
 عنوان :

بر هزینه انسانی  (EHS-MS)، بهداشت، ایمنی ارگونومی تیریمد ستمیس یساز ادهیپ ریتاث یابیدر ارز دیجد کردیرو کیارائه 

تحت  یداخل هیپروژه ها با استفاده از روش نرخ بازگشت سرما یسود آور زانیو م )حوادث ناشی از خطای انسانی( حوادث
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 چکیده:

 

امروزه با توسعه صنايع و پيشرفت روز افزون تكنولوژي، با عوارضي نظير اختالالت ارگونوميكي، حوادث ناشي از كار و بيماري هاي شغلي مقدمه: 

EHS-MS)) اشت و ايمنيارگونومي، بهد مواجه هستيم كه نياز به پياده سازي سيستم يكپارچه مديريت
1

در پروژه هاي مختلف را تبديل به  

سيستم نيازمند صرف هزينه و زمان است كه بعضي از مديران به دليل تمايل به  اين در حالي است كه پياده سازي اينامري ضروري كرده است. 

اين پايان نامه درصدد است تا با استفاده از ار نمي بندند. كاهش هزينه ها، از پياده سازي اين سيستم صرفنظر كرده و يا آن را به طور كامل به ك

روش نرخ بازگشت سرمايه داخلي كه از جذاب ترين روش هاي ارزيابي اقتصادي است، ميزان اقتصادي بودن سرمايه گذاري در پياده سازي 

 را محاسبه نمايد.  EHS-MSسيستم يكپارچه مديريت 

 

-EHSپياده سازي سيستم يكپارچه مديريت زينه هاي حوادث انساني و در ادامه ميزان سرمايه گذاري در در اين پايان نامه ابتدا هروش كار: 

MS  تخمين و محاسبه گرديد وهمچنين با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي ميزان بازگشت سرمايه محاسبه گشته و صحت نتايج با استفاده

-EHSسيستم يكپارچه مديريت مورد ازمون قرار گرفت در نهايت با تخمين مقادير جريان فرآيند مالي سرمايه گذاري در  RISK@از نرم افزار 

MS  به صورت اعداد فازي و با استفاده از روشIRR .اقتصادي بودن اين سرمايه گذاري را تحت محيط فازي ارزيابي نموديم ، 

 

درصد  41و  41به ترتيب برابر با  RISK@و نرم افزار  FIRRمطابق روش  IRRه دست آمده براي با توجه به اينكه كمترين مقدار بنتايج: 

مديريت درصد است بزرگتر هستند، پروژه پياده سازي سيستم يكپارچه  7است و هر دوي اين مقادير از بيشترين مقدار نرخ بازار كه برابر با 

EHS-MS اين پروژه تاكيد دارد. همچنين مطالعه موردي در نيروگاه برق نشان مي دهد كه  قطعا اقتصادي بوده و بر ضرورت پياده سازي

 يك ضرورت غير قابل انكار و سود ده مي باشد. EHS-MSسيستم يكپارچه مديريت استقرار  

 

توانايي بااليي در  RISK@و استفاده از منطق فازي و نرم افزار  IRRهمچنين  مطالعه حاضر به علت استفاده از روش بحث و نتیجه گیري: 

، )Zou, P, X, W. ) 7007مطالعه برخوردار است كه نسبت به  EHS-MSمديريت محاسبه دقيق سودآوري پياده سازي سيستم يكپارچه 

 Return on Investment كه از روش   Yingbin feng (2013)و  Evelyn-Ailin teo (2011)، مطالعاتAdam sun )7040(مطالعه 

(ROI) كرده بودند از توانايي تحليلي و دقت و صحت باالتري برخوردار است.استفاده 
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