بسمه تعالی

راهنمای معرفی پروژه
نشان تعالی سالمت ،ایمنی و محیطزیست ()HSE

 #همیشه خبر میکند

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

راهنمای تکمیل فرم معرفی پروژه
سازمانهای متقاضی پس از تکمیل فرم ثبتنام و دریافت نام کاربری و رمز عبور با انتخاب گزینه ورود خواهند توانست
وارد محیط نرم افزار شده و نسبت به معرفی پروژههای مد نظر سازمان ،جهت انجام فرآیند ارزیابی اقدام نمایند.
برای این منظور سازمان میبایست با استفاده از منوی داشبورد در صفحه اختصاصی خود نسبت به انتخاب گزینه لیست
پروژهها اقدام نموده و در زیر صفحه مربوطه با استفاده از گزینه افزودن پروژه نسبت به معرفی کامل پروژه و ثبت شرایط و
اطالعات مورد نیاز اهتمام ورزد.
از آنجایی که تعیین کالس سازمان (سطح اهمیت) و همچنین تعیین هزینه ارزیابی و صدور فاکتور برمبنای اطالعات وارد
شده در این فرم صورت میپذیرد لذا تکمیل دقیق آن با استفاده از اطالعات و دادههای نهایی از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
در "فرم معرفی پروژه" سازمان نسبت به تکمیل سلولهای پیشبینی شده مطابق با توضیحات مندرج در ذیل اقدام
مینماید.
 .1نام پروژه :نام کامل پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه در انطباق کامل با اسناد ثبتی در این بخش ذکر میگردد( .مثال:
احداث تونل البرز ،قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال)
 .2نام انگلیسی پروژه :عنوان درج شده در این بخش میبایست در انطباق کامل با بخش قبل (مورد  )1باشد .الزم به ذکر
است که مسئولیت ثبت اشتباه نام پروژه به واسطه درج بر روی گواهینامه و تندیس بر عهده سازمان خواهد بود.
 .3استان :استان محل استقرار پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه از بین گزینههای تعریف شده در این بخش انتخاب
میگردد.
 .4شهر :پس از انتخاب استان محل استقرار پروژه ،در این بخش نسبت به انتخاب شهر محل استقرار پروژه  /شرکت /
کارگاه  /کارخانه اقدام میگردد.
 .5آدرس :آدرس دقیق محل استقرار پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه در این بخش ذکر میگردد .این آدرس میبایست
در انطباق کامل با آدرس پستی سازمان باشد.
 .6فاصله از مراکز حساس :منظور از مراکز حساس در این بخش سکونتگاهها ،پارکهای ملی ،مناطق حفاظت شده،
رودخانههای دائمی و فصلی ،منابع آب زیرزمینی و دریاچهها میباشد که میبایست فاصله محل استقرار پروژه  /شرکت
 /کارگاه  /کارخانه از این مراکز تعیین و در مقیاس متر ثبت گردد.
 .7گروه  10گانه :ارائه خدمات در مدل نشان تعالی  HSEدر قالب  10گروه کلی صورت میپذیرد .سازمان متقاضی با
انتخاب گروه فعالیتی خود نسبت به تعیین رسته رقابتی خود اقدام مینماید الزم به ذکر است که گروه انتخاب شده
در این بخش میبایست در تطابق کامل با فعالیتهای سازمانی ذکر شده در فرم ثبتنام باشد .در صورتی که نوع پروژه
یا رسته خدماتی سازمان بهگونهای باشد که امکان انتخاب بین دو یا چند گروه وجود داشته باشد ،سازمان متقاضی با
توجه به رسته رقابتی مورد نظر نسبت به انتخاب یکی از گروههای پیشبینی شده اقدام مینماید( .مثال :کارگاه تولید
مصالح ساختمانی – مشترک در بین گروههای تولیدی و خدماتی  /ساخت و ساز ،عمران و راه)
 .8نوع پروژه :با توجه به نوع پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه معرفی شده ،سازمان متقاضی میبایست نسبت به انتخاب
ماهیت و نوع فعالیت آن از بین گزینههای تعریف شده (پروژه محور  /تولیدی  /خدماتی) اقدام نماید .از این بخش
جهت تعریف سرانه تولید  /مبلغ قرارداد ساالنه استفاده میگردد .الزم به ذکر است با انتخاب هر گزینه گزینههای
غیرمرتبط حذف خواهد شد.
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 .9مدت پروژه :در این بخش سازمانهای پروژه محور نسبت به ثبت مدت زمان پیشبینی شده جهت تکمیل پروژه مطابق
با اسناد قرارداد در مقیاس ماه اقدام مینمایند.
 .10مبلغ قرارداد :در این بخش سازمانهای پروژه محور نسبت به ثبت مبلغ قرارداد جهت تکمیل پروژه مطابق با اسناد
قرارداد در مقیاس تومان اقدام مینمایند.
 .11واحد میزان تولید :در این بخش سازمانهای تولیدی با توجه به نوع محصول و مقیاس سنجش آن نسبت به انتخاب
سنجه مناسب از بین گزینههای تعریف شده (کمی  /کیفی) اقدام مینماید.
 .12سرانه تولید ساالنه :سازمانهای تولیدی با توجه به میزان تولید (کلیه محصوالت تولیدی) و همچنین ارزش هر واحد
(کمی  /کیفی) محصول ،نسبت به محاسبه و درج سرانه تولید ساالنه در مقیاس تومان اقدام مینمایند.
 .13درآمد ساالنه :سازمانهای خدماتی با توجه به ارزش خدمت و همچنین تعداد کل خدمات ارائه شده در سال نسبت
به محاسبه و درج درآمد ساالنه در مقیاس تومان اقدام مینمایند.
 .14مساحت زیربنا :سازمان متقاضی در این بخش میبایست نسبت به محاسبه و تعیین فضای کاری  /مساحت زیربنای
پروژه معرفی شده (دامنه مورد ارزیابی) در مقیاس مترمربع اقدام نمایند.
 .15نوع و میزان مواد اولیه :سازمان نسبت به معرفی کلیه مواد اولیه مصرفی در پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه که دارای
تأثیر مستقیم  /غیرمستقیم بر محیط زیست بوده ،اقدام مینماید
 .16میزان مصرف سوخت (گازوییل  /گاز  /بنزین) :سازمان نسبت به تخمین و محاسبه میزان مصرف سوخت در پروژه /
شرکت  /کارگاه  /کارخانه در مقیاس مترمکعب بر ساعت  /لیتر بر ساعت اقدام مینماید.
 .17نحوه تأمین آب :چگونگی تأمین آب برای کلیه مصارف سازمان شامل آشامیدن ،شستشو ،فرآوری محصول ،ساخت و
ساز و غیره در صورت تأمین از طریق منابع مجزا در این بخش بهصورت تفکیک شده معرفی میگردد( .مثال :استفاده
از آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه و قنات  /استفاده از تانکر  /استفاده از آبلولهکشی شهری و یا ترکیبی از موارد
مذکور)
 .18تجهیزات و ماشین آالت ویژه :کلیه ماشین آالت و تجهیزاتی که با واسطه ماهیت فعالیت سازمان و نوع پروژه مورد
استفاده قرار میگیرد در این بخش ذکر خواهد شد( .مثال :دستگاه حفاری )TBM
 .19سیستمها و نرمافزارهای ویژه :کلیه اتوماسیونها و نرمافزارهای مرتبط با  HSEکه در پروژه  /شرکت  /کارگاه  /کارخانه
معرفی شده جهت ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرد ،در این بخش ذکر خواهد شد( .مثال :نرم افزار )PHAST
 .20تعداد پرسنل :تعداد پرسنل مشغول به کار – رسمی  /قراردادی  /پیمانی  -در کل محدوده فعالیت سازمان در این
بخش ذکر میگردد( .مثال 700 :نفر)
 .21تعداد شیفتهای کاری  :در صورت اجرای فعالیت بیش از یک شیفت و یا تعریف اضافهکاری اجباری موارد مذکور در
این بخش درج میگردد.
سازمان متقاضی می تواند پس از تکمیل فرم مذکور تا قبل از پرداخت فاکتور صادره نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نماید
بدیهی است ،با توجه به تأثیرگذار بودن موارد مندرج در تخمین مبلغ ارزیابی ،پس از پرداخت فاکتور و ایجاد دسترسی جهت
تکمیل فرآیند خودارزیابی هرگونه تغییر در اطالعات فرم معرفی پروژه مقدور نمیباشد.
با آرزوی موفقیت
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