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حساب بهها و دستاوردهای سازمان مند و منظم از فعالیتیك بازنگری جامع، روش HSEدر نشان تعالی ارزیابی خودفرآیند 

، سالمتحوزه  4در  بهبودقابلقوت و ضعف، تشخیص صریح نقاط و کسب شناخت اولیه از وضعیت سازمان  که با هدف آیدمی

)سالیانه( های عملیاتی متوالی سازمان روند بهبود را طی دوره این فرآیند. در توسعه یافته استو مدیریت  زیستمحیط ،ایمنی

های های الگو و سازمانسنجد و در سطوح باالتر تعالی، این کار را از طریق مقایسه خود با رقبای محلی، سازماندر درون خود می

 .رساندبه انجام می کشورهای مشابه در تراز اول در حرفه خود یا حرفه

ن برای فرد در کوتاه مدت، خصوصاً اگر نتایج آ - نیست اتکاالزاماً قابل  نتایج حاصله از این فرآیند ت کهداش هباید توج

در این  های نامناسبیگیریجهتاحتمال دارد که خواسته یا ناخواسته، و  – دستاوردهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد

عموالً بدون آموزش، نیازمند آموزش جدی و عمیق است و ماجرای درست فرآیند خودارزیابی از اینرو  ید.آشیوه ارزیابی به وجود 

طراحی شده و دستیابی به نتایج  ارافزنرملذا جهت سهولت در تکمیل  ای نادرست اجرا شود.به شیوه فرآیندممکن است این 

 .شده استمربوطه اقدام نسبت به ایجاد راهنمای  HSEنزدیك به واقعیت در مدل نشان تعالی 

بخش از این  .تطراحی شده اس سازیافزار آنالین با قابلیت شخصینرمدر قالب یك  HSEخودارزیابی نشان تعالی  آیندفر

 افزار پس از تکمیل فرم معرفی پروژه و پرداخت فاکتور صادر شده در دسترس خواهد بود.نرم

رت مجزا و مستقل صوهای معرفی شده بهبرای هر یك از پروژهبایست میتکمیل فرآیند خودارزیابی الزم به ذکر است که  تذکر:

 .صورت پذیرد

انتخاب گزینه لیست  نام با استفاده از منوی داشبورد باسازمان متقاضی بعد از پرداخت فاکتور و نهایی نمودن فرآیند ثبت

لی مدل )سالمت، واهند داشت. فرآیند خودارزیابی در هر یك از محورهای اصبخش مرتبط با خودارزیابی دسترسی خها به پروژه

 پذیرد.های تعریف شده برای هر محور صورت میصورت مجزا و از طریق گزینهایمنی، محیط زیست و مدیریت( به

ین مفاهیم ابندی طبقهنسبت به  HSEنشان تعالی موجود در هر یك از محورهای اصلی مدل گستردگی مفاهیم با توجه به

در نظر گرفته  کلی صورت کامالً معیار، زیرمعیار و پارامتر اقدام شده است. در سطح معیار مفاهیم به هایواندر سه سطح با عن

صرفًا رو پیشدارزیابی خو در فرم. شودسوق داده میجزئیات  تمرکز به سمتمتر بیشتر امعیار و پاروح زیرکه با انتقال به سطشده 

  قرار دارد. وجهو مورد تح زیرمعیار و پارامتر نمایش داده شده دو سط

نمایش داده " "در مقابل آن عالمت تعجب نارنجی رنگی  ،در حالت پیش فرض و قبل از تکمیل اطالعات هر زیرمعیار

تغییر  ""رنگ و ذخیره کامل اطالعات این عالمت به تیك سبز آن شود که پس از تعیین وضعیت پارامترهای زیرمجموعه می

 دهد. وضعیت می

شده  ذکرهایی گردد. آیتممعرفی میدر این سند هر پارامتر توضیحاتی ارائه شده است که تحت عنوان راهنما  رویروبهدر 

از آیتم دیگر  "-"ها توسط خط فاصله بایست جهت تعیین وضعیت سازمان مد نظر قرار گیرد. هر یك از آیتمدر این بخش می

)فرآیند تصدیق خودارزیابی( که در روز ارزیابی حضوری / نهایی  استها در حقیقت رئوس مطالبی ه است. این آیتمتفکیك شد

ها آیتماین با مطالعه نماینده سازمان ارزیابی شونده  گیرد. کاربر /مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میبه دقت توسط ارزیابان 

بینی شده با های پیشبین گزینهانتخاب گزینه مناسب از  تعیین سطح وو مطابقت آن با وضعیت سازمان متبوعه خود نسبت 

تواند ضامن ها میانطباق کامل در هر یك از این آیتم. نمایداقدام می)تعیین وضعیت سازمان(  وجودمنوی آبشاری ماستفاده از 

 مورد ارزیابی باشد. یپارامترهاکسب امتیاز مناسب در 
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ازی الزامات سعملکرد سازمان و برآورده، تعیین وضعیت سازمان با توجه به اشاره شدطور که در مطالب فوق نیز همان

بندی شده تهمطابق با جدول زیر دسسطوح انطباق در آنهای درج شده در بخش راهنما صورت گرفته که آیتم مختص هر یك از

 است.

 راهنمای امتیازدهی. جدول 1.1

 امتیاز وضعیت

 کاربرد ندارد گردد.در سازمان/ صنعت مربوطه دارای کاربرد نیست لذا امتیازی محاسبه نمی

 %0 ریزیعدم وجود برنامه

 %20 باشددر حال توسعه می

 %40 طور کامل اجرا نشده استاین روند وجود دارد اما به

 %60 کامل اجرا شده اما پایدار نیستطور این روند وجود دارد تقریباً به

بهبود مداوم  ای جهتهروند وجود دارد و به طور کامل اجرا شده است، سیستم پایدار است اما برنامه

 وجود ندارد.
80% 

د بهبود مداوم ینآی فروسیلهطور کامل اجرا شده است، سیستم پایدار است و بهروند وجود دارد و به

 شود.حمایت می
100% 

 

گزینه نخست نتخاب زیرمعیار نسبت به ایك مجموعه زیرالزم به ذکر است در صورت عدم کاربرد یك پارامتر یا کلیه پارامترهای 

شاری تعیین وضعیت کاربرد ندارد( از منوی آب –گردد در سازمان/ صنعت مربوطه دارای کاربرد نیست لذا امتیازی محاسبه نمی)

ه امتیاز از روند است در صورت انتخاب این گزینه پارامتر / زیرمعیار مذکور بدون کسر هرگونگردد. بدیهی سازمان اقدام می

 -ها نبینی شده در محور مدیریت در تمام سازماباید توجه داشت که کلیه پارامترهای پیشگردد. ارزیابی حذف می

کسر امتیاز  بی پذیرفته نبوده و منتج بهقطعًا دارای کاربرد بوده و حذف آن از روند خودارزیا -ت فارغ از نوع صنع

  سازمان خواهد شد.

 تواند مبنایی می ،استبرخوردار عملکرد سازمان از انطباق کامل با  راهنما کههای ذکر شده در ستون توجه: تعداد آیتم

این "معادل گزینه  تواندآیتم ذکر شده می 5آیتم از  3برای انتخاب گزینه مناسب قرار گیرد به عنوان مثال انطباق با 

را به سازمان  ز امتیازا %60بوده که در ستون امتیاز  "طور کامل اجرا شده اما پایدار نیستروند وجود دارد و تقریباً به

 دهد.تخصیص می

وضعیت اظهار شده  شواهد و مستندات مرتبط با گذارینسبت به بار نماینده سازمان ارزیابی شونده کاربر /در آخرین مرحله 

سازمان خواهد شد.  نماید. عدم انطباق شواهد و مستندات ارائه شده با سطح مورد ادعای سازمان منجر به کسر امتیازاقدام می

 این کسر امتیاز مختص فرآیند خودارزیابی بوده و تأثیری در امتیاز ارزیابی حضوری / نهایی نخواهد داشت.

بایست در مرحله نخست نسبت به باشد، میای از شواهد و مستندات مجموعه گذاریدر صورتی که سازمان نیازمند بار 

 Win Zip, Win Rarسازی اطالعات از طریق نرم افزارهای )بندی اطالعات مختص هر آیتم و بعد از آن نسبت به فشردهدسته

مگابایت در نظر گرفته شده و  4 1گذاریت حجمی تعریف شده برای هر سلول بارو ...( اقدام نماید. شایان ذکر است که محدودی

                                                           
1 Upload Box 
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 گذاریامکان نمایش یا حذف شواهد / مستندات بار ،سازی نخواهد داشت. پس از ذخیره اطالعاتهای حجیم قابلیت ذخیرهفایل

 شده مهیا خواهد بود. 

در روز ارزیابی  بندی شود تاود سازمان نیز ذخیره و طبقههای قرار گرفته در پیوست توسط خشود که کلیه فایلتوصیه می

ل فرآیند خودارزیابی صرف زمان مناسب برای تکمیقرار گیرد. بدیهی است برداری بهرهحضوری / نهایی جهت ارائه به ارزیاب مورد 

س سازمان برای ساز کسب نتایج نزدیك به واقعیت خواهد بود که عالوه بر افزایش شانزمینه ،و جمع آوری شواهد / مستندات

نجام شده و در نهایت امکان ارائه بهتر دستاوردها و معرفی اقدامات ا، جایزه این بخشباالترین امتیاز خودارزیابی و اخذ کسب 

 کند.یکسب امتیاز نزدیك به شأن و مرتبه سازمان را در روز ارزیابی فراهم م

های حاصله وجیسازمان این امکان را خواهد داشت که در هر مرحله از تکمیل فرآیند خودارزیابی نسبت به اخذ گزارش خر

لیست منتصب به حه خودارزیابی در صفاز ستون گزارشات )ستون بعد از  اقدام نماید. برای این منظور با انتخاب گزینه نمودار

 4شکیل شده که تسربرگ مجزا  5از صفحه شات هر محور و یا گزارش نهایی اقدام نماید. این ها( نسبت به دریافت گزارپروژه

میانگین در آن وده که ببه صورت مجزا زیست و مدیریت های سالمت، ایمنی، محیطسربرگ آن مختص ارائه گزارشات محور

یب وزنی به امتیاز کسب شده در هر یك از زیرمعیارها با توجه به وضعیت اظهار شده محاسبه و از طریق اعمال ضراامتیاز درصد 

ه در هر یك از نسبت به ارائه امتیاز کسب شدنیز در سربرگ پنجم  آید.به نمایش در میتبدیل شده و در نمودارهای مرتبط 

اقدام  متیازاتضرایب وزنی )متناسب با حوزه فعالیت سازمان( و تجمیع ا بعد از اعمال HSEمحورهای اصلی مدل نشان تعالی 

 گردد.اعالم می تعیین و. در انتهای این صفحه سطح تعالی سازمان گردداقدام مینمودارهای مرتبط قالب در نمایش آن و شده 

 .گرددنمیمیل تکنماینده سازمان  / کاربرصرفاً جهت ارائه گزارش به سازمان طراحی شده و هیچ بخشی از آن توسط  بخشاین 

اقص تکمیل شده نبه صورت نماینده سازمان فاقد کاربرد معرفی شده و یا  /کاربر زیرمعیارهایی که توسط ات در این گزارش

 شود.ش داده نمیبا این حال این زیرمعیارها در نمودارهای مربوطه نمای ،آیدهر محور به نمایش در میدر جداول مختص است 

 

 با آرزوی موفقیت

 

 

 


