سیست جمدیری جتغییر()MOC

خعصهجاخبز جق ص:

مرداد 9316

د جهرجتزسیسزت جتغییرا جصو

جم جگیرد جتغییرا جممکزجاس ج

جج-جاز گزهجاصو جومبزی جالراو جسیست جهزیجتاویهجصنعت جبزج

ادا یج)،(Administrativeجسزممزی ج)،(Organizationalجوج

همکز یججمعزوی جتحقیقز جوجانزو یجدایاگزهجیلومجپزشک جهمدا جوج

یزجان ج)(Technicalجبزشند جایزجتغییرا جمعموالًجد جتاایزا ،ج

مقدمه:

ق صجیلم جآمومش جماندس جباداش جوراهجایجدایاکدهجباداش ج

مواد جو جیز جارآیند جصو

جگراته جتز جباره جو ی جاازایش جیزبد جو جیزج

همدا ،جبرگزا جشد

خ رات جوذفجگردید جد جبرخ جام جموا د جایزجتغییرا جب و

سازممز جهازی جاز ج،جشعز "باینهجسزمیجهمعجآو یجوجاستفزدهج

ایزجاز گزهجسهج ومهجبزجوضو ج ؤسزجوجاز شنزسز جباداش ،جبرقجوج

امجدادهجهزیجایمن جوجباداشاا "ج اجبرایجسااز ج2017جبرگزیدهج

تاویهجصنزیعجپتروشیم جااو جد جدایاگزهجیلومجپزشک جهمدا ج

اسا ج جموضاوی جاهجیاز جم جدهدجایفاز جاالعیز جد جوومهج
ایمن جوجباداشا جه ج ویجدادهجاس ج جشزیدججد جگذشتهجایجیهج

برگزا جشد مد

جایزجاز گزهجداترجارشیدجقربزی جشانز،جیضوجهیئ ج

یلم جدایاکدهجباداش جگروهجماندس جباداش جوراهجای،ججم زخب ج
اجبهجصو

جتئو یجوجیمل جد جآممزیاگزهجهزجوجاز گزهجهزیجتاویهج

چندا جدو جامبودجاالعیز جوجیدمجدسترس جبهجمحتوایجیلم ج

صنعت جدایاکدهجباداش جا ائهجارمودید

موق

ج

جایازم جم جشود جامز جبار جوز جتغییرا جوزصله جاوتمزالًج

خ را جهدیدیج اجد جمحیطجاز جبوهودجم جآو یدجاهجد جممز ج
ایازمجاز جقزبلجتا،یصجییستند جاگرجچهجبرخ جامجتغییرا جیسب ج
بهجتغییرا جدیگرجاسزس جهستندجوخ جهرجگویهجتغییریجبزیدجتازیهج
وجتحلیلجشودجتزجخ را جآ جتا،یصجدادهجشده،جوذفجوجیزجانتر ج
شوید جسیست جمدیری جتغییرج()MOCجایزجاالمینز ج اجم دهدج
اهجتغییرا جد جارایندجخ رجهدیدیج اجیزخواستهجایازدجیکندجوجیزج

امجمعضاع جهزمعهجایمن جوجباداش جااو جبهجوسزبجم جآمد ج

 -جیضوی جبیش جام ج 480جیفر جام جاز شنزسز جوجاستزدا جگروه جباداش ج

یس

جخ را جموهودج اجاازایشجیدهد جهدف  MOCجا میزب ج

امزجد جوز جوزضرجبسطجشدیدجمحتوایجیلم جتبدیلجبهجماکلج

وراهجایجااو جد جق صجیلم جآمومش جباداش جوراهجایجااو

یس

جیزش جامجتغییرجوجانتر جآ جتزجودجقزبلجقبو جم بزشدجاهج

هدی دیجشاادهجاسا

جاراوای جم زخصجت،

،جگزهجسبصجم ج

شااودجاهجاز شاانزسااز جایزجوومهجد جهداساازمیجموضااویز ج
از بردیجوجیملیزت جدچز جسارد گم جشوید ج ویکردیجاهجILOج
د جپیشجگراتهجاسا جبنزمج"مدیری جدایش"جشنزختهجم جشودج
اهجشازملجسهجمروله:جهمعجآو یجاالعیز ج،جهداسزمیجوجدستهج

بندیجوجاسااتفزدهجماددجامجدایشجاس ا

ایزجما جامجالریقجتاکیلجامیتهجتغییرجوجتعریفجارایندجمدیری ج

جامجایزج و،جتوایزی جی ج

از شانز جد جدساتیزب ج،جهداسازمیجوجالبقجهجبندیجوجاستفزدهج
ماددجامجاالعیز جالبقهجبندیجشادهجبهجاارس جییزممندیجهزیج
توایمندیجهزیجی جاز شنز جمواقجHSEجاضزاهجشدهجاس
داترجاع جپو ج

تغییرجامکز پذیرجاس
خعصهجاخبز جایمن جوجباداش جوراهجای:

جهرجسزممز جبزیدج وش جها جهمعآو یج

پیانازدا جتغییرجو جاص عوز جایازدجاند جبستهجبهجوومهجتغییرج
یز جاصعح جپیانازدی ،جبرای جبر س

جی

جتغییر جممکز جاس ج

-جتمدیدجثب جایت،زبج شتهجمحلجآممو جاز شنزس جا شدج1396

ت ،صهزی جم،تلف جمزیند جبرق ،جابزا جدقیق ،ج ،HSEجادا ی،ج

-جالراو جوجا ائهجیرمجاازا جا میزب جماندس ج یس جوریقج( Fire

ا گویوم جوجغیرهجییزمجبزشد جد جضمزجبر س جم توایدجد جودجی ج

Risk Assessment Method for Engineering (FRAMEج)ج
توسطجگروهجمرازجایمن جازم
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-

تایهجبزی جاالعیز جهزمعجاز شنزسز HSEجااو ج

هلسه جاوتزهجچندجاردجمت،صجوجیزجد جودجی

جا میزب ج یس ج
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