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معرفى
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 با انعقاد توافق نامه پژوهشى با دانشکده محیط زیست
 دانشگاه تهران در سال 1395، با هدف توسعه مباحث
مدل یک  تدوین  و  زیست  محیط  و  ایمنى   سالمت، 
بین المللى ”موسسه   ، عملکرد       ارزیابى    یکپارچه 
 نشان تعالى       “ تاسیس و مأموریت آن به عنوان
 دبیرخانه علمى و اجرایى نشان تعالى         در  ایران
شرکت اعتبارى  مشارکت  با  موسسه  این  شد.   آغاز 
 سرسیسب            و همکارى با موسسات و مراکز
 معتبر بین المللى، تبادل و توسعه علمى و فنى مدل
ارزیابى را در سطوح ملى و بین المللى دنبال مى نماید

HSE

HSE
HSE

Radman GmbH

.



نفرات کلیدى
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مهرنوش نادعلىمجید علیارى داودخانىمحمدرضا امانىکاظم نعیمى مطلق سعید اسحاقى
معاونت آموزشى معاونت اجرایى معاونت توسعه بازارمدیر عامل

دانش آموخته کارشناسى ارشد
مهندسى شیمى- صنایع پتروشیمى 

 دانش آموخته کارشناسى
مهندسى صنایع   دانش آموخته دکترى

 با بیش از سه دهه سابقه کار، مشاوره ومهندسى بهداشت حرفه اى
ساختارهاى و  الگوها  انطباق   ارزیابى 
 مدیریتى         در حوزه هاى نفت، گاز،
صنایع خودرو،  صنایع   پتروشیمى، 
صنایع درمانى،  خدمات   دارویى، 
صنایع شهروندى،  خدمات   غذایى، 
پالستیک، و  الستیک   شیمیایى/ 

خدمات بندرى و خدمات مهندسى

HSE

تدریس، سابقه  پانزده سال  از  بیش   با 
ساختارهاى و  الگوها  انطباق   ارزیابى 
و مشاوره  خدمات  ارائه  و   مدیریتى 
ارزیابى  ، در حوزه        توانمندسازى 
 عملکرد، ساختارهاى تعالى، مدیریتى و
و گاز  نفت،  صنایع  در   ریسک 
خدمات خودرو،  صنایع   پتروشیمى، 
 مهندسى، خدمات شهرى، حمل و نقل
و بندرى  فرودگاهى،  خدمات   ریلى، 

     صنایع معادن و فوالد

HSE

 با بیش از پانزده سال سابقه اجرایى،
کوچینگ تدریس،   مدیریت، 
رهبرى، و   انگیزشى   سازمانى، 
توانمندسازى، و  مشاوره   خدمات 
در تعالى        و  عملکرد   ارزیابى 
پتروشیمى، و  گاز  نفت،   صنایع 
 ساختمانى و عمرانى، فوالد و معدن،
 خدمات شهرى، صنایع غذایى و سایر

صنایع تولیدى و خدماتى

HSE

اجرایى، سابقه  دهه  دو  از  بیش   با 
 مدیریت، تدریس،  خدمات مشاوره و
و عملکرد  ارزیابى   توانمندسازى، 
و گاز  نفت،  صنایع  در   تعالى    
معدن، و  فوالد  سیمان،   پتروشیمى، 
و غذایى  صنایع  شهرى،   خدمات 
خدمات هوایى،  صنایع   دارویى، 

بندرى و خدمات مهندسى

HSE

در اجرایى  سابقه  سال  دوازده  از  بیش   با 
و بازار  استراتژى  بازاریابى،  مشاوره   حوزه 
 راه اندازى کسب و کار، راه اندازى         ،
  دسته بندى مشتریان و بخش بندى بازار،
 ارزیابى انطباق در حوزه هاى نفت، گاز و
صنایع و  درمانى  خدمات   پتروشیمى، 
صنعت مهندسى،  خدمات   دارویى، 

 ساختمان و عمران

CRM

 دبیر جشنواره          و
عضو هیئت مدیره موسسه 

HSE

دانش آموخته کارشناسى ارشد
)مهندسى صنایع (گرایش ایمنى صنعتى 

دانش آموخته کارشناسى ارشد
)مهندسى صنایع (گرایش سیستم و بهره برى 



و بالندگى  ایجاد  به  اعتقاد   در 
 افزایش رقابت پذیرى در سازمان ها
توسعه به  عالقمند  هاى  شرکت   و 
 مفاهیم          و قرار گرفتن در زمره
و مدیران  برجسته،  هاى   سازمان 
المللى تعالى       کارکنان موسسه بین 
به رو  نگاهى  با  تا   تایبتدذبرآنند 
 آینده راهبردهاى مشخصى را دنبال

کنند

سازمانى، هاى  ارزش  میان  این   در 
فضاى ایجاد  در  را  مناسبى   محیط 
همکارى و هم افزایى فراهم مى آورد

HSE

HSE

.

.

طرح ریزى راهبردى
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ارزش ها
 صداقت، رازدارى، مشترى مدارى،
حفاظت به  تعهد   پاسخگویى، 

پایدار از جامعه و زیست بوم

فلسفه وجودى
  اشاعه هوشمندانه مفاهیم

 مبتنى بر داده ها با رویکرد خالقانه و
داراى ارزش پایدار

HSE
چشم انداز

ارائه  برترین و محبوب ترین مرجع 
هاى فناورى  و  راهکارها   آموزش، 

HSEنوین         در جهان

شعار

براى تمام لحظات زندگى  HSE
 (HSE FOR LIFE TIME)



همکاران استراتژیک
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وزارت راه و شهرسازى

شوراى مرکزى سازمان نظام
مهندسى ساختمان کشور 

دانشگاه تهران

وزارت نفت (شرکت ملى گاز ایران)

آلمان  RADMAN GmbH شرکت
انجمن علمى، مهندسى و

HSEایران مدیریت

دفتر مقررات ملى و کنترل ساختمان



دامنه کارى

ساختمان و عمران

نفت، گاز
پاالیش و پتروشیمى 

صنایع تولیدى و خدماتى

صنعت حمل و نقل معادن و فوالد

 دانشگاه ها، دانشکده ها
موسسات آموزشى

مدارس و مهدهاى کودك

صنعت نیرو و نیروگاهى

صنایع غذایى، تجهیزات پزشکى
آرایشى بهداشتى و دارویى 

اماکن گردشگرى و ورزشى

خدمات شهروندى
 خدمات ایمنى و آتش نشانى
)بیمارستانى، درمانى و امدادى

(
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برخى سازمان هاى برجسته حاضر در ارزیابى ها
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شهرصنعتى و منطقه
ویژه اقتصادى کاوه

 شرکت لوازم خانگى کن

شرکت هوشمندسازه
آروین آرا

صنایع تولیدى
و خدماتى 

شرکت محصوالت
غذایى برتر 

شرکت ترام چاپ

شرکت توسعه  آهن
و فوالدگل گهر 

شهردارى
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شرکت پتروشیمى زاگرس

شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبى 

شرکت پاالیش گاز
فجر جم 

شرکت انتقالشرکت ملى گاز ایران
گاز ایران  نفت، گاز و پتروشیمى

شرکت مهندسى و
توسعه گاز ایران 

شرکت ملى ساختمان

شرکت عمران آذرستان

صنایع ساختمان
و عمران

شرکت راه و ساختمان
پرلیت

شرکت ساختمانى سکاف

شرکت پایا سامان پارس

شرکت نصب نیرو



روند ورود به صنایع در سال هاى گذشته

شرکت توسعه  آهن
و فوالدگل گهر 

شرکت توسعه ملى
گاز ایران 

شرکت پتروشیمى زاگرس

...
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1400

نفت، گاز و پتروشیمى

1397

صنایع لوازم خانگى
 و معادن

1399

پیمانکاران بزرگ
و خطوط انتقال گاز 

1396

صنایع غذایى و
صنعت ساختمان 

1401

...آهن، فوالد و

1398

خدمات شهروندى
(شهردارى) 

تعداد
1398سال

--
1396

1
1400

تعداد
1398سال 1396

358 13
1400

تعداد
13981400سال 1396

22 تعداد--
1398سال

32 1
13961400

تعداد
1398سال

11
13961400

تعداد-
1398سال 13961400

1 --



تمرکز جغرافیایى سازمان هاى ارزیابى شده
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نفت، گاز و پتروشیمى
خدمات شهروندى

صنایع لوازم خانگى و معادن

صنایع غذایى و صنعت ساختمان
پیمانکاران بزرگ و خطوط انتقال گاز

...آهن، فوالد و

 اغلب استان هاى کشور در یک یا چند عرصه
.صنعتى مورد ارزیابى قرار گرفته اند
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 رویکرد توسعه 

Start

Development

Growth

Globalization

1396139814001402
راه اندازى کنسرسیوم هاى تخصصى
گسترش فعالیت در صنایع گوناگون
تقویت زیرساخت فعالیت بین المللى

معرفى مدل به صنعت و جامعه
ارتباط با مجامع صنعتى و تولیدى

حضور گسترده در صنایع ساختمان و عمران

ورود به
  
صنعت نفت و گاز  :

خدمات شهروندى  
صنایع فوالد و معادن

راه اندازى دفاتر بین المللى
برگزارى جشنواره هاى بین المللى

برگزارى رویدادهاى تخصصى در مقیاس جهانى
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مکزیک
6

امارات
دفتر منطقه اى خاورمیانه

2

ترکیه
3

آلمان
دفتر مرکزى

1

02

4

کانادا
5

5

6

3

1

2

دفتر منطقه اى
شمال و غرب آسیا 

شعبه تحت نظارت
 دفتر منطقه اى  امارات 

دفتر منطقه اى
آمریکاى شمالى 

دفتر منطقه اى
آمریکاى جنوبى 

دفتر منطقه اى خاور دور و اقیانوسیه

2

ایران
2

مالزى
4



01
خدمات تخصصى

خدمات تخصصى

 ارزیابى سازمانى و پایش و 
 کنترل عملیات، تجهیزات

و ارائه راهکارها

 ارزیابى عملکرد مطابق مدل نشان تعالى
آموزش هاى        با مجوز آموزش کارکنان دولت، تعالى        و

 برگزارى تورهاى داخلى و خارجى آموزشى 
کوچینگ سازمانى از منظر تعالى

 ارائه راهکارهاى سیستمى، مشاوره هاى فنى و سیستم هاى مدیریتى
  پایش کنترل عملیات - فنى و ایمنى

         سنجش سطح فرهنگ        ، نقشه راه وتدوین استراتژى هاى
   ارزیابى هاى تخصصى ریسک

ارائه اپلیکیشن هاى تخصصى        و داشبورد هاى مدیریتى
          تدوین مدل شایستگى و احراز صالحیت کارکنان

HSE HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

(HAZOP-HAZID-PHA-FMEA) 
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خدمات علمى - اجرایى

HSE

 برگزارى کنفرانس ها و سمینارهاى بین المللى با حضور اساتید و نخبگان

 برگزارى                   با هدف ارائه دوره هاى فشرده عملى، تفریحى و

سیاحتى در ایران و جهان  با تاکید بر جذابیت و تازگى موضوعات

 برگزارى تورهاى         و بازدید از صنایع برتر و پیشرو به منظور تبادل

اطالعات و آشنایى با آخرین دستاوردها و تجارب موفق در ایران و جهان

 حضور در انجمن ها و کمیته هاى تخصصى در جهت هم اندیشى و هم افزایى در

 حوزه

 ارائه راه کارهاى نوین از طریق الگو بردارى از سازمان هاى برجسته در ایران و

جهان

HSE

HSE

Boot Camp

 برگزارى کنفرانس ها، سمینارها
 و تورهاى تخصصى

خدمات علمى - اجرایى

12

خدمات و فعالیت ها
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خدمات آموزشى

دوره هاى آموزشى 

برگزارى دوره هاى آموزشى
و توانمندساز 

HSEدوره آشنایى با مدل تعالى 

 دوره تربیت ارزیابان سازمانى

HSEدوره آشنایى با روش  تنظیم اظهارنامه مدل تعالى 

HSEدوره تربیت ارزیابان نشان تعالى

HSEدوره هاى توانمندسازى آشنایى با الزامات اجرایى         در بخش هاى 
  خدماتى و صنعتى گوناگون

HSE  انتشار، تدوین و تالیف کتب، جزوات و نشریات تخصصى

04
جشنواره

برگزارى ساالنه جشنواره
 تعالى        با هدف اشاعه 
  فرهنگ و معرفى برترین ها

HSE

جشنواره 
مراسم افتتاحیه با حضور مقامات عالى کشور و سخنرانان بین المللى

سخنرانى مقامات 

سخنرانى حامى اصلى (ویژه پالتین)

ارائه جوایز و تقدیرنامه ها

HSEدر کشور
مجموعه پنل هاى ارائه موثرترین و بهترین رویکردهاى موفق

تامین فضاى نمایشگاهى

پوشش خبرى جشنواره

13



گزیده اى از جشنواره ها
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15

و 9 اسفند ماه 1401   8
مرکز همایش هاى بین المللى صدا و سیما

...شما هم دعوت هستید

HSE for
Lifetime



021-66174702
021-6645910809361828934

 دبیرخانه: تهران ، محله دانشگاه تهران ، خیابان 16آذر ، نبش کوچه  شهید عروجى ، پالك 54 ، نیم طبقه اول

صفحه ثبت نام ارزیابى
HSE نشان تعالى
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