروه هاي ذي  تقليل خطرات
  درون سازمان

  مشاركت كاركنان در ارتباط با حفظ محيط زيست
  بهينه سازي محيط كار و حفظ سالمت كاركنان

 ايجاد تصوير مثبت از سازمان در اذهان عمومي

  در عرصه هاي جهانيافزايش توان رقابت 
  حذف جرايم و ممانعت قانوني

 –(سازمان “ سازمان باز”كمك در حركت سازمان به سوي 
 جامعه)

 سازماني درونمنابع  منابع برون سازماني

مزايا 
استقرار 
سيستم 
مديريت 

 محيط زيست
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  مزاياي ايجاد ، استقرار و نگهداري:
 ريزي شده و مستند در ارتباط با مديريت ايمني و بهداشت شغلي ايجاد نگرشي طرح 

   افزايش آگاهي و دانش سازمان در خصوص ايمني و بهداشت شغلي  
  ايجاد محيط كار ايمن و سالم  
  هاي شغليكاهش ريسك مواجهه با حوادث و بيماري  
 هاي شغليرعايت قوانين مرتبط با حوادث و بيماري  
 هاي شغليكاهش زمان و هزينه تلف شده در اثر حوادث و بيماري  

 
 HSEمستندات مرتبط با  )2

مي بايست به نرم افزار مديريت مدارك مراجعه نمود و در صورت نياز از مدارك مرتبط  HSEجهت آشنايي با مدارك مرتبط با واحد 
  استفاده نمود .

  
   

  
  
  
  

 ارزيابي ريسك  )3

 
 
  
 
o ) رويداد(Incident : مصدوميت يا بيماري (صرف نظر از وخامت آن) يا مرگ و اتفاق (هاي) مرتبط با كار كه موجب آن يك

 مير رخ داده يا مي تواند رخ دهد.

o  خطر(Hazard) : ، منبع ، وضعيت يا اقدامي كه داراي پتانسيل آسيب ، به صورت مصدوميت يا بيماري ، يا تركيبي از اينها
  مي باشد.

o  ريسك(Risk) :رار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدوميت يا بيماري تركيبي از احتمال رخداد يك اتفاق خطرناك يا ق
 كه مي تواند به موجب آن اتفاق يا قرار گرفتن در معرض آن ، پديد آيد.

 
  مثالي از ارزيابي ريسك : 

 
  جدول ارزيابي ريسك

  اقدامات كنترلي  اثرات خطر  خطر  فعاليت/خدمات

مواجهه با گرما و   ينگهبان
  سرما

و كم شدن  يگرمازدگ
  بدن تيالكترول

هوا در  ياز معتدل كننده ها ستفادها
مدار  يها نينصب دورب ياتاقك نگهبان

كاهش  يبرا يبسته در اتاق نگهبان
  اديخروج نگهبان از اتاقك در دفعات ز

ها در اثر  هيبه ر بيآس
  يسرمازدگ

  
  
  
  
  

سيستم مديريت ايمني و بهداشت 
 شغلي

شناسايي خطرات و ارزيابي و 
 كنترل ريسك
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 هاي كار اقدامات كنترل ريسك در خصوص محل

  /جايگزيني خطرحذف  
 كاهش خطر  
 كاهش مجاورت  

  اقدامات كنترل ريسك در خصوص انسان
 آموزش و آگاهي  
 نظارت  
 سازي هاي كاري ايمن روش  
 تجهيزات حفاظت فردي  

  
 

 MSDSمواد  ايمنيبرگه هاي اطالعات   )4
  

   اطالعات (Material Safety Data Sheet) برگه اطالعات ايمني مواد
  هاي شيميايي فراهم ميكند و داراي اطالعاتي  اي در باره مواد يا فرآورده پايه

  مواد، نحوه استفاده ايمن و چگونگي  رساني پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب
  برخورد در مواقع اضطراري ميباشد. 

  : شامل موارد زير مي باشد MSDSبرگه اطالعات شيميايي مواد  در شده  ثبتاطالعات 
  اول : اطالعات مربوط به اجزاء و شناسايي ماده شيميايي مخاطره آميز بخش

  ، تماس شغلي ،  حريق و آتش سوزي (شامل :  بخش دوم : مخاطرات مواجهه با ماده شيميايي
  ارائه ، پيشگيريو راه هاي  )گوارش بلع و ، تماس چشمي ، تماس پوستي ،تماس تنفسي

  اوليه / اطفاء حريق  هايكمك
  سوم : اقدامات احتياطي و دستورالعملهاي الزم ايمني در مواقع استفاده و جابجاييخش ب

  : مشخصه هاي فيزيكي / شيميايي چهارمبخش 
  : اطالعات زيست محيطي پنجمبخش 

  

 دستورالعمل هاي كنترل عملياتي )5

تدوين شده كهآشنائي با مقررات و اجراي دقيق دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت موجود در سازمان  دستورالعمل هاي كنترل عملياتي با هدف
  باشد. ... ميو به منظور پيشگيري از بروز حوادث، تصادفات، بيماريهاي شغلي كاركناناين امر 

آگاهي ازمطالعه و با مي بايست  افراد گرددمي  نصبهاي مشخص شده  عمدتا براي دستگاه ها تهيه و در محلدستورالعمل هاي كنترل عملياتي 
  د .اينرا رعايت نمقيد شده ، موارد  هاي تدوين شدهدستورالعمل

  

  راري و ستاد بحرانطواكنش در شرايط اض )6
تعيين اقدامات ، عمليات و فعاليتهاي مورد نياز  به منظور پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي شرائط غيرعادي  شركت الكتروپيك در جهت

اقدام ،ي ايمني و بهداشت شغلي غيرمترقبهناشي از حوادث طبيعي و انساني ناگهاني و جلوگيري از پيامدهاي زيست محيطي و كنترل ريسك ها
  .نموده است اضطرارينش در شرايط به برنامه ريزي در خصوص واك

كه براساس اين خب گرديدهتمن D-HSE-02كد مطابق سند ليست افراد ستاد بحران با ، متشكل از اعضاي سازمان بحران تيم ستاد از اين رو  
  . نماينداعالم شده اقدام ميحراست ، برنامه ريزي و عمليات مطابق شرح وظايف سند افراد در سه گروه 

تهيه نيز عالوه بر سند ليست افراد ستاد بحران ، مداركي در خصوص نحوه فعاليت ساير پرسنل در زمان هاي اضطراري به نام سناريو مانور 
از جمله اين سناريو ها مي توان به  آنها عمل نمايند . با گرديده ، كه تمامي پرسنل مي بايست آنها را مطالعه و در شرايط غير عادي مطابق

  اشاره نمود  D-HSE-03و سناريو مانور آتش سوزي با كد  D-HSE-16سناريو مانور شيوع بيماري هاي مسري با كد 
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طريق اعالم شرايط ايمن توسط تيم ستاد بحران از از پس قابل ذكر مي باشد پرسنل در زمان بروز شرايط اضطراري از جمله زلزله و ... مي بايست
 اجتناب نمايند . هجوم ناگهانيدر كارخانه كه با رنگ سبز مشخص شده پناه آورند و از حمله و  اري به نقاط امن موجوددرب هاي خروج اضطر

  

 تجهيزات حفاظت فردي )7

وسايل حفاظت  D-HSE-06با كد و براساس جدول حفاظت فردي تدوين شده  ايمني بهداشت حرفه اي سيستم مديريت  مطابق الزامات
در اختيار پرسنل سازمان قرار مي گيرد و پرسنل از قبيل لباس كار، كاله، گوشي، عينك، ماسك، دستكش و ...  فردي مرتبط با هر شغل

  ملزم به استفاده از وسايل حفاظت فردي تحت اختيار مي باشند .
سالم وسايل تحويلي در دوره تعيين شده مي باشند .  شايان ذكر است پس از تحويل لوازم حفاظت فردي ، پرسنل موظف به نگهداشت

مي گردد و چنانچه اقدام چنانچه افراد در استفاده از وسايل حفاظت فردي تحت اختيار كوتاهي نمايند مطابق قوانين اداري و منابع انساني 
  .اتفاق و حادثه اي در اين زمينه رخ دهد ، شركت هيچگونه مسئوليتي را عهده دار نمي باشد 

ثنايي كه لوازم تحت اختيار خراب و غير قابل استفاده مي باشد اين موضوع مي بايست به سرپرست / رئيس تقابل ذكر است در موارد اس
  تصميمات الزم اتخاذ شود .جهت ارائه لوازم جديد واحد اطالع رساني گردد و 

  

 نحوه استفاده از وسايل اطفاي حريق )8

ازين ، جهت جلوگيري از صدمات جاني و خسارات مالي اهميت بسزايي دارد در صورتي كه بتوان باخاموش كردن آتش سوزي در لحظات آغ
وسيله اي مناسب و در زمان مقتضي حريق را اطفاء و از توسعه آن جلوگيري نمود بديهي است هدف فوق نايل مي گردد . از اين رو به بررسي و

  يم .نحوه استفاده از خاموشكننده هاي دستي مي پرداز
  دسته زيرتقسيم مي شوند: 5خاموش كننده هاي دستي به 

 خاموش كننده هاي محتوي آب : كه بر سه نوع سودا اسيد ، آب و هوا و آب و گاز مي باشد  
  خاموش كننده هاي مولد كف : كه بر دو نوع خاموش كننده هاي كف شيميايي و كف مكانيكي مي باشند  
 شونداموش كننده هاي پودر و هوا، پودر و گاز تقسيم ميخاموش كننده هاي محتوي پودر : به خ  
 خاموش كننده هاي محتوي گازي دي اكسيد كربن  
 خاموش كننده هاي مواد هالوژنه 

   
  

تقسيم مي شوند كه مطابق جدول زير براي اطفاي هر نوع آتش مي بايست از خاموش A,B,C,D,Eدسته آتش هاي نوع   5آتش ها نيز به 
  كننده متناسب با نوع حريق استفاده نمود .

  A B  C D E  نوع آتش
  گازها  فلزات  الكتريسيته  مايعات قابل اشتعال  مواد خشك  نوع خاموش كننده

  --  --  --   --   بسيار موثر  آب
 --  --  --   بسيار موثر  موثر  كف

  بسيار موثر  بسيار موثر  كمي موثر  موثر  كمي موثر  پودر
 --  --  بسيار موثر موثر  --  2COگاز 

 --  --  بسيار موثر موثر  كمي موثر  مواد هالوژنه
 

  خصوصيات زير در تشخيص خاموش كننده ها از هم مي تواند مفيد باشد :
  داراي بدنه فوالدي بدون درز و سر لوله قيفي شكل مي باشد و از حد معمول سنگين تر است  CO2خاموش كننده  -
قابل كنترل در انتهاي لوله پالستيكي وجود اهرم نصب بودن فشنگ گاز در خارج بدنه ، ،يكي از عالئم دستگاه هاي محتوي پودر و گاز -

 مي باشد
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  باشنده صورت واژگون عمل مي كنند و داراي دستگيره تحتاني ميخاموش كننده هاي كف شيميايي عمومي ب -
  خاموش كننده هاي كف مكانيكي را از سر لوله كوچك كفساز مي توان شناخت -

  اقدامات عمومي در زمان اطفاي حريق :
  خونسردي خود را در زمان اطفاي حريق حفظ نماييد  -1
خاموش كننده را به محل حريق نبريد .و به محض شروع آتش سوزي هيچ گاه براي مبارزه با يك حريق هرچند جزئي و كوچك يك -2

  دستگاه اطفايي را در محل آماده به كارداشته باشيد  3يا  2كمك بخواهيد و حداقل 
در صورتي كه احتمال اطفاي حريق با يك خاموش كننده ممكن نمي باشد دو يا سه نفر در يك زمان با استفاده از خاموش كننده -3

   حريق حمله نمايند .مناسب به 
در آتش سوزي هايي كه در هواي باز اتفاق مي افتد سعي كنيد در صورت امكان پشت به باد با حريق مبارزه كنيد و در فضاهاي بسته -4

هيچگاه اجازه ندهيد كه آتش بين شما و راه خروج قرار گيرد و شما بايد بين آتش و درب خروج قرار گرفته تا در صورت عدم موفقيت
  يز از محل حادثه را داشته باشيد. ر اطفاي حريق توان گرد

هنگام استفاده از خاموش كننده ها احتياج نمي باشد كامال به حريق نزديك شويم زيرا قدرت پرتاب مواد موجود در خاموش كننده ها -5
  پيشروي كنيد .متر مي باشد كه از اين فاصله مي توان اطفا را شروع و  12الي  4به استثناي گازكربنيك بين 

ع وبراي اطفاي حريق مايعات در ظروف اگر از پودر استفاده مي كنيد نبايد پودر را به داخل مايع بكوبيد ، زيرا فشار آن باعث خارج شدن ماي
دقيقه به گسترش حريق مي شود بلكه پودر را طوري به سطح مايع بپاشيد كه حالت خفگي و قطع شعله را انجام دهد .  پس از قطع شعله چند

  شود . عمليات اطفاي حريق ادامه داده تا باعث خنك شدن ظرف و جلوگيري از اطفاي مجدد
  از استفاده كپسول هاي هالوژنه و دي اكسيد كربن در محيط هاي بسته خودداري نماييد .

  
  
  
  
 

  
  

 
 ارگونومي )10

گونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به ار
  نمايد طراحي انسانها، عالئق و ها محدوديت و فكري –توانايي هايي جسمي 

  : اهداف شناخت ارگونوميك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد
 از تندرستيبرخورداري 

 تقويت توانايي هاي بدن

  باال بردن راندمان فعاليت
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  رهايي از عوارضي همچون استرس، چاقي، چشم درد، درد پشت و درد گردن و يا بيماري هايي كه از 
 .صدمات كشش متمادي به وجود مي آيند

  يافتن روش هايي براي درست انجام دادن كارهاي تكراري و يا سنگين
  

 رعايت بهداشت فردي )11

  بيماري  علت  به  كه  در افرادي  و اقتصادي  ، جسمي روحي  قدرت  از بيماريها و افزايش  و پيشگيري  سالمت  و ارتقاي  از نگهداري  عبارتست  بهداشت
 اند.  شده  ناتوان

  بايست در محيط كار رعايت نمود :نكاتي كه مي
 شستشو از بعد.  نماييد دهيد و خشك شستشو صورت بروز جوش ، محل را با آب و صابونر د هرگز جوشهاي پوستي را فشار ندهيد. -

 جوش به پزشك مراجعه كنيد. درمان نماييدجهت عفوني ضد الكل با را جوش محل

 استحمام حداقل دو بار در هفته به بهداشت فردي و جمعي كمك مي نمايد. -

اشتن ريش و سبيل بپرهيزيد و در صورت داشتن ريش و سبيل آن را مرتب حتي المقدور جهت رعايت بهداشت فردي و جمعي از گذ -
  نگاه داشته و در حين كار با ماده غذايي آن را كامالً با ماسك بپوشانيد.

 حتي المقدور از كفي ها و يا پودر هاي ضد عرق در چكمه كار استفاده نماييد ، تا در گرما پوست پا دچار قارچ و يا خارش نشود. -

 انگشتر، حلقه، مچبند، دستبند، رعايت بهداشت محيط كار از هر گونه لوازم زينتي در محلهاي توليدي استفاده ننماييد . (ساعت،جهت  -
 .)باشد مي ممنوع …النگو، و 

 مطلع را قسمت سرپرست و نماييد مراجعه پزشك به هستند …در صورتيكه دچار عارضه ريزش مو ، خارش پوست ، التهاب ، و  -
 .نماييد

 . نماييد آگاه را خود سرپرست ، هستيد مبتال …در صورتيكه به بيماري مسري ، سرماخوردگي ، آبريزش بيني ، سرفه و  -

توجه كنيد كه استفاده از دستمال پارچه اي جهت عطسه و آبريزش بيني به هيچ وجه بهداشتي نبوده و در صورت استفاده از دستمال  -
 مل ننماييد و به ياد داشته باشيد در حقيقت ميليونها باكتري و ويروس را با خود حمل مي كنيد.كاغذي ، دستمال آلوده را در جيب ح

 در صورت ايجاد بريدگي و زخم در پوست آن را سريعاً پانسمان نماييد .

 در صورت داشتن عفونت دهاني يا گلو از ماسك استفاده نماييد. -

 ييد.دراماكن توليدي از كشيدن سيگار بشدت خودداري نما -

 از انداختن آب دهان روي زمين و سطوح به كلي اجتناب نماييد . -

   تناوب تعويض لباس هاي كار ، دو بار در هفته توصيه مي شود. -
  براي گندزدايي دست و پوست استفاده شود.نصب شده در رستوران از ضد عفوني كننده هاي الكلي قبل از صرف غذا  -
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 آورزيان معاينات بدو استخدام ، دوره اي و اندازه گيري عوامل  )12

هايمعاينه پزشكي قبل از استخدام به كار براي اطمينان از اينكه داوطلب اشتغال در كارخانه مبتال به بيماري مسري و خطرناك و ناقل ميكروب
همچنين جهت بررسي متفاوت بودهمعاينات قبل از استخدام بسته به نوع شغل ، صورت مي گيرد . زا و عامل مسموميتهاي غذائي نباشد بيماري

  ادامه مي يابد .) ساالنه  (اين معاينات به صورت دوره اي روند سالمت پرسنل شاغل در شركت
درE-AD-03 ي با كدمطابق فرم پرونده پزشك و دوره اي كليه سوابق معاينات و حوادث و رويدادهاي مرتبط به هر پرسنل و معاينات اوليه

   مي گردد .پرونده پرسنلي ثبت و بايگاني 
خواهشمند است ، در صورت بروز هرگونه حادثه و بيماري كارشناس بهداشت حرفه اي را جهت ثبت اطالعات در پرونده پزشكي در جريان

ر شغل هاي متناسب با شرايط بدني و توانايي جسماني بهبگذاريد . اين امر اين امكان را به مديريت اداري و منابع انساني مي دهد كه افراد را د
  كار گمارد .

 ساليانه به صورت كه مي باشد ... بيولوژيكي، ارگونوميكي، شيميايي، فيزيكي،شامل اندازه گيري عوامل  اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار
كه بر د مراكز مورد تاييد معاونت بهداشتي دانشگاه شهيد بهشتي صورت گير، قبل از انجام معاينات دوره اي پرسنل از طرف  (نيمه دوم سال)

.آزمايشات و تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز شناسايي و پرسنل ملزم به استفاده مي باشند اندازه گيري نتايج اساس   
  

 تفكيك ضايعات )13

و تفكيك زباله هاي D-HSE-13، سندهاي تفكيك زباله هاي صنعتي با كد  شركتجداسازي ، تفكيك و تعيين و تكليف كلي ضايعات با هدف 
كه پرسنل مي بايست مطابق اين اسناد زباله هاي توليدي خود را به سطل هاي مشخص تهيه گرديده است D-HSE-14غير صنعتي با كد 
  شده انتقال دهند .

  
  
  

    
  

    
  
  
  
  

  

  جنبه هاي زيست محيطي  )14
 آشنايي جنبه زيست محيطي 

 
  

 
  
 
o )جنبهEnvironment aspect ( :ها، محصوالت يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط بخشي از فعاليت

 .زيست تأثير متقابل داشته باشد

  
  
 

 تفكيك ضايعات

ضايعات غير 
 قابل بازيافت

ضايعات قابل 
 بازيافت

سطل زباله هاي 
 قابل بازيافت

 ترسطل زباله هاي 
غير  سطل زباله هاي
 قابل بازيافت

جنبه ها و پيامدهاي شناسايي   زيست محيطيسيستم مديريت 
 زيست محيطي و ارزيابي آنها
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o محيط زيست) Environment :( محيطي شامل هوا، آب، خاك، منابع طبيعي، گياهان، جانوران، انسان و روابط متقابل
  نمايد.بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي

 
o پيامد زيست محيطي)(Environment Impact  : هر تغييري در محيط زيست، اعم از نامطلوب يا مفيد، كه

 ها، محصوالت يا خدمات يك سازمان باشد.تمام يا بخشي از آن ناشي از فعاليت

 
  پيامد  جنبه  فعاليت/خدمات

 فعاليت: جابجائي مواد خطرناك امكان ريزش اتفاقي آلودگي خاك و آب

 مصرف سوخت مصرف منابع اوليهكاهش 
محصول: بكارگيري سيستم تزريق 

 سوخت

 خدمت: سرويس و تنظيم موتور خودرو خروج گاز كاهش آلودگي ورودي به هوا

  
  
  

 )5sنظام آراستگي ( )15

  . شده استيكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته نظام آراستگي 
  حفظ موارد زير در محيط كاري مي باشد: به بياني ساده 5Sهدف  
  

 سامان دادن        
   نظم و ترتيب      
     پاكيزه سازي    
       انضباط هماهنگي و ايجاد  

  
سرمايه نيرويصنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از  در 5sبا اجراي اين اصول 

  .شود انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي
  5Sزيراهر برنامه بهبود است،  براي نيازي پيش :  

 همه افراد محيط تميز و مرتب را دوست دارند. -

  ثمرات تالش براي همه افراد قابل مالحظه است. -
  فضاي موثر بيشتري را  خلق مي كند. -
  مدت زمان جستجو را كاهش مي دهد. -
  فاصله ها كوتاه تر ميشود. -
  طول عمر ماشين ها و تجهيزات افزايش مي رود. -
  محيط كار به يك محيط بهداشتي و ايمن تبديل مي شود. -
  خطا و اشتباه كمتر اتفاق مي افتد. -
  همه افراد خود به خود منضبط مي شوند. -
 سرمايه اجراي اين برنامه اندك است. -
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  : 5Sپنج واژه       
  ) Seiri) ( تعميرو  تفكيك،  سازماندهي( ساماندهي -1
  ) Seiton( نظم و ترتيب -2
  ) Seiso(  سازي پاكيزه -3
  ) Sekitsu(  استانداردسازي -4
  ) Shitsukeانضباط (  -5

  
 ) Seiri) ( تعميرو  تفكيك،  سازماندهي( ساماندهي -1

ساماندهي به معناي» 5S«دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف. از ديدگاه ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم 
، ساماندهي امري»5S«تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است. در ديدگاه 

بايستي به اولويت ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است. به منظور موفقيت در ساماندهي مي باشد و هدف اي مي دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشه
  . باشد مي ها ضروري غير از است ضروري آنچه كردن جدا معني به   Sبندي پرداخت. به طور خالصه اين 

 را مي توان بصورت زير فهرست نمود: Sنمونه هايي از اجراي اين 

وي (مشخص كردن ملزومات اداري كه در اطراف شما وجود دارد و طبقه بندي آنها با توجه به اولويت استفاده ازتفكيك اشياء ضروري از غير ضر
  آن، تفكيك فرمهاي از رده خارج و فرمهاي در گردش). 

  اشيايي را كه استفاده نمي كنيم دور بريزيم ( دور ريختن برگهاي زائد).
  

  ) Seiton( ترتيبنظم و  -2
 راهي ترتيب. نظم و كردوجه استفاده  بهترينبتوان از آنها به  كه نحويمناسب و مرتب به  مكانهايدر  اشياءقرار دادن  معنيبه  نظم و ترتيب

و  كيفيتو در نظر گرفتن  كاركردبا توجه به  چيزهر  كه هنگامي. بيهوده نياز، بدون انجام جستجوهايمورد  اشيايبردن  بكارو  يافتن براياست 
 وسايل، اقالم و فرمهايهمه  بايدمنظور  بدينهمواره منظم و مرتب خواهد بود.  كارمناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل  جايدر  كار ايمني
با  كه نحويبه  دهيممناسب قرار  جايايم را در  مشخص نموده نيزاز آنها را  يكهر  كاركردنموده و  شناسايي 1قبال در بند  كهرا  نيازمورد 

 حداكثربه آن با  دسترسي امكانو  ممكن طريق بهترينبه  مكان بهتريندر  اشياقرار دادن  ديگرولت قابل دسترس باشند. به عبارت سرعت و سه
  ).ثانيه 30 زيرسرعت (

 فهرست نمود: زير بصورتتوان  ميرا  S اين اجراياز  نمونه هايي

  ) اداريافراد به ملزومات  ميزهاي تجهيز( قراردهيم كنيم، در محل كار ميغالباً استفاده  كهرا  اشيايي
 كاريسوابق  كه طوريمناسب به  بايگاني سيستم(استفاده از  دهيمدور از دسترس قرار  جاييدر  كنيم ميبه ندرت استفاده  كهرا  اشيايي
  ) دستورالعملهاو جزوات و  بهاكتامخصوص جهت قرار گرفتن  هايقفسه  يا گيرد، استفاده از كتابخانهقرار  دورتري جاهايگذشته در  سالهاي

  آن باشد)  محتوياتنشان دهنده  كه نحويبه   فايلها زونكنها، فايلها، قفسه ها (برچسب گذاري كليه شناساييو  برچسب گذاري
در  فرمها بنديخود، استقرار و طبقه  جايدر  اداريو قرار دادن ملزومات  فايلهامشخص و مخصوص به خود (استفاده از  جايدر  استقرار هر چيز

  در دست اجرا).  كارهاي يانامه ها و  بنديجهت طبقه  كازيهمخصوص، استفاده از  هايقفسه 
كار  آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني، مرتب كردن اقالم و وسائلي كه روزانه با آن سر و

  كار در هنگام ترك محل كار). داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز
 عالمت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء و شناسايي افراد (تابلو هاي مشخص كننده نام افراد و يا استفاده از تگهاي شناسايي، مشخص

 شدن محل استقرار خودروهاي شركت، طراحي جانمايي ميز كاري افراد). 

  كاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب). نظم و ترتيب در تابلوي اعالنات ( نصب پال
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  طراحي اعالنات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد (استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بودن). 
  

  ) Seiso(  سازي پاكيزه -3
سازي پاكيزه ديگر. به عبارت خارجيو مواد  آلودگيهااز  اشياء كردن پاكيزهزوائد و  ريختنعبارت است از دور  سازي پاكيزه» پنج اس« در ديدگاه

از لوازم، برخيقرار دارد. »پنج اس«بخش از نظام  ايندر  تأكيدمورد  آلودگيحذف  براي كار محيط پاكيزگيو  بازبينياست.  بازرسي نوعي
ايننموده و بر  شناسايي دقيقاًآنها را  كهالزم است  بنابراينشوند.  دارينگه آلودگياز هر نوع  عاريو  پاكيزه بسيار بايدلزوماً  مكانهاو  تجهيزات
بايستي نيزرا  بازبينيو  بازرسيانجام  امكان سازي پاكيزه بلكه نيستو لوازم موجود در آن  كارمحل  كردن تميزتنها  سازي پاكيزه كهباور بود 

نكته اين يادآوريو  آلودگي كنترل ياو حذف و   محيط، اموال و افرادنگه داشتن مداوم  پاكيزهو  كثيفياز  پيشگيري ديگرفراهم آورد. به عبارت 
  .بدانيمخود را همانند خانه خود  كارمحل  كه

 را مي توان بصورت زير فهرست نمود: Sنمونه هايي از اجراي اين 

ط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل). تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محي
  انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات 

  غيره بوجود آمده است  فرسايش ها، ترك ها و  و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتي ها  شناسايي
  شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن 

تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده، نظافت در انبار، جمع آوري لوازم مستعمل، تميز كردن هر چيز بالفاصله بعداز 
 كثيف شدن). 

رار دادن اقالم و حذف آلودگيهاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فيلترهاي صافي هوا، استفاده از كاورها، ق
  اشيا در محفظه هاي دربسته). 

 پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است (زير ميزها، گوشه هاي اتاق، زير ملزومات اداري و تجهيزات فني، پشت پرده پنجره ها،
  فايلها، كشوها و...). 

  

  ) Sekitsu(  استانداردسازي -4        
است  مديريتمتوجه  استانداردسازيدر  اصلي تاكيد. پاكيزگيو  ترتيب، نظم ،  سازماندهي دائميو اصالح  كنترلز عبارت است ا استانداردسازي

 نمايد كنترلاستاندارد و  نحويرا به  كار خالقيت، محيطو  نوآوريمقررات با استفاده از  كردنمناسب و استاندارد  ليستهاي چكبا استفاده از  كه
 فهرست نمود: زير بصورتتوان  ميرا  S اين اجراياز  هايي. نمونه گيرندهمواره همه عوامل با سرعت و دقت الزم مورد استفاده قرار  كه

  ). داخلي مميزي برگزارياز مجموعه تحت پوشش،  بازديدو  بازرسي، بازرسي كميته تشكيل( ايدوره  بازبيني
  استفاده از عالئم و نشانه ها (عالئم نشاندهنده جهت و راهنما). 

  باال).  كاركردبا فشار  شيميايي، تجهيزاتمراقبت خاص (در انبار مواد  ياخطر و  هايمحدوده  عالمتگذاري
 كشيدن سيگار ق، تابلوهايحري اطفاي سيستم راهنمايو  ايمني وسايل(عالئم مربوط به زنگ خطر و  كنندهخاموش  تجهيزاتمربوط به  عاليم

 ممنوع). 

  ). ويژه تجهيزات  ازاستفاده  براي كاري دستورالعملهاي تدويناز خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر،  پيشگيري تمهيدات
  آنها).  براي وكنترلاعتبار  تاريخو  تجهيزاتدقت  ميزاندقت ابزار (نصب  ميزاننشاندهنده  برچسبهاي

   سيستم اجرايدستورالعمل  تدوين
  » پنج اس«اهداف  پيشبرد  برايالزم  تصميمات  اخذاي و  دوره هاي بازرسي نتايج راهبري، بررسي كميتهجلسات  تشكيل

 تعيينو  نمايندگيها ارزيابيدر  معيار يكهر چه بهتر (در نظر گرفتن  كردن تميزو  ساماندهي، مرتب كردن براي مسابقاتيالزم توام با  فعاليتهاي
  ).كارمحل  پاكيزگيپرسنل به امر  ماهيانه ارزيابي پارامترهاياز  يكيو اختصاص  شركتواحد نمونه در 
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  ) Shitsukeانضباط (  -5        
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص. نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات 
  ين نادرست است. اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود. همچنين ا

از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد. به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثالً  تمرينها
 كامالً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد.

 :فهرست نمود زير بصورتتوان  ميرا  S اين اجراياز  نمونه هايي

  و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط).  ارزيابي(آموزش، نظارت مستمر،  ترتيبنظم و  تمرين
  جلسات).  برقراريدر سالنها و  تعميراتاز زمان، بخصوص در بخش  بهينه(آموزش استفاده  شناسيوقت  تمرين

  سازمان).  يامناسب در اداره و  كار لباسهايظواهر (استفاده از  رعايتو  توجه به زيباييها
  ) كاردر محل  رفاهي امكانات ياسبز و  فضاهاي ايجاد( عمومي فضاهايبه  نگرش مديريت

  »پنج اس« آموزشي پيامهايدرج  براي عمومي هايتابلو  يااعالنات و  استفاده از تابلوهاي
  :قبل و بعد از انجام آن5S از  هاي نمونه عكس  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


