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 H : Health   بهداشت– S : Safety     ایمنی–  E : Environment     : كه متولی و عهده محیط زیست

 .دار كلیه مسائل مربوط به بهداشت كار ، صنعتی و محیط ، ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست می باشد 

با هم مطرح شده اند و هر جا كه ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و  ۵۸۸۱بهداشت و ایمنی از سال 

محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقالب صنعتی به دالیل افزایش آمار مرگ كارگران مطرح 

ه گردید. مسائل محیط زیست نیز بعد از انقالب صنعتی به وجود آمد و به شکل حادی مطرح گردید. همچنین ب

دلیل شرایط و سنگینی كار درمعادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از كار در میان كارگران بحث 

بهداشت نیز مطرح گردیدو در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه كشف گردید.یعنی پی بردند كه وقتی 

بیماری ها نیز افزایش می یابد و اینها به كارگری بیمار شود حادثه می آفریند یا اینکه دچار حادثه می شود یا 

  .گونه ای به یکدیگر متصل هستند

                                             

 

تصویب شده است بخشی تحت  ۵۷۹۱به جهت اهمیت این موضوع می بینیم كه در قانون كار آمریکا كه در سال 

عنوان ))رایت تونو(( گنجانده شده است كه بر حق كاركنان و كارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکالت 

محیط كارشان تصریح دارد. این مساله یکی از حقوق كاركنان است و باید توسط كارفرمایان به آگاهی آنان برسد 

است در او ایجاد می شود و   HSEصورت موضوع تعهد كه از الزاماتتا بدانند در چه محیطی كار كنند و در این 

 .می تواند به عنوان یک همکار و همراه به شما كمک كند

، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت كنترل خود در می آورد. به  HSE در حقیقت

شده كه هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی  ،مواردی گنجانده HSE عبارت دیگر در هر كدام از شاخه های

 .می باشد كه در زیر به آنها اشاره می شود
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 ای¬درپروژه های مختلف كه شامل بهداشت عمومی )فردی( بهداشت محیط و بهداشت حرفه (H)  :بهداشت

 محیط بهداشت شود، می مربوط افراد مجموعه سالمت به فردی بهداشت. باشد¬می اهمیت حائز شود می

 .شود می شغلی آنالیزهای سری یک شامل ای حرفه بهداشت و گیرد می بر در را پروژه پیرامون

                                                
درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد كه در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است  (S)  :ایمنی

ایمنی در پروژه ها ، مسائل گسترده ای مطرح می شود كه خود شامل چند منجر به حوادثی شود.در زمینه 

دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات می باشد كه خود شامل حفاری، كار در ارتفاع، جوشکاری و 

انبار، است كه شامل ایمنی . دسته دوم مربوط به ایمنی در پروژه ها باشد می …برشکاری، ایمنی ماشین آالت و

 ها پروژه در اشخاص ایمنی شامل سوم دسته و. باشد می …حریق، محصورسازی، عالئم هشداردهنده و  مدیریت

 .است فردی حفاظت تجهیزات از استفاده شامل باشدكه می
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محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا، خاک، آب می باشد كه بسته  (E)  :محیط زیست

منبع آالیندگی نوع آالینده متفاوت می باشد. در پروژه های عمرانی آلودگیهای منتشره بیشتر شامل به نوع 

آلودگی خاک از طریق انتشار مواد نفتی مثل گازوئیل كه جهت سوخت ماشین آالت بکار می رود می باشد، كه 

وكربن نسوخته از اگزوز ماشین از منبع نگهدارنده نشت می كند و یا آلودگی هوا از طریق انتشار گازهای هیدر

 درحفاریهای تکنولوژی پیشرفت به توجه با ضمن در. باشد¬می نگهداری و تعمیر به نیاز كه باشد¬آالت می

شهری  مناطق در صوتی آلودگی باعث كه شود¬می استفاده پیشرفته تجهیزات از مختلف فعالیتهای و عمرانی

 .میگردد
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در  (Environment) ستو محیط زی (Safety) ، ایمنی (Health) و نوین سه عامل سالمتبررسی علمی 

انجام كلیه پروژه های عمرانی، معدنی و نفت و گاز كه هم اكنون جزئی جداناپذیر از پروژه ها در دنیا محسوب 

خود نگرفته است، از می شوند ولی در كشورهای در حال توسعه تنها جنبه انتخاب دارند و هنوز صورت قانون به 

اهداف همایش می باشد. در حقیقت با برگزاری كنفرانسی با ابعاد بین المللی و آشنایی با تحقیقات صورت گرفته 

در كشور را سنجید و در صورت لزوم برای كاهش هزینه اتفاقات توسط  HSE در جهان، می توان حجم نیاز به

 .تی هستند، تبدیل به ضابطه و قانونی جامع گرددكارفرمایان كه اغلب ادارات و سازمان های دول

 

 


