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مفاهيم و تعاريف حقوق و حقوق  – HSEانواع آن
طبقهبندي قواعد در داخل كشور و در سطح بينالملل براساس اولويت مراجع تصويب و تفاوت آنها
الف) قواعد ملي در حوزه  -1 HSEاصل  50قانون اساسي و تفسير آن  -2قانون كار و بررسي مواد مرتبط با  HSEو بحث در مورد
آنها
 -3قانون تأمين اجتماعي به همراه مستندات مربوطه و بررسي فصول و مواد مرتبط با حوزه  -4 HSEأئيننامهها و دستورالعملهاي
حفاظت فني و بهداشت كار
 -5حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا (شامل تعاريف معيارهاي مرتبط و مقادير آنها از ديد سازمانهاي بينالمللي مختلف ACGIH

 CD ،2010حدود تماس وزارت بهداشت و معرفي )BEIs
 -6معرفي مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيطزيست ايران ( CDسازمان محيطزيست) و بحث و بررسي موارد مرتبط با حوزه
HSE

 -7معرفي مختصر مجموعه قواعد  HSEوزارت نفت  -8معرفي IPSهاي مرتبط با حوزه  -9 HSEنظام حقوقي  HSEدر قوانين و
مقررات ايران و صنايع نفتي
ادامه ( )9بحث نظام حقوقي HSEو معرفي قراردادهاي  EPCو نقاط قوت و ضعف نظام حقوقي و جمعبندي و پيشنهاداتي براي بهبود
 -10معرفي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (تاريخچه ،وظايف ،مرجعيت قانوني ،عضويتها و )...و برخي استانداردهاي
مرتبط
 -11معرفي مقررات ملي ساختمان و بحث و بررسي مباحث مرتبط با  – HSEجمع بندي قواعد ملي و رفع اشكاالت
ب) قواعد بين المللي در حوزه  –1 HSEمعرفي سازمان ملل و سازمانهاي تخصصي و اركان وابسته ،تعريف كنوانسيون و كنفرانس و
ذكر تفاوت قوانين نرم و سخت
 - 2معرفي  HSE-MSو الزامات و مباني استقرار آن (عناصر مربوط به  )E&P Forumو معرفي مختصر مدلهاي  APIو OGP

 -3معرفي مهمترين سازمانهاي بينالمللي مرتبط با حوزه  HSEو قواعد مربوطه (از قبيل سازمان بينالمللي كار ،سازمان بهداشت
جهاني و مهمترين سازمانهاي ملي آمريكا مانند  NIOSH ،OSHAو)...
ادامه ( )3معرفي سازمان بينالمللي استاندارد و اعضاي آن  -4آشنايي با خانوادههاي  ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000و

هفته سیزدهم

بندهاي مشترك آنها – جمع بندي قواعد بينالمللي و رفع اشكاالت

هفته چهاردهم

ارائه دانشجويان به صورت اختياري در مورد موافقتنامهها ،كنفرانسها وكنوانسيونهاي منطقهاي و بينالمللي مرتبط با حوزه HSE

و پانزدهم

مانند  ROPME ،SAICM ،ADRو...

هفته شانزدهم
هفته هفدهم
توجه:

 -5برگزاري كارگاه مستندسازي در خصوص چگونگي تدوين خطمشي  ،HSEرويههاي  HSEو ( HSE Planاين مورد جزء
سرفصل نيست ولي با توجه به ماهيت درس ،ذكر آن ضروري به نظر ميرسد)
جلسه امتحان پايان ترم

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
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