
 (HSEE ) دفتر امور ايمني، محيط زيست و انرژيمعرفي 

قانون برنامه  82و با توجه به آئين نامه اجرايي تبصره  1375به منظور دستيابي به جايگاه مناسب زيست محيطي همگام با توسعه صنعتي و معدني، از سال  

عالي وزارت تأسيس گرديد كه به عنوان محل تمركز فعاليت هاي زيست محيطي سوم توسعه، دفتر امور محيط زيست وزارت صنايع مستقيماً زير نظر مقام 

محيطي و  وزارتخانه، پيگيري امور مربوطه را عهده دار شد و با تعيين محورهاي فعاليت مرتبط با صنعت در وزارت صنايع، ساختار اساسي عملكرد زيست

اين بخش، ايجاد جايگاه كارشناسي در ادارات صنايع و معادن استان ها و ساير سازمان ها و از مهمترين اقدامات . توسعه پايدار وزارتخانه تعيين گرديد

شركت هاي تحت پوشش و يكنواخت سازي روند تدوين قوانين و مقررات زيست محيطي متناسب با توانايي هاي موجود در كشور، خواسته هاي 

  .اي صنعتي و معدني و زمينه سازي آموزش و اطالع رساني زيست محيطي مي باشدسازمان حفاظت محيط زيست و همچنين پتانسيل موجود در واحده

به دفتر امور ايمني، محيط زيست و  1392اين دفتر با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني و ايجاد چارت تشكيالتي جديد، از سال 

ايجاد و   اين دفتر به منظور. گسترش داده است (HSEE) اشت، ايمني، محيط زيست و انرژيانرژي تغيير يافته و فعاليت خود را در چهار حوزه بهد

در سطح وزارتخانه، سازمانهاي تابعه و استاني، فعاليت خود را در راستاي خط مشيء ابالغ شده از سوي مقام  HSEE توسعه يك نظام جامع و يكپارچه

در سازمانهاي تابعه و   (HSEE) ي تخصصي در چهار حوزه بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژيعالي وزارت و با بستر سازي الزم براي فعاليتها

  . آغاز نموده است و تالش مي كند كل سيستم را بسمت افزايش بهره وري، بهبود مستمر و توسعه پايدار هدايت نمايد HSEE استاني و ارائه طرح جامع

  انرژيشرح وظايف دفتر امور ايمني، محيط زيست و 
 
  .و برنامه هاي راهبردي وزارت  مشي  وزارت متناسب با خط HSEE  بازنگري و به روز رساني ساختار و محتواي چارت سازماني -1

 
  وعملكرد آن مطابق برنامه هاي مصوب در سازمانهاي تابعه و استاني بمنظور اطمينان از حسن HSEE پيگيري و نظارت بر ايجاد ساختار مناسب -2 

انرژي در واحدهاي صنعتي ، معدني   سالمت ، ايمني، محيط زيست و همچنين استفاده بهينه از منابع از مصوب مرتبط با حفاظت و صيانت اجراي الزامات
 .و تجاري

  
همگرايي و هم افزايي در فعاليتهاي تعامالت ،  عملياتي، تسريع در -منظور ايحاد ساختار نظامند فعاليتهاي مديريتيب HSEE تدوين طرح جامعتهيه و  -3

محيط زيست و انرژي  فرايندي،آتش نشاني،  حوزه هاي بهداشت صنعتي ،ايمني صنعتي و  محوله با رويكرد تخصصي، جلوگيري از تداخالت در امور
 .وزارتخانه HSEE سازمانهاي تابعه و استاني با ستاد بين

  
سالمت ، ايمني، محيط   ، سياستها و برنامه هاي مصوب مرتبط با حفاظت و صيانت از وتكل ها، پر مصوبات اطالع رساني در خصوص قوانين ، -4

سازمانهاي تابعه و استاني جهت ارائه روزآمد به سرمايه  ، معدن و تجارت در انرژي مرتبط با بخش صنعت   زيست و همچنين استفاده بهينه از منابع
 تي و معدني كشورگذاران ، پيمانكاران و مسئولين واحدهاي صنع

  
وزهاي همكاري با وزارتخانه ها و سازمانهاي قانوني و نظارتي ذيربط جهت تدوين دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با قوانين مصوب ح -5

 بهداشت شغلي،ايمني، محيط زيست و انرژي در بخش صنعت و معدن



  
در سطح ملي و طي ( واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني بر عملكرد بهداشت ، ايمني، محيط زيست و انرژي  ايجاد و راهبري سيستم ارزيابي و مميزي -6

   ي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتسه مقطع زمان
     

  HSEE سيستم مميزي عملكرد  (C.I)شناسايي و معرفي واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري برتر با كمك شاخص بهبود مستمر -7
  
از سازمانها و ) فصلي(در گزارشهاي دوره اي HSEE شاخص هاي عملكرد  بازنگري و اقدامات اصالحي بر سياستهاي ابالغ شده با كمك بازخورد -8

   شركتهاي تابعه
  
 .قبولشناسايي صنايع خارج از استانداردهاي زيست محيطي با اولويت كالن شهرها و پيگيري ، اصالح و تطبيق با استانداردهاي مورد  -9

      
 .مشاركت در جلسات هماهنگي بين بخشي و تدوين برنامه هاي پنجساله و لوايح مورد نياز حوزه بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي -10

      
بمنظور رفع مشكالت كالن بهداشت شاغلين ،ايمني، محيط زيست و انرژي بخش صنعت و معدن در   همكاري با دستگاهها و سازمانهاي ذيربط -11

 .چارچوب قوانين و مقررات مربوط

  
و موانع بهداشتي ،ايمني ، زيست محيطي و   در قالب پيشنهادات ستادي جهت رفع مشكالت) اجرايي -مهندسي(ئه راه حلهاي جامع اشناسايي و ار -12

 .ادي ذي ربط واحدهاي صنعتي و معدنيانرژي به مب

  
و تحقيق و تحليل در خصوص نحوه انتقال تجربيات بين المللي و روشها و ابزارهاي جديد در زمينه بهبود عملكرد بهداشت صنعتي، ايمني صنعتي  -13

 .فرايندي، آتش نشاني، محيط زيست و انرژي به سازمانهاي تابعه ، استاني، واحدهاي صنعتي و معدني

  
 فرايندي،آتش نشاني، و مراكز تحقيقاتي ملي و بين المللي فعال در بخش بهداشت صنعتي، ايمني صنعتي و  اتستفاده از تجارب دانشگاهها، موئسسا -14

  محيط زيست و انرژي در حوزه صنعت، معدن و تجارت

 
محيط زيست و انرژي بخش  فرايندي،آتش نشاني،  ي صنعتي وانجام طرحهاي مطالعاتي به منظور شناسايي مشكالت كالن بهداشت صنعتي ،ايمن -15

 .صنعت، معدن و تجارت ، برنامه ريزي جهت رفع مشكالت مزبور بر اساس نتايج مطالعات

  
 .با همكاري معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت HSEE رويكرد آموزش، ارتقاء سطح آگاهي و نگرش كارشناسان و مديران اجرايي ستادي با -16

      
بهداشت حرفه اي، ايمني، آتش نشاني،   مين تجهيزاتمراكز تأ تاييد صالحيت مراكز علمي، سازمانها و شركتهاي اندازه گيري، مشاور، پيمانكار و -17

عتي، زيست محيطي و انرژي و اطالع رساني ساليانه در خصوص مشخصات فني و تخصصي به سازمانهاي تابعه و استاني جهت ارائه به واحدهاي صن
 .معدني و تجاري كل كشور

  
فرايندي،آتش نشاني، محيط زيست و   ابالغ سياستهاي كالن، آموزشها و سمينارهاي علمي و كاربردي در حوزه بهداشت صنعتي ،ايمني صنعتي و -18

ان در رفع مسائل محيط زيست، انرژي بخش صنعت و معدن به منظور ترغيب مديران و كارشناسان صنايع و معادن جهت همكاري بيشتر و موثرتر آن
  بهداشت و ايمني



 
طراحي مكانيسمهاي تشويقي و تنبيهي جهت تسريع در روند اجرايي قوانين و مقررات بهداشت صنعتي، ايمني، محيط زيست و انرژي واحدهاي  -19

 صنعتي و معدني

  
متخصصين صنايع  بخش صنعت و معدن به منظور ترغيب مديران و  ابالغ سياستها كالن، سندهاي راهبردي و مديريت سيستم هاي مصرف انرژي در -20

   HSEEو معادن بمنظور مشاركت و همكاري موثرتر در رفع چالشهاي
 
با محوريت اقتصاد سنجي، بهينه سازي و مديريت مصرف و كارائي انرژي در  روز آمد نمودن فن آوري در فرايندهاي مختلف صنعتي و معدني -21

 .يمايي و ساختمانش –تاسيسات حرارتي

  
 .پيگيري انجام مميزي شاخص هاي انرژي با اولويت صنايع و معادن بزرگ و انرژي بر  -22

  
ديدگاه زيست محيطي و پيش بيني راهكارهاي ممكن  صنايع و معادن كشور از استفاده در كاركردي منابع انرژي مورد -بررسي مشخصات فني  -23

 (field study).استفاده از انرژي هاي مذكورجهت رفع آلودگي هاي ناشي از 

  
سازي  ، مدل با رويكرد كنترل آلودگي هاي هوا(Energy Saving) انجام طرحهاي مطالعاتي به منظور شناسايي مشكالت كالن بازيافت انرژي  -24

  ، تصفيه فاضالب و انرژي پسماندها

  
 CDM وري انرژي با استفاده از تسهيالته اي جديد بهرايجاد و راهبري سيستم پتانسيل سنجي انجام پروژه ه -25

 
كمك به توسعه فن آوري، توليد و كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در بخش صنعت و معدن بمنظور بهبود شرايط زيست محيطي، صرفه جويي در  -26

 .كاربرد انرژي هاي فسيلي و ارتقاء سالمت

  
واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري ونظارت بر روند بهبود مستمر شاخص هاي تخصصي مربوطه در  HSEE ساختار شناسنامه  تدوين و بازنگري  -27

  جهت رتبه بندي و شناسايي واحدها سازماني

  
  وزارت HSEE نقشه راه ارتقاء وضعيت  تدوين و بازنگري -28
  
  

  
  

  


