شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه ) (IMSبا رویکرد مهندسي مجدد فرآیندها

 فعالیتهای هقدهاتی:
ثبصدیذ همذهبتی اص ؿشوت ٍ پشٍطُ (اسصیبثی اٍلیِ) ٍ اًجبم هقبسفِ .تْیِ گضاسؽ ثبصدیذ ٍ اسائِ ساّىبسّبی الصم جْت
ایجبد آهبدگی ؿشوت ثشای هشحلِ عشح سیضی
 تطکیل و هعرفی سازهاى کار هطاور و کارفرها:
تقییي ٍ هقشفی تین هـبٍس ٍ تمؼین ٍؽبیف ثیي تین هـبٍس
تذٍیي ؿیَُ گشدؽ وبس ثیي هـبٍس ٍ وبسفشهب
تقییي افضبی وویتِ ساّجشی وبسفشهب ٍ ؿشح ٍؽبیف وویتِ (هبّیت ساّجشدی ٍ تصوین گیشی ٍ تبهیي هٌبثـ داسد)
تقییي افضبی وویتِ اجشایی وبسفشهب ٍ ؿشح ٍؽبیف وویتِ (هبّیت اجشایی داسد)
تقییي ٍ هقشفی سػوی ًوبیٌذُ (ًوبیٌذگبى) هذیشیت اص ػَی هذیشیت اسؿذ وبسفشهب
 جلسات توجیهی و ایجاد حس ضرورت:
ثشًبهِ سیضی ٍ ّوبٌّگی فولیبت تَجیْی
تجییي هجبًی ٍ ضَاثظ ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ)(IMS
آؿٌبیی هذیشاى اسؿذ ؿشوت ثب هشاحل اجشایی ٍ وؼت حوبیت آًبى دس اػتمشاس ػیؼتن هزوَس
تـىیل جلؼبت وویتِ ساّجشی ّ ،وچٌیي افضبء وویتِ ّبی ثْذاؿت  ،ایوٌی ٍ هحیظ صیؼت
آهَصؽ ّبی هذیشیتی ثشای ایجبد ّن رٌّی دس صهیٌِ اّویت هَضَفبت هشتجظ ثبIMS
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ایجبد حغ ضشٍست دس هذیشاى ٍ وبسوٌبى ولیذی ٍ فضبی ّوشاّی ٍ ّن افضایی اص عشیك هىبًیضم ّبی اعالؿ سػبًی
ٍ ایجبد ًگشؽ ّبی ًَیي
 ضناخت وضعیت هوجود:
ػٌجؾ ٍضقیت اػتمشاس ػیؼتن ّب ٍ ثشسػی ؿبخص ّب
تجضیِ تحلیل فبصلِ ) ٍ (Gap Analysisآػیت ؿٌبػی اػتمشاس
ّوىبسی دس تْیِ ثشًبهِ اسصیبثی هتٌبػت ثب ٍاحذّب
اًجبم اسصیبثی اص ٍاحذ ّبی ؿشوت تَػظ گشٍُ اسصیبثی
جوـ آٍسی ًتبیج ٍ ؿَاّذ جْت تْیِ گضاسؽ جبهـ اسصیبثی ٍ اسایِ ثِ ؿشوت
تْیِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی اجشای پشٍطُ (گبًت چبست) هتٌبػت ثب هفبد لشاسداد جْت اسائِ ثِ وبسفشهب
 آهوزش:
ّوىبسی دس ثشًبهِ سیضی جْت اجشای دٍسُ ّبی آهَصؿی هشتجظ ثب هَضَفبت
ًؾبست ثش اجشای دٍسُ ّبی آهَصؿی ثشًبهِ سیضی ؿذُ
ًیبصػٌجی آهَصؽّبیIMS
اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی  IMSثشای هخبعجبى ػغَح هختلف
تجصشُ  :دٍسُ ّبی آهَصؿی هزوَس ثب تَجِ ثِ ؿشایظ ؿشوت ٍ ثب ّوبٌّگیْبی لجلی ثشگضاس خَاّذ ؿذ ٍ آهَصؽ
ّبی هشتجظ جضیی اص ؿشح خذهبت هی ثبؿذ ٍ ّضیٌِ جذاگبًِ ًذاسًذ.
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ّوىبسی ثب وبسفشهب دسهَسد ًیبصػٌجی ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصؿی دس صهیٌِ آهَصؽ ّبی هشتجظ ثب ایي لشاسداد صَست
خَاّذ پزیشفت ٍ دس صَست تَافك ٍ دسخَاػت وبسفشهب اص عشف هـبٍس اسایِ خَاّذ گشدیذ.
 طرحریسی:
تقییي ٍ ثبصًگشی جبیگبُ ٍاحذ  ٍ HSEویفیت دس چبست ؿشوت ٍ هـخص ًوَدى ػبختبس آى
ّوىبسی ٍ ًؾبست ثشتْیِ ؿشح ٍؽبیف ،هؼئَلیتْب ٍ اختیبسات وبسوٌبى دس استجبط ثب هَضَفبت ایوٌی ٍ ثْذاؿت
حشفِ ای ٍ صیؼت هحیغی
ّوىبسی دس تقییي یب ثبصًگشی ؿشح ٍؽبیف ٍ اختیبسات هذیشیت ٍاحذّبی هشتجظ ٍ ًوبیٌذُ هذیشیت
ّوىبسی دس تذٍیي فشاصّبی خظ هـی ػیؼتن
ّوىبسی ٍ ًؾبست دس ؿٌبػبیی ؿشایظ هخبعشُ آهیض ) (Hazardsدس هحیظ وبس ٍ اسصیبثی سیؼه هخبعشات ایوٌی
ٍ ثْذاؿت حشفِای ثب اػتفبدُ اص هتذٍلَطی ؿٌبػبیی هخبعشات
ّوىبسی دس ؿٌبػبیی جٌجِ ّب ٍ پیبهذّبی صیؼت هحیغی ثب اػتفبدُ اص هتذٍلَطی ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی جٌجِّبی صیؼت
هحیغی
ّوىبسی دس تذٍیي اّذاف اػتشاتظیه ٍ ثشًبهِ ّبی صیؼت هحیغی ٍ ایوٌی ٍ ثْذاؿتی
 هستندسازی:
تقییي فشهت ٍ ػبختبس هٌبػت جْت هؼتٌذ ػبصی ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ افن اص ػیؼتن وذگزاسی هذاسن ٍ تْیِ
لیؼت هؼتٌذات ػیؼتن (دس صَست ٍجَد ػیؼتن وذ گزاسی هٌبػت دس ػیؼتن هذیشیت ویفیت یىپبسچِ ػبصی
ػیؼتن وٌتشل هذاسن) هؼتٌذ ػبصی ؿبهل:
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تذٍیي هذاسن (سٍؿْبی اجشایی  /دػتَسالقولْب  /آئیي ًبهِ ّبی دسٍى ؿشوتی) هَسد ًیبص
تذٍیي ًؾبم ًبهِ

(IMS M

تذٍیي عشحْبیی ثِ هٌؾَس آهبدگی ٍ ٍاوٌؾ دس ؿشایظ اضغشاسی
ّوىبسی دس هشاحل تبئیذ  ،تصَیت ٍ تَصیـ هؼتٌذات
تـشیح ًحَُ اجشای ػیؼتن ثِ وبسوٌبى هَثش ثش ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس اجشای فقبلیتْب ٍ وٌتشل فولیبت هغبثك چبسچَة ٍ الضاهبتIMS
ًؾبست ثشثجت ػَاثك اجشای فقبلیتْبی ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ
ًؾبست ثش ؿٌبػبیی تجْیضات وٌتشلی ٍ اًذاصُ گیشی هَضَفبت هشتجظ ثب  ٍ IMSتذٍیي ثشًبهِ ّبیی ثِ هٌؾَس
حصَل اعویٌبى اص دلت ٍ صحت آًْب
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس ؿٌبػبیی  ،جوـ آٍسی  ،ثجت ٍ تَصیـ لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ثب هَضَفبت IMS
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس ؿٌبػبیی هىبًیؼن استجبعبت ثِ هٌؾَس تـشیح استجبعبت دسٍى ػبصهبًی ٍ ثشٍى ػبصهبًی هشتجظ
ثب ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ
ّوىبسی دس تقییي ؿیَُّبی گضاسؽ دّی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل حَادث (ثبلمَُ ٍ ثبلفقل) تبثیشگزاس ایوٌی ٍ ثْذاؿت
حشفِ ای
ّوىبسی دس تقییي سٍؿْبی ایوي اًجبم وبس ٍ تذٍیي سٍؿْبی اجشایی تقویشات ٍ ًگْذاسی ثغشیك ایوي ٍ ثب لحبػ
ًوَدى هَاصیي صیؼت هحیغی
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ّوىبسی دس تقییي ٍ ثشسػی هَضَفبت ثْذاؿتی اص لجیل فوَهی ٍ صٌقتی
ّوىبسی دس تقییي سٍؽ اصَلی ًؾبست ثش پیوبًىبساى
ّوىبسی دس تجییي سٍؿْبیی دس جْت استمبء فشٌّگ وبسوٌبى ٍ افضایؾ آگبّیْبی عشفْبی ریٌفـ ًؼجت ثِ سًٍذ
ثْذاؿت ،ایوٌی ٍ هحیظ صیؼت ؿشوت
ّوىبسی دس تقییي هىبًیضم جْت ثبصًگشی ادٍاسی اص فولىشد ػیؼتنIMS
تقییي هىبًیؼن هذیشیت تغییشات ( ثب سٍیىشد تغییش ثش اػبع ػیؼتن) IMS
تقییي هتذٍلَطی حفؼ ً،گْذاسی ٍیىپبسچگی ػشهبیِ ّبی ػبصهبى هغبثك ثب اصَل
 زهینه سازی اجرا:
ًؾبست ثش سفـ ووجَد احتوبلی هذاسن ٍ هؼتٌذات ػیؼتن
تقییي هٌبثـ ٍ صیشػبختْبی الصم ثوٌؾَس اجشای هٌبػت ػیؼتن
ّوىبسی دس تقییي هىبًیضم ّبی اًگیضؿی وبسوٌبى هَثش دس اػتمشاس ػیؼتن
اسایِ آهَصؽ ّبی حیي اجشا ٍ تَجیِ هجشیبى سٍؽ ّبی اجشایی ٍ دػتَسالقول ّب
ًؾبست ثش هىبًیضم تصَیت ٍ تَصیـ هؼتٌذات عشح سیضی ؿذُ
 اندازه گیری و پایص:
ؿٌبػبیی ٍ اًتخبة پیوبًىبساى ٍ هشاوض هقتجش ٍ هقتوذ ثشای اًجبم اًذاصُ گیشی ّب
تقییي ثخؾ ّبیی اص اًذاصُ گیشی وِ اهىبى اجشا دس دسٍى ػبصهبى داسًذ
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ًؾبست ثش پبیؾ ٍ اًذاصُ گیشی ّبی هَسد ًیبص ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ
تحمك ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف صیؼت هحیغی
اجشای هقبیٌبت پضؿىی هَسد ًیبص
اًذاصُ گیشی آالیٌذُّبی صیؼت هحیغی
اًذاصُ گیشی فَاهل صیبى آٍس هحیظ وبس ٍ
ًؾبست ثش تْیِ گضاسؽ ّبی پبیؾ ٍ اًذاصُ گیشی
 اجرا و عولیات:
تؼشی خظ هـی ٍ اّذافIMS
تؼشی ٍ اجشای ثشًبهِّبی فشٌّگػبصیIMS
تؼشی هىبًیضم هذیشیت  IMSپیوبًىبساى ؿبهل
سٍؽ اجشایی اسصیبثی اٍلیِ ٍ اًتخبة پیوبًىبساى ثش اػبع هالحؾبتIMS
سٍؽ اجشایی ًؾبست ٍ ثبصسػی ثش ٍضقیت  IMSپیوبًىبساى دس حیي اجشای پشٍطُّب
سٍؽ اجشایی گضاسؽدّی  IMSتَػظ پیوبًىبساى
سٍؽ اجشایی اسصیبثی ًْبیی فولىشد  IMSپیوبًىبساى دس اًتْبی پشٍطُ
تؼشی  HSE-PLANثشای اػتفبدُ دس پشٍطُّبی صیشهجوَفِ
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اسصیبثی ٍ تأییذّ HSE PLANب دس هشاحل هختلف پیوبى
تؼشی ؿشح ٍؽبیف  IMSهـبغل
تؼشی سٍؽ اجشایی ؿٌبػبیی خغش ٍ اسصیبثی سیؼه ثشای پشٍطُ ّب
تؼشی ثشًبهِّبی آهبدگی ٍ ٍاوٌؾ دس ؿشایظ اضغشاسی
تؼشی سٍؽ اجشایی هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیتIMS
جوـثٌذی گضاسؽّبی فولىشد IMSهجوَفِ پشٍطُّب
تؼشی ٍ ثِ سٍصآٍسی دػتَسالقولْبی IMSفولیبت ٍ چهلیؼتّبی ثبصسػی
تؼشی هىبًیضم ثشسػی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل سٍیذادّب ٍ اعالؿ سػبًی دس هَسد آًْب
تؼشی ثشًبهِ ٍ ّوبٌّگی اًذاصُگیشی آالیٌذُّب
تؼشی ثشًبهِ ٍ ّوبٌّگی اًجبم هقبیٌبت ؿغلی
اجشای ثشًبهِّبی ؿٌبػبیی خغش ٍ اسصیبثی سیؼه
اًجبم ثشًبهِّبی ثبصسػی ، IMSؿٌبػبیی فذم اًغجبقّب ٍ اسائِ ساّىبس ثشای سفـ آًْب
ؿشوت دس جلؼبت  IMSثِهٌؾَس تذٍیي ثشًبهِّبی والى  ٍ IMSثشسػی فولىشد  IMSپشٍطُّب
ووه ثِ اػتمشاس ػیؼتنّبی هذیشیت ایوٌی ،ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت
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 نظارت بر اجرای سیستن طرح ریسی ضده:
اجشای سٍؿْبی اجشایی ٍ دػتَسالقول ّب
تْیِ ػَاثك هَسد ًیبص
سفـ هؼبیل اجشایی
آهَصؽ ّبی حیي اجشا
 انجام هویسی داخلی:
ّوىبسی دس تْیِ ٍ تٌؾین ثشًبهِ هویضی داخلی
ّوىبسی دس اًتخبة هویضاى ٍ ػش هویضاى داخلیIMS
ّوىبسی دس اًجبم هویضی داخلی ثوٌؾَس حصَل اعویٌبى اص اػتمشاس هٌبػت ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ  ٍ IMSثجت
ػَاثك فذم اًغجبلْبی ػیؼتن
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس تْیِ گضاسؽ هویضی
 اعوال تغییرات نهایی
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس سیـِ یبثی فذم اًغجبلْبی ثبلفقل  /ثبلمَُ ٍ تقییي الذاهبت اصالحی  /پیـگیشاًِ
افوبل تغییشات ٍ ثبصًگشی ٍ ٍیشایؾ هؼتٌذات هَسد ًیبص
 هوکاری در بازنگری هدیریت
تقییي الذاهبت هَسد ًیبص ٍاحذّب ٍ آهبدگی ثشای ثبصًگشی هذیشیت
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ًؾبست دس اًجبم ثبصًگشی هذیشیت ٍ ثجت ػَاثك هشثَعِ ٍ ًحَُ پیگیشی ًتبیج آى
پیگیشی هفبد گضاسؽ ثبصًگشی هذیشیت ٍ تصویوبت هتخز ؿذُ وِ دس ثبصُ صهبًی لجل اص هویضی ًْبیی لشاس گیشًذ
 هواهنگی هویسی نهایی
ّوىبسی دس اًتخبة هَػؼِ هقتجش صذٍس گَاّیٌبهِIMS
ّوىبسی ٍ ًؾبست دس تقییي ثشًبهِسیضی ٍ اجشای پیؾ هویضی خبسجی
ًؾبست ٍ ّوىبسی دس سفـ هغبیشتْبی احتوبلی ٍ اًجبم الذاهبت اصالحی
ّوىبسی دس ثشًبهِ سیضی اًجبم هویضی خبسجی
ّوىبسی دس آهبدُ ػبصی ٍاحذّب ثوٌؾَس اًجبم هویضی خبسجی
حضَس ٍ ّوىبسی ثب ؿشوت دس صهبى اجشای هویضی ًْبیی
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 نکات ههن و چارچوب پیاده سازی
1ـ هـبٍس هَؽف اػت ًؼجت ثِ اػتمشاس دٍ ًفش وبسؿٌبع صالحیت داس ٍ ثبػبثمِ دس صهیٌِ اػتمشاس ػیؼتن هذیشیت
ویفیت دس ػبصهبى ثِ صَست توبم ٍلت هتٌبػت ثب ػبفبت وبسی وبسفشهب جْت اجشای پشٍطُ الذام ًوبیذ .
2ـ هـبٍس هَؽف ثِ ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی ولیِ فشآیٌذّب ٍ سٍیِ ّبی هَسدوبسثشد دس ػبصهبى افن اص ایٌىِ دس داهٌِ
ػیؼتن هذیشیت ویفیت فقلی ػبصهبى ثبؿذ یب ًجبؿذ الذام ًوبیذ .
3ـ داهٌِ ػیؼتن هذیشیت ویفیت ثبیؼتی دس ثش گیشًذُ ولیِ فقبلیتْب ،فشآیٌذّب ،دػتَسالقول ّب ،آییي ًبهِ ّب ٍ ولیِ
ضَاثظ جبسی ػبصهبى ٍ الضاهبت ًْبدّبی ثبالدػتی ثبؿذ ثِ ًحَی وِ توبهی هذاسن ،فشم ّب ٍ هؼتٌذات جبسی
ػبصهبى دس هحذٍدُ ػیؼتن لشاس گیشد .ؿٌبػبیی ٍ تذٍیي دػتَسالقول ٍ سٍؽ اجشایی ثشای ّش یه اص هؼتٌذات ثِ
فْذُ هـبٍس هی ثبؿذ .
4ـ هؼئَلیت ثبصًگشی ،ؿٌبػبیی ،هؼتٌذػبصی ،اػتمشاس ،اثشثخـی ٍ پبیؾ اٍلیِ فشآیٌذّب اص ًؾش اًغجبق ثب الضاهبت
اػتبًذاسدی ثِ فْذُ هـبٍس ثَدُ ٍ وبسفشهب فمظ هؼئَلیت اًتمبل داًؾ فٌی ٍ تخصصی هَضَؿ فقبلیت ػبصهبى سا ثش
فْذُ داسد ٍ تین اجشایی هـبٍس هؼئَلیت تذٍیي ٍ عشاحی سٍؿْب سا ثِ عَس وبهل ثش فْذُ خَاّذ داؿت .
5ـ تین اجشایی هـبٍس ثب حضَس دس ٍاحذّبی هختلف عجك ثشًبهِ صهبًجٌذی ًؼجت ثِ ؿٌبػبیی ٍاحذّبی هختلف ٍ
سٍیِ ّب ٍ دػتَسالقول ّبی جبسی آى الذام خَاٌّذ ًوَد ٍ ػپغ ثب اخز اعالفبت اص ٍاحذّب ًؼجت ثِ تذٍیي اٍلیِ
هؼتٌذات الذام ٍ پغ اص اجشایی وشدى سٍیِ ّب ًؼجت ثِ ثبصًگشی سٍؽ ّب الذام خَاٌّذ ًوَد  .پغ اص تذلیك
اثشثخـی وبهل جْت ثىبسگیشی دس ػبصهبى اثالك خَاّذ گشدیذ.
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