
HSEتصاویر نرم افزار شناسنامه 



فرم ورود به نرم افزار بر اساس سطح دسترسی



نل ، منو اطالعات پایه شامل مشخصات پیمانکار ، کارشناس ، پرس
است... پست های کاری ، مراکز تحت پوشش، انواع پرمیت و



کار در صفحه مشخصات پیمانکار امکان ثبت اطالعات پیمان
حوزه مربوطه قرار داده شده است



مت ثبت مشخصات پرسنل مرتبط با وضعیت ایمنی و سال
پرسنل و همچنین آموزشها و امکانات تحویلی به پرسنل



ها در بخش آموزش عالوه بر امکان ثبت نیاز سنجی دوره ها و آموزش
، برنامه ریزی آموزشی و همچنین درج نتایج آموزش به ثبت می

رسد



عریف در ثبت اطالعات نیاز سنجی که بر اساس پست کاری افراد ت
ه می گردد میزان آموزش و الزامات مربوط به آموزشهای مذکور طبق

بندی و به ثبت می رسد



ثبت اطالعات و مشخصات آموزشهای ارائه شده 



...فرمهای مربوط به ثبت حوادث فردی ، تصادفات ، حریق و



...فرمهای مربوط به ثبت حوادث فردی ، تصادفات ، حریق و



بر اساس HSEامکان ثبت رکوردهای مربوط به پایش سیستم 
فرمهای مربوطه در دهها فرم و چک لیست



ثبت اطالعات مشخصات کپسولهای اطفاء حریق



اء نمونه ای از چک لیست های پایش در خصوص کپسول اطف
حریق



نمونه ای از فرم اطالعات مورد پایش در خصوص خودروها



نمونه ای از چک لیست های پایش در خصوص خودروها



نمونه ای از چک لیست های پایش در خصوص خودروها



منو کارتابل کارشناس شامل گزارش موارد پیگیری ، بازدیدهای 
است... صورت گرفته ، امتیازات پیمانکار در بخشهای مختلف و



ت ، ارزیابی پیمانکاران در بخشهای مختلف مستند سازی ، آموزش ، بهداش
ر در قالب فرمها و چک لیستهای مربوطه در زی... ایمنی ، محیط زیست و

گروه این منو ثبت و ذخیره سازی می گردند



نمونه چک لیست ارزیابی پیمانکاران در بخش ایمنی 



ارزیابی ریسک های ایمنی و همچنین جنبه های زیست 
محیطی در این بخش ثبت و ضبط می گردد



نمونه فرم ثبت اطالعات مربوط به ارزیابی ریسک 



ش در منو گزارشات به صورت پارامتریک امکان دریافت گزار
وضعیت مورد نظر قابل دریافت می باشد



نمونه ای از فرم دریافت گزارش آموزش 


