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مقدمه

سال بيست و دوم /شماره  /4مهر و آبان 8232

كه با شناسايی ،اندازهگیری ،ارزيابی و كنترل عوامل

و همچنین برداشت بیرويه انسان از منابع طبیعی،

ممكن است توسط عوامل زيانآور فیزيكی ،شیمیايی،

خواسته به حق بشر يعنی سالمت انسان ،جامعه و محیط

بیولوژيكی ،ارگونومیكی و روانی بهوجود آيد،

زيست ،مورد بیتوجهی قرار گرفته است .نمونههايی از

جلوگیری میكند ( .)3هدف از تخصص ايمنی ،تهیه

پیامدهای اين بیتوجهی شامل آتشسوزیها و

دستورالعملهای الزم جهت ارزيابی و پیشگیری

انفجارهای مخرب ،وقوع حوادث منجر به فوت يا

ريسک ،پیشگیری از وقوع حوادث ،آسیبها و حفاظت

معلولیت در محیطهای كاری ،بیماریهای ناشی از كار،

كاركنان و تأسیسات ،برگزاری كارگاههای آموزشی

تخريب گسترده محیط زيست و آسیب رساندن به اليه

تخصصی آتش و اطفاء حريق ،مانورهای واكنش در

ازن ،گسترش ضايعات و پسماندهای غیر قابل جذب
در طبیعت و آلودگی فزآينده در اكوسیستمهای حیاتی
زمین و منابع تولید غذا میباشند ( .)1عدم رعايت اصول
ايمنی و بهداشتی ،سالیانه منجر به فوت 2/2میلیون نفر

شرايط اضطراری ،نظارت بر حسن اجرای پروانههای
كار سرد و گرم در سطح تأسیسات ،ساماندهی وضعیت
تجهیزات حفاظت فردی و گروهی پرسنل میباشد.
عالوه بر اين ،يک متخصص  HSEبايد محیط زيست

در سراسر جهان به علت بیماری و آسیبهای ناشی از

را در برابر آلودگیهای آب ،خاک و هوا محافظت كرده

كار میشود .هزينه انسانی اين مرگ و میرها و صدمات،

و از ورود مواد مضر به محیط زيست جلوگیری كند و

بسیار زياد بوده و هزينههای اجتماعی و اقتصادی

شرايط زيست محیطی را بر طبق استانداردهای مورد

فراوانی نیز بههمراه دارند .برخی از منابع ،میزان اين

تأئید سازمان حفاظت محیط زيست كنترل نمايد (.)1

هزينهها را در حدود  4درصد از تولید ناخالص داخلی

هر چند تخصصهای مختلفی جهت نیل به اين سه هدف

سالیانه يا  1/5تريلیون پوند برآورد كردهاند (.)2

ضروری است ،لیكن ايجاد و توسعه تخصصهای بین

بنابراين ايجاد و توسعه ساختارهای مناسب برای حفظ

رشتهای كه بتوانند هر سه موضوع را تحت پوشش قرار

و گسترش سالمتی ،دستیابی به ايمنی الزم و جلوگیری

دهند ،ضروی به نظر میرسد .اگر چه تاكنون دانشجويان

از آسیبهای بهداشتی و محیط زيستی ضروری است.

متعددی در هر يک از تخصصهای ذكر شده در

تجارب جهانی نشان داده كه پیشرفت تكنولوژی در

دانشگاههای ايران تربیت شده و به بازار كار روانه شدهاند

جوامع ،سالمتی ،ايمنی و محیط زيست ،انسان را در

(نظیر رشته بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط ،ايمنی

معرض خطرات فراوانی قرار داده و الزم است كه برای

صنعتی ،ارگونومی ،سمشناسی و غیره ،) .لیكن با توجه

ادامه حیات بشر ،حفظ و ارتقاء اين سه مقوله بیش از

به پیچیده شدن فرآيندها و فعالیتهای صنعتی ،آموزش

پیش مورد توجه قرار گیرد ( .)1سالمت ،ايمنی و محیط
زيست ( 1)HSEاز سه بخش متفاوت اما الينفک
بهداشت حرفهای ،ايمنی و محیط زيست تشكیل شده
است .بهداشت حرفهای شاخهای از علم بهداشت است

افرادی كه دارای تخصص بین رشتهای بوده و بتوانند
مفهوم مشتركی از تخصصهای نام برده را همزمان درک
كنند ،نیز الزم و ضروری میباشد ( .)4يكی از اين علوم
بین رشتهای ،رشته  HSEمیباشد كه طی سالهای اخیر
)Health, Safety and Environment (HSE
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امروزه با پیچیده شدن فرآيندها و تكنولوژیهای صنعتی

زيانآور در محیط كار از بروز بیماریها و عوارضی كه

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 351 / ...

دارابي و همكاران

در داخل و خارج از كشور در اين رشته آموزش ديده و

اين رشته واژههای جستجو شده در اين ارتباط كمتر بود

يا تحت دورههای آموزشی كوتاه مدت از شركتهای

(حدود  2۰۲۲۲۲مورد در پايگاه  ،)Science Directلیكن

آموزشی مختلف گواهینامههای را اخذ نمودهاند .با توجه

با توجه به كاربرد اين تخصص ،به خصوص در كشورهای

به اينكه برخی از سازمانها با برگزاری كارگاههای

صنعتی و توسعه يافته ،به بررسی دقیقتر اين تخصص

آموزشی كوتاه مدت اقدام به صدور گواهینامه تخصصی

پرداخته شد .تعداد مقاالت بررسی شده در ارتباط با

برای افراد میكنند و از طرفی كسب دانش تخصصی

تخصص  HSEبالغ بر  112مورد بود كه پس از فیلتر كردن

 HSEدر عرض چند ساعت يا چند روز تقريباً

مقاالت با ارتباط كمتر در رابطه با كاربرد و اهداف رشته،

امكانناپذير است ،لذا هدف از مطالعه حاضر ،معرفی

اين تعداد به  1۰مورد رسید .همچنین جهت بررسی جايگاه

تبیین اهمیت آموزش آكادمیک رشته  HSEدر مقطع

ايران در هر يک از تخصصهای نام برده در پايگاه استنادی

تحصیالت تكمیلی ،ضرورت يكپارچهسازی سه مقوله

 ،)Scimago Journal & Country Rank( SJRرتبه

بهداشت ،ايمنی و محیط زيست و تبیین مهارتهای مورد

علمی ايران در زمینه علوم بهداشتی (بهداشت عمومی،

نیاز متخصصین  HSEمیباشد.

محیط و حرفهای) در بین سالهای  1332-2۲12میالدی
مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر اين میزان پذيرش
دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در هر يک از

مواد و روشها
مطالعه حاضر ،در سال  1331به صورت مرور كتابخانهای
انجام گرفت و ابزار مورد استفاده شامل بررسی متون و
تحقیقات كتابخانهای و جستجوی منابع معتبر اينترنتی بود.
بدين منظور از واژههای كلیدی مرتبط نظیر
،HSE

،Health

،Safety

،AcademicEducation

،Environment
،PostGraduate

،HSEQM ،HSEQ ،Sustainable development
،University

در

ديتابیسهای

معتبر

نظیر

تخصصهای مرتبط با  HSEبا توجه به دفترچههای
سازمان سنجش و آمارهای ارائه شده توسط دانشگاههای
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .در نهايت نیز با توجه به
اسناد بررسی شده ،اهمیت و ضرورت آموزش تخصص
بین رشتهای  HSEدر كشور مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت.

يافتهها

 Google Scholar ،Scopus ،Science Directو

 -معرفي رشته HSE

همچنین سايتهای مرتبط با  HSEنظیر ،OSHA

رشته  HSEيک تخصص چندوجهی و بین رشتهای از

 ILO ،INSHPO ،ACGIHو غیره مورد جستجو قرار

علوم سالمت ،ايمنی و محیط زيست بوده كه با مديريت

گرفتند .در مرحله اول به منظور بررسی تعريف ،اهداف،

ريسکهای بالقوه به پیشگیری از بروز بیماریهای

رسالت و كاربردهای رشتههای تخصصی بهداشت

شغلی ،حوادث صنعتی و تخريب محیط زيست در

حرفهای ،ايمنی صنعتی و محیط زيست ،اين كلیدواژه ها

صنايع و سازمانهای مختلف میپردازد ( .)5از ديدگاه

به صورت جداگانه در موتورهای جستجو مورد برسی قرار

سالمت و ايمنی ،اين موضوع شامل روشها و تدابیر

گرفتند .سپس واژه سالمت ،ايمنی و محیط زيست ()HSE

سازمان يافته برای شناسايی خطرات در محل كار،
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افرادی به صورت آكادمیک (در مقاطع ارشد و دكتری)
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و مواد خطرناک ،آموزش پرسنل درباره پیشگیری از

شده جزو الزامات  ISOمیباشد و مديريت  HSEرا در

حادثه و بیماریهای شغلی ،آمادگی در شرايط

شناسايی راه درست ياری مینمايد .داشتن خط مشی

اضطراری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

زيستمحیطی و ايمنی برای يک مجموعه افقهای ديد

میباشد .از ديدگاه زيست محیطی ،اين موضوع شامل

را روشن مینمايد و استقرار چرخه PDCA

ايجاد يک رويكرد سیستماتیک در راستای رعايت

(طرحريزی  -انجام  -بررسی  -اقدام و بازنگری) باعث

مقررات زيست محیطی مانند انتشار زباله و پساب

پويايی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد .بر اساس

صنعتی و آلودگی در محیط میباشد ( 4و  .)2رشته

الزامات  ،ENSHPOاز جمله شرايط احراز مدرک

 HSEطیف گستردهای از علوم پايه و مهندسی را به

 EurOSHMعبارتند از )1 :فرد متقاضی دارای مدارک

خود اختصاص داده است اما به طور كلی میتوان آن را

تحصیلی آكادمیک بوده (سطح كارشناسی يا معادل آن

به دو شاخه مديريتی و فنی (تكنیكال) تقسیمبندی كرد.

به عنوان حداقل سطح تحصیالت)  )2در دورههای

در ادامه ،ابتدا دستهبندی مطرح شده توسط شبكه

آموزش ايمنی و بهداشت حرفهای شركت كرده باشد

اروپايی سازمانهای تخصصی ايمنی و بهداشت

(حداقل  25۲ساعت آموزش تخصصی)  )3دارای تجربه

حرفهای ( 2)ENSHPOو سپس تحوالت سیستمهای

كاری ايمنی و بهداشت حرفهای بوده و در يک سمت

مديريتی ايمنی ،بهداشتی و زيست محیطی در طول زمان

ايمنی و بهداشت حرفهای فعالیت داشته باشد (معادل 2

ارائه میگردد ( 1و .)۰

سال تمام وقت)  )4عضو تمام وقت يک انجمن ملی
 ENSHPOباشد.

ENSHPO
گواهینامههای صادر شده در زمینه فراگیران HSE
توسط سازمان  ENSHPOرا میتوان به دو دسته كلی
تقسیمبندی نمود (.)1
مدير ايمني و بهداشت حرفهای

تكنسين

ايمني

و

بهداشت

حرفهای

اروپا

(4)EurOSHT

بر اساس الزامات  ،ENSHPOاز جمله شرايط احراز
(2)EurOSHM

نظام مديريت  HSEيک ابزار مديريتی برای كنترل و
بهبود عملكرد بهداشت ،ايمنی و محیط زيست در همة
برنامههای توسعهی صنعتی يا تشكیالت سازمانی
میباشد كه الزامات اين مقولهها را در مجموعه
استانداردهای ( ISO14۲۲۲زيست محیطی) و 1۰۲۲۲
( OHSASايمنی و بهداشتی) پیشبینی كرده است.

مدرک  EurOSHTنیز عبارتند از )1 :فرد متقاضی
دارای حداقل مدارک تحصیلی دوره متوسط باشد  )2در
دورههای آموزش ايمنی و بهداشت حرفهای شركت
كرده باشد (حداقل  12۲ساعت آموزش از موضوعات
مندرج در ضمیمه استاندارد)  )3دارای تجربه كاری
ايمنی و بهداشت حرفهای بوده و در يک سمت ايمنی
و بهداشت حرفهای فعالیت داشته باشد (معادل  4سال
تمام وقت برای افراد دارای تحصیالت متوسطه و  4سال
2

)The European network of safety and health professional organisations (ENSHPO
)European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM
)4 European Occupational Safety and Health Technician (EurOSHT
3
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كاهش حوادث و احتمال قرار گرفتن در معرض شرايط

طرحريزی و داشتن برنامهای مشخص و از پیش تدوين

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 353 / ...

دارابي و همكاران

تمام وقت برای افراد دارای مدارک تحصیلی آكادمیک

سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست ()HSE

و تحصیالت تكمیلی)  )4عضو تمام وقت يک انجمن

همزمان با تثبیت جايگاه  ،OHSدر سالهای  131۲و

ملی عضو  ENSHPOباشد.

 13۰۲بسیاری از كشورها اولین قوانین زيست محیطی

تحوالت سيستمهای مديريت ايمني ،بهداشتي و

محدودسازی انتشار آلودگی هوا و فاضالبها و ايجاد

زيست محيطي

شیوههای مؤثرتری برای مديريت زبالههای جامد رو به

منظور از سیستمهای مديريتی ،ايجاد يک ساختار مستند

افزايش يافت .اين الزام ،به بهبود مديريت شركتها در

برای حفظ ،ارتباط و بهبود مداوم سیاستها (خط

مسائل زيست محیطی منجر شد .در اغلب كشورها ،اين

مشیها) ،شیوهها و فرآيندهای شركت ،جهت انجام تمام

عملكرد تحت نظارت مديريت  OHSقرار گرفت و

فعالیتهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف آن

منجر به ايجاد ساختار سالمت ،ايمنی و محیط زيست

میباشد (.)۰

( )HSEشد.

سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي

(5)OHS

سيستم مديريت بهداشت ،ايمني ،حفاظت و
(7)HSSE

"قانون بهداشت و ايمنی" كه در سال  131۲در اياالت

محيط زيست

متحده و "قانون بهداشت و ايمنی در محل كار" كه در

مفهوم مديريت بهداشت ،ايمنی ،حفاظت و محیط

سال  1314در انگلستان به تصويب رسیدند ،اصول كلی

زيست ( )HSSEبرای اولین بار در اواسط دهه 133۲

مديريت بهداشت و ايمنی در محل كار در اياالت متحده

در صنايع باالدستی نفت و گاز شكل گرفت .اهمیت

و بريتانیا را تعیین كردند .اين قوانین ،به همراه مقررات

عملكرد امنیتی شركتها بعد از  11سپتامبر به يک نقطه

وضع شده در كشورهای ديگر ،و همچنین "كنوانسیون

عطف رسید ،و در حال حاضر اكثر شركتهای بزرگ

ايمنی و بهداشت حرفهای" (مصوب سال ،)13۰1

دارای بخش جداگانهای برای اين مديريت بوده و يا اين

موجب رشد سريع بهداشت و ايمنی در صنعت و نیاز

مديريت زير مجموعه مديريت  HSEقرار گرفته است.

به پرسنل ايمنی و بهداشتی در سازمانهای صنعتی در
سراسر جهان شد .اين موضوع با تأسیس انجمن آزمون

سيستم مديريت بهداشت ،ايمني ،حفاظت ،محيط

ملی در ايمنی و بهداشت شغلی 2همزمان بود كه در

زيست و کيفيت

راستای تأمین نیازهای حرفهای در زمینه ايمنی و

استاندارد مديريت كیفیت ( )ISO 9001برای اولین بار

بهداشت شغلی تأسیس شد و البته در حال حاضر،

در سال  13۰1منتشر شده و بعد از چاپ نسخه سال

گواهینامههای آكادمیک و حرفهای زيادی برای

 1334فراگیر شد .اين موضوع باعث شد تا بسیاری از

متخصصان بهداشت و سالمت شغلی وجود دارد.

شركتها ،عملكرد كیفیت را در ساختار مديريت HSE

(2)HSSEQ

5

Occupational Health and Safety
)National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH
7 Health, Safety, Security and Environment
8 Health, Safety, Security, Environment and Quality
6

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 20:23 +0330 on Thursday November 21st 2019

خود را به اجرا گذاشتند ،الزامات صنايع برای

سال بيست و دوم /شماره  /4مهر و آبان 8232

 / 352طب جنوب

متخصصان  HSSEQرا ايجاد كنند.

مطرح گرديد كه البته بحث ايمنی از ابتدای انقالب

ذكر اين نكته ضروری است كه تعداد زيادی از

صنعتی شكل گرفته و در طول زمان بحث بهداشت نیز

دانشگاههای معتبر خارج از كشور به تربیت دانشجويان

اضافه گرديد كه انجمنها و سازمانهای غیردولتی

تحصیالت تكمیلی  HSEمیپردازند كه شامل

زيادی در اين زمینه شكل گرفتند .معضل محیط زيست

دانشگاههای آمريكا (،Hopkins ،Princeton ،Johns

هم در دهههای اخیر به دو مساله قبل اضافه گرديد كه

،Stanford ،and ،Lowa ،Michigan ،Yale

شاهد طرح هماهنگ اين سه موضوع به طور وسیع در

كانادا

سطح جهان هستیم .امروزه بسیاری از شركتهای دنیا

(،Calgary and ،Colombia ،British ،Rison

بر اين باورند كه توجه بیش از پیش به مقوله ،HSE

 )Queens ،Carleton ،Saskatchewanو انگلستان

باعث موفقیتهای چشمگیری در امر تولید میگردد؛

( )Southboroughمیباشند.

چرا كه با بكارگیری مديريت يكپارچه  HSEمیتوان

،Minnesota

)Harvard

بسیاری از مشكالت و هزينهها را از بین برد و سطح
ضرورت

يكپارچهسازی

بهداشت،

ايمني

و

باالتری از كیفیت را تجربه نمود .بر اساس تجارب

محيط زيست

صنعتی در كشورهای توسعه يافته ،همواره بايد اين نكته

تركیب يكپارچه بهداشت ،ايمنی و محیط زيست

را به خاطر داشت كه پیادهسازی  HSEدر يک جامعه

( )HSEاز عوامل ساختاری همگون و اثربخش به شمار

نشانه تمدن و سطح فرهنگ مردم جامعه میباشد

رفته و انسان را در ارتباط سنجیده با ديگران و محیط

( 1و .)3

پیرامون قرار میدهد .سه موضوع بهداشت ،ايمنی و

برای سالیان متمادی ،دو تخصص ايمنی و بهداشت در

محیطزيست از يک مقولهاند كه اثرات متقابل بر هم

كنار يكديگر توسعه پیدا كرده ،اما عمدتاً به صورت

دارند و هدف نهايی آنها حفظ سالمت انسان و محیط

مستقل و با تیمهای كار جداگانه و ساختارهای

زيست میباشد .يكی از ضرورتهای تركیب اين سه

گزارشدهی سازمانی مجزا فعالیت میكردند .امروزه از

موضوع ،جلوگیری از موازی كاری و كاهش هزينههای
مربوطه میباشد ،چون كه نظام مديريت فراگیر HSE

اين دو تخصص ،عموماً تحت عناوينی نظیر "حفاظت
از سالمت" (ايمنی) و "ارتقاء سالمت" (بهداشت) ياد

يک رويكرد منظم به كاهش مخاطرات و به حداكثر

میشود .وظیفه متخصصین ايمنی ،حفاظت كارگران در

رساندن فرصتها را ارايه میدهد .در نظر گرفتن توأم

مقابل آسیبهای شغلی و بیماریها (شامل آموزشهای

اين سه موضوع ،به معنای بكارگیری نیروی كار سالم

پايه ايمنی و استفاده از وسايل حفاظت فردی ،استفاده

در يک محیط سالم و با تجهیزات و دستگاههای ايمن

از تجهیزات ارتقا ايمنی و بهبود محیط كار) بود و

و در نتیجه تولید محصولی با كیفیت بیشتر میباشد.

عملكرد متخصصین بهداشت شامل فعالیتهايی جهت

ضمن اينكه اين سه مقوله اثرات همافزايی بر يكديگر

حفظ يا بهبود سالمت فردی نیروی كار (نظیر استفاده

دارند و اثر آنها در بهرهوری كار به مراتب بیشتر و

از ارزيابی ريسکهای بهداشتی و ايمن سازی در مقابل

گستردهتر میگردد .پس از جنگ جهانی دوم و با تشكیل

بیماریهای مزمن و مديريت بیماریهای فاجعهبار) بود.
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گنجانده و دپارتمان  HSEQو حتی بخشها  /مديران /

دپارتمان انرژی آمريكا بحث تلفیق اين سه موضوع

دارابي و همكاران

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 354 / ...

تخصصهای مختلف نظیر مهندسین ايمنی و بهداشت

ثبت شده در بیش از  15۲كشور جهان است .بر اساس

حرفهای ،پرستاران بهداشت صنعتی و پزشكان دوره

گزارش آروژو و رودريگز  OHSAS 18001در سال

ديده در طب شغلی و محیطی و طب پیشگیری بودند.

 1333به طور رسمی منتشر شده كه آخرين استاندارد

طی سالهای اخیر ،كارفرمايان و ساير فعالین در جامعه

منتشر شده در بین استانداردهای فوقالذكر میباشد و

بهداشت شروع به تحقیق در مورد اثرات شكاف بین

تعداد شركتهايی كه به دنبال بكارگیری اين استاندارد

اين دو تخصص بهداشت و ايمنی كرده و به اين نتیجه

هستند ،رو به افزايش میباشند ( .)15مطالعه كاروالو

رسیدند كه با هم راستا كردن استراتژیهای اين دو

( )Carvalhoو چمون نشان داد كه يكی از مزايای

تخصص میتوان نتايج مثبت و مؤثرتری حاصل نمود

اصلی استقرار سیستم مديريت  HSEكاهش نرخ تكرار

( .)1۲مطالعه هیمل ( )Hymelو همكاران ،نشان داد كه

و شدت حوادث از طريق كنترل مناسب خطرات در

در صورت هم راستا كردن اين دو تخصص (ايمنی و

محل كار و فعالیتهای توسعه يافته است ( .)12البته

بهداشت) ،اثر مجموع آنها بر سالمتی و تولید بیشتر از

مزايای ديگری مانند كاهش هزينهها پس از حوادث و

اثر جداگانه هر يک از آنهاست (.)11

بیماریهای شغلی ،رضايت كاركنان ،مسئولیت

طبق مطالعات انجام شده توسط ( ISSAانجمن

اجتماعی ،تصديق شركت و كاهش وقفه در تولید نیز

بینالمللی تأمین اجتماعی) در  13كشور دنیا كه در

در چندين تحقیق گزارش شدهاند ( 13و  .)15مطالعه

سايت ( OSHAاداره ايمنی و بهداشت شغلی آمريكا)

اولیوريا ( )Oliveiraنشان داد كه بزرگترين منفعت

انتشار يافته است ،در ازای هر يک يورو هزينه بابت

ناشی از ادغام سیستمهای مديريتی در شركتها شامل

پیادهسازی و اجرای  2/2 ،HSEيورو بازگشت سرمايه

همافزايی (تشديد پیامد) اجرای وظايف مشترک ،كاهش

وجود دارد ( .)12امروزه اكثر صنايع و بنگاههای

هزينه ،بهبود تصوير شركت در نظر مشتريان و مردم،

اقتصادی به اين نتیجه رسیدهاند كه جهت بهرهوری

كاهش بوروكراسی و كاهش وظايف تكراری میباشد

بیشتر و صرفهجويی در وقت و هزينه ،بايستی از

( .)11در مطالعه سیمون ( )Simonو همكاران ،چندين

سیستمهای مديريتی يكپارچه ( )IMSاستفاده كنند.

مزيت از قبیل افزايش انگیزه كاركنان ،همكاری بیشتر،

سیستم مديريت يكپارچه را میتوان به عنوان

افزايش كارايی سازمانی ،ارتقاء فرهنگ سازمانی ،بهبود

مجموعهای از فرآيندهای مرتبط ،كه در منابع انسانی،

استراتژی سازمانی ،بهبود ارتباطات و تصوير شركت در

اطالعات ،مواد ،زيرساختها و منابع مالی مشترک

نزد مشتريان و جامعه ،و استفاده بهتر از نتايج

هستند ،تعريف نمود و هدف از ايجاد  IMSبرآورده

ممیزیهای داخلی و خارجی را به عنوان پیامد

ساختن رضايت ذينفعان مختلف میباشد (.)13

يكپارچهسازی  HSEگزارش كردند (.)15

سیستم مديريت يكپارچه ( )IMSشامل چهار سیستم

در طول  2۲سال گذشته ،متولیان استاندارد مانند سازمان

ايمنی ،بهداشت ،محیط زيست و سیستمهای كیفیت

بینالمللی استانداردسازی ( ،)ISOگروه ( BSIمسئول

میباشد كه يكپارچه شدهاند ( .)14در همین راستا،

استانداردهای بريتانیا ( ،))BSسازمانهای صنعتی مانند

 ISO 9001دارای  1۲241۰5شركت ثبت شده در بیش

انجمن نفت آمريكا ( )APIو انجمن بینالمللی
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متخصصینی كه در مراكز صنعتی فعالیت میكردند شامل

از  11۲كشور و  ISO 14001دارای  223143شركت

 / 355طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /4مهر و آبان 8232

دستورالملهای سیستمهای مديريتی را منتشر كردهاند.

هر چند اصطالح  HSEواژه جديدی است كه از دهه

اين استانداردها ،زمینههای مختلف موضوعی مانند

 ۰۲وارد كشور شد ،لیكن تخصصهای مرتبط با اين

محیط زيست ()ISO 14001؛ امنیت ،سالمت و ايمنی

رشته (نظیر بهداشت حرفهای ،ايمنی صنعتی ،محیط

()BS OHSAS 18001؛ كیفیت ()ISO 9001؛ و

زيست ،بهداشت محیط ،ارگونومی و غیره ،).سالیان

مسئولیت اجتماعی ( )ISO 26000را پوشش میدهند.

زيادی است كه در سطوح كارشناسی و تحصیالت

برخی از استانداردها عمومی بوده و قابلیت پیادهسازی

تكمیلی در كشور تدريس میشوند .بكارگیری اصول

در صنايع مختلف را داشته و بعضی ديگر به طور خاص

 HSEدر ايران از سال  13۰۲با حضور شركتهای

بر نیازهای محصوالت ،خدمات و عملیات صنعت نفت

بزرگ نفت و گاز دنیا ازجمله شركت توتال فرانسه در

و گاز متمركز شدهاند (مانند ،ISO 29001

پروژهای بزرگ ملی و كشوری در استان بوشهر

 API Spec Q1و )API Spec Q2.و برخی

خصوصاً شهرهای عسلويه و جزيره خارگ كه

استانداردها نیز بر روی موضوع بسیار خاصی نظیر

شاهرگهای اصلی و حیاتی صنعت نفت و گاز و در

استانداردهای مديريت انرژی ( )ISO 50001تمركز

آمد ملی میباشند ،به طور جدی در دستور كار وزارت

دارند ( .)۰سازمانهايی مانند  IOGPمزايای ادغام تمام

نفت قرار گرفت .به طوریكه در اين وزارتخانه ،سازمان

استانداردهای فوق تحت يک سیستم مديريت عملیاتی

 HSEتشكیل گرديده و اقدام به جذب كارشناسان

واحد در صنعت نفت و گاز را گزارش دادهاند (.)1۰

متخصص از سراسر كشور نمود .در سال  ،13۰۲پیرو

همچنین مطالعه فوربس و واكر ()Forbes & Walker

تأكید وزير نفت مبنی بر استقرار سیستم مديريت HSE

نشان داد كه رويكرد سیستم مديريت يكپارچه HSEQ

در اين وزارتخانه ،شورای مركزی نظارت بر ايمنی و

میتواند به بهبود مداوم عملكرد در طول مراحل

آتش نشانی ،نسبت به انتخاب و ترجمه خطوط راهنمای

عملیاتی مديريت چرخه عمر 3و نهايتاً به سود اقتصادی

 HSE-MSتدوين شده توسط  IOGPهمت گمارد.

واقعی منجر شود ( .)۰با توجه به مزايای ذكر شده در

شركت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران در

مورد سیستمهای  ،IMSتربیت افرادی كه بتوانند

ادامه سیاستهای كالن خود در راستای رسیدن به

مديريت و راهبری اين سیستمها را بر عهده گیرند،

استانداردهای جهانی صنايع نفتی و تغییر نگرش

ضروری میباشد .همانگونه كه ذكر شد ،يكی از اجزای

ديدگاههای سنتی نسبت به مسائل ايمنی در مجموعه

سیستمهای  ،IMSايمنی ،بهداشت و محیط زيست

خود در سال  13۰۲اقدام به تشكیل مديريت بهداشت،

میباشد و افرادی كه كانديدای تصدی مديريت اين

ايمنی و محیط زيست نمود كه اين تشكیالت جايگزين

بخشها هستند جهت كسب موفقیتهای بیشتر در

ادارات ايمنی و آتش نشانی گرديد .اما ويژگیهای اين

زمینه راهبری اين سیستمهای مديريتی ،بايستی دارای

رشته تحصیلی مختص نفت نبوده و  HSEبه سرعت

دانش بینرشتهای  HSEباشند.

در خدمت صنايع ديگر كشور در طی چند سال گذشته
قرار گرفته است .از جمله اين صنايع ،خودروسازی،
procurement and operational lifecycle management
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تولیدكنندگان نفت و گاز ( ،)IGOPاستانداردها و

تاريخچه  HSEدر ايران

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 356 / ...

دارابي و همكاران

كارخانجات كشور و غیره میباشند كه ايجاد واحدهای

ايمنی و محیط زيست ( 43 ،)HSEنفر بود .همچنین

اداری تحت عنوان  HSEگويای اين مهم است .مقطع

كارشناسی ارشد اين رشته در دانشگاه آزاد اسالمی

كارشناسی ارشد اين رشته طی سالهای اخیر در

تحت عنوان مديريت محیط زيست و در دانشگاههای

دانشگاه تهران و دانشگاه نفت آبادان و چند دانشگاه زير

وزارت علوم تحت عناوين ايمنی صنعتی ،HSE-

مجموعه وزارت بهداشت دانشجو میپذيرد ولی باتوجه

مهندسی عمران  HES-و مهندسی شیمی HSE-

به ظرفیتهای بسیار گسترده صنايع در كشور ،اين تعداد

دانشجو پذيرش میكنند.

متخصص كافی نمیباشد .كمبود نیروی انسانی

ايران از نظر علوم بهداشت ،ايمنی و محیط زيست در

متخصص در كشور كه هر سه موضوع ايمنی ،بهداشت

جايگاه علمی مناسبی قرار دارد بهطوريكه بر اساس

شغلی و محیط زيست را پوشش داده و نیز وجود

پايگاه استنادی Scimago Journal & ( SJR

ساختار و سمتهای مرتبط با  HSEدر سازمانهای

 ،)Country Rankرتبه علمی ايران در زمینه علوم

بزرگ كشور ،و كمبود نیروی متخصص  HSEدر اين

بهداشتی (بهداشت عمومی ،محیط و حرفهای) در بین

سازمانها ،بر اهمیت تربیت دانشجويان متخصص در

سالهای  1332-2۲12میالدی ،در جايگاه  1۰جهانی و

اين زمینه افزوده است .قابل ذكر است كه بر اساس

رتبه اول در منطقه خاورمیانه قرار دارد (نمودار .)1

دفترچه آزمون سراسری سال  ،32میزان پذيرش

نمودار  )1رتبه علمی ايران در زمینه علوم بهداشتی در جهان و خاورمیانه طی سالهای 1332-2۲12
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نیروگاههای هستهای ،كشتیسازی ،سكوسازی ،كلیه

دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته مديريت سالمت،

سال بيست و دوم /شماره  /4مهر و آبان 8232

 / 357طب جنوب

عالوه بر اين ،در جدول  1به جايگاه علمی ايران از نظر

و محیط زيست (بر اساس پايگاه استنادی )SJR

چاپ مقاالت در مجالت معتبر در حوزه سالمت ،ايمنی

پرداخته شده است.

طي سالهای 8336-3186
فيلد تحقيقاتي

تعداد مقاالت چاپ شده توسط کشور ايران

رتبه ايران

Safety Research

351

2۲

Safety, Risk, Reliability and Quality

2123

21

Chemical Health and Safety

141

12

Human Factors and Ergonomics

134

35

Environmental Chemistry

4122

2۲

Environmental Engineering

3312

11

)Environmental Science (miscellaneous

2311

15

Waste Management and Disposal

3453

11

Health, Toxicology and Mutagenesis

23۲4

13

اهميت آموزش آکادميک متخصصين  HSEدر مقطع

تخصصی مورد نیاز برای مواجهه با خطرات پیچیده باعث

تحصيالت تكميلي

شده كه اين روش انتصاب در حال حاضر كمتر كارآمد

در مقاالت ،تاريخچه برگزاری دورههای آموزشی در

باشد و امروزه مشاغل و مناصب مرتبط با  HSEنیازمند

حوزه ايمنی شغلی از اواخر دهه  1۰۲۲به بعد ذكر شده

حضور افراد متخصص میباشد .عملكرد متخصصین

است .هیل و يرهوس ( )13ريشههای تخصص ايمنی را

 HSEدر صنايع ،تركیب پیچیدهای از وظايف واكنشی

در سال ( 1۰33انتصاب اولین بازرسان كارخانجات در

(نیازمند پاسخ سريع) و كنشی (فعالیتهای تحلیلی)

انگلستان) بیان كردهاند .تاريخچه آموزش مهندسین در

میباشد و آنها عالوه بر دارا بودن توانايی برقراری

زمینه ايمنی ،توسط مؤسسات دولتی در هلند ،به قرن

ارتباط با پرسنل مختلف از جمله اپراتورهای فعال در

نوزدهم ( )2۲و در اياالت متحده ،به زمان جنگ جهانی

فیلد ،مديران ارشد در دفاتر مركزی و مقامات ذيصالح،

دوم ( )21باز میگردد .اولین دورهی آموزشی ايمنی

بايستی توانايی انجام فعالیتهای مختلف در سطوح

شغلی در سطح تحصیالت متوسطه در سال  132۰آغاز

استراتژيک ،تاكتیكی و عملیاتی را نیز كسب كنند (.)23

شد و يک دوره كارشناسی ارشد بهداشت ،ايمنی و محیط

بنابراين آموزش آكادمیک در سطوح عالی دانشگاهی

زيست در هلند در سال  13۰3برگزار گرديد (.)22

برای توسعه علم نوظهور  HSEاز اهمیت ويژهای

در سالیان گذشته ،مديريت تخصصی  HSEدر

برخوردار میباشد ( .)24در اين راستا ،متخصصان HSE

شركتهای صنعتی معموالً به افرادی باتجربه كه دارای

با اخذ مدارک عالی دانشگاهی بايستی توانايی شناسايی

سوابق مديريتی بودند (به ويژه تجربه در بخشهای تولید

و ارائه راه حل برای مشكالت و مخاطرات پیشبینی

يا تعمیرات و نگهداری) واگذار میگرديد .با افزايش

نشده در محیط كار را كسب كنند (.)25

میزان پیچیدگی در فرآيندهای صنعتی ،رشد پیوسته

در تحقیقی كه توسط آرزس و سوئست در مورد

اهمیت رعايت مقررات و همچنین اختصاص مناصب

دورههای تحصیالت تكمیلی در اروپا با هدف آموزش
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جدول  )8جايگاه ايران در زمينه چاپ مقاالت در ژورنالهای مختلف HSE

دارابي و همكاران

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 352 / ...

ايمنی “ كه صرفاً بر ايمنی فرايند و ايمنی شخصی

سوزی در برج اداری منطقه ويژه پارس جنوبی،

كاركنان متمركز میباشد را انتخاب نموده ،و بعداً وظیفه

آتشسوزی مخازن نفت بهعلت برخورد صاعقه به چند

بررسی مشكالت سالمتی و محیط زيست را بر لیست

مخزن ذخیرهسازی در پايانههای نفتی خارک ،نشت

وظايف وی اضافه كرده و بنابراين واژه تخصصی HSE

نفت در میدان نفتی سروش ،نشت گاز ازت در

در اين مقاله به نام اين گروه از متخصصان اطالق شد

پتروشیمی جم و فوت دو نفر ،نشت گاز سمی از مخزن

( .)25همچنین در روسیه بخاطر مؤثر نبودن فعالین

ذخیرهسازی نفت خام در حین عملیات اورهال در

ايمنی و بهداشت در فیلدهای صنعتی اقدام به راهاندازی

میدان گازی نرگسی (مصدومیت  2نفر و فوت  3نفر)،

دو رشته با عنوان "ايمنی و بهداشت شغلی" و "سیستم

آتشسوزی در مخزن  5۲۲هزار بشكهای نفت خام

مديريت ايمنی و بهداشت محیط" در مقطع تحصیالت

جزيره خارک و غیره میباشد ( .)23البته اين حوادث،

تكمیلی كردند ( .)22در كشور فرانسه ۰۲ ،مدرک

مشتمل بر حوادث ثبت شدهای میباشند كه تنها در

كارشناسی و  11مقطع كارشناسی ارشد وجود دارند ،كه

صنايع نفت و گاز ،و آن هم در يک بازه زمانی مشخص

حاوی اصطالحات "خطر" يا "ايمنی" در عنوان مدارک

اتفاق افتاده و نشان دهنده تمام حوادث اتفاق افتاده در

میباشند (.)21

صنايع كشور نیستند و چه بسا حوادث اتفاق افتاده بسیار

در ايران نیز صنايع بزرگی از قبیل خودروسازی،

فراتر از موارد ثبت شده باشند كه به دلیل در دسترس

كشتیسازی ،نیروگاهها (اتمی ،گازی و سیكل تركیبی)،

نبودن آمار دقیق ،اطالعات آن در اين تحقیق گزارش

صنايع استخراج نفت ،گاز و پتروشیمی در استانهای

نشده است .البته عالوه بر حوادث مرگبار ،نبايد از

مختلف وجود دارند كه از قاعده نیاز به متخصصین

خطرات زيست محیطی ناشی از اين صنايع نیز غفلت

 HSEمستثنی نیستند .جهت روشن شدن موضوع ،در

كرد .در همین راستا ،مطالعه كشمیری و همكاران نشان

اينجا ضروری است كه نگاهی نزديکتر به حوادث

داد كه صنايع گاز و پتروشیمی در منطقه عسلويه انواع

صنعتی و مشكالت زيست محیطی معطوف گردد .بر

مختلفی از آاليندهها شامل فلزات سنگین (نیكل ،سرب

اساس گزارش ثبت شده در روزنامه تحلیل ايران ،تعداد

و كادمیوم) و آاليندههای خطرناک (هیدروكربنهای

 15حادثه در صنعت پتروشیمی ايران در شش ماهه اول

آروماتیک چندحلقهای ،تركیبات  BTXو پروپیلن) و

سال  1335ثبت شده است ( .)2۰عالوه بر اين در

ذرات معلق قابل استنشاق را در محیط منتشر میكنند

گزارش ديگری 51 ،حادثه مهم صنعت نفت در فاصله

كه اثرات سوء جبران ناپذيری بر سالمت انسان و

سالهای  1332-1335ثبت شده است كه منجر به 34

اكوسیستم دارند (.)3۲

كشته و  31مصدوم با درجات مختلف مصدومیت
گرديده است .حدود  33درصد از حوادث مذكور ،به

بحث

تنهايی در استان بوشهر اتفاق افتاده و مشتمل بر حوادثی

هر چند بر اساس مطالعات فوق ،ضرورت آموزش

نظیر :سقوط كارگران و فوت سه نفر در فاز  13پارس

آكادمیک رشته تحصیلی  HSEمشخص شد ،لیكن

جنوبی ،آتشسوزی در واحد آمونیاک پتروشیمی

نكتهای كه در اينجا حائز اهمیت میباشد ،محتوای
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متخصصین ايمنی انجام شد ،در ابتدا اصطالح ” كارورز

پرديس ،آتش سوزی در اطراف فاز  11و  ،1۰آتش

 / 353طب جنوب

آموزشی و نوع مهارتهايی است كه متخصصین اين

سال بيست و دوم /شماره  /4مهر و آبان 8232

(برنامههای درسی) بیشتر مبتنی بر توانايی 1۲بوده و كمتر
نقش11

همه چیز ،نقش متخصص  HSEدر صنعت يک نقش

متخصصین  HSEمعموالً در محیطهايی فعالیت میكنند

عملیاتی است و بهطور معمول و بهصورت مستقیم به

كه در آن عوامل تكنولوژيكی ،اقتصادی ،حقوقی،

مديران ارشد گزارش میدهد اما در محل كار خود قدرت

اجتماعی و فرهنگی دائما در حال تغییر بوده و بنابراين

سلسله مراتبی ندارد .به عبارت ديگر ،متخصص  HSEبه

انجام

پیچیده

عنوان يک مشاور و متخصص شناخته شده ،كه وظیفه

خواهد بود'' (.)33

پشتیبانی و آگاهسازی در تمامی سطوح سلسله مراتبی را

تعداد زيادی از مطالعات ،در مورد الزام اجرای چندين

بر عهده دارد .وی ضمن دارا بودن مهارت ارتباط با

برنامه آموزشی اتفاق نظر دارند مانند نیاز پرسنل ايمنی به

مديران بايستی توانايی ارتباط با اپراتورهای كارگاهها را

داشتن دانش فنی در زمینه فعالیت صنعتی ،يادگیری از

داشته باشد .اين فرد با ترغیب مديران میانی جهت اجرای

طريق اجرا به جای يادگیری تئوری ( ،)34داشتن دانش در

دستورالعملهای ايمنی ،بهداشت و محیط زيست،

مورد فرآيندهای پايین دستی ( ،)35مهارتهای تحلیلی ،و

نگرشهای مثبت  HSEدر سازمان را تقويت میكند.

همچنین ويژگیهای شخصی ( )32كه روابط بین فردی،

مینتر ( )Minterخاطر نشان كرد كه "متخصصین ايمنی

همكاری و كار تیمی را تسهیل میكنند .متخصصان HSE

نه تنها بايد از دانش فنی جهت شناسايی مشكالت

بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه انتصاب آنها عموماً

برخوردار باشند ،بلكه بايستی مهارتهای مديريتی الزم

از سوی افراد فاقد دانش  HSEصورت گرفته و اغلب،

برای حل آنها را داشته باشند" .اين مطالعه ،بر اساس

افراد غیر  HSEاز نتايج فعالیتهای آنها استفاده میكنند.

نظرسنجی انجام شده از  5۲۲مدير ايمنی ،سه مهارت

بنابراين آنها بايد بتوانند سیاستهای مديريتی را در قالب

روابط انسانی ،دانش مديريت ايمنی و پیشگیری از

برنامههای  HSEتفسیر كرده و دادههای حادثه را در قالب

حوادث ،و مهارتهای ارتباط كالمی و نوشتاری را

فعالیتهای مديريتی بیان كنند .يک مطالعه بیان میكند كه

بهعنوان مهارتهای اصلی يک متخصص ايمنی معرفی

در دوره تغییرات سريع امروزی ،به نظر میرسد فلسفههای

نموده است ( .)31راكول ( )Rockwellسه مهارت اصلی

"فرماندهی و كنترل" در فرآيندها كه بر تجزيه و تحلیل و

يک مهندس ايمنی را توانايی تجزيه و تحلیل ،تفسیر و

پیشبینی و يا سعی و خطاها جهت رسیدن به بهترين راه

ارتباط بیان كرده است .او همچنین استدالل میكند كه

حل برای مديريت ايمن يک فرآيند متكی هستند ،ديگر

صرف برخورداری از دانش ،تضمین مناسبی برای

جوابگوی فرآيندها نیستند .نقش يک متخصص ،HSE

صالحیت حرفهای نمیباشد ( .)32مطالعه وو ( ،)Wuبر

شناخت دغدغههای مديران ،شناسايی و تعیین راهحلهای

اهمیت پیچیده بودن محیط فعالیت متخصصین  HSEو

مناسب برای اين دغدغهها و تأكید بر راهحلهای كاربردی

به تبع آن پیچیدگی برنامههای آموزش ايمنی تأكید كرده

بجای تجزيه و تحلیل صرف میباشد .در همین راستا يک

است '' :به طور سنتی ،طراحی و توسعه كوريكولومها

دوره آموزشی  3۲۲ساعته برای دانشجويان كارشناسی

در

چنین

محیطهايی

10

competency based
role-based
12 function-based
11
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رشته در طول دوره تحصیل بايستی كسب نمايند .قبل از

مبتنی بر

وظايف

و يا مبتنی بر

عملكرد12

میباشد.

دارابي و همكاران

ضرورت آموزش آکادميک رشته مديريت سالمت و 361 / ...

هدف از اين دوره را آمادهسازی دانشجويان برای مواجهه

تبصره  1ماده  32قانون كار و همچنین دستیابی به اهداف

با تغییرات سريع صنعتی بیان كردهاند ( .)31مطالعه ديگری

متعالی سند چشمانداز  14۲4و نقشه جامع علمی سالمت

بیان میكند که به منظور آمادهسازی فراگیران  HSEبرای

كشور ،ضرورت تربیت متخصصین رشته  HSEدر كشور

ايفای نقش و مأموريتهای آينده ،شیوه تدريس بايد از

به نظر میرسد.

سبک سخنرانی محور به سمت سبکهای تعاملی ،جلسات
عملی ،بحث و گفتگو با متخصصان ايمنی و ساير

نتيجهگيری

روشهای مشاركتی آموزشی ،حركت كند .در اين مطالعه

در اين مطالعه به معرفی رشته  ،HSEسیر تكاملی آن در

بیان میگردد كه ادراک عملكردهای ايمنی از ديدگاه

جهان و ايران ،ضرورت ادغام سه مقوله بهداشت ،ايمنی و

مدرسان ايمنی و كارشناسان ايمنی متفاوت بوده ،و بنابراين

محیط زيست ،سیستم مديريت يكپارچه ( ،)IMSاهمیت

دانشگاهها برای محدود كردن فاصله ادراكی بین آنها بايد

آموزش آكادمیک متخصصین  HSEدر مقطع تحصیالت

سمپوزيومها و انجمنهايی را برای ايجاد كانالهای

تكمیلی و نهايتاً مهارتهای آموزشی متخصصین HSE

ارتباطی بین صنعت و دانشگاهها ايجاد كنند (.)33

پرداخته شد .با توجه به پیچیدگی فرآيندهای صنعتی

با توجه به نتايج مطالعات فوق كه بخشی از نتايج

بهويژه صنايع نفت و گاز و صنايع اتمی و دريايی ،و

تحقیقات علمی منتشر شده می باشند و همچنین با عنايت

يكپارچه شدن سیستمهای مديريتی ( ،)IMSآموزش

به اينكه عوارض و بیماریهای ناشی از كار معموالً مزمن

آكادمیک متخصصین ايمنی ،بهداشت حرفهای و محیط

بوده و بعضاً ممكن است حتی در دوره اشتغال بكار در

زيست در قالب تخصصهای بین رشتهای نظیر HSE

محیط صنعتی ( 2۲الی  3۲سال) عوارض آنها آشكار

ضروری میباشد .با توجه به يافتههای مطالعات مختلف،

نشده و با خروج فرد از محیط كار عالئم بیماریها ظاهر

مهمترين مهارتهای مورد نیاز متخصصین  HSEشامل

شوند ،لذا اهمیت موضوع ايمنی ،سالمت و محیط زيست

شناخت روشهای مورد استفاده جهت انطباق با

آشكار شده و جهت پیشگیری از ريسکهای ياد شده،

استانداردها و مقررات بهداشت ،ايمنی و محیط زيست،

آموزش افراد متخصص كه بتوانند ريسکهای فوق را

شناخت ابزار جهت تجزيه و تحلیل خطر و ريسک،

شناسايی و ارزيابی نموده و راهكارهای كنترلی مناسب نیز

طراحی و پیادهسازی سیستمهای مديريت  ،HSEيادگیری

پیشنهاد دهند ،از اولويتهای مهم در بررسی آمايشی

نحوه ارتباط و مديريت افراد و نهايتاً شناخت روشهای

كشور میباشد .با استناد به موارد فوق و همچنین وظیفه

مديريت شرايط اضطراری و بحران میباشد.

ذاتی دانشگاههای علوم پزشكی به عنوان نماينده وزارت

اين مقاله تحت حمايت مالی سازمانی يا مؤسسهای نیست.

بهداشت در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص،
آموزش مداوم ،پژوهش ،مشاوره و توسعه دانش سالمت

تضاد منافع

جامعهنگر و نیز فرهنگسازی در محیط كار و زندگی به

هیچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان

منظور صیانت نیروی انسانی ،منابع مادی و معنوی كشور

نشده است.

در راستای تحقق هرچه بهتر بند  12اصل  3و بند  1اصل
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ارشد  HSEدر دانشگاه دلف ( )Delftارائه گرديده و

 43قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و ماده  ۰5و نیز
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Abstract
Background: Nowadays, with the rapid development of industries and technology, the risk of work- related
accidents, occupational diseases and environmental pollution is increasing. Considering the importance of
preventing these hazards, some universities in Iran have recently trained students in new interdisciplinary
specialties such as health, safety and the environment (HSE). Some organizations are issuing specialized
certificates for individuals by holding short-term workshops. Meanwhile, the acquisition of specialized HSE
knowledge is almost impossible within a few hours or days. Therefore, the purpose of this study was to explain
the importance of HSE academic education at postgraduate level, the need to integrate the three categories of
health, safety and environment and to explain the skills required by HSE specialists.
Materials and Methods: The present library review study was conducted in 2018 using tools included
reviewing library texts and searching reliable online sources. For this purpose, the keywords of HSE, Health,
Safety, Environment, etc. were searched in reputable databases such as Science Direct, Scopus, and Google
Scholar, and also related sites such as OSHA, ACGIH, and ILO.
Results: The results show that today, the HSE curriculum is taught in many developed and developing
countries as an interdisciplinary and post-graduate course. HSE graduates must have specific skills such as
human relationships, safety management knowledge and accident prevention, verbal communication skills,
and writing HSE guidelines in the workplace.
Conclusion: The integration of health, safety and environmental management systems by HSE specialists has
a vital role in the prevention of occupational diseases, industrial accidents and environmental degradation,
especially in complex industries such as oil, gas, petrochemicals, nuclear, ports and shipping industries.
Keywords: Health, Safety and Environment (HSE), Academic education, Postgraduate degree
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