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سخن سر دبیر

ــه قدمــت  ــا توجــه ب ــای ســاختمانی ب ــت رســانه ای در حــوزه تخصصــی شــرکت ه فعالی
ایــن تشــکل، کاری غریــب نیســت. شــورای جوانــان شــرکت 1۴2 نیــز بــه فراخــور اهــداف 
ــی  ــه اطالعات ــات و ارائ ــرح موضوع ــه ، در ط ــا تجرب ــال ه ــری از س ــره گی ــا به ــرکت، ب ش
کاربــردی بــه قصــد تلنگــر زدن بــر افــکار مخاطــب، در ایــن حــوزه تــالش نمــوده اســت.

ــور و  ــگاه حض ــا پای ــن فض ــه ای ــان داده ک ــار، نش ــدو انتش ــان، از ب ــوراي جوان ــه ش گاهنام
فعالیــت گــروه خــاص نبــوده و چنانچــه در شــماره هــاي پیشــین و صفحاتــي کــه اکنــون 
در برابــر شماســت، همــواره ســعي بــر تشــریک مســاعی در تهیــه و ارائــه  مطالــب داشــته 

اســت.

ــی از  ــه آرای ــکل و صفح ــاظ ش ــه لح ــه ب ــی و چ ــاظ معنای ــه لح ــه ب ــماره چ ــن ش در ای
ــدد جســتیم. ــاي پیشــین م ــده از شــماره ه ــه دســت آم ــران و تجــارب ب ــی مدی راهنمای

ــه  را  ــالمت و مصاحب ــتون س ــف HSE ، س ــي از تعاری ــش های ــه، بخ ــق روال همیش طب
ــان   ــاي مخاطب ــدي ه ــطح توانمن ــردن س ــاال ب ــور ب ــه منظ ــن ب ــت همچنی ــم داش خواهی
مطالبــي راجــع بــه نظــام آراســتگي در محیــط کار  و روش هــای ســخنراني گنجانــده شــده 
ــروژه آغاجــاري کــه در  ــری گرافیکــی از پ ــه تصوی ــن شــماره را ب ــد ای اســت. طراحــي جل

ــم. ــل موقــت مــی باشــد، اختصــاص داده ای ــه تحوی مرحل

بــي گمــان ایــن شــماره دســتاورد تــالش و همفکــري گروهــي اســت کــه اندیشــه اي جــز 
ــت  ــی اس ــد، بدیه ــان ندارن ــري ش ــخصیت هن ــه اي و ش ــالق حرف ــگ و اخ ــالي فرهن اعت

ــود. ــه نقــد در ارتقــاء ســطح کیفــی ایــن مجموعــه نتیجــه بخــش خواهــد ب هرگون

                                

                                                                                                            مینا فیض الهی

                                                                                                            زمستان ۹۵           
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بخشی از تعاریف و دانستنی های الزم HSE در کارگاه ها و پروژه های ساختمانی  
 

حیدر رسته

    ) Health, Safety and Environment ( چیست ؟  HSE
)Health( سالمت و بهداشت

ســالمت و بهداشــت، تنهــا نداشــتن نقــص عضــو و بیمــاری نیســت، بلکــه علــم و هنــر پیشــگیری از بیمــاری هــا و تأمیــن، حفــظ 
و ارتقــاء ســطح ســالمتی اســت. ســالمتی برخــورداری از آســایش کامــل جســمی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی اســت. 

ابعاد سالمتی 
• ســالمت جســمی: ظاهــر خــوب و طبیعــی، وزن مناســب، اشــتهای کافــی، خــواب راحــت و منظــم،  اجابــت مــزاج، حــرکات بدنــی 
هماهنــگ،  انــدام مناســب، طبیعــی بــودن نبــض و فشــار خــون، افزایــش مناســب وزن در ســنین رشــد و وزن نســبتاً ثابــت در 

ســنین باالتــر  
ــا مســائل، داشــتن روحیــه  ــا دیگــران،  قضــاوت نســبتاً صحیــح در برخــورد ب ــا خــودش و ب • ســالمت روانــی: ســازگاری فــرد ب

ــا مشــکالت   انتقــاد پذیــری و داشــتن عملکــرد مناســب در برخــورد ب
• سالمت معنوی:  ایمان،  هدفدار بودن زندگی،  پایبندی اخالقی،  تعاون و داشتن حسن خلق 

• ســالمت اجتماعــی: شــاخص هــای محیطــی آب و هــوا،  مســکن،  تراکــم جمعیــت،  شــاخص هــای اجتماعــی و اقتصــادی ماننــد 
درآمــد ســرانه، تفریحــات و ســرگمی هــای ســالم، امیــد بــه زندگــی و مشــارکت مــردم در برنامــه هــای ارتقــای ســالمت  

شاخه های بهداشت 
موضوعات بهداشتی مورد توجه HSE عبارتند از:

• بهداشت فردی
• بهداشت محیط کار

• بهداشت کار حرفه ای و شغلی
بهداشــت و ســالمت بــه طــور کامــل و در ابعــاد اشــاره شــده نــه فقــط بــرای کارکنــان و کارگاه هــای شــرکت 1۴2 قابــل تأمیــن 
نیســت، بلکــه در کشــورهای دارای تشــکیالت پیشــرفته اجرایــی در ســطح جهــان نیــز غیــر قابــل دسترســی مــی باشــد. در کشــور 
ــه وجــود دارد کــه مطابــق آن هــر چقــدر  ــر علــم و تجرب هــای پیشــرفته و در اکثــر شــرکت هــای معتبــر عقیــده ای مبتنــی ب
افــراد، خانــواده هــا، ســازمان هــا و جوامــع بتواننــد مدیریــت رفتــار فــردی و جمعــی، ســطح مدیریــت اجرایــی برنامــه هــای طــرح 
تحــول و آمــوزش و نیــز بــه کار گیــری روش هــای بهداشــت و ســالمت را در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود بهبــود بخشــند، 
بــه همــان نســبت خطــر آســیب رســیدن بــه ســرمایه هــای انســانی، مالــی و اعتبــاری بــه تولیــدات و خدمــات افــراد و جوامــع 

آنهــا کمتــر خواهــد بــود.      

)Hazard( خطر
خطــر از جنبــه هــای مختلــف تعاریــف و مصــداق هــای فراوانــی دارد کــه در منابــع مختلــف بــه آن هــا اشــاره شــده و 

همــه آنهــا تقریبــاً مشــابه هســتند و بخشــی از ایــن تعاریــف عبارتنــد از:  
• خاصیــت ذاتــی یــک مــاده، وضعیــت و یــا فعالیــت کــه مــی توانــد منجــر بــه صدمــه و آســیب شــود. بــه عبــارت 
دیگــر خطــر عامــل صدمــه و آســیب اســت و مــی توانــد بــه صــورت هــای فیزیکــی، شــیمیایی، بیولوژیکــی )میکروبــی(، 
ارگونومیکــی و روانــی ظاهــر شــود. در واقــع، خطــر مــی توانــد موقعیــت یــا منبــع بالقــوه آســیب هــای جانــی، مالــی، 

زیســت محیطــی، اعتبــاری و یــا ترکیبــی از ایــن هــا باشــد.
)OHSAS( Occupational Heath Safety Assessment Series خطر از نگاه •

هــر وضعیــت یــا اقدامــی کــه دارای پتانســیل آســیب رســاندن بــه شــکل جراحــت، بیمــاری و یــا ترکیبــی از آنهــا بــرای 
انســان و جامعــه باشــد.

)Incident( رویداد / واقعه
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رویــداد اتفاقــی اســت کــه منجــر بــه یــک حادثــه شــده و یــا پتانســیل منجــر شــدن بــه یــک شــبه حادثــه و یــا حادثــه را داشــته 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر بالفعــل شــدن شــرایط بالقــوه خطــر را رویــداد و یــا واقعــه مــی نامنــد.

)Near miss(  شبه حادثه
رویدادیست غیرمنتظره، برنامه ریزی نشده و ناگهانی که منجر به ایجاد خسارت و آسیب نمی شود.

)Accident( حادثه
رویدادیست غیر منتظره که منجر به مرگ، بیماری، صدمه، زیان مالی، خسارت زیست محیطی یا اعتباری شود.

ــی اســت،  ــش، محاســبات و ارزیاب ــد شــناخت، دان ــروز، جــذب و حفــظ ســرمایه )کار( نیازمن ــای ام ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب ب
شــناخت ابعــاد و ارتبــاط بیــن بهداشــت، خطــر، واقعــه، حادثــه و علــل بــروز حــوادث و تعاریفــی کــه در صفحــات بعــد بــه آن 
هــا اشــاره خواهیــم کــرد از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار هســتند. امــروزه بخشــی از اعتبــار، پیشــرفت و توســعه اقتصــادی 
 Proactive(ــگیرانه ــبات پیش ــات و محاس ــل اقدام ــن، حاص ــای نوی ــن آوری ه ــر از ف ــه غی ــت ب ــی و صنع ــای مهندس در دنی
Measurement(  در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و مجتمــع هــای صنعتــی و تجــاری مــی باشــد. نمونــه هایــی از اقدامــات و 
محاســبات پیشــگیرانه، آمــوزش، اســتفاده از عالئــم راهنمائــی و بازدارنــده )زبــان اشــاره Gestures ( ، ابــزار و وســایل ایمنــی و 

ــت.  ــی )Reactive Measurement(   اس ــات کنترل اقدام
علل بروز حوادث چه می توانند باشند؟    
)Unsafe Condition( شرایط نا امن •

پیمانــکار بــه عنــوان یکــی از طــرف هــای ذی نفــع از شــرایط امــن در کارگاه هــا بایــد حداکثــر تــالش و هزینــه هــای الزم از جمله 
ــا نشــاط بــرای بهــره وری الزم و جلوگیــری از خســارت هــای  هزینــه هــای مدیریتــی را بــرای ایجــاد شــرایطی امــن و حتــی ب
اعتبــاری و مالــی بــه کار بگیــرد، ضمــن اینکــه تأمیــن شــرایط امــن جــزء تعهــدات اجتماعــی و قانونــی هــر شــرکت پیمانــکاری 

مــی باشــد، بــه مــواردی از عوامــل ایجــاد شــرایط نــا امــن در زیــر اشــاره مــی کنیــم:
- ماشین آالت و ابزار معیوب و نا کافی 
- دپو نامناسب مصالح و مواد در کارگاه

- سطوح خطرناک، ناهموار، لغزنده و پرتگاه های بدون حفاظ
- اتصاالت نامناسب برقی

- گماردن افراد نامناسب در سمت های مدیریتی و پشتیبانی و اپراتوری ماشین آالت و دستگاه های کارگاهی
- عدم آموزش و آگاهی و هشدار های بهداشتی، ایمنی و کنترل الزم افراد و پیمانکاران درکارگاه ها
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)Unsafe Act( اعمال یا رفتار های نا امن •
ــا دقــت و درایــت صــورت بگیــرد. در واقــع بخــش عمــده ای از ســرمایه هــای مالــی، اعتبــاری و  جــذب نیروهــای کاری بایــد ب
اجرایــی شــرکت هــا از قبیــل مصالــح، ابــزار و ماشــین آالت و ســایر امکانــات کارگاه هــا در اختیــار پیمانــکاران و کارگرانــی قــرار 
مــی گیــرد کــه از مناطــق مختلــف و بــا فرهنــگ هــای متفــاوت رفتــاری در کارگاه هــا حضــور مــی یابنــد. برخــی از آن هــا بــا 
ناهنجــاری هــای رفتــاری خــاص و یــا بیمــاری مــی خواهنــد مبــادرت بــه گرفتــن کار بــا قیمتــی ارزان نماینــد، بنابرایــن مدیریــت 
کارگاه هــا بایــد حتمــاً در مراحــل جــذب، آمــوزش و کنتــرل نیروهــای کار  برنامــه هــای مدونــی داشــته باشــند. ازجملــه اعمــال 

و رفتــار نــا امــن در کارگاه هــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
- استفاده نادرست از تجهیزات 

ــوردن و  ــل، خ ــتفاده از موبای ــات، اس ــرف دخانی ــا مص ــان ب ــم زم ــا ه ــاری و ی ــرایط بیم ــت در ش ــاع و روی داربس - کار در ارتف
ــامیدن  آش

- عدم استفاده از کفش، کاله ایمنی مناسب، کمربند ایمنی و داربست های مناسب در هنگام کار
- عدم رعایت قوانین بهداشت و ایمنی در هنگام کار

• علل سیستمی و یا مدیریتی بروز حوادث چیست؟
قبــل از ورود بــه علــل سیســتمی بــروز حــوادث، بایــد بــه پنــج عامــل و یــا منبعــی کــه در اختیــار هــر پــروژه عمرانــی قــرار دارنــد 

اشــاره ای داشــته باشــیم. 
اول -  نقشه ها و تکنولوژی و دانش و مهندسی کار

دوم - حمایت های مالی و سرمایه ای کار
سوم -  نیروی انسانی الزم برای اجرای کار
چهارم -  ماشین آالت و ابزار مورد نیاز کار

پنجم -  سیستم مدیریتی
در میــان ایــن عوامــل، عامــل پنجــم یعنــی طراحــی و ایجــاد یــک سیســتم مدیریتــی بــرای کار، تعییــن کننــده ی یــک مســیر 
ــار عامــل دیگــر مــی باشــد.  ــری چه ــه کارگی ــروژه ســاختمانی و باعــث ب ــک پ ــرای اجــرای ی ــر ب ــه و معتب ســالمت، کــم هزین
بنابرایــن اگــر بخواهیــم بــه مــواردی چنــد از علــل سیســتمی و یــا مدیریتــی بــروز حــوادث و آســیب هــای یــک پــروژه اشــاره 

کنیــم عبــارت خواهنــد بــود از:
1. برنامه ریزی نامناسب کار و عملیات اجرایی

2. نبود و یا ضعف سیستم های نظارتی
3. فقدان و یا ضعف دستور عمل های اجرائی

۴. رویه های نادرست جذب و به کارگیری افراد
۵. فقدان برنامه های نگهداری و تعمیرات ماشین آالت

6. ضعف در سازمان دهی و ایجاد ارتباط سالم بین نیروهای اجرایی 
7. اولویت دادن به اهداف مالی بدون در نظرگیری اعتبار و امنیت و سالمت محیط و نیروی کار
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نمونــه ای از رعایــت نــکات 
HSE در یکــی از پــروژه هــای 

ــاختمانی 1۴2 ــرکت س ش

    )Safety( ایمنی
ــر این کــه در محیــط کار و کارگاه هــا  ــه نکاتــی مبنــی ب ــا اینجــا ب ت
بــه دنبــال بهداشــت،  ســالمت و ایمنــی جســمی، روحــی و روانــی 
هســتیم اشــاره شــد. هــدف از ایــن امــر آن اســت کــه ســرمایه هــای 
جانــی و مالــی و اعتبــاری شــرکت را از خطر آســیب دیــدن و حوادث 
احتمالــی دور نگــه داشــته و بــا مدیریــت و بــکار گیــری راه و روش 
ــم  ــرای آن فراه ــی “Safety” را ب ــرایط امن ــده ش ــه ش ــای توصی ه
ــان ریاضــی و  ــه زب ــم بحــث خــود را ب ــذا چنانچــه بخواهی ــم. ل کنی
خالصــه دنبــال کنیــم، تعریــف ایمنــی عبــارت اســت از:  میــزان یــا 
در جــه رهایــی از خطــر. وقتــی صحبــت از میــزان و درجــه انــدازه 
 Risk Assessment  ــی ریســک ــری مــی شــود مبحــث ارزیاب گی
روشــی بــرای تعییــن شــرایط و مختصــات ایمنــی بــه مــا مــی دهــد. 

 )Risk( ریسک
ــای  ــوع و شــدت پیامده ــال وق ــی از احتم ــا تابع ــب ی ریســک ترکی
ــی ریســک فراینــد کلــی  ــه اســت. ارزیاب ناشــی از وقــوع یــک حادث
ــری در خصــوص  ــم گی ــزان ریســک و تصمی ــرآورد و محاســبه می ب
قابــل تحمــل بــودن و یــا غیــر قابــل تحمــل بــودن ریســک اســت. 
ــزان آن  ــه می ــرش ریســکی اســت ک ــا پذی ــل تحمــل ی ریســک قاب
تــا حــد قابــل قبــول پائیــن آمــده باشــد. چکیــده تعاریــف HSE را 
ــا مختصــری در مــورد محیــط زیســت  “Environment” ادامــه  ب

مــی دهیــم.

)Environment(  محیط زیست
ــز بخشــی از  ــا نی ــط کار و کارگاه ه ــم. محی ــی مــی کنی ــه در آن زندگ ــا Environment محیطــی اســت ک ــط زیســت ی محی
محیــط زیســت هســتند. در واقــع محیــط زیســت، مجموعــه ای متشــکل از موجــودات جانــدار زمیــن و پوســته نــازک هــوا، آب 
و خــاک و انــرژی اســت کــه در کنــش و ارتبــاط تنگاتنــگ و مســتمر بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. بطــور کلــی محیــط زیســت را بــه 

ســه دســته تقســیم مــی کننــد: 

1. محیط زیست طبیعی:
 بــه آن قســمت از محیــط زیســت اطــالق مــی شــود کــه در برگیرنــده بخشــی از ســطح کــره زمیــن بــوده کــه بــه دســت انســان 

ســاخته نشــده اســت. بــرای مثــال مــی تــوان بــه کــوه هــا، دشــت هــا، جنــگل هــا، حیــات وحــش و دریــا هــا اشــاره کــرد.
2. محیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت:

 بــه محیطــی کــه توســط انســان ســاخته شــده اســت، محیــط زیســت مصنوعــی مــی گوینــد. بــه عقیــده تعــدادی از متخصصــان، 
محیــط زیســت مصنوعــی، محیطــی زاییــده تفکــر اســت کــه بــر اســاس مدیریــت و فرهنــگ مــردم آن ناحیــه ســاخته مــی شــود. 
ــا،  ــرودگاه ه ــا، ف ــا و کارگاه ه ــه ه ــدارس، کارخان ــا، م ــان ه ــا، خیاب ــه ه ــه خان ــا از جمل ــن شــهرها و تمــام اجــزای آن ه بنابرای
ــواع ماشــین آالت و خــودرو هــا، قطــار هــا و غیــره محیــط زیســت مصنوعــی محســوب مــی شــوند. مــا هــر  مراکــز تجــاری، ان
روزه شــاهد توســعه و بهینــه ســازی انــواع دســتگاه هــا و ماشــین آالت صنعتــی هســتیم. از ایــن رو شــناخت محیــط زیســت » 
Environment » انســان ســاخت و درک آن بــرای دنیــای ســرمایه داری، ســرمایه گــذاران و مدیــران ارشــد، سرپرســت کارگاه 
هــا، شــرکت هــای پیمانــکاری و پــروژه هــای عمرانــی بــه خاطــر حفــظ و ایجــاد ارزش، افــزوده کــردن و یــا برگشــت و اســتفاده 
درســت از ســرمایه هــا اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت. در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه مبحــث ارگونومــی کــه چنــد دهــه ای 
اســت در خصــوص محیــط زیســت و در  فراینــد هــای ســاخت، تولیــد و بهــره بــرداری )کــه در تمــام آن هــا انســان محــور اصلــی 
اســت( بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت اشــاره کــرده و تبدیــل شــدن آن بــه یــک رشــته تخصصــی در آمــوزش عالــی را 

مــورد توجــه قــرار داد. در نهایــت اگــر بخواهیــم بــه طــور خالصــه آنــرا بیــان کنیــم:  
ارگونومی عبارتست از: » تطابق علمی کار، محیط کار و زندگی با مشخصات فیزیکی و روانی انسان«
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3. محیط زیست اجتماعی:
 منظــور جامعــه بشــری ای اســت کــه در آن زندگــی مــی کنیــم. ایــن قســمت از محیــط زیســت از انســان هائــی کــه در کنــار و 
اطــراف مــا وجــود دارنــد، بــا مــا ســروکار دارنــد و مــا بــا آنهــا روابــط متقابــل داریــم تشــکیل مــی شــود. ایــن محیــط اجتماعــی 
از خانــواده شــروع مــی شــود و همســایگان، همــکاران، رهگــذران، فروشــندگان و ماننــد آنهــا را در جامعــه شــهر و روســتایی در 
 )Social Environment( ــد. بنابرایــن محیــط زیســت اجتماعــی ــا ملــت و دولــت ادامــه مــی یاب برمــی گیــرد و گســتره آن ت
بخــش مهمــی از عوامــل تشــکیل دهنــده ارزش افــزوده، در فراینــد ســاخت، تولیــد، توزیــع و بهــره بــرداری بــرای ســرمایه گــذاران، 
شــرکت هــا و بنگاه هــای اقتصــادی و در حــد کالن بــرای کشــورها می باشــد، چــرا کــه بخــش عمــده ای از عمــر مفیــد انســانها در 
محیــط کار و در کنــار همــکاران ســپری مــی شــود. ایــن محیــط کار و همــکاران ممکــن اســت یــک کارگاه کوچــک چنــد نفــره و 
چنــد همــکار بــوده یــا یــک کارگاه و یــا یــک کارخانــه بــزرگ بــا تعــداد زیــادی همــکار باشــد. مدیریــت محیــط زیســت اجتماعــی 
یکــی از فاکتــور هــای مهــم بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و ســرمایه هــای انســانی و اعتبــاری مــی باشــد کــه بایــد توســط مدیــران 

و سرپرســتان آن جوامــع بــا آمــوزش و پــرورش سیاســت گــذاری و ســامان دهــی شــود.

آلودگی های زیست محیطی:
 ایــن روزهــا همــه مــا بــا مقولــه آلودگــی هــوا آشــنا هســتیم. بــا توجــه بــه توضیحــات قبــل، واضــح اســت کــه اصطــالح »هــوا 
آلــوده اســت«  اشــتباه بــوده، در واقــع بهــره بــرداری هــای نامناســب از منابــع زمینــی توســط انســان اســت کــه محیــط زیســت 

و هــوا را آلــوده مــی کنــد. تعــداد مهمــی از آلودگــی هــای زیســت محیطــی عبارتنــد از : 
آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، آلودگی پرتویی،  آلودگی نوری و .... 

بــا ایــن تعاریــف قبــل مــی تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه HSE در واقــع بخــش مهمــی از قوانیــن و مقــررات ایجــاد یــک 
توســعه پایــدار اســت.

توسعه پایدار چیست؟
توســعه پایــدار توســعه ای اســت کــه نیازهــا و فعالیــت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی امــروز مــا را بــرآورده کنــد.
)بــدون اینکــه بــه نیازهــا و منابــع حیاتــی نســل آتــی آســیب برســاند( در اصــل پنجاهــم قانــون اساســی ایــران حفاظــت از محیــط 
زیســت کــه نســل امــروز و نســل هــای بعــد بایــد در آن حیــات رو بــه رشــدی داشــته باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی مــی گــردد.  
از ایــن رو فعالیــت هــای اقتصــادی و غیــر اقتصــادی کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب جبــران ناپذیــر محیــط زیســت 

همــراه باشــد ممنــوع اســت.

ــه بخــش  ــه طــور خالصــه ب HSE دامنــه وســیعی از تعاریــف علمــی، مکتبــی و حــوزوی را بدنبــال خــود دارد کــه در ادامــه ب
ــم پرداخــت. ــی از آن خواهی های

ــگاهی  ــات دانش ــدی از مطالع ــره من ــا به ــاختمان ب ــت س ــه صنع ــارت و از جمل ــت، تج ــای صنع ــت در دنی ــم مدیری ــروزه، عل ام
وجمــع آوری و مطالعــه اطالعــات و آمــار رویدادهــای صنعتــی و تجــاری و همچنیــن شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت انســان هــا بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تدویــن، آمــوزش و اعمــال برنامــه هــای بهداشــت، ســالمت و ایمنــی نیــروی انســانی در محیــط 
کار و زندگــی شــخصی راه کاری بــرای غلبــه بــر فرایندهــای نامنظــم، ســنگین و پرهزینــه اســت. همچنیــن راهــکاری بــرای بهبــود 
و ســامان دهــی جســم، روح، اندیشــه، ایجــاد نشــاط و افزایــش بهــروری نیــروی انســانی در محیــط کار و زندگــی اســت کــه مــی 
توانــد اعتبــاری باالتــر را بــرای بنــگاه هــای صنعتــی، تجــاری و در ســطح کالن بــرای کشــور هــا تأمیــن نمایــد. اجــرا و پیــاده 
ســازی طــرح HSE امــروزه تبدیــل بــه چالــش بزرگــی بــرای مدیــران گشــته، تــا حــدی کــه مــی تــوان گفــت کــه مانــدگاری و 

توســعه تجارتشــان در گــرو اجــرای HSE اســت. راه حلــی کــه در ایــن خصــوص توصیــه شــده بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ول: یک سیستم مدیریت جدی و رسمی HSE ، اصالح شده روی کاغذ.
The formal management system can well be improved                                        

دوم:رشد و تأمین بهداشت، سالمتی و ایمنی در محیط کار و زندگی شخصی در ذهن افراد.
Knowledge and insight in HSE must be extended                                                

 سوم : تأمین بهداشت، سالمتی و ایمنی در  محیط کار و زندگی شخصی و نهادینه شدن در قلب انسان

       HSE must become corporate culture                                                                   

HSE on Paper

HSE in the Head

HSE in the Heart
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اما چگونه این مسیر طی می شود؟
بــه نظــر مــی رســد مراحــل رشــد و ارتقــاء HSE در خیلــی از بنــگاه هــای اقتصــادی معتبــر و کشــور هــای پیشــرفته ریشــه در 
نــگاه و نگــرش اقتصــادی آنهــا بــوده کــه تدریجــاً از روش هــای ســنتی بــازار تبدیــل بــه یــک روش اقتصــادی نــو تحــت عنــوان 

زیــر شــده اســت.

)Ecological Economy( روش اقتصاد مبتنی بر چرخه حیاط
ــردی، گروهــی،  ــای ف ــت ه ــار انســانها در فعالی ــررات و اعمــال و رفت ــن، مق ــاط،  قوانی ــر چرخــه حی ــی ب در روش اقتصــاد مبتن
اقتصــادی و اجتماعــی در زندگــی شــخصی، محیــط کار و اجتمــاع، طــوری تربیــت، هدایــت )آمــوزش و پــرورش( و کنتــرل مــی 
شــوند کــه ضمــن بهره منــدی از منابــع طبیعــی محیــط زیســت ماننــد خــاک، آب، جنــگل و ســایر جانــداران و منابــع انســانی، 
حــق حیــات ایــن منابــع از نظــر قوانیــن اکولوژیکــی و الهــی تجــاوزی صــورت نگیــرد. حضــرت محمــد )ص( نیــز در ایــن رابطــه 

فرمــوده انــد:
» شکستن شاخه درختان در نظر من مثل شکستن بال فرشتگان است « 

 یا در جائی دیگر می فرمایند:
» من از فقر امتم بیم ندارم، آنچه که من از آن بیمناکم عدم تدبیر آنهاست «

                                                                                                                                                                   

ــه زیســت محیطــی و همچنیــن عــدم  ــه و عــدم آمــوزش هــای اولی ــا آگاهان ــروت، مدیریــت هــای ن ــدرت و ث جذابیــت هــای ق
نظــارت بــر آن باعــث شــده اســت کــه انســانها، جوامــع، صنایــع مختلــف و بنــگاه هــای اقتصــادی بــرای دهــه هــای متمــادی و 
مخصوصــاً در قــرن اخیــر کــه رشــد جمعیــت، شــهر نشــینی و دگرگونــی هــای صنعتــی، اقتصــادی و سیاســی ســرعت بیشــتری 
گرفتــه اســت، آســیب هــای غیــر قابــل جبرانــی بــه چرخــه حیــاط و مجموعــه محیــط زیســت وارد نماینــد. بنابرایــن اهمیــت دادن 
بــه ایــن موضــوع در نقــش هــای رهبــری و مدیریتــی مــی توانــد گــروه و یــا شــرکتی را بــه ســمت و ســوی روش هــای متفــاوت 

اقتصــادی و رفتارهــای ســالم تــر ســوق دهــد.
البتــه چنــد دهــه ای اســت کــه شــاهد آغــاز چنیــن سیاســت هایــی در تدویــن و طراحــی قوانیــن و مقــررات صنعتــی، تجــاری 
و شــهروندی تعــدادی از کشــور هــا بــه طــور جــدی هســتیم. بــرای مثــال در برخــی کشــورها حتــی تربیــت و تأمیــن نیــاز هــای 
فیزیکــی، آموزشــی، پرورشــی و ایمنــی کــودکان تــا حــد زیــادی و یــا در برخــی مــوارد صــد در صــد آن بــه عهــده دولــت بــوده 
و یــا بــا نظــارت مســتقیم دولــت صــورت مــی گیــرد، چــرا کــه بــه نظــر آن هــا، کــودکان امــروز منابــع و ســرمایه هــای انســانی 
نســل هــای آتــی آن کشــورها بــه حســاب مــی آینــد. بنابرایــن قوانیــن و مقرراتــی کــه تعییــن، تصویــب و کنتــرل مــی شــوند 
امــکان سؤاســتفاده افــراد از منابــع ملــی و ســایر شــهروندان را روز بــه روز محدودترمــی کننــد. از جملــه ایــن قوانیــن، مقــررات 

مربــوط بــه بهداشــت و ســالمت ایمنــی)HSE( در محیــط هــای کار و زندگــی شــخصی اســت.

نمونه ای از طراحی شهری مبتنی بر چرخه حیات 
محله هلسینکی - فنالند
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)Market Economy(  )روش اقتصادی مبتنی بر بازار )روش سنتی
ــای  ــگاه ه ــا، بن ــم در بســیاری از کشــور ه ــوز ه ــوده و هن ــداول ب ــم مت ــه از قدی ــازار ک ــر ب ــی ب روش و نگــرش اقتصــادی مبتن
ــای زیســت  ــروز حــوادث و آســیب ه ــی ب ــل سیســتمی و مدیریت ــن عل ــی تری ــد اصل ــی توان ــج اســت م ــی و تجــاری رای صنعت
ــدون در نظرگیــری  ــاه مــدت و روز مــره ب ــط کوت ــی غل ــه اهــداف مال ــت دادن ب محیطــی را در خــود داشــته باشــد و آن »اولوی
اهــداف اعتبــاری، امنیــت، ســالمت، بهداشــت محیــط زیســت و نیــروی هــای انســانی در دراز مدت«اســت. اگــر چــه روش هــا و 
فعالیــت هــای اقتصــادی عمومــاً بــر اســاس قوانیــن و مقــررات جهانــی و منطقــه ای محلــی انجــام مــی شــوند ولــی در اکثــر مــوارد 
رســیدن بــه منافــع و ســرمایه بیشــتر بــدون در نظــر گرفتــن حقــوق دیگــران و محیــط زیســت، بســیار پــر هزینــه و دارای نتایــج 

منفــی در کوتــاه مــدت و طوالنــی مــدت خواهــد بــود. 
در ایــن روش از اقتصــاد، حتــی همــان قوانیــن ناقــص موجــود هــم اعتبــار خــود را از دســت مــی دهنــد و مخصوصــاً در عرصــه 
فعالیــت هــای صنعتــی و تجــاری افــراد بــا نیــت هــای مختلــف، ســلیقه هــای شــخصی خــود را جایگزیــن قوانیــن مــی کننــد. در 
بخــش قبــل از کــودکان بــه عنــوان ســرمایه ملــی نســل هــای آینــده در اقتصــاد مبتنــی بــر چرخــه حیــاط اشــاره شــد. ســرویس 
هــای مــدارس ابتدائــی کــه همــه مــا حداقــل یــک بــار آن را مشــاهده کــرده ایــم مــی توانــد مثالــی بــرای ایــن موضــوع باشــد، 
کــه در آن 6 الــی7 کــودک را در صندلــی عقــب و جلــوی خــودرو هــای کوچــک جــا مــی دهنــد بــدون ایــن کــه پلیــس، مســئولین 
مــدارس، آمــوزش و پــرورش یــا حتــی خــود اولیــا ایــن کــودکان توجهــی بــه حــق و حقــوق و مســائل بهداشــت و ایمنــی ایــن 

کــودکان و قوانیــن موجــود در رابطــه بــا ایــن موضــوع داشــته باشــند.

و  مدیریــت  از  ای  نمونــه 
شــهری   فضــای  طراحــی 
ــا رویکــرد روش اقتصــادی  ب

مبتنــی بــر چرخــه حیــات
وستافالیا - آلمان

تصویر از وقت ناهار کارگران در کارگاه ساختمانی
 سال های اخیر

تصویر از وقت ناهار کارگران در کارگاه ساختمانی
 ۸۵ سال پیش
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آموزش و پرورش و HSE کارگاه ها 
کلمــه  آمــوزش و پــرورش مــا را بــه یــاد وزارت آمــوزش و پــرورش، مدرســه و نظــام آموزشــی مــی انــدازد. اتفاقــاً ایــن فکــر خیلــی 
هــم خــوب اســت، چــرا کــه ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد کــه آیــا نظــام هــای آموزشــی مــا چــه در ســطح مــدارس و چــه در 
ســطح دانشــگاه هــا توانســته اســت نیــروی انســانی کاری مــورد نیــاز کشــور را بــرای فعالیــت در ســطوح مختلــف فنــی، صنعتــی، 

توســعه اقتصــادی و اجتماعــی آمــوزش دهــد یــا خیــر؟ 
در سیســتم هــا و بنــگاه هــای صنعتــی و هــم چنیــن شــرکت هــای ســهامی خــاص اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تمــام عوامــل و 
منابــع اقتصــادی کــه در »علــل سیســتمی و یــا مدیریتــی بــروز حــوادث« بــه آن اشــاره شــد، ســرمایه هــای یــک شــرکت  بــه 
حســاب مــی آینــد. نیــروی انســانی کارگاه هــا ممکــن اســت دارای تخصــص یــا مــدارک تخصصــی باشــند ولــی مهــارت هــای الزم 
بــرای کار فــردی و گروهــی و بــر آورده کــردن توقعــات در چهــار چــوب اهــداف پــروژه هــا را نداشــته باشــند مگــر ایــن کــه تحــت 
آمــوزش هــای علمــی و کاربــردی در محــل کار قــرار بگیرنــد، کــه ایــن مثــال بیانگــر تفــاوت بیــن نیــروی انســانی و ســرمایه هــای 

انســانی اســت. بــه همیــن دلیــل شــرکت هــای موفــق نیــروی هــای انســانی خــود را ایــن گونــه معرفــی مــی کننــد:
مــا تنهــا دارای نیــروی انســانی نیســتیم بلکــه دارای ســرمایه هــای انســانی هســتیم، چــرا کــه نیــروی انســانی بــه خــودی خــود 
ممکــن اســت نــه تنهــا ســودی بــرای شــرکت نداشــته باشــد بلکــه بــه منابــع مالــی، اعتبــاری و یــا ســایر ســرمایه هــای شــرکت 

در محیــط کار آســیب وارد کنــد.  

سامان دهی محیط کارگاه ها:
در قــرن اخیــر کشــور آمریــکا در مقــام اول رده بنــدی قــدرت اقتصــادی و صنعتــی دنیــا قــرار داشــته اســت ولــی ایــن موضــوع 

هیــچ وقــت باعــث نشــده کــه ایــن کشــور خــود را بی نیــاز از آمــوزش و انتقــال دانــش مدیریــت از کشــور هــای دیگــر بدانــد.
در ســال 2001 یکــی از اســاتید دوره فــوق لیســانس مدیریــت صنعتــی دانشــگاه ایالتــی میســوری، کــه از چنــد پــروژه ســاختمانی، 
ــرد  ــعی ک ــالیدهایی س ــا و اس ــان دادن عکس ه ــا نش ــود ب ــرده ب ــد ک ــن بازدی ــدی در ژاپ ــز تولی ــی و مراک ــای صنعت کارگاه ه
ــی و  ــرفته، علم ــی پیش ــوان الگوی ــه عن ــد و آن را ب ــر بکش ــه تصوی ــن را ب ــط کار )House Keeping( در ژاپ ــاماندهی محی س
ــه دانشــجویان معرفــی کنــد. خالصــه ای از  ــاالی کارگاه هــا و مراکــز تولیــدی ب ــرای کاهــش هزینــه هــای بســیار ب راهــکاری ب
آن مطالــب بــرای ســامان دهی محیــط کار تحــت عنــوان نظــام آراســتگی 5S در زیــر بــه صــورت خالصــه تعریــف شــده اســت.

Seiri: جدا سازی به معنی جدا کردن اقالم غیر الزم از اقالم مورد نیاز و دور ریختن آنها

Seiton: پاکیزگی به معنی تمیز کردن کامل محیط کار به طوری که هیچ جایی کثیف نباشد.

Seiso: نظم و ترتیب به معنی مرتب کردن اقالم مورد نیاز به نحوی که به آسانی بتوان به آن دسترسی پیدا کرد. 

Seiketsu: نگهداری به معنی حفظ و نظم و ترتیب و نظافت

Shitsuke: فرهنگ سازی به معنی دادن آموزش های الزم برای افزایش توانائی افراد جهت انجام امور مربوطه

 

 منبع:

HSE محمود بشیری نصب استاد دانشگاه عالمه طباطبائی در دوره آموزشی 
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5S نظام آراستگی محیط کار

مریم نجاتی

چکیده

نظــم، ترتیــب و ایمنــي از مهم تریــن پارامترهــای دســتیابي بــه موفقیــت در سازمان هاســت. در ایــن راســتا، مدل هــای 
مختلفــي در خصــوص ســاماندهي محیــط توســط ســازمان ها بــکار گرفته شــده اســت ولــي نظــم و ترتیــب نهفتــه در 
فرهنــگ ژاپنی هــا، باعــث ایجــاد و توســعه مدلــي بــراي پاک ســازی، انضبــاط، نظافــت، نگهــداري و فرهنگ ســازی در 

یــک ســازمان شــده اســت. ایــن مــوارد، به عنــوان یــک مــدل آراســتگي، 5S نام گــذاری شــده اســت.
ــه پیشــگیری از حــوادث و افزایــش بهــره وری می گــردد. شــاید بهتــر باشــد بگوییــم  ــا نظــام آراســتگی منجــر ب 5S ی
 5S 5 پیشــگیری از اتــالف اســت. قبــل از شــروع بحــث بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــهS هــدف نهایــی
ــا  ــه در همه ج ــت ک ــن اس ــت آن ای ــد و مزی ــا می باش ــتم ها  و مدل ه ــایر سیس ــز س ــرای موفقیت آمی ــرط اج پیش ش
ــت  ــه خدم ــورت ب ــي کاري در ص ــط کار و زندگ ــوب در محی ــرایط مطل ــاد ش ــع ایج ــت. درواق ــازی اس ــل پیاده س قاب
گرفتــن تکنیک هــا و اصــول 5S )پاکیزگــي، نظــم و ترتیــب، تمیــزي، استانداردســازي و نهادینــه کــردن( و همچنیــن 

ــود. ــر می ش ــي میس ــت اجرائ ــده فعالی ــق زمان بندی ش ــه دقی ــن برنام تدوی
  

مقدمه

5S بــرای رســیدن بــه هدف هــای متعــددی اجــرا مــی شــود. برخــی از مهم تریــن ایــن اهــداف  عبارت انــد از ایمنــی و بهداشــت، 
بهــره وری، صرفه جویــی در هزینه هــا، کیفیــت و پیشــگیری از خرابی هــا. در محیط هایــی کــه بــا اجــرای نظــام آراســتگی مدیریــت 
می شــوند، اشــیا زائــد و غیرضــروری وجــود نــدارد و اقــالم موجــود بانظمــی خــاص مرتــب می شــوند و این امر تــا حد زیــادی موجب 
صرفه جویــی و ایمنــی محیــط خواهــد شــد. اجــرای منظــم مراحــل نظــام آراســتگی محیطــی پاکیــزه و بهداشــتی را فراهــم می آورد 
ــرای ایجــاد عادت هــای صحیــح در کارکنــان مهم تریــن عامــل در تحقــق محیط هــای آراســته اســت. و از همــه مهم تــر تــالش ب

بــا توجــه بــه تأکیــد تکنیــک 5S  بــر مفاهیــم بســیار ســاده و ابتدایــي، درک آن بســیار آســان اســت ولــي بــراي اجــراي مؤثــر آن 
همــکاري و مشــارکت آحــاد کارکنــان را می طلبــد. نظــام آراســتگي ضمــن آمــوزش اصــول ابتدایــي کیفیــت گرایــی، ســازمان ها 
 )TQM( را در دســتیابي بــه بهــره وری باالتــر یــاري می رســاند کــه ایــن مهــم از طریــق اجــراي نظــام مدیریــت کیفیــت فراگیــر
تحقــق می یابــد و بــراي اجـــراي ایــن نظام نیز بـــاید بســتر فـــرهنگي الزم و منـــاسب را ایجاد نمود کـــه اولیـــن اقـــدام آن اجراي 

ــد. ــول 5S می باش اص
در ســال 1۹۸0 بــراي اولیــن بــار 5S در کشــور ژاپــن معرفــي شــد و ســپس بــه دیگــر کشــورها ازجملــه ســنگاپور، مالــزي، تایلنــد، 
ــت اســت  ــن به این عل ــام 5S در ژاپ ــه ن ــن سیســتم ب ــروف شــدن ای ــت مع ــد. عل ــل گردی ــل، روســیه، مجارســتان و ... منتق برزی
 S کــه چنانچــه هــر یــک از ایــن معیارهــا بــا همــان تلفــظ ژاپنــي امــا بــه حــروف التیــن نوشــته شــود، کلماتــي اســت کــه بــا

ــوند. ــروع می ش ش
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ــت  ــرب رعای ــت غ ــاي صنع در معیاره
چنیــن اصولــي را کــه تنهــا در برخــي 
رشــته های تولیــدي ضــرورت پیــدا 
یــا   House Keeping می کنــد، 
خانــه داری صنعتــي  گوینــد. بــه دلیــل 
ــورد  ــام م ــن نظ ــري، ای ــه نگ همه جانب
توجــه اکثــر شــرکت ها و ســازمان های 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــزرگ ق ب

ــه در  ــت ک ــه ای اس ــر به گون ــن ام ای
برخــي از شــرکت ها، اجــرا و ممیــزي 
ایــن نظــام را به عنــوان یــک پارامتــر 
تأمین کننــدگان  ارزیابــي  بــراي 
ــد. همچنیــن  خــود در نظــر گرفته ان
نظــام  ایــن  اجــراي  مــواردي  در 
بــراي  پیش زمینــه ای  به عنــوان 
مدیریــت  سیســتم های  اســتقرار 
کیفیــت و تعالــي ســازماني در نظــر 

گرفته شــده اســت.
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عبارت »پنج اس« 5S  بر اساس حروف 
ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:

Seiri   1. ساماندهی
Seiton  ۲.نظم و ترتیب
 Seiso  3. پاکیزه سازی

Seiketsu  4. استانداردسازی
 Shitsuke  5. انضباط

5S



در ادامه مبانی و اصول هر یک از پنج واژه 5S شرح داده می شود:

)Seiri or Sort( 1. ساماندهی، سازمان دهی، تفکیک و تعمیر
در دیدگاه 5S،  ساماندهی عبارت است از:

ــه اهــداف. از دیــدگاه »پنــج اس« ســاماندهی بــه معنــای تشــخیص   نظــم دادن بــه کلیــه اجــزای یــک ســازمان جهــت نیــل ب
ــت. در  ــا اس ــر ضروری ه ــی از غی ــرای رهای ــا ب ــت اولویت ه ــال مدیری ــع و اعم ــات قاط ــاذ تصمیم ــروری، اتخ ــروری از غیرض ض
ــوب و  ــرار دادن اشــیا در گوشــه ای می باشــد و هــدف ایجــاد نظمــی مطل ــری دشــوارتر از ق ــج اس«، ســاماندهی ام ــدگاه »پن دی
ــی  ــه معن ــن S ب ــور خالصــه ای ــدی پرداخــت. به ط ــه اولویت بن ــاماندهی می بایســتی ب ــت در س مناســب اســت. به منظــور موفقی
ــر  ــورت زی ــوان به ص ــن S را می ت ــرای ای ــی از اج ــد. نمونه های ــا می باش ــر ضروری ه ــت از غی ــروری اس ــه ض ــردن آنچ ــدا ک ج

فهرســت نمــود:
-تفکیــک اشــیای ضــروری از غیرضــروری )مشــخص کــردن ملزومــات اداری کــه در اطــراف شــما وجــود دارد و طبقه بنــدی آن هــا 

بــا توجــه بــه اولویــت اســتفاده از آن، تفکیــک برگه هــای از رده خــارج و برگه هــای در گــردش(.
- دور ریختن اشیایی که دیگر از آن ها استفاده نمی کنیم )دور ریختن برگه های زائد(.

)Seiton or Straighten( ۲ .نظم و ترتیب
در دیــدگاه 5S،  نظــم و ترتیــب عبــارت اســت از قــرار دادن اشــیا در مکان هــای مناســب و مرتــب به نحوی کــه بتــوان از آن هــا بــه 
بهتریــن وجــه اســتفاده کــرد. نظــم و ترتیــب راهــی اســت بــرای یافتــن و بــکار بــردن اشــیای موردنیــاز، بــدون انجــام جســتجوهای 
بیهــوده. هنگامی کــه هــر چیــز بــا توجــه بــه کارکــرد و در نظرگرفتــن کیفیــت و ایمنــی کار در جــای مناســب و مشــخص قــرار 
داشــته باشــد، محــل کار همــواره منظــم و مرتــب خواهــد بــود. بدیــن منظــور بایــد همــه وســایل، اقــالم و برگه هــای موردنیــاز 
ــا  را کــه قبــاًل شناســایی و کارکــرد هــر یــک از آن هــا را نیــز مشــخص نموده ایــم، در جــای مناســب قــرار دهیــم به نحوی کــه ب
ســرعت و ســهولت قابل دســترس باشــند. به عبارت دیگــر قــرار دادن اشــیا در بهتریــن مــکان بــه بهتریــن طریــق ممکــن و امــکان 

دسترســی بــه آن بــا حداکثــر ســرعت )زیــر 30 ثانیــه(.
نمونه هایی از اجرای این S را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

-اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم، در دسترس قرار دهیم )تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری(
ــب  ــی مناس ــتم بایگان ــتفاده از سیس ــم )اس ــرار دهی ــترس ق ــی دور از دس ــم درجای ــتفاده می کنی ــدرت اس ــه به ن ــیایی را ک -اش
ــا قفســه های مخصــوص  ــه ی ــرد، اســتفاده از کتابخان ــرار گی ــری ق ــای دورت ــه ســوابق کاری ســال های گذشــته درجاه به طوری ک

ــتورالعمل ها( ــزوات و دس ــا و ج ــن کتاب ه ــرار گرفت ــت ق جه
نشــان دهنده  به نحوی کــه  فایل هــا  )برچســب گذاری  قفســه ها  فایل هــا،  زونکن هــا،  کلیــه  و شناســایی  برچســب گذاری   -

ــات آن باشــد( محتوی
-اســتقرار هــر چیــز در جــای مشــخص و مخصــوص بــه خــود )اســتفاده از فایل هــا و قــرار دادن ملزومــات اداری در جــای خــود، 
ــای در  ــا کاره ــا و ی ــدی نامه ه ــت طبقه بن ــه جه ــتفاده از کازی ــوص، اس ــه های مخص ــا در قفس ــرم ه ــدی ف ــتقرار و طبقه بن اس

دســت اجــرا(
- آوردن و بازگردانــدن هــر چیــز در حداقــل زمــان )بازگردانــدن زونکن هــا بــه محــل بایگانــی، مرتــب کــردن اقــالم و وســایلی کــه 

روزانــه بــا آن ســروکار داریــم، قــرار دادن صندلــی پشــت میــز کار در هنــگام تــرک محــل کار(
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ــیا  ــتقرار اش ــل اس ــا و مح ــذاری محدوده ه -عالمت گ
ــام  ــخص کننده ن ــای مش ــراد )تابلوه ــایی اف و شناس
ــایی،  ــای شناس ــب ه ــتفاده از برچس ــا اس ــراد و ی اف
مشــخص شــدن محــل اســتقرار خودروهــای شــرکت، 

ــراد(. ــز کاری اف ــی می طراحــی جانمای
)نصــب  اعالنــات  تابلــوی  در  ترتیــب  و  نظــم   -
پالکاردهــای تبلیغاتــی شــرکت درجاهــای مناســب(.

- طراحــی اعالنــات به نحوی کــه خوانــدن آن هــا 
ــرض  ــد در مع ــب مانن ــتقرار مناس ــد )اس ــان باش آس

ــودن(. ــا ب ــا و خوان ــی زیب ــودن، طراح ــد ب دی

)Seiso or Shine( 3.پاکیزه سازی
ــی.  ــواد خارج ــا و م ــیاء از آلودگی ه ــردن اش ــزه ک ــد و پاکی ــن زوائ ــت از: دور ریخت ــارت اس ــازی عب ــزه س ــدگاه 5S پاکی در دی
ــرای حــذف آلودگــی مــورد تأکیــد در  ــزه ســازی نوعــی بازرســی اســت. بازبینــی و پاکیزگــی محیــط کار ب به عبارت دیگــر پاکی
ــد بســیار پاکیــزه و عــاری از هــر  ــاً بای ــوازم، تجهیــزات و مکان هــا لزوم ــرار دارد. برخــی از ل ایــن بخــش از نظــام »پنــج اس« ق
نــوع آلودگــی نگهــداری شــوند؛ بنابرایــن الزم اســت کــه آن هــا را دقیقــاً شناســایی نمــوده و بــر ایــن بــاور بــود کــه پاکیــزه ســازی 
تنهــا تمیــز کــردن محــل کار و لــوازم موجــود در آن نیســت بلکــه پاکیــزه ســازی امــکان انجــام بازرســی و بازبینــی را نیــز بایســتی 
ــرل  ــا کنت ــراد و حــذف و ی ــوال و اف ــط، ام ــداوم محی ــزه نگه داشــتن م ــی و پاکی ــر پیشــگیری از کثیف ــم آورد. به عبارت دیگ فراه

آلودگــی و یــادآوری ایــن نکتــه کــه محــل کار خــود را هماننــد خانــه خــود بدانیــم.
نمونه هایی از اجرای این S را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

-تعریــف مســئولیت های تمامــی افــراد بــرای پاکیزگــی محــل کار )حفــظ نظافــت و پاکیزگــی محیــط کار هــر یــک از کارکنــان، 
پاکیزگــی و نظافــت البســه کارکنــان(

-انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات
-شناسایی و رفع خرابی هایی که در اثر نشتی ها فرسایش ها، ترک ها و غیره به وجود آمده است

- شناسایی منابع آلودگی و سعی در حذف و یا کنترل آن
- تمیــز کــردن محــل کار )شستشــوی مرتــب بــا مــواد ضدعفونی کننــده، نظافــت در انبــار، جمــع آوری لــوازم مســتعمل، تمیــز 

کــردن هــر چیــز بالفاصلــه بعــد از کثیــف شــدن(
-حــذف آلودگی هــا گردوغبــار )اســتفاده از تهویــه مطلــوب در انبــار و ســالن ها، اســتفاده از فیلترهــای صافــی هــوا، اســتفاده از 

کاورهــا، قــرار دادن اقــالم و اشــیا در محفظه هــای دربســته(
- پاکیــزه کــردن محل هایــی کــه از چشــم افــراد بــه دور اســت )زیــر میزهــا، گوشــه های اتــاق، زیــر ملزومــات اداری و تجهیــزات 

فنــی، پشــت پــرده پنجره هــا، فایل هــا، کشــوها و...(
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)Seiketsu or Standardise( 4. استانداردسازی
در دیــدگاه 5S، استانداردســازی عبــارت اســت از: کنتــرل و اصــالح دائمــی ســازمان دهی، نظــم، ترتیــب و پاکیزگــی. تأکیــد اصلــی 
استانداردســازی متوجــه مدیریــت اســت کــه بــا نــوآوری و خالقیــت و اســتفاده از چک لیســت های مناســب و اســتاندارد کــردن 
مقــررات، محیــط کار را بــه نحــوی اســتاندارد کنتــرل نمایــد تــا همــواره همــه عوامــل بــا ســرعت و دقــت الزم مورداســتفاده قــرار 

. ند گیر
نمونه هایی از اجرای این S را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

- بازبینی دوره ای )تشکیل کمیته بازرسی، بازرسی و بازدید از مجموعه تحت پوشش، برگزاری ممیزی داخلی(.
- استفاده از عالئم و نشانه ها )عالئم نشان دهنده جهت و راهنما(.

- عالمت گذاری محدوده های خطر و یا مراقبت خاص )در انبار مواد شیمیایی، تجهیزات با فشار کارکرد باال(.
ــای سیســتم  ــی ، راهنم ــایل ایمن ــر و وس ــگ خط ــه زن ــوط ب ــم مرب ــده )عالئ ــزات خاموش کنن ــه تجهی ــوط ب ــم مرب - نصــب عالئ

ــوع(. ــای ســیگار کشــیدن ممن ــق و تابلوه ــای حری اطف

)Shitsuke or Sustain( 5. انضباط
ــدگاه 5S، انضبــاط عبــارت اســت از: آمــوزش عــادات و توانایی هایــی جهــت انجــام یــک وظیفــه خــاص. نکتــه اصلــی در  در دی
اینجــا ایجــاد عــادات درســت به جــای عــادات نادرســت اســت. ایــن کار را بایــد از طریــق آمــوزش شــیوه های درســت انجــام کار 
بــه افــراد و تمریــن دادن آنــان در ایــن زمینــه آغــاز نمــود. همچنیــن ایــن تمرین هــا از طریــق وضــع مقــررات و پیــروی جــدی 
از آن هــا تحقــق می پذیــرد. به عبارت دیگــر انضبــاط، فرآینــد تکــرار و تمریــن انجــام یــک کار اســت. مثــاًل کامــاًل ضــروری اســت 
ــوان  ــن S را می ت ــرای ای ــی از اج ــد. نمونه های ــت درآی ــادت درس ــک ع ــورت ی ــراد به ص ــرای اف ــی ب ــررات ایمن ــت مق ــه رعای ک

ــود: ــر فهرســت نم به صــورت زی

- تمهیــدات پیشــگیری از خطــا و اشــتباه )آمــوزش کارکنــان در خصــوص بــروز 
خطــر، تدویــن دســتورالعمل های کاری بــرای اســتفاده از تجهیــزات ویــژه(.

ــزان  ــب می ــب برچس ــزار )نص ــت اب ــزان دق ــان دهنده می ــب های نش - برچس
ــا(. ــرای آن ه ــرل ب ــار و کنت ــخ اعتب ــزات و تاری ــت تجهی دق

- تدوین دستورالعمل اجرای سیستم
ــج بازرســی های دوره ای و  ــری، بررســی نتای ــه راهب - تشــکیل جلســات کمیت

5S ــرای پیشــبرد اهــداف اخــذ تصمیمــات الزم ب
ــردن و  ــب ک ــاماندهی، مرت ــرای س ــابقاتی ب ــا مس ــوأم ب ــای الزم ت - فعالیت ه
تمیــز کــردن هــر چه بهتــر )در نظــر گرفتــن یــک معیــار در ارزیابــی کارکنــان 
و زیرمجموعه هــا و تعییــن فــرد یــا واحــد نمونــه و اختصــاص یکــی از 

ــل کار(. ــی مح ــر پاکیزگ ــه ام ــان ب ــه کارکن ــی ماهیان ــای ارزیاب پارامتره

- تمریــن نظــم و ترتیــب )آمــوزش، نظــارت مســتمر، 
ارزیابــی و پــاداش بــه کارکنــان جهــت نظــم و انضباط(

ــه از  ــتفاده بهین ــوزش اس ــی )آم ــن وقت شناس - تمری
ــالن ها و  ــرات در س ــش تعمی ــوص در بخ ــان، بخص زم

ــراری جلســات(. برق

- توجه به زیبایی ها و رعایت ظواهر 
)اســتفاده از لباس هــای کار مناســب در اداره و یــا 

ــازمان(. س
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5S مشکالت اجرای

•عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
•عدم شناخت کافی از این نظام و توانایی های آن و عدم حمایت الزم مدیران ارشد

•عدم توجه به تداوم اجرای اصول 5S و بلندمدت بودن اجرای آن
•ساده انگاشتن نظام 5S و عدم بررسی  عمیق آن

• برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
 

5S مزایاي اجرای نظام آراستگي

• جلوگیري از انباشته شدن ضایعات
• افزایش درآمد ناشي از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضایعات صنعتي به علت تفکیک کردن آن ها
• استفاده از قفسه بندی و ارتفاع در چیدمان مواد و صرفه جویی در سطح اشغال شده در محیط کار

ــد و  ــواد زائ ــم م ــش تراک ــر کاه ــابه در اث ــوادث مش ــایر ح ــام و س ــقوط اجس ــار، س ــراق، انفج ــوزی، احت ــري از آتش س • جلوگی
ــا. ــت از آن ه ــات و مراقب ضایع

• جلوگیري از دور ریختن مواد، قطعات سالم به همراه ضایعات و زوائد
• جلوگیــري از گم شــدن و یــا مخفــي مانــدن مــواد، قطعــات و ابــزار در هــم بــا یکدیگــر در اثــر انباشــت نامنظــم آن هــا.  ســهولت 

در رفــت و آمــد لیفتراک هــای دســتي و لیفتراک هــا در محیــط کار
• نمایان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگیري از پنهان شدن آن ها از دید

• پاکیزگي سطح محیط کار و جلوگیري از لغزیدن کارکنان و زمین خوردن آن ها و بروز حوادث در حین کار
• رنگ آمیزی مرتب محیط کار و ماشین آالت و نیز تجدید خط کشی ها

• ایجاد فرهنگ پیشگیري به جای تعمیر
• رعایت بهداشت، سالمتي و ایمني کارکنان

• کاهش خستگي و آزردگی های ناشي از کار در محیط شلوغ، نامطبوع و حادثه ساز
• انجام خانه تکانی های روزانه، هفتگي، فصلي و ساالنه توسط کارکنان به منظور مشارکت عمومي در آراستگي

• آمادگــي مســتمر و لحظــه ای محیــط کار بــراي بازدیدهــاي غیرمترقبــه کارفرمــا، مشــتري و هــر بازدیدکننــده مهــم دیگــر از 
محیــط کار

5S  عوامل موفقیت اجرای نظام

برخی از عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی موفق نظام آراستگی 5S عبارت اند از:
5S حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تأکید بر آگاهی کامل آن ها از نظام آراستگی •

• بسترسازی، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
• آمــوزش مســتمر در کلیــه ســطوح )مدیــران ارشــد، میانــی و کلیــه کارکنــان( جهــت توجیــه اهــداف، منافــع و اســتانداردها و 

5S مکانیســم عملکــرد نظــام
5S انتخاب افراد آگاه و دلسوز، عالقه مند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام •

5S مستمر بودن و تداوم اجرای نظام •
ــای  ــود روش ه ــرای بهب ــای دوره ای ب ــزی و انجــام ارزیابی ه ــی و ممی ــی، چک لیســت های ارزیاب ــتورالعمل های اجرای ــه دس • تهی

5S پیاده ســازی و افزایــش اثربخــش نظــام آراســتگی
5S تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی •

• تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل مدیریت ارشد
 

منابع:
1.تاکاشي اوسادا، پنج اصل براي دستیابي به کیفیت عالي در محیط کار )5S(، علیرضا علینقي و احمد رضا زینت بخش سازمان تهران 

انتشارات کوهسار.
2.گروه نوسازي و تحول اداري، نظام آراستگی محیط کار، سازمان جهاد کشاورزی فارس، 13۹۴ 

3.کازوئو تسوچیا، مهندسي فعالیت هاي سوپر 5S در سازمان، فاطمه کاردان، چاپ سوم، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران،13۸۴ 
۴.ساموئل کي هو، TQM نگرشي منسجم، حسین حسین زاده ، ساپکو، 137۹ 
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چگونه بر ترس خود از سخنرانی در جمع غلبه کنیم؟

مریم نجاتی

ــراد  ــی از اف ــل گروه ــا در مقاب ــع ی ــت در جم ــگام صحب ــرس هن ــون شناخته شــده، ت ــه تاکن ــی ک ــن ترس های ــی از متداول تری یک
اســت. بســیاري از مــردم به راحتــی باهــم گفتگــو مي کننــد امــا هنگامی کــه بــراي ســخنراني فــرا خوانــده مي شــوند دچــار تــرس 
ــه  ــات ب ــب اوق ــه در اغل ــد ک ــن شــنونده داری ــه شــما چندی ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــع ب ــد. ســخنرانی در جم ــه مي گردن و واهم
تک تــک واژه هایــی کــه از زبـــان شمـــا ادا می شــود، گــوش می دهنــد. بــه همیــن دلیــل اشتبـــاه نـکـــردن شــما در حیــن صحبــت 

حائــز اهمیــت اســت.
اغلــب افــراد ممکــن اســت بــراي انجــام دادن کارهــای مهــم در حضــور دیگــران دچــار هیجــان و اضطــراب شــوند. در ایــن لحظــات 
افــراد موفــق آن هایــی هســتند کــه آموخته انــد چگونــه هیجــان خــود را بــه نفــع خــود بــه کار بگیرنــد. تحقیقــات نشــان مي دهــد 
کــه 76 درصــد از ســخنوران ورزیــده قبــل از رفتــن بــه جایــگاه ســخنراني دچــار تــرس و هیجــان هســتند امــا بایــد ایــن نــوع 

هیجــان را نشــانه اي از ســالمت روان بــراي انجــام دادن فعالیتــي مثبــت تلقــي کــرد.
ــت  ــن حال ــدن در ای ــرا ب ــوب اســت زی ــي مطل ــي و حت ــاًل طبیع ــي کام ــاز ســخنراني، حالت ــودن در آغ ــي ب ــر هیجان به عبارت دیگ
ــن ترشــح  ــن بیشــتر واکنــش مثبــت نشــان دهــد. ای ــا ترشــح آدرنالی ــد ب ــالش مي کن ــت پراضطــراب دیگــري ت ــد هــر حال مانن
ناگهانــي آدرنالیــن همــان عاملــي اســت کــه موجــب تپــش قلــب و لــرزش دســت و زانــو و عــرق پوســت مي شــود و هــر شــخصي 

ــا حــدودي ایــن واکنش هــا را دارد. ــد ت ــر جمــع ســخن بگوی کــه بخواهــد در براب
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حال سؤال این است که چگونه مي توان از این حاالت هیجاني و عصبي، کار مثبت کشید؟
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قبل از سخنرانی

1.موضوع سخنرانی خود را آماده کنید و چند مرتبه تمرین کنید.
ــه ی خــود  ــرای ســخنرانی و نحــوه ی ارائ ــد ب ــس بای ــف ســخنران می شــود پ ــرد ضعی ــی موجــب اضطــراب و عملک ــدم آمادگ ع
تمریــن کنیــد تــا در مقابــل مخاطبــان خــود بــا آرامــش بیشــتری حضــور پیــدا کنیــد. تــا جایــی کــه امــکان دارد متــن و ارائــه ی 
ســخنرانی خــود را قبــل از اجــرای اصلــی در مقابــل افــراد مختلــف تمریــن کنیــد تــا تســلط بیشــتری پیــدا کــرده و استرســتان 

کمتــر شــود.

۲.آمادگی جسمی و آرام سازی بدن.
ــاده روی و  ــا پی ــراد ب ــد. برخــی از اف ــل کنی ــذای ســبکی می ــل از ســخنرانی غ ــد و قب ــی بخوابی ــل از ســخنرانی به خوب شــب قب

ــد. ــود را آرام می کنن ــی خ ــات بدن تمرین

3.نگرش مثبت داشته باشید.
اغلــب اوقــات ذهنیــت و نگــرش مــا موجــب مثبــت یــا منفــی رقــم خــوردن موقعیت هــا می شــود، بــه همیــن دلیــل اکثــراً گفتــه 
می شــود ســعی کنیــد ذهنیــت مثبــت و افــکار مثبــت داشــته باشــید. الزم اســت قبــل از ســخنرانی از نــام بــردن هیجــان ناشــی 
از ســخنرانی تحــت عنــوان نگرانــی و اســترس بــرای خــود پرهیــز کــرده و از آن بــا کلمــات شــور و هیجــان قبــل از ســخنرانی نــام 
ببریــد. همچنیــن ســعی کنیــد از کلمــات و جمــالت مثبــت ماننــد ســخنرانی خوبــی خواهــم داشــت، ایــن یــک موقعیــت خــوب 

بــرای تمریــن ســخنرانی اســت و … اســتفاده کنیــد.

در حین سخنرانی

1. بــا اطمینــان شــروع و عمــل کنیــد. حتــی اگــر احســاس اطمینــان نمی کنیــد، بــا اطمینــان عمــل کــردن ممکــن اســت 
واقعــا شــمارا قانــع کنــد کــه نگــران نیســتید. حتــی اگــر نگــران هــم باشــید، وقتــی خــود را مطمئــن نشــان می دهیــد ســخنرانی 

شــما بــه بهتریــن وجــه انجــام می شــود.

۲. وقتی با یک جمع صحبت می کنید، فکر کنید که دارید با یکی از آن ها صحبت می کنید نه همه آن ها.

3. به جــای اینکــه بــه خودتــان و احساســی کــه داریــد توجــه کنیــد، بــه مطالبــی کــه بیــان می کنیــد یــا حضــار توجــه 
کنیــد و هیچ وقــت بــه حضــار نگوییــد کــه مضطــرب هســتید.

4. وقتی کــه افــکار بــد بــه شــما هجــوم آوردنــد، عــرق کردیــد یــا دیگــر عالئــم بدنــی را داشــتید، از آن هــا اســتقبال کنیــد. بــه 
ــرژی مثبــت در شــما می شــود. خودتــان بگوئیــد کــه ایــن احســاس ها باعــث افزایــش ان

5. اگــر هنــوز اســترس داریــد از تمرین هــای آرام ســازی بــدن ماننــد تنفــس عمیــق اســتفاده کنیــد. یــک یــا دو نفــس عمیــق 
بکشــید و بــه ایــن فکــر کنیــد کار ســختی را انجــام نمی دهیــد بلکــه در حــال بیــان چنــد جملــه بــرای چنــد مخاطــب هســتید 

، همیــن! پــس عصبــی نشــوید.

در ادامه به 7 روش ساده جهت بهبود سخنرانی در جمع اشاره  می شود:

1.آرام و ریلکس باشید
بـــرخی از افـــراد همین کــه بــه صحبــت کــردن در جمــع فکــر می کننــد، دچــار اضطــراب و ناآرامــی شــده و هنگامی کــه در مقــام 
ــرزش  ــه ل ــش قلبشــان شــدیدتر می شــود، دستانشــان شــروع ب ــد، تپ ــد، خشکشــان می زن ــه ســخنرانی می کنن عمــل شــروع ب
می کنــد و نــا مفهــوم و بــا لکنــت شــروع بــه صحبــت می نماینــد. موضـــوع مـــهمی کـــه بـــاید بــه خاطر داشــت باشــید این اســت 
کــه در شــرایط مــرگ و زندگــی قــرار نیســتید و صرفــا در حــال گفتــن چنــد کلمــه حــرف حســاب )و یــا هــر چیــزی دیگــری کــه 
دوســت داریــد اســمش را بگذاریــد( بــه دیگــران هســتید. چــه دو نفــر باشــند چــه 200 نفــر، فرقــی نــدارد، روی موضــوع مربوطــه 

تمرکــز کنیــد و کار را بــه اتمــام برســانید.



۲.موضوع مورد بحث را بشناسید
معمــوالً مــا زمانــی دچــار اضطــراب و ناآرامــی می شــویم کــه مجبور به انجام کـــاری شــویم کـــه در مـــورد آن تـبـــحر و شــناختی 
ــا اغلــب می تواننــد در صــورت داشــتن  ــراد انـــدکی دارای تبحــر کامــل در زمینــه ســخنرانی در جمــع هســتند ام ــم . افـ نداری
آمادگـــی منـاســـب، از عهــده آن به خوبــی برآینــد. کلیــد ایــن آمادگــی آشــنا بــودن و شناختـــن دقیق مـوضـــوع مــــورد صحبت 
می باشــد. اگــر جلســـه پرســش و پاســخ در میـــان اســت، سـعـــی کنـیـــد ســـؤاالت احتمالــی و پاســخ های آن هــا را نیــز از قبــل 

آمــاده نماییــد.

3.مخاطبین خود را بشناسید
ــا ســخنان  ــد ت ــا آماده ان ــال آن ه ــد. به هرح ــت کنی ــا آن صحب ــق ب ــنجیده و مطاب ــود را س ــن خ ــات مخاطبی ــد ســطح معلوم بای
ــران ارشــد  ــل مدی ــه در مقاب ــال هنگامی ک ــرای مث ــد. ب ــم باش ــد برایشــان قابل فه ــما بای ــای ش ــن گفته ه شــمارا بشــنوند بنابرای
ــرم اول رشــته اقتصــاد  ــرای دانشــجویان ت ــی ب ــه زمان ــد، نســبت ب ــای تجــاری صحبــت می کنی ــورد راه کاره ــک شــرکت در م ی

ســخنرانی می کنیــد، بایـــد روش بسیـــار متفاوتــی را در پیــش بگیریــد.

4. با محل سخنرانی آشنا شوید
بهتــر اســت بـــا مـحلـــی کـــه قـــرار اســـت در آنــــجا بــه ســخنرانی بپردازیــد، آشــنا شــوید. الزم اســت پیشــاپیش به آنجــا رفته و 
بــا امکـــانات و محیــط آن آشــنا گردیــد. ســپس روی مســائل دیــداری ســخنرانی خــود کار کنیــد تــا مطـمـئـــن شــویـــد مطابــق 
بــا آنچــه در نظــر گرفته ایــد باشــد. وارد شـــدن بـــه یـــک سـالـــن 20 هزارنفــری نســبت بــه وارد شــدن بــه یــک کالس درس 30 

نفــره نیــاز بــه تمهیــدات بســیار بیشــتری دارد.
ــا چشــم انداز  ــد ت ــرار بگیری ــرار اســت حاضــران بنشــینند، ق ــن اســت کــه در صندلی هــای مختلفــی کــه ق یــک روش خــوب ای
ــا همــه شــنوندگان بــه یــک نســبت ارتبــاط برقــرار کنیــد نه فقــط  مناســب تری از محــل برگــزاری بــه دســت آورده و بتوانیــد ب

ــو نشســته اند. ــا چندنفــری کــه در ردیــف جل ب

5.موفقیت را مجسم کنید
اغلــب افــراد بــه ایــن دلیــل در سـخنـرانـــی شـــکست می خورنــد کــه تصــور می کننــد صحبت هایشــان اشـــتباه و بی معنــی اســت. 
آنچــه در ذهــن می پرورانیــد، همــان نیــز اتفــاق خواهــد افتــاد. اگــر خودتــان را یــک نــادان تصــور کنیــد، همــان نیــز خواهیــد 
شــد. ســعی کنیــد پیــش از ســخنرانی مطالــب را در ذهــن خــود مـــرور نـمـــایید. چگونگــی بیــان موفقیت آمیــز موضوعــات و نیــز 
حــرکات خــود را مـجســـم نـمایـیـــد. تــا رســیدن بــه مرحله ایــراد یک ســخنرانی کامل این اعـمـــال را تـکـــرار کـنـیـــد. بعدازآن 

تـنـــها کـــاری کـــه الزم اســـت انجــام دهیــد، عملی کــردن تجســمات خود خواهــد بود.

6.زیاد تمرین کنید
اگــر بخواهیــد ســخنران بهتــری شــوید بایــد تمریــن کنیــد. به صــورت داوطلبانه هنگـــام اوقـــات بـیـــکاری جـــلوی دوسـتـانـــتان 
ــرار  ــه در مقابلشــان ق ــی ک ــداد نفرات ــه تع ــد ب ــعی کنی ــج س ــد. به تدری ــادت کنی ــع ایســتادن ع ــوی جم ــه جل ــه و ب ــرار گرفت ق
گرفته ایــد بیفزاییــد و از افــراد قوی تــر اسـتفـــاده نـمایـــید. ایــده ایــن کار ایــن اســت کــه در شــرایط غیرواقعــی کــه اهمیتــی 
ــا اعتمادبه نفســی  ــرا می رســد ب ــود ف ــاط ضعــف خــود شــوید. به این ترتیــب هنگامی کــه روز موع ــدارد، متوجــه اشــتباهات و نق ن

ــت. ــد رف ــش خواه ــی پی ــز به خوب ــه و همه چی ــع قرارگرفت ــل جم ــل در مقاب کام

7.روی مطالب و پیام آن تمرکز کنید
هنــگام سـخنـــرانی در جـمـــع، زیـــاد بــه حاضریــن فکــر نکنیــد. بــه پیغــام و نکاتــی کــه بایــد بـــه دیگــران منتقــل کنیــد تمرکــز 
نماییــد. درنهایــت دلیــل قــرار گرفتـــن شمـــا پـشـــت میـکروفـــن ایـــن اســت کــه مطلــب موردنظــر خــود را بــه شنـوندگـــان 
ــا  ــر می توانیــد بـ ــری نخواهــد پاییــد کــه دیگــر احســاس ناآرامــی و اضطــراب نکــرده و راحت ت ــید. به این ترتیــب دی بـفـهـمـانـ

مـخاطبـیـــن خــود بــرای بحــث و گفتگــو ارتبــاط برقــرار نماییــد.  
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بعد از سخنرانی
بعــد از ســخنرانی بــه خودتــان جایــزه بدهیــد. خودتــان را بــه یــک نوشــیدنی مخصــوص دعــوت کنیــد یــا بــا یــک دوســت خــوب 

صحبــت کنیــد یــا یــک هدیــه کوچــک بــرای خودتــان بخریــد.

 یک سخنراني عالي داراي نشانه های زیر است:

1.مقدمه ای که توجه مخاطب را به خوبی جلب کند
ــود  ــار خ ــراي گفت ــا ب ــه م ــه ای اســت ک ــد، مقدم ــاره آن اتفاق نظــر دارن ــر صاحب نظــران درب ــه اکث ــي ک ــي از مباحــث مهم یک
ــه  ــر مقدم ــه اگ ــدارد، درصورتی ک ــي ن ــر چندان ــه تأثی ــم اســت و مقدم ــب مه ــد اصــل مطل ــم. برخــي می گوین انتخــاب می کنی
ــد از  ــا مقدمــه بای ــب شــنوندگان چنــدان قطعــي نیســت  و ام ــال کــردن بقیــه صحبــت از جان ــب و دل نشــین نباشــد، دنب جال

اصــول زیــر پیــروی کنــد:
•مقدمــه بایــد مختصــر باشــد، امــا درعین حــال هــدف از بیــان آن را مشــخص کنــد تــا شــنونده بدانــد کــه قــرار اســت بــه چــه 

موضوعــي پرداختــه شــود.
•مقدمــه نبایــد تنهــا اطالعــات خاصــي را بــه شــنونده منتقــل کنــد، بلکــه بایــد شــنونده را جــذب کنــد و بــراي پیگیــري کالم 

انگیــزه الزم را در او بــه وجــود آورد.
•مطالــب بیان شــده در مقدمــه، بایــد مرتبــط بــا یکدیگــر باشــند، نــه این کــه در مقدمــه بــه نکاتــي پرداختــه شــود کــه در آخــر 

بحــث، هیــچ نتیجــه ای از آن هــا گرفتــه نشــود.
•در هنــگام بیــان مقدمــه بــا نــوع کالم خــود ســعي کنیــد ارتباطــي میــان خــود و شــنونده ایجــاد کنیــد کــه مــوج مثبتــي ایجــاد 

نماییــد و فضــاي دل نشــین و مطلوبــي بــه بحــث شــما بدهــد.

ــده  ــتان ها سازماندهی ش ــاس و داس ــا، قی ــا مثال ه ــراه ب ــاده هم ــي و س ــه ای منطق ــه به گون ــي ک ۲. اطالعات
باشــند

3.عبارات انتقالي که باعث انسجام و پیوستگی در ارائه مطالب شوند
4.جمالت کوتاه

5.کلمات ساده و آسان
6.خاتمه ای جالب که مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد

7.آگاهي از نحوه پاسخ دادن مؤثر به پرسش های مخاطبان

مــوارد فــوق، نکاتــي ســاده امــا مهــم را بــه شــما یــادآوري می کننــد کــه باوجــود ســاده بــودن نیــاز بــه تمریــن و صــرف وقــت 
دارنــد امیــد اســت بــا رعایــت آن هــا در زندگــي اجتماعــي و کارهــاي خــود، بــه موفقیت هــای روزافــزون دســت یابید و بــه یــاد 
ــزرگ  ــر اســتفاده کــرد، ب ــوان از راه میان ب ــي در هــر کاري نمی ت ــارت کاف ــراي کســب مه ــه ب داشــته باشــیم کــه همان طــور ک

شــدن و بــزرگ مانــدن، بــه آمــاده شــدن و آمــاده مانــدن بســتگي دارد.
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راهکار مدیریت پورتفولیو در شرکت های هلدینِگ پروژه محور
سینا یارجو

چکیده: 
ــع مشــترک و  ــتفاده از مناب ــه اســت اس ــه قرارگرفت ــش موردتوج ــش  از پی ــگ آنچــه بی ــروزه در شــرکت های هلدین ام
ــه موجــب  ــو ک ــت پورتفولی ــود مدیری ــن رابطــه وج ــا هســت در همی ــه آن ه ــود شــرکت های زیرمجموع ــی س هم افزای
یکپارچگــی فرآیندهــا و هدایــت شــرکت های زیرمجموعــه در راســتای حصــول اهــداف اســتراتژیک هلدینــگ گــردد ، 

ضــروری اســت.

.

منظور از هلدینگ  )Holding( چیست؟
ــه(،  ــر )تابع ــد بخــش عمــده ای از ســهام شــرکت های دیگ ــا خری ــی( ب ــه شــرکتی )اصل ــرد ک ــی گی ــی هلدینــگ شــکل م هنگام

ــرد. ــی گی ــره خــود م ــأت  مدی ــران و هی ــر نظــر مدی ــا را مســتقیماً زی ــت آن شــرکت ه ــرل و مدیری کنت
ــا اهــداف  الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت هــای زیرمجموعــه هلدینــگ می تواننــد دارای ماهیــت هــای متفــاوت باشــند ولــی ب
ــه کاال و خدمــت  ــه می شــود ک ــه شــرکت هایی گفت ــد. شــرکت های هلدینــگ معمــوالً ب ــه دهن ــت خــود ادام ــه فعالی مشــترک ب
ــا مالکیــت عمــده ســهام دیگــر  تولیــد نمی کننــد و در عــوض هــدف آن هــا ایــن اســت کــه ضمــن تعریــف چشــم انداز شــرکت ب

ــد. ــت کن ــت و مدیری ــه را هدای ــرکت های زیرمجموع ــی از ش ــرکت ها، گروه ش

منظور از پورتفولیو )Portfolio( چیست؟
ــک  ــا )جهــت ایجــاد ی ــه اي از پروژه ه ــک ســازمان مجموع ــکا( در ی ــروژه آمری ــت پ ــر اســاس اســتانداردPMI  )موسســه مدیری ب
ــورت  ــه به ص ــط ک ــای مرتب ــه ای از پروژه ه ــا )مجموع ــر، طرح ه ــطح باالت ــک س ــا در ی ــه( و ی ــک نتیج ــا ی ــت ی ــول، خدم محص
هماهنــگ باهــم مدیریــت می شــوند( و کارهــاي مرتبــط دیگــر کــه بــراي تســهیل مدیریــت اثربخــش و در جهــت نیــل بــه اهــداف 
ــا  ــا و ی ــا، پروژه ه ــه ای از طرح ه ــع مجموع ــو را مي دهند.درواق ــک پورتفولی ــد تشــکیل ی ــرار مــي گیرن ــک گــروه ق ــردي در ی راهب
عملیاتــی اســت کــه به صــورت گروهــی جهــت تحقــق اهــداف کالن و اســتراتژیک ســازمان مدیریــت می شــوند. اجــزای پورتفولیــو 
ــکار  ــوان تحــت راه ــی در کل می ت ــند ول ــته باش ــم را نداش ــط باه ــداف مرتب ــا داشــتن اه ــه وابســتگی و ی ــاز ب ــن اســت نی ممک

مدیریــت پورتفولیــو آن هــا را هدفمنــد و در راســتای اهــداف اســتراتژیک ســازمان مدیریــت کــرد.
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ــه در  ــرکت های زیرمجموع ــای ش ــرای پروژه ه ــر اج ــت ب ــور؛ مدیری ــروژه مح ــِگ پ ــرکت های هلدین ــران ش ــی مدی ــدف اصل ه
ــع  ــری از ســطح اســتاندارد صنای ــه شــیوه ای اســت کــه بتــوان حاشــیه ســود باالت محــدوده، زمــان و هزینــه برنامه ریزی شــده ب
مختلــف ایجــاد گــردد. اصــوالً در یــک شــرکت هلدینــگ چشــم اندازهایی تعریــف می گــردد کــه تمامــی شــرکت های زیرمجموعــه 
ــوده  ــالغ نم ــا اب ــه آن ه ــی ب ــرکت اصل ــه ش ــد ک ــل نماین ــی عم ــاه و بلندمدت ــای کوت ــا و برنامه ه ــاس طرح ه ــر اس ــت ب می بایس

اســت.
طرح هــا و پروژه هایــی کــه بــرای ایــن شــرکت های زیرمجموعــه تعریــف گردیــده اســت، در عمــل می بایســت تحــت راهکارهــای 
مدیریــت پورتفولیــو یکپارچــه مدیریــت شــوند. راهــکار مدیریــت پورتفولیــو در شــرکت های هلدینــِگ پــروژه محــور، مجموعــه ای 
ــورت  ــه به ص ــه چ ــرکت های زیرمجموع ــای ش ــا و پروژه ه ــر برنامه ه ــرل مؤث ــت و کنت ــور مدیری ــوع را به منظ ــای متن از قابلیت ه

انفــرادی )Project( و چــه به صــورت ســبدی از پروژه هــا )Portfolio( در اختیــار هلدینــگ اصلــی قــرار می دهــد.
ازجمله این قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-امکان تنظیم و تدوین منشور پروژه ها )سند پروژه ها(
-تعریف مرکز منابع سازمانی هلدینگ متشکل از تمامی منابع انسانی، مواد مصرفی و ماشین آالت و تجهیزات -شرکت های تابعه و 

امکان به اشتراک گذاری منابع هلدینگ در میان پروژه های مختلف
-طراحی و تنظیم فرآیندهای سازمانی و الگوی ثابت برای پروژه های سازمان

-پیگیری و مدیریت پروژه های شرکت های تابعه هلدینگ
-گزارش گیری از وضعیت پروژه ها و ایجاد یک داشبورد گزارش گیری برای مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه ها

-مدیریت مستندات پروژه ها
-کاهش و مدیریت ریسک پروژه های شرکت های تابعه هلدینگ

پــس هــم افزایــی و ارزش آفرینــی ناشــی از اســتفاده از فرآینــد هــای مدیریــت پورتفولیــو )مطابــق اســتاندارد مربوطــه 
موسســه مدیریــت پــروژه آمریــکا( در شــرکت هــای تابعــه، مــی توانــد ضمــن ســودآوری بــرای ســازمان در راســتای 

تحقــق اهــداف اســتراتژیک و کالن هلدینــگ هــا موثــر واقــع شــود.

منابع:
-میرابوالحسنی ، حمیده و محمودی ، رضا ، 2016 ، مدیریت استراتژیک پورتفلیو در هلدینگ ها و سازمان های بزرگ

-زین العابدین ، محمد ، 13۹0 ، دفتر مدیریت پروژه )PMO( در شرکت های هلدینگ پروژه محور
Project Management Institute – PMI, )2013(, “The Standard for Portfolio Management”, 3 ed., Pennsylvania, 
PMI



            

ســــــــــالمت
بــر اســاس اعــالم »آژانــس محافظــت محیــط زیســت«، »رادون« 
ــت. ــرطان اس ــل س ــي عام ــو طبیع ــاي رادیواکتی ــي از گازه یک

از معضــالت شــبکه فاضــالب بیمارســتاني اتصــال غیــر 
ــه  ــار ب ــد بخ ــتگاههاي مول ــي از دس ــي بعض ــي خروج کارشناس

ــت. ــتان اس ــالب بیمارس ــبکه فاض ش
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رادون رنــگ، مــزه و بــو نــدارد و وجــود آن در خانــه یــا محــل کار مــي توانــد خطــري بــراي ســالمتي باشــد. »رادون« مهمتریــن 
عامــل ابتــال بــه ســرطان ریــه در میــان غیــر ســیگاري هــا و دومیــن عامــل ایــن ســرطان در آمریکاســت کــه ســاالنه جــان 20 

هزارنفــر را در ایــن کشــور مــي گیــرد. 
آژانــس محافظــت محیــط زیســت اعــالم کــرده کــه ســنگ هــای گرانیتــی عامــل انتشــار گاز رادون ودر نتیجــه افزایــش غلظــت 
آن در هــوا بــه میزانــی بیــش از حــد معمولــو مجــاز مــی باشــد. وجــود ۴ پیکــو کــوری از ایــن گاز در هــوای محیــط، خطــری 

برابــر بــا دود کــردن یــک پاکــت ســیگار دارد. 
 در حــال حاضــر در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه از ســرامیک هــاي ســاخته شــده از خــاک  رس و لعــاب ســرامیکی اســتاندارد 
و عــاري از هــر گونــه آلودگــي اســتفاده می شــود کــه بــه مراتــب مقاومــت باالتــری در برابــر ضربــه و تشعشــعات خــاص و شــوک 
هــای فیزیکــی و شــیمیایی دارنــد و از نظراســتانداردهای زیســت محیطــی هیــچ گونــه عارضــه ای بــرای کارکنــان آن محیــط هــا 

رند. ندا

ــی  ــالب خروج ــای فاض ــه گرم ــی ک ــتگاه های ــی دس ــالب خروج فاض
آن هــا، بیــش از 6۵ درجــه ســانتی گراد اســت )مثــل سیســتم 
هایــی کــه توانایــی تولیــد بخــار یــا مصــرف بخــار دارنــد و همچنیــن 
ــه  ــتقیماً ب ــد مس ــد( نبای ــی کنن ــا آب داغ کار م ــه ب ــتم هایی ک سیس
ــالب  ــتی فاض ــه بایس ــوند بلک ــه ش ــل و تخلی ــالب وص ــبکه فاض ش
ــس  ــور و پ ــده عب ــای خنک کنن ــتم ه ــدا از سیس ــا ابت ــی آن ه خروج
ــه  ــانتی گراد ب ــه س ــر ۴۵ درج ــرارت حداکث ــه ح ــه درج ــیدن ب از رس

ــد. ــل گردن ــتانی وص ــالب بیمارس ــبکه فاض ش
ــتم  ــر سیس ــکالتی را در عم ــا مش ــب نه تنه ــن مطل ــت ای ــدم رعای ع
لولــه کشــی ایجــاد مــی کنــد بلکــه باعــث ایجــاد گازهــای خطرنــاک 
ــود  ــد ب ــتانی خواه ــای بیمارس ــک عفونته ــن ریس ــاال رفت ــی و ب عفون
ــرداری  ــدت بهره ب ــول م ــتي در ط ــه بایس ــت ک ــي اس ــن موضوع و  ای
ــرای کلیــه دســتگاه هــا و تجهیــزات  و ادامــه فعالیــت بیمارســتان و ب
جدیــد و قدیمــی  به کارگیــری شــده در بیمارســتان، همــواره مــد نظــر 

قــرار گیــرد.
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گفت و گو با یکی از مدیران با سابقه شرکت مهندسین راه و ساختمان 14۲

آقای مهندس حمید ورزنده

مهندس حمید ورزنده، متولد 13۴۵/0۴/07 شهر تهران هستند. دیپلم متوسطه را در سال 1363 در منطقه 16 تهران دریافت 
کرده و در مهرماه 136۴ در رشته مهندسی مکانیک گرایش سیاالت دانشگاه پلی تکنیک تهران )امیر کبیر( پذیرفته و در سال 

136۸ فارغ التحصیل شده اند.
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ــا  ــه مــا اختصــاص دادید،شــما بــه چــه صــورت همــکاری خــود را ب ــا ســالم ضمــن تشــکر از وقتــی کــه ب • ب
ــذرد؟ ــه می گ ــن مجموع ــما در ای ــور ش ــدت از حض ــه م ــد و چ ــاز نمودی ــرکت 14۲ آغ ش

ــاه  ــه در مهرم ــا اینک ــودم ت ــه کار ب ــغول ب ــات مش ــدی در بخــش تأسیس ــه تولی ــک کارخان ــال در ی ــدت دو س ــه م ــب ب این جان
1370 در آزمــون شــرکت خانه ســازی ایــران )مجــری طــرح هــای بیمارســتانی تأمیــن اجتماعــی( قبــول شــدم و به عنــوان ناظــر 
تأسیســات بــرق و مکانیــک بیمارســتان ســیرجان )کــه گــروه مهندســین راه و ســاختمان 1۴2 پیمانــکار پــروژه بــود( منصــوب 
شــدم. در طــی 2 ســال نظــارت بیمارســتان ســیرجان از تجربیــات مدیــران تأسیســاتی شــرکت خانه ســازی و همچنیــن دانــش 
ــت در  ــورت تمام وق ــال 13۸0 به ص ــا س ــروژه ت ــن پ ــام ای ــس از اتم ــردم. پ ــره را ب ــال به ــی کم ــدس نجات ــای مهن ــه آق و تجرب
ــا اینکــه در ســال  ــودم ت ــه کار ب ــوان ناظــر و کارشــناس ارشــد واحــد طراحــی تأسیســات مشــغول ب شــرکت خانه ســازی به عن
ــره در شــرکت 1۴2 مشــغول  ــوان سرپرســت بخــش تأسیســات و عضــو کوچکــی از هیئت مدی ــت به عن 13۸0 به صــورت تمام وق

بــه کار شــدم.

• درزمینه تأسیسات با چه چالش هایی روبرو هستید؟
در ســال هــای اخیــر رشــته تأسیســات در دانشــگاه هــا تدریــس مــی شــود و فارغ التحصیــالن فعلــی، جــوان و بی تجربــه هســتند. 
ــه درزمینــه اجــرای مــوارد تأسیســاتی هســت. متأســفانه  ــه کســب تجرب ــه دلیــل وجــود آیتم هــای فــراوان تأسیســات، نیــاز ب ب
ــن  ــوند و ای ــزام ش ــتند( اع ــتان هس ــاً در شهرس ــه عمدت ــا )ک ــه کارگاه ه ــا ب ــوند ت ــر می ش ــدرت حاض ــوان به ن ــین ج مهندس
ــا کمبــود مهنــدس تأسیســات مجــرب مواجــه ایــم. مهارت هــا را بــه دســت بیاورنــد، ازایــن رو در بخــش تأسیســات کارگاه هــا ب

• راهکار شما برای بیشتر شدن هماهنگی عملیات اجرایی ابنیه و تأسیسات چیست؟
ــاتی و  ــای تأسیس ــا آیتم ه ــاختمانی ب ــین س ــه و مهندس ــای ابنی ــا آیتم ه ــین تأسیســات ب ــردن مهندس ــنا ک ــده آش ــر بن ــه نظ ب
ــه و تأسیســات و  ــات ابنی ــدم و تأخــر عملی ــت تق ــرای هماهنگــی جهــت رعای ــه و هفتگــی ب ــن تشــکیل جلســات روزان همچنی

ــن راهــکار هــا مــی باشــد. ــاره کاری از مهــم تری جلوگیــری از دوب

• آینده ی بخش تأسیسات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه مدیریــت محتــرم شــرکت بــه بخــش تأسیســات و جــذب نیروهــای جــوان و مســتعد، به شــرط تــالش 

ایــن جوانــان و کســب تجربــه الزم از مهندســین باســابقه، آینــده ی بخــش تأسیســات درخشــان می باشــد.

• شورای جوانان چگونه می تواند درزمینه تأسیسات نقش آفرینی کنند؟
اعضــای عالقه منــد شــورای جوانــان می تواننــد بــا مطالعــه، شــرکت در کالس هــای آموزشــی و بازدیــد از نمایشــگاه های مختلــف 

ایــده هــای نــو ارائــه دهنــد و در زمینــه شــکوفایی بخــش تاسیســات نقــش  داشــته باشــند.

• آیا از نیروهای شورای جوانان برای تأمین اهداف شرکت کمک گرفته اید؟
بله. در حال حاضر بیش از پنج نفر از اعضای شورای جوانان با بخش تاسیسات همکاری مستمر و موثری دارند.

• به نظر شما آیا کالس های آموزشی که تاکنون برگزارشده می تواند مفید واقع شود؟
مطمئنــاً تأثیــر فراوانــی بــر ســطح آگاهــی تأسیســاتی جوانــان مســتعد حاضــر در شــرکت دارد و همچنیــن آمــوزش آیتم هــای 

مختلــف مطرح شــده در ایــن کالس هــای آموزشــی مــی توانــد کمــک شــایانی بــه بخــش تأسیســات نمایــد.

• در مورد برنامه های آموزشی چه نظری دارید؟
ــا  ــف تأسیســات در داخــل شــرکت ی ــای مختل ــوزش آیتم ه ــک آم ــان مســتعد شــرکت و تفکی ــدی جوان ــه عالقه من ــا توجــه ب ب
اعــزام بــه کالس هــای خــارج از شــرکت باعــث کســب تجربــه کارکنــان جــوان و درنهایــت رشــد و تعالــی شــرکت خواهــد شــد.

و ســخن آخــر اینکــه یــک مهنــدس مکانیــک مــی توانــد در ســایر صنایــع نظیــر نیروگاه هــا، خودروســازی، هواپیمایــی، شــرکت 
نفــت و ... مشــغول بــه کار شــود ولــی متأســفانه بــه دلیــل عــدم آشــنایی مهندســان مکانیــک بــا شــاخه تأسیســات بایــد بــرای 
کســب تجربــه چندیــن ســال زمــان صــرف نماینــد تــا بــه مهندســانی مجــرب تبدیــل شــوند، ازایــن رو متأســفانه فارغ التحصیــالن 
مهندســی مکانیــک به نــدرت جــذب شــاخه تأسیســات می شــوند )کــه ایــن موضــوع در ســایر رشــته های مثــل عمــران، صنایــع 
و بــرق کمتــر اتفــاق می افتــد.( بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون صنعــت تأسیســات می بایســت ایــن رشــته به صــورت مســتقل در 
ــا تأســیس شــورای  ــا دوراندیشــی و درایــت مدیریــت شــرکت 1۴2 ب دانشــگاه های بیشــتری تدریــس گــردد کــه خوشــبختانه ب
جوانــان افــراد عالقه منــد و مســتعد در زمینــه تأسیســات ایــن امــکان را دارنــد کــه بــا گذرانــدن کالس هــای خــارج از شــرکت و 
اســتفاده از تجربیــات کارکنــان باســابقه بتواننــد بــه ایــن رشــته وارد شــوند. البتــه مطالعــه، روحیــه پرسشــگری، پشــتکار، صبــر و 

حوصلــه از خصوصیــات اصلــی یــک مهنــدس تأسیســات اســت.
ــک  ــا کم ــده ب ــرکت 1۴2 در آین ــه ش ــدوارم ک ــد، امی ــب قراردادی ــار این جان ــه در اختی ــی ک ــکر از فرصت ــن تش ــان، ضم در پای

ــد. ــارکت نمای ــرزی مش ــای برون م ــروژه ه ــرده و در پ ــرفت ک ــه روز پیش ــد روزب ــال بتوان ــوان و فع ــای ج نیروه
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گفتگو با یکی از پیمانکاران قدیمی شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 14۲

آقای اسالم احمدی دوست

• در ابتدا خود را معرفی کنید؟
اسالم احمدی دوست هستم متولد سال 13۵۸ از شهرستان گتوند استان خوزستان که در همان شهر نیز ساکن هستم.

• شرح مختصری از سوابق کاری خود و چگونگی آشنایی با شرکت 14۲ را بیان کنید؟
اولیــن تجربــه کاری خــود را درپــروژه ســد کرخــه بــه عنــوان کمــک قالــب بنــد در ســال 137۹ آغــاز نمــودم کــه بــه دلیــل عالقــه 
و توانایــی کــه در ایــن زمینــه داشــتم بــه عنــوان اســتادکار قالــب بنــد تــا پایــان ســال 13۸0 در همــان شــرکت بــه فعالیــت خــود 

دادم. ادامه 
بعــد از اتمــام کار پــروژه ســد کرخــه در پــروژه ســد دوســتی واقــع در شهرســتان ســرخس از توابــع مشــهد مشــغول بــه کار شــدم 

کــه ایــن همــکاری نیــز تــا ســال 13۸2 ادامه داشــت.
ــال 13۸۵  ــا س ــدان  ت ــیمان زاه ــه س ــس از آن در کارخان ــیمان کاوه و  پ ــه س ــروژه کارخان ــای 13۸3 و 13۸۴ در پ ــال ه در س

ــودم. ــه کار ب مشــغول ب
از سال 13۸6 تا 13۸۸ درپروژه سد نمرود فیروزکوه به عنوان سراکیپ سر ریز سد و تونل انحراف آب فعالیت داشتم.

در تیــر مــاه 13۸۸ اولیــن همــکاری خــود را بــه عنــوان پیمانــکار اســکلت بتنــی بــا شــرکت گــروه مهندســین راه و ســاختمان 
ــاد آغــاز کــردم. 1۴2 در پــروژه ورزشــگاه 1۵000 نفــری خــرم آب

پــس از ورزشــگاه خــرم آبــاد در پــروژه بیمارســتان آغاجــاری همــکاری خــود را بــا شــرکت 1۴2 ادامــه دادم و ایــن همــکاری در 
بیمارســتان اطفــال اهــواز نیــز ادامــه دارد.
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• مالک و معیارهای شما در هنگام قبول یک قرارداد کاری چیست؟
در گام اول حجــم کار و اعتبــار شــرکت کارفرمــا بســیار مهــم اســت و در مراحــل بعــدی شــرایط و تعهداتــی را کــه در قــرارداد 

لحــاظ مــی شــود معیــار انتخــاب کار قــرار مــی دهــم.

•در کار خود معموالً با چه مشکالتی روبرو هستید؟
آرماتوربنــدی در محــل تقاطــع اعضــای ســاختمان بــه خصــوص محــل تالقــی تیــر و ســتون هــا بــه علــت تراکــم بــاالی آرماتــور 
ســخت و زمــان بــر مــی شــود و بایــد یــاد آور شــوم کــه چــون عملیــات قالــب بنــدی و آرماتــور بنــدی  همیشــه زیــر تابــش نــور 

خورشــید انجــام مــی شــود ســختی کار را دوچنــدان مــی کنــد.

•معیارتان برای  انتخاب  افرادگروه کاری زیر نظرتان چیست؟
در ابتــدا اخــالق و ســالمت فــرد بســیار تعییــن کننــده اســت. در مرحلــه بعــد میــزان مهــارت فــرد در انجــام کار و شــناختن ابــزار 
کار بســیار مهــم اســت ،از دیگــر معیــار هــای مهــم میــزان روابــط خــوب بــا افــراد گــروه و همچنیــن ســایر نیروهــای مشــغول 

بــه کار در پــروژه مــی باشــد. 

•رعایت اصول ایمنی )H.S.E( در رابطه با کار شما چگونه انجام می شود؟
حرفــه آرماتوربنــدی و قالــب بنــدی چــون در ارتفــاع انجــام مــی شــود نیــاز بــه رعایــت اصــول و ایمنــی زیــاد دارد کــه انتقــال 
ابــزار و وســایل کار ســنگین بــه ارتفاعــات بــه ســختی کار اضافــه مــی کنــد کــه ایــن ســختی نیــاز بــه ایمنــی بیشــتر دارد کــه 

اگــر ایــن مهــم را در کار لحــاظ نکنیــم احتمــال ســقوط فــرد و یــا ابــزار از ارتفــاع وجــود دارد.

ــا شــرکت 14۲ انجــام داده ایــد از نظــر شــما پــروژه شــاخصی بــوده  •کــدام  یــک از کارهایــی کــه تــا کنــون ب
اســت؟

به نظر من پروژه بیمارستان آغاجاری از لحاظ زیبایی کار و معماری پروژه شاخص شرکت است.

•چند نکته مهم که در اجرای آرماتور بندی ، رعایت آن الزامی است را ذکر بفرمایید.
قالــب بنــدی و آرماتوربنــدی دارای نــکات زیــادی اســت کــه از جملــه آن می تــوان بــه فاصلــه آرماتورهــا و میــزان پوشــش بتــن 

و زاویــه خــم آنهــا اشــاره کــرد.

•در پایان اگر صحبتی دیگری دارید بیان نمایید؟
از تمامــی مدیــران شــرکت 1۴2 کــه تاکنــون مــا را در انجــام هرچــه بهتــر کارهایمــان یــاری نمــوده انــد، کمــال تشــکر و قدردانــی 

را دارم و امیــدوارم در پــروژه هــای دیگــر نیــز بــا شــرکت 1۴2 همــکاری داشــته باشــم.
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اخذ دو گواهی نامه جدید از سازمان بین المللی استاندارد 

ــام گواهی نامــه  ــه ن ــد ب یکــی از دســتاوردهای اخیــر شــرکت گــروه مهندســین راه و ســاختمان 1۴2، اخــذ دو گواهی نامــه جدی
سیســتم مدیریــت یکپارچــه یــا IMS و گواهی نامــه سیســتم مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــا یــا ISO 10006:2003 از ســازمان 

بیــن المللــی اســتاندارد مــی باشــد.

 IMS گواهی نامه
IMS مخفــف عبــارت  Integrated management system  به معنــای سیســتم مدیریــت یکپارچــه مــی باشــد. اگــر ســازمانی 
ســه اســتاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 را بــه طــور همزمــان یــا بهتــر بگوییــم بطــور یکپارچــه طراحــی، 
مستندســازی و پیــاده ســازی نمایــد اصطالحــاً گفتــه می شــود ســازمان مذکــور دارای سیســتم مدیریــت یکپارچــه اســت پــس 
ــه  ــه ISO 14001 و گواهی نام ــه ISO 9001 ، گواهینام ــه گواهی نام ــان س ــودن همزم ــای دارا ب ــه معن ــه IMS  ب گواهی نام

OHSAS 18001 مــی باشــد، کــه شــرکت 1۴2 ســال هــای پیــش موفــق بــه دریافــت ایــن ســه گواهی نامــه شــده بــود. 

ــاده  ــای طراحــی، مســتند ســازی و پی ــه مزای ازجمل
ــوان  ــت یکپارچــه IMS میت ســازی سیســتم مدیری

مــوارد زیــررا نــام بــرد: 

• کاهــش هزینــه ی طراحــی، مستندســازی و پیــاده 
IMS ســازی سیســتم مدیریــت یکپارچــه

• پرداختــن بــه موضوعــات مدیریــت کیفیــت، 
ــور  ــغلی بط ــت ش ــی و بهداش ــت، ایمن ــط زیس محی

ــان همزم

• جلــب نظــر ســازمان هــا و نهادهــای دولتــی و غیــر 
لتی و د

ــان و  ــت کارفرمای ــب رضای ــته و جل ــن خواس • تامی
ــتریان مش

• کســب امتیــاز در مناقصــات برگــزار شــده توســط 
IMS ــه ــتن گواهینام ــل داش ــان به دلی کارفرمای

• افزایش انگیزه کارکنان و پرسنل 
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گواهی نامــه سیســتم مدیریــت کیفیــت در 
 10006:2003 ISO  پــروژه هــا

ــاء  ــظ وارتق ــاد، حف ــتاندارد ایج ــن اس ــي ای ــدف کل ه
ــک  ــاد ی ــق ایج ــا، از طری ــت در پروژه ه ــطح کیفی س

ــت. ــد اس ــام من ــرد نظ رویک
 

ــت در  ــت کیفی ــای سیســتم مدیری ــتاوردها و مزای دس
پــروژه هــا ISO 10006:2003 بــه شــرح زیــر اســت:

• درک نیازهــاي تصریحــي و تلویحــي کارفرمــا و 
ــا ــرآوردن آنه ب

• ســازماندهي مناســب و ایجــاد ارتباطــات موثــر درون 
ني ما ز سا

ــرمایه از  ــردش س ــش گ ــا و افزای ــه ه ــش هزین • کاه
ــع ــه مناب ــري بهین ــه کارگی ــق ب طری

• ارتقاي دانش فني سازمان

• انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویي به نیازها

• مدیریــت صحیــح ریســک، بودجــه، کیفیــت، منابــع، 
برنامــه ریــزی و تــدارکات پــروژه

10006:2003 ISO  شرح خدمات گواهی نامه

• تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه سازمان
• تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان

• برنامه ریزی تأمین منابع و مورد نیاز ازجمله نیروی انسانی، تجهیزات و ...
• نیازسنجی، برنامه ریزی، اجراء و اثربخشی آموزشی

• جزئیــات فعالیــت هــا، تعییــن ســطوح ریســک و عــدم قطعیــت، تعییــن زمــان هــای شــروع و خاتمــه، تعییــن محدودیت هــای 
منابــع و هزینــه، شناســایي و تفکیــک بیــن فرآیندهــای مدیریــت پــروژه و فرآیندهــای مرتبــط بــا محصــول پــروژه

• مدیریــت تغییــرات، مدیریــت زمــان، مدیریــت محــدوده، مدیریــت هزینــه، مدیریــت ارتباطــات، مدیریــت ریســک، مدیریــت 
ــزی ــه ری ــت برنام ــا، مدیری ــت زیرســاخت ه ــروژه، مدیری ــت کیفیــت پ ــع، مدیری ــت مناب ــدارکات، مدیری ت

• تهیه و تدوین برنامه زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات ماشین آالت
• تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
• برنامه ریزی، تهیه چک لیست ها، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی

• مسئولیت انجام، تعیین مهلت اجرا، بررسی اقدامات به عمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
• بهبود مداوم در تمام واحدها و بخش های سازمان
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دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی 

ــی  ــدف معرف ــا ه ــتانی ب ــات بیمارس ــزات و تأسیس ــی تجهی ــگاه بین الملل ــن نمایش ــاه 13۹۵، دومی ــی 30 مهرم ــخ 27 ال از تاری
ــران،  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــکاری س ــا هم ــی ب ــه بین الملل ــاز در عرص ــتان س ــته بیمارس ــع وابس ــرکت ها و صنای ــتر ش بیش
ــران، در  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــگاه های بین الملل ــهامی نمایش ــرکت س ــش و ش ــپنتاس کی ــگاهی س ــاوران نمایش ــرکت مش ش
ــکاران ســاخت  ــی تهــران برگــزار شــد از ایــن رو بخش هــای خصوصــی، مشــاوران و پیمان مرکــز دائمــی نمایشــگاه های بین الملل
و تجهیــز پزشــکی و بیمارســتانی در ایــن رویــداد حضــور داشــتند.گروه مهندســین راه و ســاختمان 1۴2 نیــز بــه پشــتوانه قریــب 
بــه چهــار دهــه تجربــه و فعالیــت در زمینــه بیمارســتان ســازی، تأسیســات و تجهیــز مراکــز درمانــی کشــور بــا طراحــی و ســاخت 

غرفــه متفاوتــی در ایــن نمایشــگاه مشــارکت داشــت.
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حفــظ محیط زیســت و داشــتن محیــط پــاک یکــی از اهــداف شــرکت 1۴2 اســت. واحــد معمــاری 1۴2در طراحــی و ســاخت غرفــه 
خــود در ایــن نمایشــگاه بــا رویکــرد معمــاری پایــدار، تــالش کــرد تــا ایــن هــدف تحقــق یابــد.

از نکاتــی کــه در غرفــه ســازی حائــز اهمیــت اســت و معمــوالً رعایــت نمی شــود زمــان محــدود طراحــی، ســاخت، اجــرا و موقتــی 
)Temporary( بــودن غرفه هاســت و اینکــه تمــام غرفــه و مصالــح آن بایــد بعــد از چنــد روز، تخریــب و دور ریختــه  شــود، بنابرایــن 
گــروه معمــاری بــا در نظــر گرفتــن ایــن نــکات بــرای ســاخت غرفــه از مصالحــی قابــل بازیافــت اســتفاده کردکــه هــم بــه طبیعــت 

آســیب کمتــری وارد آیــد و هم زمــان و انــرژی کمتــری صــرف ســاخت و نصــب آن شــود.
در فرایند شکل گیری فضای شناور در غرفه و بدنه شبکه بندی شده سعی بر این شد که این ایده نیز نمایان باشد.

گفتنــی اســت تعــدادی از مقامــات و روســای ادارات دولتــی، شــرکت های همــکار و ســایر شــرکت هــای فعــال در زمینــه هــای 
مرتبــط بــا ســاخت و تجهیــز پــروژه هــای درمانــی و عمرانــی از غرفــه شــرکت 1۴2 بازدیــد و بــا مســئولین شــرکت بــه بحــث و 

تبــادل نظــر پرداختنــد.
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 در پایان سال 95 بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری به کارفرما تحویل داده شد

مشخصات پروژه به شرح زیر می باشد

کارفرما :  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور دیالتن

محل اجرا : امیدیه خوزستان 
نوع بیمارستان : عمومی 

سطح زیر بنا : 1۲000 متر مربع

شرح  پروژه :

1- اجــرای باقیمانــده ســازه بتنــی ســاختمان اصلــی بیمارســتان و کلیــه عملیــات باقیمانــده ابنیــه و تأسیســات بــرق و مکانیــک 
ســاختمان اصلــی 

2-تکمیل ساختمان های جنبی شامل:
دیزل ژنراتور و پست برق

ساختمان  موتورخانه
تلمبه خانه ومنبع آب

3-احداث ساختمان های جنبی شامل:
آشپزخانه 

 رختشویخانه
تصفیه خانه فاضالب 
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ــکوپی،  ــی و فلورس ــگاه، فیزیوتراپ ــه، آزمایش ــی، داروخان ــک تخصص ــس، کلینی ــای:  اورژان ــش ه ــامل بخ ــف ش ــه همک طبق
ــد. ــی باش ــوری م ــذا خ ــالن غ ــزی و س ــتریل مرک ــوژی و سونوگرافی،اس رادیول

ــع  ــگاه در ضل ــس و درمان ــی، ورودی اورژان ــع جنوب ــی در ضل ــه ورودی اصل ــن ورودی ازجمل ــتان دارای چندی ــاختمان بیمارس س
ــی باشــد.  ــن م ــرای ســهولت دسترســی پرســنل و مراجعی ــر ب ــد ورودی دیگ ــع شــمالی و چن ــان در ضل شــرقی ، ورودی کارکن
درمانــگاه شــامل اتــاق هــای معاینــه و مشــاوره ، چشــم پزشــکی ، پزشــک زنــان، تزریقــات، تســت ورزش و اکو کاردیوگرافــی کــه 
در فیزیوتراپــی مــی باشــد. اورژانــس بیمارســتان مجهــز بــه اتــاق عمــل ســرپایی، شکســته بنــدی، احیــا- ایزولــه، درمــان هــای 
عمومــی و ۹ تخــت جهــت بســتری بیمــاران اورژانســی مــی باشــد. در بخــش آزمایشــگاه امــکان کلیــه آزمایشــات مربوطــه وجــود 

دارد.
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البی طبقه اول

ــان، جراحــی عمومــی، مراقبــت هــای  ــوان، آقای ــه اول ســاختمان بیمارســتان شــامل: بخــش هــای بســتری کــودکان، بان طبق
ویــژه)CCU( و )ICU( ، مراقبــت ویــژه نــوزادان)NICU(، و یــک اتــاق عمــل زایمــان و ســه اتــاق عمــل عمومــی مــی باشــد. هــر 
کــدام از بخــش هــای بســتری شــامل اتــاق هــای تــک تخــت )VIP(، دو تخــت و یــک اتــاق ایزولــه مــی باشــند. اتــاق مامــا و اتــاق 
معاینــه در بخــش اعمــال زایمــان  و اتــاق هــای ایزولــه نــوزدان نــارس، معاینــه نــوزاد و ... در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان قــرار 
دارد. بخــش مراقبــت هــای ویــژه نیــز مجهــز بــه دو اتــاق ایزولــه و هشــت تخــت بســتری بــوده و همچنیــن بخــش اعمــال جراحــی 

دارای ســه اتــاق عمــل مجهــز بــه فضــای آمادگــی پیــش از جراحــی و چهــار تخــت ریــکاوری مــی باشــد

البی طبقه همکف



طبقــه دوم ســاختمان بیمارســتان: ایــن طبقــه مختــص امــور مدیریــت و اداری بیمارســتان بــوده و ســالن اجتماعــات نیــز در 
ایــن طبقــه واقــع شــده اســت. اتــاق هــای ریاســت، مدیریــت بیمارســتان، مدیریــت امــور مالــی و پرســتاری، شــورای پزشــکی،  

حســابداری، کامپیوتــر، فنــی و مهندســی، بایگانــی و جلســات در ایــن طبقــه جــا نمایــی شــده انــد.

تجهیزات تأسیسات الکتریکی: 
-3 ســلول تابلــو بــرق 33 کیلــو ولــت جهــت تأمیــن بــرق فشــار متوســط بــا 2 عــدد دژنکتــور و 2 عــدد سکســیونر غیــر قابــل 

قطــع و یــک عــدد سکســیونر قابــل قطــع زیــر بــار.
- 2 دســتگاه ترانســفورماتور بــا ورودی 33 کیلــو ولــت و خروجــی 3۸0 ولــت بــا قــدرت 1600 کیلــو ولــت آمپــر جهــت تأمیــن 

بــرق. 
- دستگاه دیزل زنراتور  با قدرت ۸00 کیلو ولت آمپر جهت تامین برق اضطراری بیمارستان. 

- ۹ سلول تابلو برق فشار ضعیف جهت تأمین برق موتورخانه با ظرفیت 3000 آمپر و با قدرت 1600 کیلو وات .
-1۹ سلول تابلو برق و بانک خازن ایستاده جهت تامین برق ساختمان. 

-سیستم صوتی 1۹ اینچ و 36 واحدی نصب شده در مخابرات با تجهیزات کامل و پیچینگ.
-سیستم اعالم حریق آدرس پذیر با 6 لوپ جهت ایمنی ساختمان اصلی و جنبی در برابر حریق. 

-کنسول باالی تخت بیمار با تجهیزات کامل مجهز به سیستم احضار پرستار دو طرفه. 
-سیستم آنتن مرکزی.

-سیستم شبکه رایانه ای.
ــه فاضــالب در  ــه خان ــاژ، آشــپزخانه، رختشــویخانه و تصفی ــرق، پســت پاس ــه، پســت ب ــع آب، موتورخان ــه ومنب ــه خان ــای تلمب ســاختمان ه

ــد. ــرار دارن محوطــه ق
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تجهیزات تأسیسات مکانیکی:
ــای  ــتگاه ه ــاز دس ــورد نی ــرد م ــیال مب ــد س ــت تولی ــد جه ــن تبری ــت ۵60 ت ــا ظرفی ــدام ب ــر ک ــی، ه ــر تراکم ــتگاه چیل 3 دس

ــه. ــام موتورخان ــر روی ب ــده ب ــب ش ــی نص ــور هوای ــتگاه کندانس ــه و 12 دس ــان( در موتورخان ــل و هوارس ــن کوی تهویه)ف
دو دســتگاه بویلــر بــه ظرفیــت تولیــد مجموعــا ۸000 کیلوگــرم بخــار در ســاعت ، بــه کمــک ایســتگاه تقلیــل فشــار، بخــار مناســب 
جهــت مصــارف متفــاوت را تولیــد می کنــد. تعــداد 17 دســتگاه هوارســان بــا ظرفیــت هــای متفــاوت از 3000 فــوت مکعــب در 
دقیقــه تــا 1۹۵00 فــوت مکعــب در دقیقــه وظیفــه تولیــد و انتقــال هــوای تــازه و تهویــه مطبــوع ســاختمان بیمارســتان را بــر 
عهــده دارنــد کــه در بــام ســاختمان در اتــاق هــای هوارســان نصــب مــی باشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه در دســتگاه هــای مذکــور 

ســه ردیــف فیلتــر هــوا از جملــه فیلتــر بســتر ســوم هپــا تعبیــه و نصــب گردیــده اســت.
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تعــداد 1۸۵ دســتگاه فــن کویــل در ســاختمان بیمارســتان نصــب مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد 3 عــدد از نــوع کانالــی بــه ظرفیــت 
ــر دقیقــه و تعــداد ۴2 عــدد از نــوع ســقفی کاســتی بــه ظرفیــت 300 تــا 1100 فــوت مکعــب  ۸00 تــا 1200 فــوت مکعــب ب
بــر دقیقــه و 1۴0 عــدد از نــوع ســقفی تــوکار بــه ظرفیــت 300 تــا ۸00 فــوت مکعــب بــر دقیقــه، وظیفــه گرمایــش و ســرمایش 
ــر عهــده  مطبــوع محیــط هــا ی بیمارســتان را بــه صــورت اختصاصــی و قابــل تنظیــم بــه وســیله ترموســتات هــای اتاقــی را ب
دارنــد. 3 دســتگاه مخــزن کویــل دار بــه ظرفیــت هــر کــدام 2۵00 لیتــر تامیــن آب گــرم مصرفــی بیمارســتان را بــه عهــده دارنــد.
3 دســتگاه مبــدل حرارتــی از نــوع بخــار بــه آب بــا ظرفیــت حــدود ۹000 لیتــر بــر ســاعت جهــت تولیــد ســیال گرمایــش مــورد 
نیــاز دســتگاه هــای تهویــه )فــن کویــل و هوارســان( در موتورخانــه نصــب گردیــده اســت. تعــداد ۵1 عــدد هواکــش ســقفی از 
ــواری و پنجــره ای  ــر دقیقــه و ۹ عــدد هواکــش دی ــا 1۴000 فــوت مکعــب ب ــه ظرفیــت 300 ت ــوع یوتیلیتــی و ســانتریفیوژ ب ن
بــه ظرفیــت 2۵0 تــا 1000 فــوت مکعــب بــر دقیقــه وظیفــه تخلیــه هــوای آلــوده و راکــد محیــط هــا و ســاختمان بیمارســتان و 
ســاختمان هــای جنبــی را بــر عهــده دارنــد. تعــداد ۴ دســتگاه ســردخانه بــه ترتیــب جهــت مصــارف زیــر صفــر و بــاالی صفــر، 

)گوشــت( لبنیــات، میــوه و ســبزی، زبالــه آشــپزخانه و زبالــه بیمارســتانی ســاخته شــده اســت.
مخــزن بتنــی آب بــا قابلیــت ذخیــره ۴00متــر مکعــب آب بــه همــراه ۴ ســری بوســتر پمــپ آبرســانی و آتــش نشــانی آب نــرم 
و آبیــاری محوطــه تأمیــن کننــده آب بیمارســتان هســتند . پکیــچ تصفیــه خانــه فاضــالب بــه همــراه تانــک ذخیــره و کلــر زنــی 

پــس آب فاضــالب در ضلــع غربــی محوطــه بیمارســتان قــرار دارد.
دستگاه سختی گیر رزینی به ظرفیت ۹00 هزار گرین در روز در پمپ خانه ساختمان منبع آب نصب شده است.

ــه همــراه تانکرهــا و کمپرســورهای  ــز فرانســه، دســتگاه اکســیژن ســاز ب ــه میل کمپرســور هــوای فشــرده طبــی ســاخت کارخان
مربوطــه و دســتگاه وکیــوم مرکــزی ســاخت کارخانــه میلــز فرانســه در اتاقهــای مربــوط بــه گازهــای طبــی واقــع در ضلــع شــمالی 

بلــوک C ســاختمان اصلــی بیمارســتان نصــب شــده اســت.



10 عادت افراد موفق
مریم نجاتی

روزانه برنامه ریزی می کنند

ساعات اولیه صبح را برای 
مدیریت  پروژه های یشان 

زمان بندی می کنند

ورزش می کنند برای شروع روز بعد برنامه 
متفاوتی دارند

هر فعالیتی را در زمان تعیین 
شده انجام می دهند

مدام پیگیری می کنندپیشرفتشان را ثبت می کنند

هر روزشان را به انجام 
یک فعالیت کاری بخصوص 

اختصاص می دهند

تیمشان را تشویق به 
ارائه راه حل می نمایند نه 

ایجاد مشکل

برای گرفتن انرژی دوباره، 
با خانواده و دوستان وقت 

می گذرانند



شرکت های برتر دنیا چگونه اند؟

۹ ویژگــی اصلــی کــه فورچــون بــر اســاس آن ۵0 شــرکت برتــر دنیــا 
در ســال 2016 را معرفــی کــرد:

1.توانایی جذب و حفظ استعداد

۲.کیفیت تیم مدیریت 

3.نوآوری و خالقیت 

4.استفاده هوشمندانه از منابع شرکت 

5.کیفیت خدمات و محصوالت 

6.صحت و سالمت مالی

7.مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به جامعه و محیط زیست 

8. ارزش بلند مدت سرمایه گذاری
 

9.اثربخشی کسب و کار شرکت در سطح جهانی 

ایــن ۹ معیــار از 1۵600 مدیــر عالــی شــرکت هــای دنیــا و همچنیــن 
ــدند و  ــنجی ش ــر س ــب و کار نظ ــور کس ــته ام ــران برجس ــل گ تحلی
حاصــل آن ۵0 شــرکت برتــر دنیــا بــود کــه ســه تــای اول آنهــا اپــل، 

گــوگل و آمــازون هســتند.




