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 چكيده
 زيست هایآلودگي همچنين و شغلي هایبيماری کار، از ناشي حوادث بروز ريسک تكنولوژی، و صنايع سريع گسترش با امروزه زمينه:

 در انشجود تربيت به کشور هایدانشگاه از برخي اخيراً مخاطرات، اين از پيشگيری اهميت به توجه با باشد.مي افزايش به رو محيطي

 هایکارگاه برگزاری با هاسازمان برخي اند.پرداخته (HSE) زيست محيط و ايمني سالمت، رشته جمله از ایرشته بين جديد هایتخصص

 ساعت چند عرض در HSE تخصصي دانش کسب طرفي از و کنندمي افراد برای تخصصي گواهينامه صدور به اقدام مدت کوتاه آموزشي

 تحصيالت مقطع در HSE رشته آکادميک آموزش اهميت تبيين حاضر، مطالعه از هدف بنابراين است. ناپذيرامكان تقريباً روز چند يا

  باشد.مي HSE متخصصين نياز مورد هایمهارت تبيين و زيست محيط و ايمني بهداشت، مقوله سه سازیيكپارچه ضرورت تكميلي،

 قيقاتتح و متون بررسي شامل استفاده مورد ابزار و گرفت انجام ایکتابخانه مرور صورت به 8237 سال در حاضر مطالعه ها:روش و مواد

 ،HSE، Health، Safety، Environment کليدی هایواژه منظور بدين بود. اينترنتي معتبر منابع جستجوی و ایکتابخانه

Academic Education، PostGraduate معتبر هایديتابيس در غيره و Science Direct، Scopus،Google Scholar 

 گرفتند. قرار جستجو مورد OSHA، ACGIH، INSHPO، ILO نظير مرتبط هایسايت و

 نبي تخصص يک صورت به دنيا در توسعه حال در و پيشرفته کشورهای از بسياری در HSE رشته امروزه، که داد نشان نتايج :هاافتهي

 هایمهارت زا بايستي آن التحصيالنفارغ رشته، اين ماهيت به توجه با شود.مي داده آموزش تكميلي تحصيالت هایدوره قالب در و ایرشته

 در HSE هایدستورالعمل گارشن و يکالم ارتباط یهامهارت حوادث، از یريشگيپ و يمنيا تيريمد دانش ،يانسان روابط نظير خاصي

  باشند. برخوردار کار محيط

 هایبيماری بروز از پيشگيری در HSE متخصصين توسط زيست محيط و ايمني سالمت، مديريتي هایسيستم سازیيكپارچه گيری:نتيجه

 غيره و کشتيراني و بنادر اتمي، پتروشيمي، گاز، نفت، نظير فرآيندی پيچيده صنايع در بويژه زيست محيط تخريب و صنعتي حوادث شغلي،

  دارند. بسزايي نقش

  تكميلي تحصيالت آکادميک، آموزش (،HSE) زيست محيط و ايمني سالمت، کليدی: واژگان
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 مقدمه
 نعتیص هاییتكنولوژ و هانديفرآ شدن دهیچیپ با امروزه

 ،یعیطب منابع از انسان هيرویب برداشت همچنین و

 طیحم و جامعه انسان، سالمت یعني بشر حق به خواسته

 از یهاينمونه است. گرفته قرار یتوجهیب مورد ست،يز

 و هایسوزآتش شامل توجهیبی اين پیامدهای

 اي فوت به منجر حوادث وقوع ،مخرب یانفجارها

 ،كار از ناشی یهایماریب ،یكار یهاطیمح در تیمعلول

 هيال هب رساندن بیآس و ستيز طیمح گسترده بيتخر

 جذب قابل ریغ یپسماندها و عاتيضا گسترش ازن،

 یاتیح یهاستمیاكوس در ندهيفزآ یآلودگ و عتیطب در

 اصول رعايت عدم(. 1) باشندمی غذا دیتول منابع و نیزم

 نفر ونیلیم 2/2فوت به منجر سالیانه ی،هداشتب و یمنيا

 زا ناشی یهابیآس و یماریب علت به جهان سراسر در

 ،صدمات و میرها و مرگ نيا یانسان نهيهز .شودمی كار

 یاقتصاد و یاجتماع یهانهيهز و بوده اديز اریبس

 اين میزان منابع، از یبرخ دارند. مراههبه نیز یفراوان

 یداخل ناخالص دیتول از درصد 4 حدود در را هاهزينه

 .(2) اندكرده برآورد پوند ونیليتر 5/1 اي انهیسال

 فظح یبرا مناسب یساختارها توسعه و جاديا نيبنابرا

 یریلوگج و الزم یمنيا به یابیدست ،یسالمت گسترش و

 .تاس یضرور یستيز طیمح و یبهداشت یهابیآس از

 رد یتكنولوژ شرفتیپ كه داده نشان یجهان تجارب

 در را انسان ،ستيز طیمح و یمنيا ،یسالمت جوامع،

 یبرا كه است الزم و داده قرار یفراوان خطرات معرض

 از شیب مقوله سه نيا ارتقاء و حفظ بشر، اتیح ادامه

 محیط و ايمنی سالمت،(. 1) ردیگ قرار توجه مورد شیپ

 نفکيال اما متفاوت بخش سه از 1(HSE) زيست

 دهش لیتشك ستيز طیمح و یمنيا ای،حرفه بهداشت

 است بهداشت علم از ایشاخه یاحرفه بهداشت .است

                                                 
1 Health, Safety and Environment (HSE) 

 املعو كنترل و یابيارز ،یرگیاندازه ،يیشناسا با كه

 كه یعوارض و هایماریب بروز از كار طیمح در آورانيز

 ،یيایمیش ،یكيزیف آورانيز عوامل توسط است ممكن

 ،ديآ وجودهب یروان و یكیارگونوم ،یكيولوژیب

 هیته ی،منيا تخصص از هدف .(3) كندیم یریجلوگ

 یریشگیپ و یابيارز جهت الزم یهادستورالعمل

 تحفاظ و هابیآس حوادث، وقوع از یریشگیپ سک،ير

 یآموزش یهاكارگاه یبرگزار سات،یسأت و كاركنان

 در واكنش یمانورها ق،يحر اطفاء و آتش یتخصص

 یهاپروانه یاجرا حسن بر نظارت ،یاضطرار طيشرا

 تیوضع یسامانده سات،یسأت سطح در گرم و سرد كار

 باشد.می پرسنل یگروه و یفرد حفاظت زاتیتجه

 ستيز طیمح ديبا HSE متخصص کي اين، بر عالوه

 كرده محافظت هوا و خاک آب، هاییآلودگ برابر در را

 و كند یریجلوگ ستيز طیمح به مضر مواد ورود از و

 دمور یاستانداردها طبق بر را یطیمح ستيز طيشرا

 (.1) دينما كنترل ستيز طیمح حفاظت سازمان دیئأت

 فهد سه اين به نیل جهت مختلفی هایتخصص چند هر

 نبی هایتخصص توسعه و ايجاد لیكن است، ضروری

 رارق پوشش تحت را موضوع سه هر بتوانند كه ایرشته

 دانشجويان تاكنون چه اگر رسد.می نظره ب ضروی دهند،

 در شده ذكر هایتخصص از يک هر در متعددی

 انددهش روانه كار بازار به و شده تربیت ايران هایدانشگاه

 ايمنی محیط، بهداشت ای،حرفه بهداشت رشته )نظیر

 وجهت با لیكن (، .غیره و شناسیسم ارگونومی، صنعتی،

 موزشآ صنعتی، هایفعالیت و فرآيندها شدن پیچیده به

 ندبتوان و بوده ایرشته بین تخصص دارای كه افرادی

 درک همزمان را برده نام هایتخصص از مشتركی مفهوم

 علوم اين از يكی (.4) باشدمی ضروری و الزم نیز كنند،

 اخیر هایسال طی كه باشدمی HSE رشته ای،رشته بین
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 دكتری( و ارشد مقاطع )در آكادمیک صورت به افرادی

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

 هایشركت از مدت كوتاه آموزشی هایدوره تحت يا

 توجه با اند.نموده اخذ را هایگواهینامه مختلف آموزشی

 هایكارگاه برگزاری با هاسازمان از برخی اينكه به

 تخصصی گواهینامه صدور به اقدام مدت كوتاه آموزشی

 تخصصی دانش كسب طرفی از و كنندمی افراد برای

HSE تقريباً روز چند يا ساعت چند عرض در 

 معرفی حاضر، مطالعه از هدف لذا است، ناپذيرامكان

 مقطع در HSE رشته آكادمیک آموزش اهمیت تبیین

 قولهم سه سازیيكپارچه ضرورت تكمیلی، تحصیالت

 وردم هایمهارت تبیین و زيست محیط و ايمنی بهداشت،

 باشد.می HSE متخصصین نیاز

 

 هاروش و مواد

 ایكتابخانه مرور صورت به 1331 سال در ،حاضر مطالعه

 و متون بررسی شامل استفاده مورد ابزار و گرفت انجام

 بود. نترنتیاي معتبر منابع جستجوی و ایكتابخانه تحقیقات

 نظیر مرتبط كلیدی هایواژه از منظور بدين

HSE، Health، Safety، Environment، 

AcademicEducation، PostGraduate، 

Sustainable development، HSEQ، HSEQM، 

University، نظیر معتبر هایديتابیس در 

Science Direct، Scopus، Google Scholar و 

 ،OSHA نظیر HSE با مرتبط هایسايت همچنین

ACGIH، INSHPO، ILO قرار جستجو مورد غیره و 

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

های تخصصی بهداشت رسالت و كاربردهای رشته

ای، ايمنی صنعتی و محیط زيست، اين كلیدواژه ها حرفه

به صورت جداگانه در موتورهای جستجو مورد برسی قرار 

( HSEرفتند. سپس واژه سالمت، ايمنی و محیط زيست )گ

نیز مورد بررسی قرار گرفت. هر چند بدلیل جديد بودن 

 های جستجو شده در اين ارتباط كمتر بوداين رشته واژه

، لیكن (Science Directمورد در پايگاه  2۰۲۲۲۲)حدود 

با توجه به كاربرد اين تخصص، به خصوص در كشورهای 

خصص تر اين تتوسعه يافته، به بررسی دقیقصنعتی و 

شده در ارتباط با  بررسیپرداخته شد. تعداد مقاالت 

مورد بود كه پس از فیلتر كردن  112بالغ بر  HSEتخصص 

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

مورد رسید. همچنین جهت بررسی جايگاه  1۰اين تعداد به 

 پايگاه استنادیام برده در نهای ک از تخصصايران در هر ي

SJR (Scimago Journal & Country Rank رتبه ،)

علمی ايران در زمینه علوم بهداشتی )بهداشت عمومی، 

میالدی  1332-2۲12های ای( در بین سالمحیط و حرفه

وه بر اين میزان پذيرش مورد بررسی قرار گرفت. عال

دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در هر يک از 

های با توجه به دفترچه HSEهای مرتبط با تخصص

های سازمان سنجش و آمارهای ارائه شده توسط دانشگاه

ه در نهايت نیز با توجه ب مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

اسناد بررسی شده، اهمیت و ضرورت آموزش تخصص 

 در كشور مورد تجزيه و تحلیل  HSEای شتهبین ر

 قرار گرفت.

 

 هايافته
  HSE رشته معرفي -

 از ایرشته بین و چندوجهی تخصص يک HSE رشته

 ريتمدي با كه بوده زيست محیط و ايمنی سالمت، علوم

 ایهبیماری بروز از پیشگیری به بالقوه هایريسک

 در زيست محیط تخريب و صنعتی حوادث شغلی،

 ديدگاه از .(5) پردازدمی مختلف هایسازمان و صنايع

 تدابیر و هاروش شامل موضوع اين ايمنی، و سالمت

 ،كار محل در خطرات شناسايی برای يافته سازمان
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 شرايط معرض در گرفتن قرار احتمال و حوادث كاهش

 از پیشگیری بارهدر پرسنل آموزش خطرناک، مواد و

 شرايط در آمادگی ،شغلی هایبیماری و حادثه

 فردی حفاظت تجهیزات زا استفاده و اضطراری

 شامل موضوع اين محیطی، زيست ديدگاه از باشد.می

 رعايت راستای در سیستماتیک رويكرد يک ايجاد

 پساب و زباله انتشار مانند محیطی زيست مقررات

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

HSE به را یمهندس و هيپا علوم از یاگسترده فیط 

 ار آن توانیم یكل طور به اما است داده اختصاص خود

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

 شبكه توسط شده مطرح بندیدسته ابتدا ادامه، در

 بهداشت و یمنيا تخصصی یهاسازمان يیاروپا

 هایسیستم تحوالت سپس و 2(ENSHPO) یاحرفه

 زمان لطو در محیطی زيست و بهداشتی ايمنی، مديريتی

 (.۰و  1) گرددمی ارائه

 

ENSHPO 
 HSE فراگیران زمینه در شده صادر هایگواهینامه

 كلی دسته دو به توانمی را  ENSHPOسازمان توسط

 (.1) نمود بندیتقسیم

 

 2(EurOSHM) یاحرفه بهداشت و يمنيا ريمد

 و كنترل یبرا یتيريمد ابزار کي HSE تيريمد نظام

 مةه در ستيز طیمح و یمنيا بهداشت، عملكرد بهبود

 یسازمان التیتشك اي یصنعت یتوسعه یهابرنامه

 مجموعه در را هامقوله نيا الزامات كه باشدیم

 1۰۲۲۲ و محیطی( )زيست 14۲۲۲ISO یاستانداردها

OHSAS است كرده ینبیشیپ بهداشتی( و )ايمنی. 

                                                 
2 The European network of safety and health professional organisations (ENSHPO) 
3 European Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM) 
4 European Occupational Safety and Health Technician (EurOSHT) 

 نيتدو شیپ از و مشخص یابرنامه داشتن و یزيرطرح

 در ار HSE تيريمد و باشدیم ISO الزامات جزو شده

 یمش خط داشتن .دينمایم یاري درست راه يیشناسا

 ديد یهاافق مجموعه کي یبرا یمنيا و یطیمحستيز

 PDCA چرخه استقرار و دينمایم روشن را

 باعث (یبازنگر و اقدام - یبررس - انجام - یزيرطرح)

 اساس بر .شد خواهد مستمر بهبود و مجموعه يیايپو

 مدرک احراز شرايط جمله از ،ENSHPO الزامات

EurOSHM مدارک یدارا متقاضی فرد (1 از: عبارتند 

 آن لمعاد اي یكارشناس )سطح بوده آكادمیک یلیتحص

 یهادوره در (2 (التیتحص سطح حداقل عنوان به

 باشد كرده شركت یاحرفه بهداشت و یمنيا آموزش

 تجربه دارای (3 (تخصصی آموزش ساعت 25۲ )حداقل

 سمت يک در و بوده یاحرفه بهداشت و یمنيا كاری

 2 ادل)مع باشد داشته فعالیت یاحرفه بهداشت و یمنيا

 یمل انجمن کي وقت تمام عضو (4 وقت( تمام سال

ENSHPO باشد. 

 

 اروپا یاحرفه بهداشت و يمنيا نيتكنس

(EurOSHT)4 

 احراز شرايط جمله از ،ENSHPO الزامات اساس بر

 متقاضی فرد (1 از: عبارتند نیز EurOSHT مدرک

 در (2 باشد متوسط دوره یلیتحص مدارک حداقل یدارا

 شركت یاحرفه بهداشت و یمنيا آموزش یهادوره

 موضوعات از آموزش ساعت 12۲ )حداقل باشد كرده

 كاری تجربه دارای (3 استاندارد( مهیضم در مندرج

 یمنيا سمت يک در و بوده یاحرفه بهداشت و یمنيا

 سال 4 )معادل باشد داشته فعالیت یاحرفه بهداشت و

 سال 4 و متوسطه تحصیالت دارای افراد برای وقت تمام
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 آكادمیک یلیتحص مدارک دارای افراد برای وقت تمام

 انجمن کي وقت تمام عضو (4 (تكمیلی تحصیالت و

 .باشد ENSHPO عضو یمل

 

 و بهداشتي ايمني، مديريت هایسيستم تحوالت

 محيطي زيست

 ستندم ساختار کي ايجاد ی،تيريمد هایستمیس از منظور

 )خط هااستیس مداوم بهبود و ارتباط حفظ، یبرا

 تمام انجام جهت ،شركت یندهايفرآ و هاوهیش ،ها(مشی

 آن اهداف به یابیدست یبرا ازین مورد یهاتیفعال

  (.۰) باشدمی

 

 5(OHS) شغلي ايمني و بهداشت مديريت سيستم

 االتيا در 131۲ سال در كه "یمنيا و بهداشت قانون"

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

 یكل اصول رسیدند، تصويب به انگلستان در 1314 سال

 همتحد االتيا در كار محل در یمنيا و بهداشت تيريمد

 قرراتم همراه به ،نیقوان نيا كردند. نییتع را ایتانيبر و

 ونیكنوانس" همچنین و ،گريد یكشورها در شده وضع

 ،(13۰1 سال )مصوب "یاحرفه بهداشت و یمنيا

 زاین و صنعت در یمنيا و بهداشت عيسر رشد موجب

 در یصنعت یهاسازمان در بهداشتی و یمنيا پرسنل به

 آزمون انجمن سیسأت با موضوع نيا شد. جهان سراسر

 در كه بود همزمان 2شغلی بهداشت و ايمنی در ملی

 و یمنيا نهیزم در یارفهح یازهاین نیتأم راستای

 حاضر، حال در البته و شد سیتأس یشغل بهداشت

 یبرا یاديز یاحرفه و آكادمیک یهانامهیگواه

 دارد. وجود یشغل سالمت و بهداشت متخصصان

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

 (HSE) زيست محيط و ايمني بهداشت، مديريت سيستم

 و 131۲ یهاسال در ،OHS جايگاه تثبیت با همزمان

 یطیمح ستيز نیقوان اولین كشورها از یاریبس 13۰۲

 یبرا صنايع الزامات گذاشتند، اجرا به را خود

 جاديا و هافاضالب و هوا آلودگی انتشار سازیمحدود

 هب رو جامد یهازباله تيريمد یبرا یثرترؤم یاهوهیش

 در هاشركت تيريمد بهبود به الزام، نيا يافت. شيافزا

 نيا ،كشورها اغلب در شد. منجر یطیمح ستيز مسائل

 و گرفت قرار OHS يتريمد نظارت تحت عملكرد

 زيست طیمح و یمنيا سالمت، ساختار جاديا به منجر

(HSE) .شد 

 

  و حفاظت ايمني، بهداشت، مديريت سيستم

 7(HSSE) زيست محيط

 محیط و حفاظت ايمنی، بهداشت، مديريت مفهوم

 133۲ دهه اواسط در بار اولین برای (HSSE) زيست

 تاهمی .گرفت شكل گاز و نفت یباالدست صنايع در

 طهنق يک به سپتامبر 11 از بعد هاشركت امنیتی عملكرد

 بزرگ هایشركت اكثر حاضر حال در و رسید، عطف

 ينا يا و بوده مديريت اين برای ایجداگانه بخش دارای

  است. گرفته قرار HSE يتمدير مجموعه زير مديريت

 

 محيط حفاظت، ايمني، بهداشت، مديريت سيستم

 2(HSSEQ) کيفيت و زيست

 بار نیاول یبرا (ISO 9001) تیفیك تيريمد استاندارد

 سال نسخه چاپ از بعد و هشد منتشر 13۰1 سال در

 از یاریبس تا شد باعث موضوع اين شد. فراگیر 1334

 HSE مديريت ساختار در را تیفیك عملكرد ها،شركت
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 / رانيمد / هابخش یحت و  HSEQدپارتمان و گنجانده

 .كنند ايجاد را  HSSEQمتخصصان

 از زيادی تعداد كه است ضروری نكته اين ذكر

 وياندانشج تربیت به كشور از خارج معتبر هایدانشگاه

 شامل كه پردازندمی HSE تكمیلی تحصیالت

، Johns ،Princeton ،Hopkins) آمريكا هایدانشگاه

Yale ،Michigan ،Lowa ،and ،Stanford ،

Minnesota ،Harvard) كانادا  

(Rison ،British ،Colombia ،and Calgary ،

Saskatchewan ،Carleton ،Queens )انگلستان و 

(Southborough) باشند.می 

 

  و يمنيا بهداشت، سازیهكپارچي ضرورت

 ستيز طيمح

 ستيز طیمح و یمنيا بهداشت، كپارچهي بیترك

(HSE )شمار به اثربخش و همگون یساختار عوامل از 

 طیمح و گرانيد با دهیسنج ارتباط در را انسان و رفته

 و یمنيا بهداشت، موضوع سه .دهدیم قرار رامونیپ

 مه بر متقابل اثرات كه اندمقوله کي از ستيزطیمح

 محیط و انسان سالمت حفظ هاآن نهايی هدف و دارند

 هس نيا بیترك یهاضرورت از یكي .باشدمی زيست

 یهانهيهز كاهش و یكار یمواز از یریجلوگ موضوع،

 HSE ریفراگ تيريمد نظام كه چون ،باشدیم همربوط

 حداكثر به و مخاطرات كاهش به منظم كرديرو کي

 مأتو گرفتن نظر در .دهدیم هيارا را هافرصت رساندن

 المس كار یروین یریبكارگ معنای به موضوع، سه نيا

 منيا یهادستگاه و زاتیتجه با و سالم محیط کي در

 .باشدمی شتریب تیفیك با یمحصول دیتول جهینت در و

 گريكدي بر يیافزاهم اثرات مقوله سه نيا نكهيا ضمن

 و شتریب مراتب به كار یوربهره در هاآن اثر و دارند

 لیكتش با و دوم یجهان جنگ از پس .گرددیم ترگسترده

 عموضو سه نيا قیتلف بحث كايآمر یانرژ دپارتمان

 انقالب یابتدا از یمنيا بحث البته كه ديگرد مطرح

 زین بهداشت بحث زمان طول در و گرفته شكل یصنعت

 یدولتریغ یهاسازمان و هاانجمن كه گرديد اضافه

 ستيز طیمح معضل .ندگرفت شكل نهیزم نيا در یاديز

 كه گرديد اضافه قبل مساله دو به ریاخ یهادهه در هم

 در عیوس طور به موضوع سه نيا هماهنگ طرح شاهد

 ایدن یهاشركت از یاریبس امروزه .میهست جهان سطح

 ،HSE مقوله به شیپ از شیب توجه كه باورند نيا بر

 ؛گرددیم دیتول امر در یریچشمگ یهاتیموفق اعثب

 توانیم HSE كپارچهي تيريمد یریبكارگ با كه چرا

 سطح و برد نیب از را هانهيهز و مشكالت از یاریبس

 بتجار اساس بر نمود. تجربه را تیفیك از یباالتر

 نكته نيا ديبا همواره افته،ي توسعه یكشورها در یصنعت

 جامعه کي در HSE یسازادهیپ كه داشت خاطر به را

  باشدمی جامعه مردم فرهنگ سطح و تمدن نشانه

 (.3و  1)

 رد بهداشت و یمنيا تخصص دو ،متمادی سالیان برای

 صورت به عمدتاً اما ،كرده پیدا توسعه گريكدي كنار

 یهاختارسا و جداگانه كار یهامیت با و مستقل

 از امروزه .كردندمی فعالیت مجزا یسازمان دهیگزارش

 حفاظت" نظیر ینيواعن تحت عموماً تخصص، دو اين

 ياد (بهداشت) "سالمت ارتقاء" و (یمني)ا "سالمت از

 در كارگران ظتاحف ايمنی، متخصصین وظیفه .شودمی

 یهاآموزش )شامل هایماریب و یشغل یهابیآس مقابل

 فادهاست فردی، حفاظت وسايل از استفاده و یمنيا هيپا

 و بود (كار طیمح بهبود و یمنيا ارتقا تجهیزات از

 هتج يیهاتیفعال شامل بهداشت متخصصین عملكرد

 فادهاست )نظیر ركا یروین فردی سالمت بهبود يا حفظ

 لمقاب در یساز منيا و بهداشتی هایريسک یابيارز از

 د.بو بار(فاجعه هایبیماری مديريت و مزمن هایبیماری
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 شامل دندكریم تیفعال صنعتی مراكز در هك متخصصینی

 بهداشت و یمنيا نیمهندس نظیر مختلف هایتخصص

 ورهد پزشكان و صنعتی بهداشت پرستاران ی،احرفه

 ند.بود یریشگیپ طب و یطیمح و شغلی طب در ديده

 هجامع در فعالین ساير و انيكارفرما ر،یاخ یهاسال طی

 نبی شكاف اثرات مورد در تحقیق به شروع بهداشت

 یجهنت اين به و كرده ايمنی و بهداشت تخصص دو اين

 دو اين یهایاستراتژ كردن راستا هم با كه رسیدند

 مودن حاصل ثرتریؤم و مثبت نتايج توانمی تخصص

 كه داد نشان ،همكاران و (Hymel) هیمل مطالعه (.1۲)

 و )ايمنی تخصص دو اين كردن راستا هم صورت در

 از تربیش تولید و سالمتی بر هاآن مجموع اثر بهداشت(،

 (.11) هاستآن از يک هر جداگانه اثر

 انجمن) ISSA توسط شده انجام مطالعات طبق

 در كه ایدن كشور 13 در (یاجتماع نیمأت یالمللنیب

 (كايآمر یشغل بهداشت و یمنيا اداره) OSHA تيسا

 بابت نهيهز وروي کي هر یازا در است، افتهي انتشار

 هيسرما بازگشت وروي HSE، 2/2 یاجرا و یسازادهیپ

 هایبنگاه و صنايع اكثر امروزه (.12) دارد وجود

 وریبهره جهت كه اندرسیده نتیجه اين به اقتصادی

 زا بايستی هزينه، و وقت در جويیصرفه و بیشتر

 كنند. استفاده (IMS) يكپارچه مديريتی هایسیستم

 عنوان به توانیم را كپارچهي تيريمد ستمیس

 ،یانسان منابع در كه ،مرتبط یندهاآيفر از یامجموعه

 مشترک یمال منابع و هارساختيز مواد، اطالعات،

 برآورده IMS ايجاد از هدف و نمود تعريف هستند،

 (.13) باشدمی مختلف نفعانيذ تيرضا ختنسا

 ستمیس چهار شامل (IMS) كپارچهي تيريمد ستمیس

 تیفیك یهاستمیس و ستيز طیمح بهداشت، ،یمنيا

 راستا، همین در (.14) اندشده كپارچهي كه باشدمی

ISO 9001 شیب در شده ثبت شركت 1۲241۰5 یدارا 

 شركت 223143 یدارا ISO 14001 و كشور 11۲ از

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

 سال در OHSAS 18001 گزيرودر و آروژو گزارش

 استاندارد نيآخر كه هشد منتشر یرسم طور به 1333

 و دباشمی الذكرفوق استانداردهای بین در هشد منتشر

 تاندارداس اين بكارگیری دنبال به كه يیهاشركت تعداد

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

(Carvalho) یايمزا از یكي كه داد نشان چمون و 

 تكرار نرخ كاهش HSE تيريمد ستمیس استقرار یاصل

 در خطرات مناسب كنترل قيطر از حوادث شدت و

 البته .(12) است افتهي توسعه یهاتیفعال و كار محل

 و حوادث از پس هانهيهز كاهش مانند یگريد یايمزا

 تیمسئول كاركنان، تيرضا ،یشغل یهایماریب

 زین دیتول در وقفه كاهش و شركت قيتصد ،یاجتماع

 مطالعه (.15و  13) اندشده گزارش قیتحق نيچند در

 منفعت نيبزرگتر كه داد نشان (Oliveira) اولیوريا

 لشام هاشركت در مديريتی هایسیستم ادغام از ناشی

 اهشك مشترک، فيوظا یاجرا پیامد( )تشديد افزايیهم

 ،ردمم و مشتريان نظر در شركت ريتصو بهبود نه،يهز

 باشدمی یتكرار فيوظا كاهش و سیبوروكرا كاهش

 نيچند همكاران، و (Simon) سیمون مطالعه در .(11)

 ،شتربی یهمكار كاركنان، زهیانگ شيافزا قبیل از تيمز

 هبودب ،یسازمان فرهنگ ارتقاء ،یسازمان يیكارا شيافزا

 در ركتش ريتصو و ارتباطات بهبود ،یسازمان یاستراتژ

 جينتا از بهتر استفاده و ،جامعه و مشتريان نزد

 پیامد عنوان هب را یخارج و داخلی هایممیزی

 (.15) كردند گزارش HSE یسازكپارچهي

 ازمانس مانند استاندارد متولیان گذشته، سال 2۲ طول در

 مسئول) BSI گروه (،ISO) یاستانداردساز یالمللنیب

 مانند یصنعت هایسازمان ((،BS) انیاتيبر یاستانداردها

 یالمللنیب انجمن و (API) كايآمر نفت انجمن
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 و استانداردها (،IGOP) گاز و نفت كنندگاندیتول

 اند.دهكر منتشر را یتيريمد هایستمیس هایدستورالمل

 مانند یموضوع مختلف یهانهیزم ،استانداردها نيا

 یمنيا و سالمت ت،یامن ؛(ISO 14001) تسيز طیمح

(BS OHSAS 18001)تیفیك ؛ (ISO 9001)و ؛ 

 .دندهیم پوشش را (ISO 26000) یاجتماع تیمسئول

 ازیسپیاده قابلیت و بوده یعموم استانداردها از برخی

 خاص طور به گريد یبعض و داشته را مختلف عيصنا در

 نفت صنعت اتیعمل و خدمات محصوالت، یازهاین بر

 ،ISO 29001 مانند) اندشده متمركز گاز و

API Spec Q1 وAPI Spec Q2.) یبرخ و 

 رینظ یخاص اریبس موضوع یرو بر نیز استانداردها

 تمركز (ISO 50001) یانرژ تيريمد یاستانداردها

 تمام ادغام یايمزا IOGP مانند يیهاسازمان(. ۰) دارند

 یاتیعمل تيريمد ستمیس کي تحت فوق استانداردهای

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

 (Forbes & Walker) واكر و فوربس مطالعه همچنین

 HSEQ كپارچهي تيريمد ستمیس كرديرو كه داد نشان

 مراحل طول در عملكرد مداوم بهبود به تواندمی

 یاقتصاد سود به نهايتاً و 3عمر چرخه مديريت یاتیعمل

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

 بتوانند كه افرادی تربیت ،IMS هایسیستم مورد

 گیرند، عهده بر را هاسیستم اين راهبری و مديريت

 اجزای از يكی شد، ذكر كه گونههمان باشد.می ضروری

 زيست محیط و بهداشت ايمنی، ،IMS هایسیستم

 اين مديريت تصدی كانديدای كه افرادی و باشدمی

 رد بیشتر هایموفقیت كسب جهت هستند هابخش

 اراید بايستی مديريتی، هایسیستم اين راهبری زمینه

 باشند. HSE ایرشتهبین دانش

 

                                                 
9 procurement and operational lifecycle management 

 ايران در HSE تاريخچه

 دهه از كه است جديدی واژه HSE اصطالح چند هر

 ناي با مرتبط هایتخصص لیكن شد، كشور وارد ۰۲

 طمحی صنعتی، ايمنی ای،حرفه بهداشت )نظیر رشته

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

 تحصیالت و كارشناسی سطوح در كه است زيادی

 ولاص بكارگیری شوند.می تدريس كشور در تكمیلی

HSE هایشركت حضور با 13۰۲ سال از ايران در 

 در هفرانس توتال شركت ازجمله دنیا گاز و نفت بزرگ

 بوشهر استان در كشوری و ملی بزرگ پروژهای

 كه خارگ جزيره و عسلويه شهرهای خصوصاً

 در و گاز و نفت صنعت حیاتی و اصلی هایشاهرگ

 وزارت كار دستور در جدی طور به ،باشندمی ملی آمد

 مانساز ،وزارتخانه اين در كهطوریه ب .گرفت قرار نفت

HSE انكارشناس جذب به اقدام و هگرديد تشكیل 

 پیرو ،13۰۲ سال در .نمود كشور سراسر از متخصص

 HSE ريتمدي سیستم استقرار بر مبنی نفت وزير كیدأت

 و ايمنی بر نظارت مركزی شورای وزارتخانه، اين در

 نمایراه خطوط ترجمه و انتخاب به نسبت نشانی، آتش

HSE-MS توسط شده تدوين IOGP گمارد. همت 

 در اناير نفتی هایفرآورده پخش و پااليش ملی شركت

 به رسیدن راستای در خود كالن هایسیاست ادامه

 نگرش تغییر و نفتی صنايع جهانی استانداردهای

 همجموع در ايمنی مسائل به نسبت سنتی هایديدگاه

 بهداشت، مديريت تشكیل به اقدام 13۰۲ سال در خود

 زينجايگ تشكیالت اين كه نمود زيست محیط و ايمنی

 اين هایويژگی اما گرديد. نشانی آتش و ايمنی ادارات

 سرعت به HSE و نبوده نفت مختص تحصیلی رشته

 هگذشت سال چند طی در كشور ديگر صنايع خدمت در

 ی،زخودروسا صنايع، اين جمله از .است گرفته قرار
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 هكلی سكوسازی، سازی،كشتی ای،هسته هاینیروگاه

 واحدهای ايجاد كه باشندمی غیره و كشور كارخانجات

 مقطع است. مهم اين گويای HSE عنوان تحت اداری

 در اخیر هایسال طی رشته اين ارشد كارشناسی

 يرز دانشگاه چند و آبادان نفت دانشگاه و تهران دانشگاه

 باتوجه ولی پذيردمی دانشجو بهداشت وزارت مجموعه

 تعداد ينا كشور، در صنايع گسترده بسیار هایظرفیت به

 انسانی نیروی كمبود .باشدنمی كافی متخصص

 بهداشت ايمنی، موضوع سه هر كه كشور در متخصص

 وجود نیز و داده پوشش را زيست محیط و شغلی

 هایسازمان در HSE با مرتبط هایسمت و ساختار

 اين در HSE متخصص نیروی كمبود و كشور، بزرگ

 رد متخصص دانشجويان تربیت اهمیت بر ها،سازمان

 اساس بر كه است ذكر قابل .است افزوده زمینه اين

 پذيرش میزان ،32 سال سراسری آزمون دفترچه

 ،سالمت مديريت رشته در ارشد كارشناسی دانشجوی

 همچنین بود. نفر 43 (،HSE) زيست محیط و ايمنی

 اسالمی آزاد دانشگاه در رشته اين ارشد كارشناسی

 هایدانشگاه در و زيست محیط مديريت عنوان تحت

 ،HSE- صنعتی ايمنی عناوين تحت علوم وزارت

 HSE- شیمی مهندسی و HES- عمران مهندسی

 كنند.می پذيرش دانشجو

 در زيست محیط و ايمنی بهداشت، علوم نظر از ايران

 اساس بر طوريكههب دارد قرار مناسبی علمی جايگاه

 & SJR (Scimago Journal استنادی پايگاه

Country Rank،) علوم زمینه در ايران علمی رتبه 

 بین در ای(حرفه و محیط عمومی، )بهداشت بهداشتی

 و جهانی 1۰ جايگاه در میالدی، 1332-2۲12 هایسال

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

 

 

 

 1332-2۲12های رتبه علمی ايران در زمینه علوم بهداشتی در جهان و خاورمیانه طی سال (1نمودار 
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 نظر از ايران علمی جايگاه به 1 جدول در اين، بر عالوه

 ايمنی سالمت، حوزه در معتبر مجالت در مقاالت چاپ

 (SJR استنادی پايگاه اساس )بر زيست محیط و

 است. شده پرداخته
 

  HSEهای مختلف ( جايگاه ايران در زمينه چاپ مقاالت در ژورنال8جدول 

 8336-3186های طي سال
 رتبه ايران تعداد مقاالت چاپ شده توسط کشور ايران فيلد تحقيقاتي

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 

 

 مقطع در HSE متخصصين آکادميک آموزش اهميت

 تكميلي تحصيالت

 در یآموزش یهادوره برگزاری تاريخچه مقاالت، در

 شده ذكر بعد به 1۰۲۲ دهه اواخر از یشغل یمنيا حوزه

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

 در جاتكارخان بازرسان اولین انتصاب) 1۰33 سال در

 رد مهندسین آموزش تاريخچه اند.كرده بیان (انگلستان

 نقر به ،هلند در دولتی سساتؤم توسط ،ايمنی زمینه

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

 یمنيا آموزشی یدوره نیاول گردد.می باز( 21) دوم

 آغاز 132۰ سال در متوسطه التیتحص سطح در یشغل

 طیمح و یمنيا ،بهداشت ارشد یكارشناس دوره کي و شد

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

 در HSE تخصصی مديريت گذشته، لیانسا در

 اراید كه باتجربه افرادی به معموالً صنعتی هایشركت

 تولید ایهبخش در تجربه ويژه به) بودند مديريتی سوابق

 افزايش با گرديد.می واگذار (نگهداری و تعمیرات يا

 تهپیوس رشد صنعتی، فرآيندهای در پیچیدگی میزان

 مناصب اختصاص همچنین و مقررات رعايت اهمیت

 اعثب پیچیده خطرات با مواجهه برای نیاز مورد یتخصص

 كارآمد كمتر حاضر حال در ابصانت روش اين كه شده

 نیازمند HSE با مرتبط مناصب و مشاغل امروزه و باشد

 متخصصین عملكرد باشد.می متخصص افراد حضور

HSE یواكنش وظايف از ایپیچیده تركیب صنايع، در 

 (یتحلیل های)فعالیت كنشی و (سريع پاسخ مندنیاز)

 برقراری توانايی بودن دارا بر عالوه هاآن و باشدمی

 رد فعال یاپراتورها جمله از مختلف پرسنل با ارتباط

 ذيصالح، مقامات و مركزی ترادف در ارشد مديران ،فیلد

 وحسط در مختلف هایفعالیت انجام توانايی بايستی

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

 دانشگاهی یعال سطوح در آكادمیک موزشآ بنابراين

 ایويژه اهمیت از HSE نوظهور علم توسعه یبرا

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

 ايیشناس توانايی بايستی دانشگاهی عالی مدارک اخذ با

 بینیپیش مخاطرات و مشكالت برای حل راه ارائه و

 (.25) كنند كسب را كار محیط در نشده

 مورد در سوئست و آرزس توسط كه تحقیقی در

 آموزش هدف با اروپا در تكمیلی تحصیالت هایدوره
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 ارورزك ” اصطالح ابتدا در شد، انجام ايمنی متخصصین

 شخصی ايمنی و فرايند ايمنی بر صرفاً كه “ ايمنی

 یفهظو اًبعد و ،نموده انتخاب را باشدمی متمركز كاركنان

 ستلی بر را زيست محیط و سالمتی مشكالت بررسی

 HSE تخصصی واژه بنابراين و كرده اضافه وی وظايف

 دش اطالق متخصصان از گروه اين نام به مقاله اين در

 فعالین نبودن ثرؤم بخاطر روسیه در همچنین .(25)

 دازیانراه به اقدام صنعتی فیلدهای در بهداشت و ايمنی

 ستمیس" و "یشغل بهداشت و یمنيا" عنوان با رشته دو

 تحصیالت مقطع در "طیمح بهداشت و یمنيا تيريمد

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

 كه ،دارند وجود ارشد كارشناسی مقطع 11 و كارشناسی

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

 (.21) باشندمی

 خودروسازی، قبیل از بزرگی صنايع نیز ايران در

 یبی(،ترك سیكل و گازی )اتمی، هانیروگاه سازی،كشتی

 هایاستان در پتروشیمی و گاز نفت، استخراج صنايع

 متخصصین به نیاز قاعده از كه دارند وجود مختلف

HSE رد موضوع، شدن روشن جهت نیستند. مستثنی 

 حوادث به ترنزديک نگاهی كه است ضروری اينجا

 رب گردد. معطوف محیطی زيست مشكالت و صنعتی

 عدادت ايران، تحلیل روزنامه در شده ثبت گزارش اساس

 لاو ماهه شش در ايران پتروشیمی صنعت در حادثه 15

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

 فاصله در نفت صنعت مهم حادثه 51 ديگری، گزارش

 34 به منجر كه است شده ثبت 1332-1335 یهاسال

 تیمصدوم مختلف درجات با مصدوم 31 و كشته

 به مذكور، حوادث از درصد 33 حدود است. گرديده

 حوادثی رب مشتمل و افتاده اتفاق بوشهر استان در تنهايی

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

 یمیپتروش اکیآمون واحد در یسوزآتش جنوبی،

 تشآ ،1۰ و 11 فاز اطراف در یسوز آتش ،سيپرد

 ،جنوبی پارس ويژه منطقه اداری برج در سوزی

 ندچ به صاعقه برخورد علتهب نفت مخازن یسوزآتش

 نشت ،خارک ینفت یهاانهيپا در یسازرهیذخ مخزن

 در ازت گاز شتن ،سروش نفتی میدان در نفت

 خزنم از یسم گاز نشت ،نفر دو فوت و جم یمیپتروش

 در اورهال اتیعمل نیح در خام نفت یسازرهیذخ

 (،نفر 3 فوت و نفر 2 تیمصدوم) ینرگس یگاز دانیم

 خام نفت یابشكه هزار 5۲۲ مخزن در یسوزآتش

 حوادث، اين البته (.23) باشدمی غیره و خارک رهيجز

 رد تنها كه باشندمی ایشده ثبت حوادث بر مشتمل

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

 در افتاده اتفاق حوادث تمام دهنده نشان و افتاده اتفاق

 بسیار تادهاف اتفاق حوادث بسا چه و نیستند كشور صنايع

 ترسدس در دلیل به كه باشند شده ثبت موارد از فراتر

 گزارش تحقیق اين در آن اطالعات دقیق، آمار نبودن

 زا نبايد مرگبار، حوادث بر عالوه البته است. نشده

 لتغف نیز صنايع اين از ناشی محیطی زيست خطرات

 نشان همكاران و كشمیری مطالعه راستا، همین در كرد.

 نواعا عسلويه منطقه در پتروشیمی و گاز صنايع كه داد

 ربس )نیكل، سنگین فلزات شامل هاآالينده از مختلفی

 های)هیدروكربن خطرناک هایآالينده و كادمیوم( و

 و پروپیلن( و BTX تركیبات ای،چندحلقه آروماتیک

 نندكمی منتشر محیط در را استنشاق قابل معلق ذرات

 و انسان سالمت بر ناپذيری جبران سوء اثرات كه

 (.3۲) دارند اكوسیستم

 

 بحث
 آموزش ضرورت فوق، مطالعات اساس بر چند هر

 لیكن شد، مشخص HSE تحصیلی رشته آكادمیک

 محتوای باشد،می اهمیت حائز اينجا در كه اینكته
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 اين متخصصین كه است هايیمهارت نوع و آموزشی

 از قبل نمايند. كسب بايستی تحصیل دوره طول در رشته

 نقش يک صنعت در HSE متخصص نقش ،چیز همه

 به میمستق صورتهب و معمول طوربه و است عملیاتی

 قدرت خود كار محل در اما دهدیم گزارش ارشد رانيمد

 به HSE متخصص ديگر، عبارت به ندارد. یمراتب سلسله

 وظیفه كه ،شده شناخته متخصص و مشاور کي عنوان

 را یراتبم سلسله سطوح یتمام در سازیآگاه و یبانیپشت

 با ارتباط مهارت بودن دارا ضمن وی .دارد عهده بر

 را هارگاهكا یاپراتورها با ارتباط توانايی بايستی رانيمد

 جرایا جهت یانیم انريمد ترغیب با اين فرد .باشد داشته

 زيست، محیط و بهداشت ،یمنيا یهادستورالعمل

 كند.یم تيتقو را سازمان در HSE مثبت یهانگرش

 یمنيا متخصصین" كه كرد نشان خاطر( Minter) نتریم

 مشكالت يیشناسا جهت یفن دانش از بايد تنها نه

 الزم یتيريمد یهاتمهار بايستی بلكه ،باشند برخوردار

 اساس بر مطالعه، اين ."باشند داشته را هاآن حل یبرا

 مهارت سه ،یمنيا ريمد 5۲۲ از شده انجام ینظرسنج

 زا یریشگیپ و یمنيا تيريمد دانش ،یانسان روابط

 را رینوشتا و یكالم ارتباط یهامهارت و حوادث،

 معرفی ايمنی متخصص يک اصلی هایمهارت عنوانهب

 یاصل مهارت سه (Rockwell) راكول(. 31) است نموده

 و ریتفس ل،یتحل و هيتجز توانايی را یمنيا مهندس کي

 هك كندیم استدالل همچنین او .است كرده بیان ارتباط

 برای مناسبی نیتضم دانش، از برخورداری صرف

 بر، (Wu) وو مطالعه (.32) باشدنمی یاحرفه تیصالح

 و HSE متخصصین فعالیت طیمح بودن دهیچیپ تیاهم

 كرده دیكأت یمنيا آموزش یهابرنامه پیچیدگی آن تبع به

 هاكوريكولوم توسعه و یطراح ی،سنت طور به '' است:

                                                 
10 competency based 
11 role-based  
12 function-based 

 كمتر و بوده 1۲توانايی بر یمبتن شتریب ی(درس یهارنامه)ب

 باشد.می 12عملكرد بر یمبتن اي و 11نقش بر یمبتن

 كنندمی فعالیت هايیطیمح در معموالً HSE متخصصین

 ،یحقوق ،یاقتصاد ،یكيتكنولوژ عوامل آن در كه

 نيابنابر و بوده رییتغ حال در دائما یفرهنگ و یاجتماع

  دهیچیپ هايیمحیط چنین در فيوظا انجام

 (.33) ''بود خواهد

 چندين اجرای الزام مورد در مطالعات، از زيادی دادتع

 به یمنيا پرسنل ازین مانند دارند نظر اتفاق آموزشی برنامه

 از یریادگي ،صنعتی تیفعال نهیزم در یفن دانش داشتن

 در دانش داشتن ،(34) تئوری یریادگي یجا به اجرا طريق

 و ،یلیتحل یهامهارت ،(35) دستی نيیپا فرآيندهای مورد

 ،یفرد نیب روابط كه (32) یشخص یهایژگيو نیهمچن

 HSE متخصصان ند.كنیم لیتسه را یمیت كار و یهمكار

 عموماً هانآ انتصاب كه باشند داشته توجه نكته اين به ديبا

 ،اغلب و گرفته صورت HSE دانش فاقد افراد سوی از

 ند.كنیم استفاده هاآن هایفعالیت جينتا از HSE ریغ افراد

 قالب در ار یتيريمد ایهاستیس بتوانند ديبا هاآن بنابراين

 قالب در را حادثه یهاداده و كرده تفسیر HSE یهابرنامه

 كه كندیم بیان مطالعه يک كنند. بیان یتيريمد هایفعالیت

 یهاهفلسف رسدیم نظر به امروزی، عيسر اترییتغ دوره در

 و لیلتح و هيتجز بر كه فرآيندها در "كنترل و یفرمانده"

 راه نيبهتر به دنیرس جهت هاخطا و سعی اي و ینیبشیپ

 گردي ،هستند متكی ندآيفر کي منيا تيريمد یبرا حل

 ،HSE متخصص کي نقش نیستند. فرآيندها جوابگوی

 یهاحلراه تعیین و شناسايی ،رانيمد هایدغدغه شناخت

 كاربردی یهاحلراه بر دیكأت و هادغدغه اين برای مناسب

 يک اراست همین در باشد.می صرف لیتحل و هيتجز یبجا

 كارشناسی دانشجويان برای ساعته 3۲۲ آموزشی دوره
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 و گرديده ارائه (Delft)دلف  دانشگاه در HSE ارشد

 مواجهه برای دانشجويان سازیآماده را دوره اين از هدف

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

 یبرا HSE فراگیران یسازآماده منظور به که كندمی بیان

 از ديبا سيتدر شیوه ،ندهيآ یهاتيمأمور و نقش ايفای

 ساتجل ،یتعامل هایسبک سمت به محور یسخنران سبک

 ريسا و یمنيا متخصصان با گفتگو و بحث ،یعمل

 مطالعه اين در كند. حركت ،یآموزش یمشاركت یهاروش

 ديدگاه از یمنيا هایعملكرد ادراک كه گرددمی بیان

 نينابراب و ،بوده متفاوت یمنيا كارشناسان و یمنيا مدرسان

 دياب هاآن بین ادراكی فاصله كردن محدود یبرا هادانشگاه

 هایكانال جاديا یبرا را يیهاانجمن و هاوميسمپوز

 .(33) كنند ايجاد هادانشگاه و صنعت نیب یارتباط

 جياز نتا یمطالعات فوق كه بخش جيبا توجه به نتا

 تيا عناب نیچنباشند و هم یمنتشر شده م یعلم قاتیتحق

 مزمن از كار معموالً یناش یهایماریعوارض و ب نكهيبه ا

در دوره اشتغال بكار در  یممكن است حت بوده و بعضاً

ها آشكار سال( عوارض آن 3۲ یال 2۲) یصنعت طیمح

 ظاهر هایماریكار عالئم ب طیاز مح ردبا خروج فنشده و 

 تسيز طیسالمت و مح ،یمنيموضوع ا تیشوند، لذا اهم

شده،  ادي یهاسکياز ر یریشگیآشكار شده و جهت پ

فوق را  یهاسکيآموزش افراد متخصص كه بتوانند ر

 زین مناسب یكنترل یكارهانموده و راه یابيو ارز يیشناسا

 یشيآما یبررس رمهم د یهاتيدهند، از اولو شنهادیپ

 فهیظو نیباشد. با استناد به موارد فوق و همچنیكشور م

ت وزار ندهيبه عنوان نما یعلوم پزشك هایدانشگاه یذات

بهداشت در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص، 

آموزش مداوم، پژوهش، مشاوره و توسعه دانش سالمت 

 هدر محیط كار و زندگی ب سازینگر و نیز فرهنگجامعه

منظور صیانت نیروی انسانی، منابع مادی و معنوی كشور 

اصل  1و بند  3اصل  12در راستای تحقق هرچه بهتر بند 

و نیز  ۰5قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و ماده  43

قانون كار و همچنین دستیابی به اهداف  32ماده  1تبصره 

قشه جامع علمی سالمت و ن 14۲4انداز متعالی سند چشم

 كشوردر  HSEرشته  نیمتخصص تیضرورت ترب ور،كش

 رسد.یبه نظر م
 

 یريگجهينت

 در آن تكاملی سیر ،HSE رشته معرفی به مطالعه اين در

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

 اهمیت (،IMS) يكپارچه مديريت سیستم زيست، محیط

 تحصیالت مقطع در HSE متخصصین آكادمیک آموزش

 HSE متخصصین یآموزش یهامهارت نهايتاً و تكمیلی

 عتیصن فرآيندهای پیچیدگی به توجه با شد. پرداخته

 و دريايی، و اتمی صنايع و گاز و نفت صنايع ويژههب

 آموزش (،IMS) مديريتی هایسیستم شدن يكپارچه

 محیط و ایحرفه بهداشت ايمنی، متخصصین آكادمیک

 HSE نظیر ایرشته بین هایتخصص قالب در زيست

 لف،مخت مطالعات هایيافته به توجه با باشد.می ضروری

 شامل HSE متخصصین نیاز مورد هایمهارت ترينمهم

 با انطباق جهت استفاده مورد هایروش شناخت

 زيست، محیط و ايمنی بهداشت، مقررات و استانداردها

 ريسک، و خطر تحلیل و تجزيه جهت ابزار شناخت

 يادگیری ،HSE مديريت هایسیستم سازیپیاده و طراحی

 هایروش شناخت نهايتاً و افراد مديريت و ارتباط نحوه

 باشد.می بحران و اضطراری شرايط مديريت

 .تای نیسسسهؤمقاله تحت حمايت مالی سازمانی يا ماين 

 

 منافع تضاد

 افع توسط نويسندگان بیان چ گونه تعارض منیه

 .تنشده اس
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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. 
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