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 تعاریف :-4

 ترکيب يا تابعی از احتمال و پيامدهاي ناشی از وقوع يک اتفاق خطرناک مشخص ریسک :- 4-1

 در امان بودن از ريسک غير قابل قبول يک خطر . ایمنی:-4-2

ريسکی که ميزان آن تا حد قابل تحمل توسط شرکت و با در نظر گرفتن  ریسک قابل تحمل:-4-3

 پايين آمده است.زيست محيطی، ايمنی و بهداشت شغلی  الزامات قانونی و خط مشی

4-4- FMEA روشی جهت شناسايی خرابی هاي احتمالی برنامه ها و پروژه ها در مراحل انجام و بررسی :    

 جزئيات آن می باشد.

(،  S شدت ) معيارهاي حاصلضرب سه عدد،  FMEAطبق روش  :(RPN)اولویت ریسک عدد -4-5

    HSEهر يک از اين سه معيار در روش اجرايی  ( می باشد. D ( و احتمال کشف ) L ) وقوع احتمال

(P03-07.براي امور زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی، به تفصيل شرح داده شده است ) 

: به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد که پس از شناسايی جنبه ها و پيامد ، به مدیریت ریسک -4-6

اندازه گيري پيامدها اقدام می نمايد و پس از آن به اقدامات کنترلی و اصالحی طبق مصوبات جلسات کميته 

ل هاي فرعی و اصلی ارزيابی ريسک و ضوابط مصوب می پردازد . مباحث مديريت ريسک بر حسب نياز قاب

 بازنگري و بروز رسانی است. 

: به مجموعه اقداماتی اطالق می گردد که پس از انجام شناسايی و  اقدامات کنترلی و اصالحی-4-7 

 تعيين و اولويت بندي می گردد .  RPNارزيابی ريسک و برحسب 

: مجموعه اي از افراد ذيصالح و مرتبط در  کمیته شناسایی جنبه ها ، پیامد ها ، ارزیابی ریسک-4-8

ارتباط با شناسايی جنبه ها، پيامدها، خطرات، حوادث و ارزيابی ريسک امور زيست محيطی و ايمنی و 

بهداشت شغلی و مرتبط با فعاليت ها ، محصوالت و خدمات شرکت می باشد. که بصورت دوره اي و بر 

در آن ضمن مرور و بازنگري روش هاي پيش گيري  حسب برنامه ريزي و نياز تشکيل می گردد که

 تصميمات جديد اتخاذ می گردد. اين کميته می تواند بصورت فرعی و اصلی تشکيل گردد . 

 و نيز شناسايی خطرات و حوادث ايمنی و  شناسايی و ارزيابی جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطی

جزيه و تحليل خطا و آثار شکست آن مطابق با روش روش ت بهداشت شغلی، در اين روش اجرايی،

(FMEA) .انجام می شود 
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  :و رئيس تضمين کيفيت جهت بررسی و مرتبط واحد  توسطگزارشات نهايی مديريت ريسک، یادآوری

دستور مقتضی )اقدام اصالحی و پيشگيرانه، تعريف هدف و تخصيص بودجه( در جلسات بازنگري 

 شود. ارائه میمديريت به مديرعامل و نماينده مديريت 

 طرح ریزی برای شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک -5

، ارزيابی ريسکها و اجراي اقدامات کنترلی اجرايی براي شناسايی مداوم خطراتروشهاي  شرکت، 

 می نمايد که شامل موارد زير می گردد:ايجاد 

 (فعاليتهاي عادي و غير عادي1

 (ازديد کنندگانبه محل کار دسترسی دارند )شامل پيمانکاران و ب (فعاليتهاي تمام کارکنانی که2

 يا سايرين تهيه شده است. شرکت( امکانات موجود در محل کار که توسط 3

بايد مطمئن باشد که نتايج حاصل از اين ارزيابی ها و همچنين تاثيرات ناشی از اقدامات  شرکت 

بايد اين اطالعات را مستند  شرکت. در نظر گرفته می شوندتی ت ايمنی کنترلی در زمان تدوين اهداف بهداش

 و به روز نگهدارد .

 براي شناسايی خطرات و ارزيابی ريسکها بايد : شرکتروش ) متدولوژي ( 

  با درنظر گرفتن دامنه فعاليتها ، طبيعت و زمان تعريف شود تا اطمينان حاصل گردد که روش به کار

 .رفته پويا می باشد و نه واکنشی

  توانايی تقسيم بندي ريسکها و شناسايی خطراتی را که بايد توسط اقداماتی حذف يا کنترل شوند داشته

 باشد.

 . هماهنگ با تجربه عملياتی و ظرفيت امکانات کنترل ريسک در شرکت باشد 

  ورودي هاي الزم را براي تعيين نيازمنديهاي شرکت ، شناسايی نيازهاي آموزش و يا گسترش کنترل

 يات فراهم نمايد .عمل

  شرکت بايد بسمت کاهش اعداد سه معيار شدت، احتمال وقوع، احتمال کشف وRPN .ها حرکت کند 

 ارزیابی ریسکروش  -6

 ارزيابی ريسک از وظايف کميته اصلی می باشد و به شرح ذيل انجام می گردد.

 (1اطالعات جدول ذيل )جدول( بر اساس S و امتياز دهی )امتياز)شدت(تعيين ميزان اهميت خطر  -الف
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 (Sگروه بندی و امتیاز بندی فاکتور شدت ) – 1جدول 

 گستردگی  

 خارج از

 شرکت محدوده

 شرکت  محدوده داخل

 ناچيز کم نسبتاً زياد زياد

 پيامد/ حادثه

مربوطه فراتر از 

 محدوده

بوده بر  شرکت

منطقه جغرافيايی 

و اکوسيستم محل 

قرارگيري موثر 

 است.بوده 

/حادثه پيامد 

مربوطه در 

محدوده فراتر 

 از منطقه

قابل  شرکت

شناسايی و 

 رديابی است

/حادثه پيامد 

مربوطه در 

 محدوده

 شرکت

مربوطه قابل 

رديابی و 

شناسايی 

 است

 /حادثهپيامد 

مربوطه در 

 محدوده

واحدمرتبط 

قابل رديابی و 

شناسايی 

 ميباشد

/حادثه پيامد 

مربوطه تنها 

در محل 

ابل وقوع ق

شناسايی و 

رديابی 

 ميباشد

شدت 

 پیامد

 /حادثه

خيلی 

 زياد

انسان و  سبب مرگ

حيوانات, خسارت شديد به 

سرمايه هاي ملی 

محيطزيست, آسيب و  و

 خسارت به ساختمانها

 6يا  5 7يا  6 8يا  7 9يا  8 11

 زياد

آسيب به انسان و  سبب

حيوانات, خسارت به 

 محيط سرمايه هاي ملی و

سرمايه هاي زيست و 

جهانی)کاهش ضخامت اليه 

اوزون, انتشار گازهاي 

گلخانه اي, سبب تغيير در 

 ( و ... وضعيت آب و هوا

 5يا  4 6يا  5 7يا  6 8يا  7 9يا  8

 متوسط

بر  موضعی يا موقتی اثر

روي گياهان, خاک, آب/از 

 بين بردن منابع طبيعی

 انرژي ومصرف

 4يا  3 5يا  4 6يا  5 7يا  6 8يا  7

 کم

باعث ناراحتی و خسارت 

جزيی و بسيار خفيف براي 

 و حيوانات سالمتی انسان

 3يا  2 4يا  3 5يا  4 6يا  5 7يا  6

 1 2-3 4يا  3 5يا  4 6يا  5 ضعيف
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 .2( طبق اطالعات جدول  Oتعيين ميزان احتمال وقوع و امتياز دهی )فاکتور -ب

 (Oاحتمال وقوع )گروه بندی و امتیاز دهی فاکتور  -2جدول 

 میزان دفعات تکرار یا بروز   

 عادي-دائم
-بسيار محتمل

 عادي

غير -محتمل

 عادي

-گاهگاهی

 اضطراري
 اضطراري- بندرت

 روز يکبار 15هر  هفته اي يکبار هر دو روز يکبار چندين بار در طول روز
 يکبار در هر ماه

 )يا بيشتر از يکماه(

مدت 

زمان 

 وقوع

 بسیار طوالنی
 6يا  5 7يا  6 8يا  7 9يا  8 11

 ساعت 6بيشتر از 

 طوالنی
 5يا  4 6يا  5 7يا  6 8يا  7 9يا  8

 ساعت 6تا  4

 متوسط
 4يا  3 5يا  4 6يا  5 7يا  6 8يا  7

 ساعت 4تا  2

 کوتاه مدت
 3يا  2 4يا  3 5يا  4 6يا  5 7يا  6

 ساعت 2تا  1

 ناچیز
 1 2-3 4يا  3 5يا  4 6يا  5

 کمتر از يک ساعت

 .3جدول  ( با توجه به کنترلهاي موجود و طبق اطالعاتDکشف و کنترل خطر ) تعيين ميزان احتمال -پ

  ( D اد)ویدگروه بندی و امتیازدهی فاکتور کشف ر -3جدول 

 

احتمال  شرح امتیاز

 کشف

13 
آن را  /حادثه ناشی ازيا پيامد /خطرکه بتوان جنبه غيرممکن است با استفاده از کنترل ها و دستورالعمل هاي موجود

 شناسايی و کنترل کرد.

غير 

 ممکن

 0تا  7
آن  /حادثه ناشی ازيا پيامد /خطربراي تشخيص و کنترل جنبه احتمال کمی موجودبا استفاده از کنترل ها و دستورالعملهاي 

 وجود دارد

 کم

 6تا  4
 /حادثه ناشی ازيا پيامد /خطربراي تشخيص و کنترل  جنبه احتمال نسبی با استفاده از کنترل ها و دستورالعملهاي موجود

 آن وجود دارد

 نسبی

 3تا  2
 /حادثه ناشی ازيا پيامد /خطربراي تشخيص و کنترل  جنبه  احتمال زياد رالعملهاي موجودبا استفاده از کنترل ها و دستو

 آن وجود دارد

 زياد

1 
را شناسايی و  آن /حادثه ناشی ازيا پيامد /خطرمی توان  جنبه "حتما با استفاده از کنترل ها و دستورالعملهاي موجود

 کنترل کرد.

اطمينان 

 باال
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 به شرح زير: (RPN) محاسبه عدد اولويت ريسک -ت

RPN  =S * O * D 

توسط کميته اصلی، اعداد ريسک بصورت نزولی مرتب می گردد، بطوريکه با توجه به  RPN پس از محاسبه

بارز و غير بارز اقدام الزم انجام می شود و  /خطراتنسبت به مشخص نمودن جنبه ها (4)اطالعات جدول 

 نتايج جهت هر گونه اقدام الزم توسط رئيس تضمين کيفيت در جلسه بازنگري براي ايشان ارسال می گردد.

 

 تعیین جنبه های بازر و غیر بارز -4جدول 

سطح 

 ریسک

وضعیت 

 /خطرجنبه
 الزم اقدام

RPN= 

A بارز به باال 

 

دستورالعملها و يا انجام آموزش هاي الزم به همراه انجام با تعريف اهداف، تدوين 

پايش هاي ادواري تحت کنترل قرار گيرند. اقدامات در فرم تعريف و نتايج آن ثبت می 

 جديد محاسبه ميگردد. RPN گردد و پس از انجام اعداد

 

وجود الزام 

 قانونی

RPN= کمتر

 A از
 غير بارز

ممکن است راه حلها و يا بهبودهايی که هزينه اقدامات بيشتري مورد نياز نيست 

کمتري داشته باشند مورد مالحظه قرار بگيرند و براي حصول اطمينان از برقراري و 

 حفظ کنترلهاي موجود نياز به پايش وجود دارد.

  

... ی از قبيل مسائل تکنولوژيکی، انسانی، مالی و شرکتبر اساس منابع  A بارز يا /خطرسطح جنبه :1تبصره 

و رئيس تضمين کيفيت به مديرعامل و نماينده مديريت پيشنهاد شده که پس از تصحيح  HSEتوسط رئيس

 و تصويب آنها اجرايی می شود.

 الزامات قانونی بايستی در ارزيابی ريسک ديده شده و رعايت گردند. :2تبصره 

ت مختلف و کاهش می تواند پس از طی يک دوره زمانی مشخص و انجام اقداما شرکت : 3تبصره

 تغيير دهد. 1را از طريق مکانيزم تبصره  A ی و غيره، عددشرکتو همچنين تغيير در منابع   RPNاعداد

انجام می  شرکتيکجا و براي کل ساختمانهاي  ادارات بصورت عمليات ستادي ريسک خطرات : 4تبصره 

 شود.
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 اقدامات کنترلی و اصالحی -7

تعيين و  RPN انجام شناسايی و ارزيابی ريسک و بر حسب اقدامات کنترلی و اصالحی پس از

 اولويت بندي می شود.

 بازنگری و به روز رسانی مدیریت ریسک: -8

بازنگري نتايج حاصل اين روش اجرايی بصورت ساليانه انجام می شود. ضمناً به هنگام بازرسيهاي دوره اي و 

نيز صورت می گيرد که به نوبه خود می تواند منجر به  و خطراتجنبه ها مجدد ، شناسايیHSEمميزيهاي 

اضافه  شرکتبازنگري نتايج اين روش اجرايی گردد. شايان ذکر است در صورتيکه واحد يا فعاليت جديدي به 

يا  گردد يا تغيير در شرايط محيط کار، استقرار تجهيزات يا پرسنل صورت گيرد، حادثه زيست محيطی

مجدداً مورد  /خطراتدهد يا تغييري در قوانين و الزامات بوجود آيد، جنبه هارخ  بهداشت شغلی -ايمنی

 .شناسايی و ارزيابی قرار می گيرند
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 هب طوبرم تاعالطا يروآ عمج
تارطخ / اه هبنج

هوقلاب تارطخ /اه هبنج دوجو نييعت

رطخ / هبنج ره تارثا یسررب

رطخ /هبنجره للع نييعت

یلرتنک ياهدنيارف ندرک کچ

هثداح / دمايپ فشک لامتحا خرن نتفاي

 RPN  هبساحم

 تماخو خرن نتفاي
هثداح / دمايپ

تسا زاين حالصا ايآ

يداهنشيپ یحالصا مادقا

فياظو و تيلوئسم نييعت

یحالصا مادقا قبط دنيارف حيحصت شرازگ

 لامتحا خرن نتفاي
هثداح / دمايپ عوقو

ريخ

هلب

 

 

 فلوچارت محاسبه، ارزیابی و مدیریت ریسک -1شکل

 

 


