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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "پژمان حق پناه آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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   به تقدیم   

   

 و بودند من راهنماي همواره که خود گرانمایه و محترم اساتید از که کند می حکم ادب

 دیباگران انتشارات در همکاران و مدیریت و بودند مشوقم که گرامی همکاران همچنین

  بنمایم را قدردانی و تشکر کمال

 نمودند تالش همواره که پدر بزرگوار روح و عزیز مادر به کنم می تقدیم را اثر این و

  گذارند جاي به فرزندان و خود از نکو نامی
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  مولف مقدمه

  

 زانمی افزایش همچنین و انحصاريغیر خدماتی و تولیدي هاي شرکت و ها سازمان پذیريرقابت به توجه با
 انتظارات افزایش همچنین و سو یک از قانونگذار نهادهاي و ها ارگان به عمومی خدمات بخش پاسخگویی

 اجتماعی پذیريمسئولیت افزایش باعث دیگر، سوي از کار محیط در ایمنی و سالمتی از اطمینان جهت کارکنان
 تمرکز فقط رویکرد تغییر با نیز برندها مقابل در یاجتماع انتظارات طرفی از و گردیده سرمایه صاحبان و مدیران

 به توجه با. است شده مواجه زیست محیط و انسانی منابع حفاظت نظیر اجتماعی تعهد رویکردهاي به کیفیت بر
 از استفاده ،ها سازمان و ها شرکت براي حوادث شبه و حوادث و زیستیمحیط رویدادهاي از ناشی هزینه افزایش

 از یکی راستا این در. است ناپذیراجتناب امري یافتهشدت تعهدات این مدیریت براي سیستمی ساختارهاي
 ایمنی، مدیریت راهنماي استاندارد گاز، و پتروشیمی نفت، صنعت در رایج هاي سیستم معتبرترین و ترین قدیمی

 سایر در العاده،فوق علمی رویکرد و اعتبار به توجه با اکنون که باشد می HSE-MS زیست محیط و بهداشت
 شهر مختلف مناطق هاي شهرداري شهري مدیریت در سیستم این استقرار به توان می که یافته راه نیز صنایع
 نفت، صنعت در پیمانکاران همکاري مهم الزامات از ییک عنوانبه استاندارد این همچین. کرد اشاره تهران

 استاندارد کنار بتواند که منبعی کمبود و موضوع اهمیت به توجه با ،لذا ؛شود می محسوب گاز و پتروشیمی
 و ضروري مهم، بسیار نکات استاندارد، متن متعهدانه ترجمه ضمن تا شد آن بر سعی باشد، کاربران راهنماي
 و کارایی بهبود جهت را شده کسب سیستم این ارزیابی و آموزش مشاوره، ها سال تجربه حسببر که ظریفی

  .دهم قرار حوزه این کارشناسان و مدیران ن،امدرس مشاوران، دانشجویان، اختیار در آن اجراي اثربخشی
 کتاب. باشد می HSE-MS استاندارد الزامات از یکهر در بخش سه شامل شماست روي پیش اکنون که کتابی
  .باشد می الزامات از یکهر با مرتبط پیشنهادي هاي توصیه و استاندارد ترجمه شامل
 منظور بدین و است گرامی مخاطب یاري مستلزم آن بهبود شک بدون و نبوده کاستی فاقد اثر این شک بدون

  .مهست معزیز دوست شما پیشنهادات و نکات پذیراي
  .زیست محیط و ایمنی سالمتی، به تعهد فرهنگ ارتقاي و زیستیمحیط رویدادهاي و حوادث کاهش آرزوي با
  

  پناهحق پژمان

30/08/1400  

  




