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Abstract    
 
Background and aims: Performance assessment and performance indicators have a great importance in 
all aspects of life. These indicators can determine appropriate responses for improvement. In the past, 
the safety and health performance of organizations was measured using some indicators from the USA 
Occupational Health and Safety Administration (OSHA) such as the Rate of Recorded Injuries, the Rate 
of Lost Days, the Rate of Workers' Complaints, etc. Although safety and health improvements or 
weaknesses are cleared by the OSHA indicators, improvement procedures are a missing part. An 
organization is conducting safety and health measures to control health and safety risks. Safety 
performance indicators are divided into two main categories: the leading and the lagging indicators. The 
leading indicators are the organization's actions for predicting and preventing incidents and accidents 
before they occur, while the lagging indicators measure the organization's performance after the 
occurrence of the accidents to reduce its consequences. Sustainable urban development is a high-profile 
goal, and its realization in metropolitan areas requires the use of efficient management practices and 
extensive planning. The extent and complexity of urban issues and the urban ever- increasing 
development have made urban management a difficult task. In addition to issues such as transportation, 
urban planning and management is one of the important factors that has a main influence on urban 
constructive factors. The Integrated Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS), 
by providing the appropriate structure and model, manages all these policies and plans, and, in addition 
to creating a specific order in the implementation of these programs, it helps to centralize costs and 
improve the economic status of the organization and the achievement of sustainable urban development. 
Measuring the performance of an organization in the HSE field is a precondition for continuous 
improvement. Different organizations and industries need to design performance measurement indicators 
to assess and monitor the performance of the HSE management system. Determining the performance 
assessment indicators of HSE in addition to measuring the management system performance can lead to 
systematic identification of improvement points and reduction of HSE related risk factors and ultimately 
lead to increased organizational productivity.   
Although there are some retrospective and prospective HSE performance assessment indicators, but 
these indicators are almost result-oriented and cannot measure the creation and institutionalization of 
processes related to the seven components of the health, safety and environmental management system. 
What matters here is to create an appropriate method with sufficient accuracy to determine the 
effectiveness of the system. This research, while introducing an innovative model for quantitative 
ranking of different municipal areas of metropolitans according to the HSE performance assessment 
using AHP technique, is to determine the key indicators of urban HSE performance assessment.  
Methods: This descriptive-applied study was conducted in four steps. Step 1: Selecting HSE 
Performance Measurement Indicators and Urban Management. In the first step, a variety of safety and 
health management systems (HSE-MS, OHSAS 18001, ISO 14001, etc.), a variety of existing national 
and international health and safety assessment methods, guidelines, and requirements for safety and 
health management systems for determining the performance measurement indicators were studied. At 
this step, through the field visits of the different areas of the municipality and observing work processes, 
interviewing and organizing various meetings with HSE managers and experts, and studying documents, 
the HSE performance assessment indicators were categorized to three areas including process-oriented, 
result-oriented and urban management. Step 2: Selecting the components of the performance monitoring 
system: The findings suggest that the use of a systematic approach in different domains, in addition to 
integrating activities, has improved efficiency and effectiveness and increased operational efficiency. 
Accordingly, many organizations have set up various health, safety and environmental management 
systems as the basis of operations. The use of the main components of an integrated management system 
to identify weaknesses or strengths of the system is one of the effective measures of performance. At this 
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step, after determining the assessment axes, the performance assessment components were identified for 
each of the performance monitoring axes. 
Step 3: Development of Urban HSE Performance Assessment Indicators: At this step, the indicators for 
assessing the performance of the urban HSE management system were determined based on the 
components of each of the performance monitoring axes. According to the main components, the HSE 
management system included 18 components such as commitment and leadership, policy, resources, etc. 
Also, in the urban management part 6 components including economic sustainability, social 
sustainability, architecture and urbanization, demographics, political, legal, and industrial were 
considered. Indicators related to the result performance were also developed based on the components of 
the HSE performance output monitoring system in the six areas including safety, health, environment, 
education, culture and HSE of citizenship. Step 4: Select Key Performance Indicators: To create an 
effective HSE-MS performance measurement method, it is necessary to reduce the number of LPIs to 
fewer or the most important KPIs. This means that among the existing indicators, the best and most 
important indicators are selected based on the considered criteria. At this step, key performance 
indicators were selected from all the extracted indicators based on the elements of the HSE management 
system using the AHP method. All indicators were compared in pairs and each of them was prioritized 
as a number between 1-9, 1 as the lowest priority and 9 as the most. Couple comparisons were 
conducted based on SMART criteria and expert’s opinion. In this study, the paired comparison of axes 
and performance indicators and determining the weight vector of the indicators was performed using 
Expert Choice11 software.  
Results: In addition to examining the HSE management systems deployed in the municipalities, as well 
as using previous studies, the axes and indicators for assessing the performance of the urban HSE 
management system were determined. Of the 30 components and 155 indicators of performance 
assessment, 18 components and 98 indicators were related to monitoring of management system of HSE 
based on the seven elements and sub elements of the Health, Safety and Environment Management 
System (HSE-MS). Performance output and urban management axes with 40 and 17 indicators, 
respectively, had a smaller share of the total indicators developed. Among the process-oriented 
performance axes, the commitment and leadership axes (0.198) and the HSE records of occupations 
(0.016) had the highest and lowest weight, respectively. The safety components (0.247) and training 
(0.150) had the highest and lowest weight in the result-oriented performance axes respectively and 
economic sustainability (0.301) and architecture and urban planning (0.122) had the highest and lowest 
weight among the urban management functional axes, respectively. After weighting the indicators for 
measuring performance, 70 indicators that had the highest weight were selected as key performance 
indicators. Of the 70 indicators, 47, 16 and 7 indicators are related to the HSE process, the result and 
urban management, respectively. Among the functional sub-axes of the HSE process, accident 
management, inspection, and audit each with five key performance indicators, had the highest 
measurement index compared to other HSE process sub axes. In the functional axis of the HSE result, 
the sub-axes of ecology with 4 key performance indicators and the sub-axes of safety and health, each 
with 3 indicators, had the highest number of indicators. In the urban management axis, sub-axes of 
socio-cultural and architecture and urbanism, each with two key performance indicators, had 4 indicators 
of the total 70 selected key performance indicators. 
Conclusion: The determination of HSE performance indicators in addition to the components of the 
HSE management system should be performed based on the type of macro-management structure and 
other influential parameters of the organization. The study of the municipal management structure shows 
that the extracted indicators based on the components of the HSE management system alone cannot 
cover the urban HSE performance because of factors such as economic sustainability, socio-cultural, 
demographic, architectural, urban, and industrial-industrial criteria that can significantly affect the 
performance status of the HSE management system of a city. Therefore, it is essential to design and 
codify indicators and all aspects of the management system in order to achieve the most possible 
accuracy and reliability. 
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 يشهر HSE تيريمد ستميس عملكرد يابيارز  يهاشاخص يده وزن و نييتع مدل ارائه
 

  رانيا ساوه، ساوه، يپزشك علوم دانشكده ،ياحرفه بهداشت گروه سالمت، بر موثر ياجتماع عوامل قاتيتحق مركز :يفالحت محسن
  رانيا ساوه، ه،ساو يپزشك علوم دانشكده ،ياحرفه بهداشت گروه سالمت، بر موثر ياجتماع عوامل قاتيتحق مركزاستاديار، (* نويسنده مسئول)  :ييذكا يمجتب

  رانيا ساوه، ساوه، يپزشك علوم دانشكده ،ياحرفه بهداشت گروه سالمت، بر موثر ياجتماع عوامل قاتيتحق مركز :هادي اسدي
  يصنعت يمنيا ارشد كارشناس :مجره ينجف محمد
  رانيا ساوه، ساوه، يپزشك علوم دانشكده ،ياحرفه بهداشت گروه سالمت، بر موثر ياجتماع لعوام قاتيتحق مركز: يابانيب اعظم

  رانيا تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،مركز تحقيقات بهداشت كار وتر،يكامپ علوم يدكتر: يزيترش اين هيفق وسفي
  

      چكيده
ها واكنش اخصد. توسط اين شباشنهاي زندگي از اهميت بااليي برخوردار ميهها و مقوله ارزيابي عملكرد در تمامي جنبشاخصزمينه و هدف: 

 ,HSE )Health ديريتمـگيـري عملكـرد سيسـتم مناسب به منظور تغيير و بهبود در مورد آنچه در حال اتفاق است تعيين مي گـردد. انـدازه
Safety and Environment(هـا و ، فرآينـدهـاپيشـرفت و شـرايط كنـوني اسـتراتژي ، با هدف تهيه اطالعات الزم در رابطـه بـا ميـزان

زي بـراي بهبـود نيـاپـيش HSEمخاطرات تدوين مي شوند. سنجش عملكرد يك سازمان در حـوزه  هايي يك سازمان به منظور كنترلفعاليت
ربردي جهـت تـدوين و مدل كااست. لذا هدف اصلي از انجام اين پژوهش ارائه يك  HSEهاي مديريتي جديد باشد كه روح سيستممستمر مي

  شهري بود.  HSEاولويت بندي شاخص هاي پايش عملكرد سيستم مديريت 
 هايروش شهري با مطالعه انواع HSEمرحله شامل: تعيين محورهاي عملكردي مديريت  4اربردي در ك-اين مطالعه توصيفي :روش بررسي

، تعيـين HSE مـديريت هايسيسـتم الزامـات راهنماي و هانامهآيين ها،العملدستور بين المللي، و ملي سطح در HSE عملكرد ارزيابي موجود
 و فرآينـد حـورم دو در  پيشـرو عملكـرد هايمربوط به هركدام از محورهاي پايش عملكرد، تـدوين شـاخص HSEهاي سيستم مديريت مولفه

 و  غيـره و نـابعم مشـي، خـط رهبـري، و تعهد قبيل از مولفه 18 شامل HSE مديريت سيستم اصلي عناصر اساس بر بترتيب شهري مديريت
 و صـنفي و انونيقـ و سياسـي شناسـي، جمعيـت شهرسازي، و معماري اجتماعي، و فرهنگي اقتصادي، پايداري هايحوزه شامل شهري مديريت
 محـيط بهداشـت، ايمنـي، حوزه 6 در HSE عملكرد خروجي پايش سيستم هايمولفه اساس بر نيز نتيجه عملكرد هايو تعيين شاخص صنعتي
 اسـاس بـر هشد استخراج هايشاخص مجموع بين از عملكرد كليدي هايشهروندي و در مرحله آخر شاخص HSE و فرهنگ آموزش، زيست،
  گرديد. انتخاب AHP روش از استفاده با HSE مديريت سيستم عناصر
رآينـد، نتيجـه و مـديريت در سه محور ف HSEاخص ارزيابي عملكرد ش 155مولفه و   30براساس  تجزيه و تحليل نتايج، در مجموع  ها:يافته

گانـه و هفـت اصـرعن اسـاس بر HSEشاخص مربوط به محور پايش فرآيندي سيستم مديريت  98مولفه و  18ترتيب ه شهري تدوين شد كه ب
ترتيـب بـا ه ديريت شهري بـمرد و باشد. محورهاي خروجي عملك) ميHSE-MSزيرعناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (

عملكـرد كليـدي  شـاخص ارزيـابي 47هاي تدوين شده داشـتند. در نهايـت  شاخص تعيين شده سهم كمتري از مجموع شاخص 17و  40تعداد 
ار بـر گـذهاي مـديريت شـهري تاثيرشاخص عملكرد كليدي جهت اندازه گيري مولفه 7شاخص عملكرد كليدي نتيجه محور و  16فرآيند محور، 

   انتخاب گرديد. SMARTبر اساس معيارهاي   HSEعملكرد 
 عنـوانهبـ HSE مـديريت سيسـتم هايمولفـه بـر عـالوه HSE عملكـرد هايشاخص تعيين دهدمي نشان مطالعه اين نتايج گيري:نتيجه

سـاختار  يبررسـ باشـد. زمانسـا تاثيرگذار پارامترهاي ساير و مديريتي كالن ساختار نوع اساس بر بايد عملكرد مديريت سيستم اصلي محورهاي
 HSEتوانـد عملكـرد ينم ييبـه تنهـا HSE تيريمـد سـتميس يهااستخراج شده براساس مولفه يهاشاخص دادها نشان يشهردار يتيريمد

 يصـنعت -يصـنفو  يو شهرساز يمعمار ،يشناس تيجمع ،ياجتماع-يفرهنگ ،ياقتصاد يداريپا لياز قب ييفاكتورها رايرا پوشش دهد ز يشهر
 .گذار باشدريتاث يشهر HSE  تيريمد ستميعملكرد س تيدر وضع ياهظتواند بطور قابل مالحيم
  

  : گزارش نشده است.تعارض منافع
  حامي مالي نداشته است. :منبع حمايت كننده

 هاكليدواژه

  
   عملكرد، يابيارز شاخص

HSE،   
AHP،   
   يشهر
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 مقدمه
هااص م وله ااز ابی ااصکر  در ااام مب  دااصور شااص  

کصشاند  هصی یندگر ای اهدیت کصال ر کا هبماب وارجنبز
هص هستند کاز ماکانم ونص اا با مب واهبم ا ن شص  

کناد کناصکاا ن واص ا فصق ا ات ا ااصم وارآنچز مب حصل 
 هانیم اقادا  الی  با کاز  ناهاا خص ارر مب با اتصی ور

  مب گذشاتز  در اام (1)  غییا م کهبهم آا اناص  مهایم
هاصی ا دنر م کهداشت  صیوصا هص کص ا تفصمه ای شاص  

ای قبیل ناا   1 عیین شده امابه ا دنر م کهداشت آوا  ص
، نا  بمیهصی ای م ت بفتز، ناا  2آ یا هصی قصکل ثبت

نادایه گیاای وار شاد  ا ان ش ص صت کصبگااا م غیااه ا
اطال صت کص هاد  ولص ساز میاعیت ا دنار م کهداشات 
خیدصن صباا م صنص ع م هدچنین ب بز کنادی آنهاص انااص  

 OSHAور گافت  شص   هاصی  عا اش شاده  ه ا  
 هاند میعیت کهبهم  در ام ا دنر با نشصا مهاد اواص ور

ا ن ز چگهنز میعیت ا دنر  ک صنعت کهبهم  ص کصهم 
هاد  اصارر ای   (2) ت با وشار  ندار کناد صفتز ا 

گیای  در ام ا دنار م کهداشات،  هیاز اطال اصت اندایه
الی  مب باکطااز کااص ویااشاا خیشااافت م شاااا   کنااهنر 

کصشاد کاز  اک هص ر ورهص م فعص یتهص، فاآ ندا تاا ژی
 صیوصا کز ونظاهب کنتاال  طااات کهداشاتر م ا دنار 

  شص   هصی  در اام ا دنار کاز مم (3) مهداناص  ور
 لسایم  4م شاص   خساین 3شص   خیشام م تز اصرر

کندی ور شهم  شص   هصی خیشام  اقداوصت  صیوصا مب 
 صهص خیم کینر م خیشیگیای ای مقهع حاهام،، قبال 
ای مقهع آنهص با نشصا ور مهند مب حص ی ز شاص   هاصی 
 خسین  در ام  صیوصا کعد ای مقاهع بم ادام کاز ونظاهب

   (4) کصهم  هابض م  هاقا آا با نشصا ور مهند

 آا  حلا  کز ماال ت هد   ک شهایخص داب   ه عز

 کصبآواد هصیبمش ای گیایکهاه نیصیوند مب کالا شهاهص

گساتامگر م ا ات   گستامه هصیب شیکانصوز م ود ا تر
فاشما ل شاهای م بشاد م  ه اعز بمیا خیچیادگر وساص

ای مشاهاب مظیفاز شهاهص، واد ا ت اواهب شاهای با کاز
   المه کا وهیه ص ر نظیا حدال (5) ا ت  بد ل ندهمه
ب اشی شاهای م واد ا ت شاهای   ار ای م نلل، کانصوز

ای کاا  هاول وهدر کز  اصثیا فشا ناده م  عیاین کنناده
                                                           
1 OSHA 
2 RIR 
3 Leading Indicator 
4 Lagging Indicator 

 هاول  صینده شهای مابم وهیه صت کهداشت، ا دنار م 
 وعدااهالد مب .کصشاادواار ( شااهایHSE) ی سااتوحاای 

 هاوع،ج مب  ام یع کعد مب م شهامابی چها هص ر صیوصا

 هاصیطااح ای قبیال گهناصگهنر هاصی یص ات م هصطاح

 هاصی یص ات کحاااا، ود ا ت ا دنر،  وحیطر،ی ست

 ا اتصندابمهصی کا ار نیاش م شاغرر کهداشت  آوهیشر،

 گافتاز کاصبکز با تصی  ه عز خص داب شهای ا دررر مبکین
 ا دنر   پصبچز کهداشت، ود ا ت  یستم .(6) شهندور

 وادل م  اص تصب ابائاز ( کاصHSE-MSی سات )وحای  م

 هاص یص ات م هاصا ان طااح کریاز ود ا ت کز ونص ا،

 ندهما اجاا ر مب  صص نظدر ا اصم کا  المه م خاما تز

 میعیت کهبهم م هصهش نز  ص تنوتداکش  کز هصکانصوز ا ن

 شاهای خص اداب  ه اعز کاز م تیصکر  صیوصا م اقتصصمی

  (7) کندور کدک
  ااطهحوهیااهع اصاارر مب  دااص   اانام  در ااام 

ای  ،ا ات گیاایم کهبهم آا وسترش  اندایه کهمه صیوصنر 
 صیوصنر کادما  یساتم ابی اصکر  در اام قصکال ا ن بم 

 نام  در ام  ک  اصیوصا مب   (9 ،8) کصشد صهب ندر
کصشاد نیصیی کااای کهباهم وساتدا وارخیم HSEحهیه 

هص م صنص ع ورترش کاای ابی اصکر م خاص م    صیوصا(11)
 عیااین اثاکرشاار  مHSE د ا ت  در ااام  یسااتم واا

هاصی ب شی م  عیین شاص    در ام  هم نیصیوند طاح
هااصی    عیااین شااص  (11)  اانام  در ااام هسااتند

 المه کا نام  در ام  یساتم  HSEابی صکر  در ام 
 هاند وناا کز شنص ص ر  یساتدص یک نلاص  ود ا ت ور

م مب نهص ات م  HSEکهبهم م کصهم ب سک فصکتهبهاصی 
هااص نشااصا کاب اار .(13 ،12) کهااامبی  ااصیوصا گااامم

ای  صفتز ص تصبکنها ا گهی کصبکامی، جصوع م مهد  صور
جهت حصهل اطدینصا ای کصبآودی م اثاکرشر  یساتم 

مب ونااصط  ورترااش شااهامابی کااالا HSE وااد ا ت 
چاز کا ار ا ت  اگا صیی نشده شهاهص؛ طااحر م خیصمه

 HSEنگاا آ نادهم  نگاهصی  در امی گذشتزای شص  
هص مجهم مابم کز صافصد نتیاز وحهب کاهمه م مب شهامابی

 اصیی فاآ نادهصی واکاه  کاز  نصصاا هصم نازا اصم م ن
هصی  یستم ود ا ت کهداشت، ا دنار گصنز م وه فزهفت

 هانند وهبم  نام م خص م قاااب ی ست با ندرم وحی 
مامه م ای ا ن طا    در ام فاآ ندی  یستم با  ضدین 

کناد ا ااصم   آنچز مب ا ناص اهدیت خیدا وار(14)ندص ند
بمشر ونص ا کص مقت م صحت کاصفر مب  عیاین ویاشاا 

88/88/18تارید پذیرش:               11/1/11تارید دریافت:   
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یناز کرشر ا ن  یستم ا ت  شامع  حلیلاصت مب یواثا
شص   هصی اندایه گیاای  در اام ا دنار م کهداشات 

کرید  هبمم  حلیلصت مب  صهص  1998حدمماد ای  صل 
شص   هص کا ا صس نیصی کز اندایه گیای  طح ا دنر  اص 

م  1981ب سک آغصی گام د  اندایه گیای ا دنر مب  صل 
م  Index ،Like ،Rateقبل ای آا کاص اصاطالحص ر نظیاا 

Measurement  هاصی ور گافات اواص اواامیه ما ه اناص
Indicator، KPI (Key Performance Indicator)  

  (16 ،15،4) کطااهب وعدااهل ک ااصب گافتااز واار شااهند
 وطص عصت وحادممی مب  ادم ن شاص   هاصی ابی اصکر

تز ا ت، انادن  ه یدکننادگصا اناص  گاف  HSE در ام
 (، واکااش ا دناار فاآ نااد شاایدیص رOGP) نفاات م گااصی

(CCSPم انسااتیتهی نفاات آوا  ااص ) (API وهدتااا ن )
 صیوصا هصی فعصل مب حهیه  دم ن شص   هصی  در ام 

HSE وطص عاصت م گاای کصاهبت (17-21) ور کصشاند  
وهبمی مب حهیه وتدم ه ی  دم ن شص   هصی  در ام 

ر شااصول وطص عااصت کااصوبها م هد ااصباا خیشااام ا دناا
( وار 2113هینش م هد صباا )  (2115(، منیل )2115)

ودل هاصی ورترفار کااای ابی اصکر  .(22 ،21 ،2)کصشد 
صنص ع م  صیوصا هص ای قبیال وادل هاصی  HSE در ام 
م غیاه  دم ن شاده  5D&S  ،6MISHA ،OGPودیشی 

 کز ها کدا  مابای م ژگر هصی وشر  ور کصشند ا ت
مب  حلیلاااصت گذشاااتز فاآ ناااد ابی اااصکر م   (23-25)

                                                           
5 Diekemper and Spartz 
6 Method for Industrial Safety and Health Activity 

Assessment 

هاصی فلا  ای طا ا  شاص   HSEکندی  در اام ب بز
صهبت گافتز م کز نلم شااا   م  HSEابی صکر  در ام 

 HSEفصکتهبهصی واد ا ت شاهای مب اب لاصی  در اام 
 د   هجز کز نلام ای ا ن بم  .(26) ا تنشده  خاما تز

کنادی هاص م ب بازهاص نتاص ا ابی اصکرم  صثیا ا ن شاص  
وهاجاز  دل آوده با ممب ای ماقعیت م کص کصهم ا تباصب کز

ا ن خژمهم یادن وعافار  اک ا گاهی   هاهد  ص ت 
کندی کدّر ونصط  ورترش شهامابی اکت صبی جهت ب بز

ی ای گیااکاص کهااه HSEکالا شهاهص ای  حاص   در اام 
هاصی کریادی ابی اصکر  در اام شاص  ، AHP  نیک 

HSE ندص د  شهای با  عیین ور 
 

 روش بررسی
کااصبکامی ای نااهع خیدص شاار  -ا اان وطص عااز،  هصاایفر

ویبصشد  هد  ا ن وطص عز ابا از  اک ا گاهی جاصوع کاز 
ونظهب  عیین شاص   هاصی  کریادی ابی اصکر  در اام 

HSE  واحرز  4ب م 1ور کصشد  ا ن وطص عز وطصک  ش ل
 اناص  گام د  

واحراز شاصول  4بمش  حلیا  مابای  1وطصک  ش ل 
هاصی  یساتم انترصب وحهبهصی خص م  در اام، وه فاز

خص م  در ام،  دم ن شاص   هاصی خاص م  در اام م 
انترصب شص   هصی کریدی  در اام کشااح ل ال وار 

 کصشد  
 هها  مرحلههه او : اختبههاو ماور هها و شهها  

 شهر و مدیریت  HSEعملکرد  
 کاز واکاه  واد ا تر  یستم هصی انهاع گص  ام ین مب

 
 مدل تدوین و انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد -1شکل 

 

 
عملکردالگوی انتخاب شاخص های کلیدی  -2شکل   
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 HSE-MS ،OHSAS 18001 ،ISOکهداشات ) م ا دنار
  در اام ابی صکر وهجهم هصیبمش م غیاه(، انهاع 14001

ا درراار، کااین م وراار  ااطح مب کهداشاات م ا دناار
ا شاواصت  باهنداصی م هاصنصواز آ این هاص،م اتهبا عدل

داشات کااای  عیاین که م ا دنار واد ا ت  هصی یستم
وحهبهص م شص   هصی  در امی مب  حلی  حصیا وهبم 
وطص عز قااب گافات  مب ا ان واحراز یادن کصیم ادهصی 
ویاادانر وتعاادم ونااصط  ورترااش شااهامابی وشااصهده 
فاآ ندهصی کصبی، وصصحبز م  ش یل جرسصت وتعادم کاص 

م  HSE ااصوصنز وااد ا ت  HSEوااد ااا م کصبشنص ااصا 
ز م کاب اار وسااتندات، وطص عاا ونااصط  شااهامابی م

مب  از حاهیه فاا ناد  HSEوحهبهصی ابی صکر  در اام 
وحاهب، نتیااز وحاهب م واد ا ت شاهای طبلاز کناادی 

 گام د  
مولفه  ا  سیستم پهای   اختباو دوم:  مرحله
 عملکرد

هاص حاصکر ای آا ا ات کاز ا اتفصمه ای بم  اام  صفتز
هصی ورترش  المه کا   پصبچز  اصیی  یستدر مب حهیه

یت هص کهباهم کاصبا ر م اثاکرشار م افاشا م کاصیمه فعص 
 دریصت با نیش کز هدااه ماشتز ا ات  کاا هداین ا اصس 
کسیصبی ای  صیوصا هص  یساتم هاصی ورتراش واد ا ت 
کهداشت، ا دنر م وحای  ی سات با کاز  ناهاا وبناصی 
فعص یت  هم قااب مامه اند  ک صبگیای وه فز هاصی اصارر 

 شاری  نلاص   ک  یستم واد ا ت   پصبچاز جهات 
یااعش م قااهت  یسااتم ای اقااداوصت وااهثا مب با ااتصی 

گیای  در ام وار کصشاد  مب ا ان واحراز خا  ای اندایه
 عیین وحهبهصی ابی صکر، وه فاز هاصی ابی اصکر  در اام 
واکه  کز ها کدا  ای وحهبهصی خاص م  در اام وطاصک  

 وشر  گام د   1ش ل 

 ا  ارزیابی عملکرد مرحله سوم: تدوین شا  
HSE  شهر 

مب ا ن واحرز شص   هصی ابی صکر  در اام  یساتم 
شهای کا ا صس وه فز هصی واکه  کز ها  HSEود ا ت 

شاص   کدا  ای وحهبهصی خص م  در ام  عیین گام د  
واد ا ت فاآ ناد م  وحاهبمب مم  7هصی  در اام خیشاام

کتا یا کا ا صس  نصصا اصرر  یساتم واد ا ت  شهای
HSE  عهاد م بهباای،  ا   وه فاز ای قبیال 18شصول 

                                                           
7 Leading Performance Indicators 

( م ود ا ت شاهای شاصول 1)ش ل  وشر، ونصکع م غیاه
حاهیه هااصی خص اادابی اقتصااصمی، فاهنگاار م اجتدااص ر، 
وعدصبی م شها صیی، جدعیت شنص ر،  یص ر م قصنهنر 
م صنفر م صنعتر  عیین  عیین گام اد  شاص   هاصی 

نیش کا ا صس وه فز هصی  یساتم خاص م  8 در ام نتیاز
حااهیه ا دناار، کهداشاات،  6مب  HSE امجاار  در ااام 

شااهامندی  HSEوحاای  ی ساات، آوااهیش، فاهناا  م 
    دم ن گام د  

کلیهد    ها  شها   اختبهاو: چهارم مرحله
 عملکرد

کاای ا اصم  ک بمش اثاکرم انادایه گیاای  در اام 
HSE MS یامب ست  عدام ،LPI هص کز  عادام کدتاا  اص
کاز  هص کصهم  صکد  ا ن کد ن وعنر ا تKPIوهدتا ن 

کااین شااص   هااصی وهجااهم کهتااا ن م وهدتااا ن  مب
 هص کا ا صس وعیصب هصی ودنظا انترصب گامم شص  

ا گهی انترصب شص   هصی کریادی  در اام  2ش ل 
مب ا ن  حلی  با نشصا ور مهد   مب وتها  ردر ود ن 
ا ت ا شاوصت ورترفر کاای انترصب شص    هب  صفات 

اوص   ر ای وعام   اا ن واده از وعیصبهاص  .(27) شهم
کاای انترصب شص   مب حهیه  در ام واد ا ت،  حات 

) م ژه کهما، قصکل اندایه گیاای، SMARTورفش   نهاا
وااجاع . کصشدقصکل م تیصکر، وا ب  م ولید کز یوصا( ور

 باک مل (، 2119واکه  کز ا ن وعیصب هص  ه   کارن )

-28) ( ابائاز شاده ا ات2111کاصب هچر ) ( م 1995) 
31)  

 در اام ای کاین  مب ا ن واحرز شص   هصی کریادی 
وادهع شص   هصی ا ترااج شاده کاا ا اصس  نصصاا 

انترصب  AHPکص ا تفصمه ای بمش  HSE یستم ود ا ت 
هص کز صاهبت یمجار کاص   اد گا  دصور شص   .گام د

ولص سز گام د م ابجحیت ها کدا  نسبت کز م گای کاز 
 9م  )کدتااا ن ابجحیاات( 9/1 صااهبت  ااک  اادم کااین

 )کیشتا ن ابجحیت( وشر  شد 
م کاص  SMARTهصی یمجر کا ا صس وعیصبهصی ولص سز

نظا کصبشنص صا  باه اناص  گافت  ولص سز یمجر طبا  
 ( وحص بز شد:1وص ا    واکع ل ل )باکطز 

  

                                                           
8 Lagging Performance Indicators 
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نفاا ای  25مب ا ن واحرز کاای میا مهر شاص   هاص 

کصبشنص صا  باه کا ا اصس  رصا  م  ااکاز انتراصب 
 یمجار ولص ساصت واص ا   آمبما کد ات ای شدند  کعد

 بمش ای ا اتفصمه کاص با نتاص ا ا ان  باه، ها کاای فصیی
 ولص ساصت واص ا   م امغاص    د گا کص هند ر ویصنگین

 وحص بز شد   2ای طا   فاوهل باکطز  شده امغص  یمجر
 :2باکطز 

𝜇𝑔 = (∏𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛⁄

= √𝑎1. 𝑎2 … . 𝑎𝑛
𝑛 ãij

= ( ãij
1 × ãij

2 × …× ãij
m)

1

m 
 

  نصصاا نهاص ر میا هند ار، ویاصنگین ای حصصل میا
 هند ار نیسات، اگاا ویاصنگین ناوصل میا ا ن اوص ا ت

 شهم، مامه نشصا  𝜋𝑖کص  نصا ها یمجر ولص سز کز واکه 
 م ات کاز 3باکطاز  ای  تها ها  نصصا ناوصل میا آنگصه

  آ دور
 :3باکطز 

𝑊𝑖 =
𝜋𝑖

∑ 𝜋𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 
کص هجز کز خیچیدگر نسبتصد خص ین، مب م اتاس کاهما  

نا  افشابهصی حدص تر م او صا ک اصبگیای ا ان بمش مب 
حل وش الت  صدیم گیاای مبکرام هاصی کار شادصب 

کطاهب گساتامه  AHPاقتصصمی،  ردر م فناصمبی، بمش 
ای مب وتااها  رداار ا ااتفصمه شااده م کااصبکام هااصی آا 

 م فالحتار ( 2112) (، باوصنص اصا2116)  کهواصب   ه  

مب ا ان وطص عاز  ( 31-33) ( ونتشا شاده ا ات2113)
ولص سز یمجر وحهبهص م شص   هصی  در ام م  عیاین 
کاماب مینر شص   هص  کص ا تفصمه کص هجز کز مب م اتاس 

 Expert Choice11کهما م کصبکای آ اصا ای ناا  افاشاب 
  ا تفصمه شد 

 

  ایافته
ا اتلااب  HSEر  یساتم هاصی واد ا ت یدن کاب 

گیااای ای وطص عااصت م نیااش کهاااه هااص صفتااز مب شااهامبای
هصی ابی صکر  در ام  یساتم خیشین، وحهبهص م شص  

 عادام  1شهای  عیاین گام اد  جادمل  HSEود ا ت 
هصی ابی صکر  در اام  ادم ن هص م شص  وحهبهص، وه فز

 شده با نشصا ور مهد  
 155وه فاز م  31ی واداهع مهد انشصا ور 2جدمل 

وه فز م  18شص   ابی صکر  در ام  دم ن شده کتا یا 
شص   واکه  کز وحاهب خاص م فاآ نادی  یساتم  98

گصناز م ی ا نصصاا هفات  نصصا ا صس کا HSEود ا ت 
 یسااتم وااد ا ت کهداشاات، ا دناار م وحاای  ی ساات 

(HSE-MSواار ) کصشااد  وحهبهااصی  امجاار  در ااام م
شااص    17م  41کااص  عاادام  وااد ا ت شااهای کتا یااا

 عیین شده  هم کدتای ای وادهع شص   هصی  دم ن 
هااصی شااده مابنااد   خاا  ای  عیااین وحهبهااص م شااص  

هاص کاا ا اصس  در امی، میا مهر وحهبهاص م شاص  
 ک ای ا ضصی گامه خصنل مب  صهص هاا  اک نظاات ها
هصی ولص ساصت یمجار واکاه  کاز وحهبهاص م ای وص ا  

افاشاب صهبت جداگصناز مابم ناا ی کزهصی  در امشص  
EXPERT CHOICE  مهار نتص ا میا 3گام د  جدمل

وحهبهص م شص   هصی کریدی  در ام ونتراا ای کاین 
 مهد شص   با نشصا ور 155وادهع 

نشااصا واار مهااد وحهبهااصی  عهااد م  3نتااص ا جاادمل
( 116/1) وشاصغل HSE( م شنص انصوز 198/1) یبهباا

 نیکااا مب میا ن دتااااک م ن شاااتایک یمابا ایاااکتا 
 یهاصوه فاز  کصشادرو وحهب ند فاآ ی در ام یوحهبهص

مابای  ایکتا HSE (151/1 )( م آوهیش 247/1) ردن ا
 ی در اام یوحهبهاص نیکا مب میا ن کدتا م ن شتایک

 م یوعداصب( م 311/1) یاقتصاصم یداب خص م وحهب ازینت

 های زوجیدر مقایسه AHPتعیین ارجحیت  -1جدول 

 کسانی ترمهد یکم مهد ترمهد ترمهد کامال حاتیترج

 8 0 1 1 8 یعدد مقدار
 

 باکطز 1
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م  ن شااتایک یمابا ایااکتا  شیاان( 122/1) یشها ااصی
 ت ا وااد ی در ااام یوحهبهااص نیمب کاا میا ن کدتااا

خ  ای میندهر شاص   هاصی انادایه   کصشند رو یشها
شااص   کااز مابای  71گیااای  در ااام  اادم ن شااده، 

هاص کهمناد کعناهاا کیشتا ن میا نسبت کز  ص ا شص  
(  ای 3)جدمل  هصی کریدی  در ام انرصب گام دشص  
شص    کتا یا  7م  16، 47شص    عدام  71وادهع 

، نتیااز م واد ا ت HSE  کاز وحهبهاصی فاآ ناد واکه
کصشد  مب کین ی ا وحهبهصی  در امی فاآ ند شهای ور

HSE ی ااا وحهبهااصی وااد ا ت حااهام، م کصیب اار م ،
شاص   کریادی  در اام مابای  5ودیشی ها کدا  کاص 

کیشااتا ن شااص   اناادایگیای نساابت کااز  ااص ا ی ااا 
 کصشاند  مب وحاهب  در اامیور HSEوحهبهصی فاآ ند 

شص    4، ی ا وحهب وحی  ی ست کص  عدام HSEنتیاز 
 در ام کریدی م ی ا وحهبهصی ا دنار م کهداشات هاا 

شاص   کاز  ا یاا مابای کیشاتا ن  عادام  3کدا  کاص 
شص   مب وحهب وذکهب کهمند  مب وحهب ود ا ت شهای 

اجتداص ر م وعداصبی م شاها  -ی ا وحهبهاصی فاهنگار
 4ریادی، مب کال شص    در ام ک 2 صیی ها کدا  کص 

شص    در ام کریدی ونتراا  71شص   ای وادهع 
 واکه  کز وحهب ود ا ت شهای با کرهم ا تصصص مامند  

 

 و ختیجه گیر   باث
هد  ای اناص  وطص عز حصیا ابائز ود ر جهات  عیاین 

هصی کصشد  شهامابی HSEشص   هصی ابی صکر  در ام 
بمنظا کد ن ونظهب کص کاب ار وطص عاصت قبرار وادل واه

 HSE هصی  در اام  دم ن شد م ام ه ت کندی شص  

 شهای کا ا صس ا ن ودل اناص  گافت  

کاا ا ااصس نتااص ا  حلیا ، ای ی اواده ااز وحهبهااصی 
-، وحهبهاصی  در اامیHSE وحاهب در امی فاآ ناد 

 ااصیوصا م "م  "وااد ا ت ب سااک"، " عهااد م بهبااای"
ل م  ا یاا مب جص گاصه امای  حص  ابیش مینر کاز "ونصکع

 حلیلااصت نشااصا مامه ا اات مم  م  ااه  قااااب گافتنااد  
 مب الی   ناهاا اواایکاز واد ا ت واهثا  عهد م بهبای

 های پایش عملکرد تدوین شدهاخصتعداد محورها و ش -2جدول 

 هاها و شاخصمولفه              

 محورها

های سیستد پایش تعداد مولفه

 عملکرد

های سیستد پایش تعداد شاخص

 عملکرد

 HSE-MS 81 81فرآیندهای 
 HSE-MS 6 43خروجی عملکرد 
 81 6 مدیریت شهری

 811 03 مجموع 

 

 دهی محورهای عملکردی، نتیجه و مدیریت شهریوزن  جینتا -3 جدول
محورهای عملکرد  ردیف

HSE 

 وزن دی عملکردشاخص های کلی وزن زیر محورهای عملکردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فرآیندی

 HSE 484/3تخصیص مناب  الزم در جهت دستیابی به اهداف  881/3 یرهبر و تعهد
 HSE 841/3مشارکت فعال در اجرای برنامه های 

 HSE 416/3جایگاه سازمانی اداره  313/3 مناب  و سازمان
 HSE 111/3مناب  هزینه کرد 

 HSE 611/3تهیه و تدوین خط مشی  HSE 316/3 یمش خط
 800/3 تجزیه و تحلیل حوادث 311/3 حوادث تیریمد

 HSE 881/3بازنگری خط مشی 
 886/3 ثبت اولیه حوادث )گزارش اولیه(

 368/3 پیمانکاران HSEجایگاه نظام مدیریت حوادث در مدیریت 
 318/3 ومالی هاثبت و مدیریت شبه حوادث و آن

 861/3 شناسایی خهرات 818/3 سکیر تیریمد
 810/3 ارزیابی ریسک خهرات شناسایی شده

 016/3 اجرای اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک ها
عملکرد   ی وزیر برنامه

HSE 
 HSE 163/3برنامه راهبردی  341/3

 HSE 111/3اهداف 
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 هاص وحساهب یساتم آویاش وهفلیات کهباهم م  ه اعز

 حفظ م کز ا اصم ورش  با ود ا ت با تص ا ن مب م گاممور

 ا ااصم م ای جدراز  شا یل جرساصت HSE وهثا فاهن 

 مبگیای م م وشصبکت HSE  در ام کهبهم جهت انگیشه

 HSE یسااتم وااد ا ت   ه ااعز مب  ااطهح هدااز
م وحااهب  در ااامی وااد ا ت ب سااک ای  (34)ماناادواار
کز مب ولص سز کص  ص ا  نصصا،  عصوالت کیشتای با کاص آناص

مابم  HSE نصصاا  یساتم واد ا ت  ص ا  نصصا م ی اا
 نهاا قرا  پنده مب حفظ م  ه اعز  یساتم واذکهب کز

 کصشاد ندص اد، حاص ش اهدیات وارنلم حیص ر ا فاص وار

کنادی وحهبهاصی مب ام ه اتب ا ان وطص عاز، هدچنین م

وحهبهااصی  در ااامی ، HSEوحااهب در ااامی نتیاااز 
شاااهامندی )اواااصکن م فضاااصهصی  HSE"م  "ا دنااار"

 ا یاا مب جص گاصه ای  حص  ابیش مینر کاز "شهامندی(
مب جص گصه آ اا  "کهداشت"امل م مم  م وحهب  در امی

هیه کز شادت خیصواد مب حاهام، حاای آناص  قااب گافتند
ی ست کسایصب ا دنر نسبت کز مم حهیه کهداشت م وحی 

هصی جصبی م یع کهمه م  طاات حهیه ا دنر مب فعص یت
کصشاد، ا ان اواا شهامابی مابای گستامگر کیشتای ور

ا ت کز وحهب ا دنر یا ا مینر کیشتای وهجا شده 
کنادی وحهبهاصی  در اامی مب ام ه ات با کسا ندص د 

خص ااادابی " در اااامیوحهبهااصی وااد ا ت شاااهای، 

 ادامه -3 جدول
 محورهای عملکرد ردیف

HSE 

 وزن شاخص های کلیدی عملکرد وزن زیر محورهای عملکردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 فرآیندی

 118/3 برنامه های بازرسی و تعمیر و نگهداری سرمایه های بحرانی 308/3 هیسرما یکپارچگی
 141/3 نیروهای انسانی مسئول سرمایه های بحرانی HSEصالحیت 

 HSE 818/3اجرای برنامه های بازرسی  348/3 یبازنگر/ یزیمم/ یبازرس

 HSE 838/3سنجش اثربخشی بازرسی های 
 811/3 پیگیری و رف  عدم انهباق های ممیزی

 HSE 381/3اجرای ممیزی های 
 316/3 تشکیل جلسات بازنگری مدیریت

 111/3 تهیه و تنظید مدارک 388/3 سوابق و مدارک کنترل
 148/3 ی  مدارکتوز

 444/3 وجود فرآیند مدیریت تغییرات 301/3 رییتغ تیریمد
 060/3 ارزیابی ریسک تغییرات و ارائه پیشنهادات کنترلی مورد نیاز

 HSE 181/3مشاغل در فرآیندهای  HSEاستفاده از نتایج شناسنامه  386/3 مشاغل HSE شناسنامه
 814/3 شناسایی شرایط اضهراری محتمل 348/3 یاضهرار طیشرا در واکنش

 843/3 طرح و برنامه واکنش در شرایط اضهراری
 818/3 تدوین سناریوها
 886/3 اجرای مانورها

 ناتیآور / معا انیعوامل ز شیپا
 سالمت کار

 181/3 اصالح عدم انهباق های مربوط به پایش عوامل زیان آور 314/3
 818/3 پایش عوامل زیان آور انجام مهالعات

 814/3 انجام اقدامات اصالحی مربوط به معاینات سالمت کار
 HSE 141/3اجرای برنامه های آموزشی  341/3 فرهنگ/ آموزش/ تیصالح

 HSE 134/3جذب و به کارگیری کارکنان مبتنی بر صالحیتهای 

 130/3 کارکنان HSEارتقای سهح صالحیت های 
 HSE 411/3مسئولیت پاسخگویی در مقابل عملکردهای  311/3 یسازمان درون ارتباطات

 180/3 فرآیند ارتباطات داخلی
 111/3 تدوین دستورالعمل ها 311/3 منیا اتیعمل یها دستورالعمل

 011/3 آموزش دستورالعمل ها
 111/3 نظارت موثر بر اجرای دستورالعمل ها

 118/3 (مانکارانیپ  HSE اتیکنترل عمل) مانکاریدر زمان کار پ HSE الزامات 314/3 مانکارانیپ HSE تیریمد
 118/3 مانکارانیپ HSE سکیر تیریمد

 866/3 (یدر معامالت کوچک )دستور کار HSE تیریمد

 131/3 اثربخشی نظام مجوزهای کاری 314/3 (PTW) یکار یمجوزها
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ای  حاص  ابیش مینار  "صنفر م صانعتر"م  "اقتصصمی
- ا یااا مب جص گااصه امل م مم  م وحااهب  در ااامیکااز

کاز   مب جص گصه آ ا قااب گافتند "وعدصبی م شها صیی"
مب ا داصل اقاداوصت  HSEویشاا کهمجز م ا تبصبات نلم 

م نیااش نلااام  HSEهااصی کنتا اار کااصهم ب سااک
ونطلز )شصول فصکتهبهاصی یناصا خذ ای اقتصصمی آ یا

هاصی خاذ ا ای هش ناز اخا ت  صنهاب،  صنهابهصی آ یا
هاصی فلا( مب  حدیل ب ساک الوت م جدعیت ی ا   

خص ادابی "وتعدم م وتناهع کیاصا کنناده اهدیات وحاهب
مهد ای نشصا ور 3نتص ا جدمل شدصبه   ا ت  "اقتصصمی

 47شااص    در ااام کریاادی ونترااا،  71وادااهع 
کصشد ا ن نتص ا ور HSEکه  کز وحهب فاا ند شص   وا

مهد ا صس طااحار وادل کاوبناصی  ادم ن م نشصا ور
وار کصشاد   9ام ه ت کندی شص   هصی  در ام خیشاام

( هدراهانر 2115)  خهمگهبم ا ر کز کص نتص ا وطص عصت
آ نااد ابی اااصکر م مب  حلیلااصت گذشااتز فا  (22) مابم
هاصی فلا  ای طا ا  شاص   HSEکندی  در اام ب بز

                                                           
9 Leading performance indicator 

صهبت گافتز م کز نلم شااا   م  HSEابی صکر  در ام 
 HSEفصکتهبهصی واد ا ت شاهای مب اب لاصی  در اام 

ا ت کز کص  هجز کز وتفصمت م ا تصصصار نشده  خاما تز
هاصی واد ا ت شاهای نظیاا فصکتهبهاصی کهما شص  

م فاهنگاار، جدعیاات شنص اار، اقتصااصمی، اجتدااص ر 
وعدصبی م شها صیی، صنفر م صنعتر،  اد   هجاز کاز 

کنادی هص م ب بزهص نتص ا ابی صکرنلم م  صثیا ا ن شص  
 دل آوده با ممب ای ماقعیت م کص کصهم ا تباصب وهاجاز کز

   هاهد  ص ت 
شص   اصارر  5، " صباحددی م هد صباا"مب وطص عز 

، "(HSEی ست )وحی  آوهیش کهداشت، ا دنر م"شصول
 عادام اقاداوصت "، "شدهکاگشاب HSEهصی  عدام کدیتز"

 عادام "م  "وته   هش ناز هاا آ ایا"، "گافتزصهبت
 ناهاا کاز "ی ساتوطص عصت کهداشت، ا دنار م وحای 

کندی قااب گافت وهبم ب بز HSEهصی  در امی شص  
هص صافصد نتیاز وحاهب کاهمه م ا اتلااب م کز ا ن شص  

 HSE صیی  نصصا م ی ا نصصاا  یساتم واد ا ت خیصمه
ا تلااب  صفتز مب وناصط  ورتراش شاهامابی با خهشام 

 ادامه -3 جدول

محورهای عملکرد  ردیف
HSE 

 وزن شاخص های کلیدی عملکرد وزن زیر محورهای عملکردی

 
 
 
1 

 
 
 
 HSEنتیجه محور

 801/3 درصد مرگ و میر )تلفات( 141/3 یمنیا
 318/3 (ASRضریب شدت حادثه )

 386/3 (FSIتکرار حادثه ) -شاخص شدت
 861/3 رنرخ غیبت های ناشی از کا 880/3 بهداشت

 801/3 درصد کارکنان داری عوارض و بیماری شغلی
 818/3 درصد پوشش معاینات ادواری

 381/3 پسماندهای صنعتی 814/3 ستیز طیمح
 811/3 شیمیایی -پسماندهای وی ه
 816/3 عفونی -پسماندهای وی ه

 881/3 آالینده های هوا
 131/3 در حوزه شهروندی HSEوزش سرانه آم HSE 813/3 آموزش

 481/3 در حوزه پرسنلی HSEسرانه آموزش 
 HSE 411/3سرانه فرهنگ  HSE 811/3 فرهنگ

 140/3 شاخص اثربخشی
HSE یشهروند 

 (یشهروند یفضاها و)اماکن 
 460/3 (High Risksشاخص کنترل ریسک های غیرقابل قبول ) 811/3

 161/3 هروندی بحرانیاماکن و فضاهای ش
 
 
0 
 
 

 
 
 

 مدیریت شهری

 113/3 در منهقه HSEمیزان بودجه و اعتبارات  038/3 یاقتصاد یداریپا

 116/3 دسترسی به ایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی 138/3 یاجتماع و یفرهنگ
 118/3 دسترسی به مراکز بهداشتی

 001/3 افت فرسوده به کل مساحت منهقهنسبت مساحت ب 811/3 یشهرساز و یمعمار
 141/3 نسبت ساختمان های بلند مرتبه به کل ساختمان ها

 411/3 جمعیت زیر خط فقر 811/3 یشناس تیجمع
 18/3 نسبت مساحت کاربری صنعتی منهقه به کل مساحت منهقه 141/3 یصنعت و یصنف
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شص    در امکریدی فاآ ناد  47 مهد کز انترصبندر 
-وحاهبشص    در ام کریدی نتیاز  HSE   ،16وحهب

HSE  شص    در ام کریدی ود ا ت شهای، کریز  7م
 مهادشهای با خهشم وار HSEاکعصم  یستم ود ا ت 

کنادی ، مب ب بز"نصاآکصمی م هد صباا"مب وطص عز   (35)
شص   کریدی وهثا کا  در اام  یساتم واد ا ت  25

HSE  شاکت نفت م گصی خصبس، کا حسا اهدیات ب باز
امل  ااص  ااه  ای کااین فصکتهبهااصی کریاادی وااذکهب کااز 

م  " اص تصب  اصیوصنر"، "شنص ص ر  طااات"فصکتهبهصی
فاآ ناد  ا تصاصص  صفات کاز ا اتفصمه ای بمش "ونصکع"

( م نیااش قااااب گااافتن AHP حریاال  رساارز واا باار )
 اصیوصا م "م  "واد ا ت ب ساک"وحهبهصی  در اامی

مب ب بز امل  ص  ه  ای شبصهت وطص عز حصیاا کاص  "ونصکع
یااکر م " .(36) کصشدور "نصاآکصمی م هد صباا"وطص عز

هصی بشاد کاب ر م  حریل فضص ر شص  مب  "هد صباا
شاص    75ههشدند شاهای م  هاوال واهثا کاا آا ای 

جتدص ر ا اقتصصمی، کص بدی م کصبکای ابایر، ورترش )ا
وحیطر م م تا ر م اب بصطصت( ا تفصمه ندهمناد ی ست

 "خص ادابی اقتصاصمی"کز ا تفصمه ای وحهبهصی  در امی
کز  نهاا وحهبهصی  در اامی  "فاهنگر م اجتدص ر"م 

 ود ا ت شاهای ای شابصهت وطص عاز حصیاا کاص وطص عاز
نتاااص ا    (37) کصشااادوااار "یاااااکر م هد اااصباا"

 مب خژمهشر  حت  ناهاا "قص یبص  م هد صباا"وطص عصت
نلم م  اصثیا فاهنا  م واد ا ت کهداشات، ا دنار م "

نشاصا مام  "ی ست مب م تیصکر کز شهاهصی خص دابوحی 
 51، کایم ای HSE صیی  یساتم واد ا ت کز کص خیصمه

مبصد ای وسیا م تیصکر کز خص دابی شهای طار  هاهاد 
شد کز م ص ت ماما نلم وحهبهصی ود ا ت شهای مب 

ونااصط  ورترااش  HSEکناادی  در ااام ابی ااصکر م ب بااز
شاااهامابی  هاااااا ای شااابصهت وطص عاااز حصیاااا کاااص 

  نلطاز قاهت (38) کصشدور "قص یبص  م هد صباا"وطص عز
ودل ابائز مب ا ن وطص عز قصکریات انعطاص  وادل واذکهب 

مب  ااص ا  HSEهااصی  در ااام جهاات  اادم ن شااص   
 HSE ااصیوصا هااص م صاانص ع مابای  یسااتم وااد ا ت 

 ناهاا  اک ا گاهی جاصوع م  هاناد کازکصشد   ذا وارور
کناادی کدّاار ونااصط  ورترااش کااصبکامی  کاااای ب بااز

 HSEهص جهت خاص م  در اام شهامابی م  ص ا  صیوصا
 وهبم ا تفصمه قااب گیام  

هاصی شاص   مهد  عیایننتص ا ا ن وطص عز نشصا ور
هاصی  یساتم واد ا ت  المه کاا وه فاز  HSE در ام 

HSE  کعنهاا وحهبهصی اصرر  یستم ود ا ت  در اام
کص ااد کااا ا ااصس نااهع  ااص تصب کااالا وااد ا تر م  ااص ا 

هصی  صثیاگاذاب  اصیوصا کصشاد  کاب ار  اص تصب خصباوتا
هاصی هاص نشاصا وار مهاد شاص  ود ا تر شاهامابی

صی  یساتم واد ا ت هاا ترااج شاده کاا اصس وه فاز
HSE هانااد  در ااام کااز  نهااص ر نداار HSE  شااهای با

خهشم مهد ی اا فصکتهبهص ر ای قبیل خص دابی اقتصاصمی، 
اجتدااص ر، جدعیاات شنص اار، وعدااصبی م -فاهنگاار

صاانعتر واار  هانااد کطااهب قصکاال  -شها ااصیی م صاانفر
 HSEای مب میعیت  در ام  یستم واد ا ت  زظوالح

صکاا ن یامب ست مب طااحر م شهای  صثیا گذاب کصشد  کن
هاص کعناهاا اکاشاب انادایه گیاای  در اام  دم ن شص  

هصی ود ا تر کریز اکعصم  یستم واد ا ت واهبم  یستم
 هجز قااب گیام  ص نتص چ خص م  در ام ای مقت م صاحت 

 کصول کا هبماب کصشد  
 

 تقدیر و تشکر
نه ساااندگصا کد نه ااایرز ای  داااص  کسااصنر کااز مب 

م  ااای ا ااان خاااژمهم هد اااصبی کامناادبا ااتصی اجاا
هاصی وعصمنات آواهیش،  حلیلاصت، هدچنین ای حدص ات

کدصل مانشاه ر م فاهنگر مانش ده  ره  خشش ر  صمه 
 .آمبند ش ا م قدبمانر کعدل ور
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