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  واحد  ضرورت HSE سازمان  برای 

کنند که هدف مشخصی را دنبال نمایند، قدرت تحلیل مسائل سازمانی را دارا  با این مفهوم که اجزا یک سازمان کلیتی را ایجاد می  تفکر سیستمی)نظام مند(

بعنوان محور    مدیران کیفیتحدی است که تفکر سیتمی قدرت پاسخگویی شناسائی و حل مسئله را ندارد. به همین دلیل است نقش  ه . پیچیدگی سازمان ب نیست

 موفقیت سازمان روز به روز کم رنگ تر  می گردد.

ابعاد گوناگون اقتصادی،    نسبت به  تاخواهد  عنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می هب  "مسئولیت پذیری"در همین راستاست که  

 پذیر باشد. مسئولیت   شهای رد کمحیطی و اجتماعی رفتار و عملزیست 

هداشت،  ب  زیست،محیط   ،جامعه   ت نسبت به مشتریان،ی لکند. مسئوبنا می   "پذیریمسئولیت "بر اساس چنین رویکردی سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای  

 پذیری آنان تضمین خواهد نمود. سازمان. موفقیت پایدار سازمان را مسئولیت   ذینفعانبعبارتی  ،    ..و.  سالمت

ها و  رنگتری را ایفا خواهند نمود و نقش بخش دهند نقش کم مدیران کیفیت که عموما مشتری محور را توسعه می   برای موفقیت پایدار،  در چنین بستری

 تر خواهد بود. پر رنگ   HSEواحدهای دیگری از قبیل  

مدلی    HSEاست. نشان بلوغ    "پذیری مسئولیت "ی برای مدیریت عملکرد سازمان با تمرکز بر  مدیریتبدین منظور سازمان نیازمند فنون، ابزار و مدل های جدید

 .است  سازماناقتصاد همگرا با  زیست  در حوزه های ایمنی، بهداشت محیط، محیط   "پذیریمسئولیت "نوین برای توسعه  

 

  نشان بلوغ چیستیHSE   

انسانی،محیط    سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع  HSEمدیریت عملکرد بخش یا واحد یک مدل مدیریتی برای    "HSEنشان بلوغ    "

   .است  همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان  ،زیست، جامعه

 ت.  نکته راهنما اس   110زیر معیار و    20معیار،    7است. این مدل دارای  نتایج      متشکل از دو بخش توانا ساز و    "HSEنشان بلوغ    "

 

 

 

 !باید بدانند HSEکارشناسان آنچه که مدیران و



 

 

 

 وزن  معیار 

 150 تشخیص 

 100 خط مشی و راهبرد 

 100 برنامه ریزی 

 150 اجرا 

 200 پایش و کنترل

 150 نتایج ایمنی و بهداشت محیط 

 150 نتایج زیست محیطی 

 1000 جمع 

 

 

  مدل نشان بلوغ جاری سازی اهداف و نتایج مورد انتظار ازHSE   

 : جاری سازی این مدل به سازمان کمک خواهد نمود تا

 را شناسائی و بهبود ایجاد نماید.   HSE ،پایش و کنترل در دامنه ، اجراراهبردی و عملیاتی  برنامه ریزی  تعهد سازمانی،  بلوغ موجود در تشخیص، •

 سازمان را اندازه گیری و تحلیل نماید.   HSEعملکرد مدیریت بخش   •

 گردد.   میزان مسئولیت پذیری سازمان نسبت به: منابع انسانی،جامعه، محیط زیست هماهنگ با مدیریت مالی و اقتصادی سازمان تحت کنترل •

 به یک قدرت تصمیم ساز و تصمیم گیر در ایجاد مزیت رقابتی بدل گردد.  HSEمدیریت   •

 برای دستیابی به اهداف سازمانی به بلوغ الزم دست یابد.   HSEبخش   •

 

  نشان بلوغ    توسعهفرایندHSE   

 HSEانجام خود ارزیابی بر ساس مدل نشان بلوغ •

 شناسائی فرصت های بهبود و نقاط قوت  •

 تعیین پروژه های بهبود  •

 آماده سازی برای ارزیابیو    ارائه اظهارنامه •

 انجام ارزیابی شخص ثالث  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE 

 است.  LeTCو برای نتایج   ADL برای معیارهای توانا ساز    HSE منطق ارزیابی نشان بلوغ 

A  رویکرد : Approach 

  و  فرایندهاهماهنگی با  ، مطلوب بودن)شناسائی شده  روش دستیابی به نکته راهنمای مدل، شایستگی)منطقی بودن( روششناسائی مصادیقی برای وجود  

 فرهنگ سازمانی( روش و تکرار پذیر بودن روش.   

D  جاری سازی :Deployment 

 شده و از خواسته نکته راهنما حمایت می نماید. رویکرد شناسائی شده در کل سازمان و یا بخش های مرتبط جاری  

L یادگیری : Learning   

 رویکرد شناسائی شده، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد و یادگیری حاصل می گردد.

Le سطح : Level 

 سطح فعلی عملکرد خواسته شده از سوی مدل قابل شناسائی است. 

T  :  روندTrend 

 ازمانی فعلی و آتی قابل ردیابی است.   روندمثبت که همسو با اهداف س 

C مقایسه : Comparison  

 نتایج کسب شده با اهداف، استانداردها، رهبران صنعت و متوسط صنعت مقایسه می گردد.   

 

   منطق تهیه اظهارنامه 

 بر اساس ارائه آدرس از مصادیق تهیه می گردد.    HSEمنطق ارزیابی نشان بلوغ  

 

 

 

 

 

 

Level  درصد پوشش نتایج  درصد پوشش تواناسازها  سطح بلوغ  

Initial   15 25 آغازین 

Growing   25 40 در حال رشد 

Developed   50 70 رشد یافته 

Mature   70 90 بالغ 



 

 

 برنامه علمی و اجرائی :

 ارائه ساعت موضوع ردیف 

 مدیریت سبز  2

 شاخصها و معیارها 

00:11الی    00:9  رییس انجمن مدیریت سبز ایران 

30:11الی   00:11 پذیرایی و کار گروهی 3  

30:12الی   30:11 محاسبه ردپای کربن  4   

30:13الی    30:12 ناهار و نماز  5  

HSEرویکرد اقتصادی به مدیریت 6 سازمان    30:14الی 30:13    

 

 

 

 


