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آدرس دبیرخانه :تهران ،خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد) ،خیابان  ،54پالک 14
تلفن88030995 :

راهنمای ثبت نام نشان تعالی HSE
امروزه در فضای کسبوکار ،عواملی چون سرعت و حجم باالی اطالعات ،پیشرفت فنآوری ،تنوع انتظارات ذینفعان و میزان
رقابت سازمانها از یکسو و از سوی دیگر پیچیدگی فرآیندهای کاری ،تغییرات پیدرپی ،محدودیت منابع و حوادث روزافزون
جوامع صنعتی ،شهری و اجتماعی منتج از آن ،مسبب بروز احساس نیاز در جهت وضع معیارهای تعیینکننده جایگاه سازمان،
در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه و برنامهریزی بر اساس نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها بهویژه در مورد مسائل
بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی شده است.
فقدان یک روش کارآمد جهت نظارت ،ارزیابی و بهبود سیستمهای مدیریت سالمت ،ایمنی و محیطزیست سبب کاهش
کارایی سازمانها ،عدم رشد دانش و توانمندیهای سازمانی ،عدم شناخت و استفاده مفید از تجربیات موفق سایر سازمانها و
درنهایت عدم شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان خواهد شد.
امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیهبر مدلهای گوناگون در حوزههای مختلف طرحهای تعالی را در سطوح ملی و منطقهای
تعریف نموده اند که بهبود سازمانی ،افزایش انطباق با الزامات قانونی ،افزایش اثربخشی فرآیندهای کاری ،کاهش حوادث و ارتقاء
سطح رضایت شغلی و اعتباری صنفی را به همراه دارد.
مدل نشان تعالی  HSEبهعنوان یک طرح نوآور و کاربردی در حوزه  HSEبهواسطه بهرهمندی از پشتوانه علمی بسیار
چشمگیر خود ،مدیران و رهبران سازمانها را قادر میسازد تا دانش و تجارب کاری خود را با یک نگرش سیستمی همراستا
نموده و در جهت تعالی و سرآمدی سازمان متبوعه گام بردارند.
دبیرخانه نشان تعالی  HSEضمن تشکر از آن سازمان محترم به واسطه حسن انتخاب صورت گرفته ،امید دارد تا بتواند
قدمی هر چند کوچک در جهت ارتقاء عملکرد صنایع و حفظ سرمایههای انسانی برداشته و افتخار همراهی شما را در سالیان
متمادی دارا باشد.
این سند با هدف تسهیل فرآیند ثبت اطالعات و کسب نتایج صحیح در تعیین کالس سازمان متبوعه تدوین شده بدیهی
است ب روز هر گونه مشکل برگرفته از عدم توجه کافی به موارد درج شده در این سند برعهده سازمان متقاضی خواهد بود.
سازمان متقاضی پس از ورود به سایت دبیرخانه نشان تعالی  HSEاز طریق گزینه ثبت نام اقدام به تکمیل فرم ثبت نام
مینماید .الزم به ذکر است سازمانهای که از قبل اقدام به ثبت نام نمودهاند نیازی به تکمیل این مرحله نداشته و با نام کاربری
و رمز عبور دریافتی میتوانند با استفاده از گزینه ورود مستقیماً وارد نرم افزار شوند.
در صفحه کاری نخست با عنوان "فرم ثبت نام" کاربر نسبت به تکمیل سلولهای خالی پیشبینی شده در جداول اقدام
مینماید.
 .1اطالعات اولیه :در این بخش سازمان نسبت به تکمیل نام کامل سازمان و شهرت آن (مثال :مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران – مپنا)؛ نام کامل مدیریت ارشد  /مدیرعامل (مثال :عبدالحسین تاجبخش)؛ تعداد پرسنل مشغول به
کار – رسمی  /قراردادی  -در کل محدوده فعالیت سازمان  -پرسنل پیمانی در این بخش محاسبه نمیگردد ( -مثال:
 700نفر) و در نهایت زمینه فعالیت سازمان اقدام میگردد .با توجه به تعدد فعالیت برخی از سازمانها (پروژه محور)
ذکر صنایع اصلی و شاخه فعالیت ضرورت خواهد داشت .پروژههای معرفی  /ثبت شده در مرحلهی بعد میبایست در
چارچوب فعالیتهای ذکر شده در این بخش قرار داشته باشد( .مثال :راه ،مسکن و شهرسازی – احداث تونل  /انبوه
سازی و )...
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 .2نوع و درصد مالکیت سازمان :در این بخش نوع سازمان و وابستگی آن در قالب سه گروه دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی
از طریق انتخاب گزینه از منوی آبشاری مشخص میشود .نوع سهام شرکت نیز مشابه مورد قبل در قالب سه گروه
عام ،خاص و مسئولیت محدود با استفاده از منوی آبشاری تعیین میگردد .در صورتی که سازمان متبوعه دارای منشاء
برون مرزی (غیر ایرانی) بوده؛ این مورد از طریق عالمتدار کردن گزینه مربوطه اعالم میگردد.
 .3دفتر مرکزی :در این بخش استان و شهر محل استقرار دفتر مرکزی سازمان از منوی آبشاری انتخاب میشود .آدرس
محل دقیق دفتر مرکزی (آدرس پستی) به همراه شماره (های) تماس مستقیم  /فاکس سازمان به انضمام کد شهر در
سلولهای پیش بینی شده درج گردیده و در نهایت در صورت برخورداری از سایت اینترنتی نسبت به درج آدرس
الکترونیک اقدام میشود( .مثال)www.hseawards.com :
 .4مشخصات نماینده  /رابط سازمان :نام و نام خانوادگی کامل نماینده سازمان به همراه پست  /سمت سازمانی و شماره-
های تماس نماینده در این بخش درج می شود .الزم به ذکر است که نماینده معرفی شده در این بخش میبایست از
آگاهی مناسبی نسبت به موارد مرتبط  HSEبرخوردار بوده و توانایی انجام هماهنگیهای الزم و پاسخگویی به
کارشناسان بخش پشتیبانی و فنی را دارا باشد .درج پست الکترونیک شخصی  /شرکتی نماینده سازمان جهت ارسال
مستندات و صدور فراخوانهای آتی ضرورت خواهد داشت( .مثال)sheyvani.ar@auc.com :
* مشخصات نماینده  /رابط سازمان پس از تکمیل فرم ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور ،از طریق منوی پروفایل قابل
ویرایش خواهد بود.
 .5در این مرحله سازمان میبایست نسبت به بارگذاری مستندات درخواستی (لوگوی سازمان ،نمودار سازمانی و واحدهای
عملیاتی ،گواهینامههای صالحیت ایمنی و سیستمهای مدیریت  )HSEاقدام نماید .باید توجه داشت که حجم فایل-
های بارگذاری شده در هر باکس نباید بیش از  4مگابایت باشد و در صورت نیاز به ارسال چند فایل میبایست نسبت
به یکپارچه سازی آن در قالب فایل فشرده ( )RAR / ZIP / PDFاقدام نمود.
* لوگوی سازمان نیز همانند مشخصات نماینده  /رابط سازمان پس از تکمیل فرم ثبت نام از طریق منوی پروفایل قابل ویرایش
خواهد بود.
** مقصود از گواهینامه سیستمهای مدیریت  HSEگواهینامههای نظیر  IOSH ،NEBOSH ،ISOو  ...میباشد که از سوی
سازمانهای معتبر گواهینامه دهنده1صادر شده که از نظر تاریخ نیز دارای اعتبار است .در این بخش گواهینامههای صادره برای
سازمان مدنظر بوده و گواهینامههای شخصی مد نظر قرار نمیگیرد.
*** سایر گواهینامههای مرتبط با  HSEکه در دسته فوق جای نمیگیرد بهصورت مجزا در کادر پیشبینی شده برای آن
میبایست بارگذاری گردد( .مثال :گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران)
در نهایت صحت کلیه اطالعات وارده از طریق عالمت گذاری گزینه مربوطه توسط نماینده سازمان تصدیق شده و نسبت
به ثبت اطالعات اقدام میگردد .پس از ثبت موفق داده ها پیغامی با همین مضمون برای کاربر نمایش داده شده و نام کاربری و
رمز عبور در اختیار سازمان قرار میگیرد.
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سازمان میتواند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور از طریق انتخاب گزینه ورود وارد نرم افزار شده و نسبت به تکمیل
فرآیند ثبتنام (معرفی مشخصات پروژه [ها] و تسویه فاکتور) اقدامات الزم را مبذول نماید.

با آرزوی موفقیت

