تبریخ ایذُ1391/08/20:

فرم ایده های خالقانه

ضوبرُ ایذُ:
صفحِ  1از 1

عٌَاى ایذُ

تطكيل ٍاحذ ( رٍاًطٌبسي صٌعتي ٍ سبزهبًي ) در ادارات ایوٌي  HSEدر سطَح
عوليبتي ٍ سبزهبًي
هخبطب اصلي در ٍزارت ًفت

هخبطب ایذُ

ٍزارت ًفت

هخبطببى دیگر

پيطٌْبد دٌّذُ

هذیر کل ایوٌي ٍ بْذاضت ٍ HSEزارت ًفت  ،هذیراى ارضذ ) 4 (HSEضرکت اصلي زیر هجوَعِ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
سوت سبزهبًي

مشاور محترم مقام وزارت در امور ايمني و بازرسي،هطبٍر هحترم ٍزیر در اهَر ًيرٍی اًسبًي

حبهذ اکبری

کبرهٌذ

بب تَجِ ٍ دیذ علوي بِ

ًبم ضرکت
پست الكترًٍيک

ٍزارت ًفت
Hamed1879akbari@yahoo.com

سيستن هذیریت ایوٌي ٍ بْذاضت ،بِ

اّويت ضٌبسبیي خطرات ٍ

پيطگيری ازحَادث ٍ ًقص بسيبر پر رًگ ًيرٍی اًسبًي بِ عٌَاى عَاهل اجرایي ایي سيستن
بيبى هسئلِ
ٍ چبلص هَجَد

هذیریتي هي رسين  .هتبسفبًِ ًبَد کبرضٌبسبى (رٍاًطٌبسي صٌعتي ٍ سبزهبًي ) در سطح
ادارات ایوٌي حلقِ گهطذُ ایي است برای تذٍیي  ،تكويل ٍاجرای یک خط هطي ٍ رٍش
اجرایي علوي بب در ًظر گرفتي توبهي

هتغيرّب ٍ عَاهل تبحيرگسار بر رٍی ًيرٍی اًسبًي در

سبزهبى ٍ پرٍشُ هربَطِ ...
طرح هَرد ًظر بِ کبرگيری ( رٍاًطٌبسبى صٌعتي ٍ سبزهبًي ) در ادارات ایوٌي در هراحل ٍ
هٌبطق هختلف هيببضذ .ایي هتخصصبى بب دارا بَدى دیذ کبرضٌبسي ٍ تَاًبیي تجسیِ ٍ تحليل
دقيق هعضالت ٍ هطكالت فردی ٍ سبزهبًي افراد هجوَعِ ،هي تَاًٌذ فرایٌذ استقرار رفتبر
سبزهبًي ایوي را فراّن ًوبیٌذ  .فرٌّگ سبزهبًي را هستحكن ًوَدُ ٍ زهيٌِ سبز کبر تيوي ٍ
گرٍّي در سبزهبى هَرد ىظر ببضٌذ .
ضرح
پيطٌْبد بْبَد

(هطكلي کِ ّن اکٌَى بِ راحتي در هراکس صٌعتي

ٍ سبزهبًي قببل هالحظِ هي ببضذ team

)work
ضٌبسبیي خطرات ٍ بررسي حَادحي کِ هٌطب آًْب خطبی اًسبًي بَدُ هٌطقي است کِ بب
ّوكبری ایي هتخصصبى هَرد هطبلعِ ،تجسیِ ٍ تحليل ٍ آسيب ضٌبسي قرار گيرد چرا کِ ایي
کبرضٌبسبى دیذ دقيق تری ًسبت بِ هببحج رٍاًطٌبختي دارًذ ٍ ...
اهيذ ٍارم بب دیذ علوي ٍ دقيق بررسي ٍ دستَرات الزم صبدر گردد
بِ اهيذ آببداًي کطَر عسیسهبى ایراى ٍ اعتالی رٍز افسٍى صٌعت ًفت

