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 دامنه کاربرد سیستم:

ای  حرفه  سالمت  و  ایمنی  مدیریت  سیستم  الزامات  سند  این 

(OH&S)   را مشخص می کند و راهنمایی های الزم برای استفاده

از  جلوگیری  با  تا  میسازد  قادر  را  سازمانها  و  دهد  می  را  آن  از 

آسیب ها و بیماری های مربوط به کار و همچنین با بهبود فعال 

، مکان کاری سالم و ایمنی را برای خود فراهم    OH&Sعملکرد  

، ق کنند.  که  سازمانی  هر  برای  سند  سیستم  این  یک  دارد  صد 

( را به منظور بهبود  OH&Sمدیریت ایمنی و سالمت حرفه ای )

ایمنی و بهداشت حرفه ای، حذف خطرات و به حداقل رساندن  

)از جمله ناکارآمدی های سیستم(، منتفع    OH&Sریسک های  

و تصحیح عدم انطباق    OH&S شدن و بهره گیری از فرصتهای

ت هایش ایجاد، پیاده سازی و  های سیستم مدیریت مرتبط با فعالی

 حفظ کند.

 

 تهیه و تدوین :

 مشاوران مدیریت مدیرفا                               
 مترجم: 

ماه سال یک هزار  آبان تیم مدیرفا                              

 و چهارصد خورشیدی 
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 گفتار پیش

ISO   ساازمان بین المللی اساتاندارد ساازی( یک فدراسایون جهانی از نهاد های اساتاندارد ملی )نهاد های ع او(ISO  )

شاود. هر ع اوحد دارد در انجام می ISOاسات. کار تهیه اساتاندارد های بین المللی، معموال توساط کمیته های فنی 

موضاوعی که به آن عالقه دارد و برای آن کمیته فنی تشاکیل شاده اسات، نمایندگی داشاته باشاد. ساازمان های بین  

  انطباق، سازمان جهانی استانداردسازی   ارزیابی  زمینه  در  المللی، دولتی و غیر دولتی هم در این کار شرکت می نمایند.

(ISO)  الکتروتکنیک  المللی بین  کمیسایون  و  (IEC  )مشاتر  اساناد ISO / IEC  کمیته مدیریت  تحت  را  ISO 

   .کنند می  تهیه(  ISO / CASCO) انطباق در ارزیابی

 های  بخشانامه در ،  اسات تعیین شاده  آن بیشاتر نگهداری برای که آن هایی  و ساند این  تهیه برای اساتفاده شاده رویه های

ISO / IEC ، شااده داده شاار  1 بخش  ( اسااتISO/IEC Directives, Part 1).   به خصااوب به معیار های

 قوانین با مطابد   سااند این  مورد نیاز اساات، باید توجه داشاات. ISOمختلف تصااویب که برای انوام مختلفی از اسااناد  

( ISO/IEC Directives, Part 2اسااات. ) شاااده  تهیاه 2 قسااامات ، ISO / IEC های  بخشاااناامه ویرایشااای

(www.iso.org/directives    )را ببینید 

می باشااد.    اخترام ثبت حقوق موضااوم سااند، در رابطه با این عناصاار از برخی که  شااود می جلب امکان این به توجه

ISO هرگونه  جزئیات .داشااات  نخواهد  اخترام ثبت حقوق  کلیه یا یک هر  شاااناساااایی  قبال  در  مسااایولیتی هیچگونه 

  اخترام   ثبت های  اعالمیه ISO  فهرساات در یا/    و معرفی در سااند  تهیه  هنگام  شااناسااایی شااده در  اخترام ثبت حقوق

 را ببینید (   www.iso.org/patentsداشت. )  خواهد  وجود شده دریافت

 .نیست ای تأییدیه و شود می ارائه کاربران سهولت برای که است  اطالعاتی ، سند این در  استفاده مورد تجاری نام هر

 ارزیابی به مربوط  ISOمفهوم عبارات و اصااطالحات خاب  ،  اسااتانداردها  داوطلبانه ماهیت مورد  در  توضاایح  برای

  تجارت  فنی  موانع در  (WTO)  جهانی  تجارت ساازمان  اصاول به  ISO  پایبندی مورد  در  اطالعاتی  همچنین و انطباق

(TBT  )به این URL  کنید :  مراجعهwww.iso.org/iso/foreword.html  

 IEC و  ISO ملی  ارگانهای به  دادن رأی  برای  و شده تهیه  ISO  (CASCO) انطباق ارزیابی  کمیته  توسط  سند  این

 .است شده تأیید سازمان دو هر توسط و به گردش درآمده

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
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 معرفی 

 : استفاده شده است ذیل  یکالم عباراتسند ، از  نیدر ا

 است. الزام کینشان دهنده  "( shall) دیبا " -

 دهد. یرا نشان م هی توص کی "( shouldبایستی ) " -

 نشانگر مجوز است. "( may) ممکن است " -

 است. ییتوانا کی ایاحتمال   کینشان دهنده  "(  can) تواند یم " -

 (ISO/IEC Directives, Part 2) افتی 2، بخش  ISO / IEC یتوان در بخشنامه ها یرا م  شتری ب  اتی جزئ
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 مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ای  یبرا یالزامات عموم

  دامنه کاربرد -1

ین اساتاندارد بین المللی الزاماتی را برای سایساتم مدیریت زیسات محیطی مشاخص می کند که یک ساازمان می تواند  ا

ارتقای عملکرد زیسات محیطی اش اساتفاده کند .هدف این اسات که ساازمان هایی از این اساتاندارد بین  از آن برای  

المللی اساتفاده کنند که به دنبال مدیریت مسایولیتهای زیسات محیطی شاان به صاورت سایساتماتیک هساتند که به ارکان 

 .زیست محیطی توسعه پایدار کمک می کند

زمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد  این استاندارد بین المللی به سا

که فراهم کننده ارزش برای محیط زیسات ، ساازمان و طرف های ذی نفع می باشاد .نتایج مورد نظر سایساتم مدیریت  

  :زیست محیطی ، سازگار با خط مشی زیست محیطی سازمان شامل موارد زیر می باشند

 به تطابد انجام تعهدات   ✓

 ارتقای عملکرد زیست محیطی ✓

 دستیابی به اهداف زیست محیطی ✓

 : الزامات قانونی و مقرراتی میتواند به صورت الزامات حقوقی بیان شود.2یادآوری  

نظر از اندازه ، نوم و ماهیت قابل کاربرد است و به جنبه های زیست   این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرف

محیطی ، فعالیتها، محصوالت و خدمات سازمان اعمال می گردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر گرفتن 

 چرخه حیات بر آنها کنترل یا نفوذ داشته باشد.

این اساتاندارد بین المللی را می  .این اساتاندارد بین المللی ضاوابط عملکردی زیسات محیطی خاب را بیان نمی کند 

ه صاورت کلی یا بخشای برای بهبود سایساتماتیک مدیریت زیسات محیطی به کار برد. البته ادعای انطباق با این توان ب

اساتاندارد بین المللی قابل قبول نیسات مگر تا زمانی که تمام الزامات آن در سایساتم مدیریت زیسات محیطی ساازمان به 

 .کار گرفته شده اند و بدون استثنایی برآورده شده اند
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 راجع الزامی   م -2

 مراجع الزامی وجود ندارند

 ف یاصطالحات و تعار -3

 سازمان  3.1

منظور   به  ارتباطات  و  اختیارات  به خود،  مسیولیتهای مختص  و  دارای وظایف  است که  افراد  از  یا گروهی  شخص 

 دستیابی به اهدافش است.  

دی، مؤسسه خیریه و هرگونه تشکیالتی : مفهوم سازمان دربرگیرندۀ شرکت، اتحادیه، شراکت، واحد اقتصا1توضیح

 چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی می شود اما محدود به این موارد نمیشود. 

که  ISO:این مفهوم شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول و تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت2توضیح 

 مشخص شده است می باشد.  1بخش   ISO/IECدر ضمیمه بخشنامه های 

 

 طرف ذینفع 3.2

شخص یا سازمانی است که میتواند یک تصمیم یا یک فعالیت را تحت تأثیر قرار دهد، یا تحت تأثیر یک تصمیم یا 

:این مفهوم شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول و تعاریف اصلی برای استانداردهای   1یک فعالیت قرار گیرد.  توضیح

 می باشد.  ISOیتسیستم مدیر

 کارگر)کارکنان(   3.3

 شخصی که کار یا فعالیتهای مرتبط با کارِ تحت کنترل سازمان را انجام میدهد. 
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: اشخاصی که کار یا فعالیت های مرتبط با کار تحت مقررات و تدابیر مختلف را انجام می دهند و مبنای  1توضیح

 پرداخت به آنها به صورت منظم یا موقت، متناوب )نوبتی( یا فصلی، تصادفی یا به صورت پاره وقت است.  

 رایی می شوند. : کارگران شامل مدیریت ارشد )عالی( و اشخاب اجرایی و غیراج2توضیح

: کار یا فعالیت  های مرتبط با کار که تحت کنترل سازمان انجام می شوند ممکن است توسط کارگرانی که 3توضیح

توسط سازمان استخدام شده اند )بکار گرفته شده اند(، کارگران تأمین کنندگان خارجی، پیمانکاران، افراد، کارگرانِ 

اشخاب تا آن میدان که سازمان کنترل کار یا فعالیت های مرتنط با کار آنها   آژانس ها و نمایندگی ها و توسط سایر

 را در اختیار دارد انجام می گیرد.

 مشارکت  3.4  

 به معنای مشارکت در تصمیم گیری میباشد.

 :مشارکت یعنی درگیر شدن و مشارکت کمیته های ایمنی و بهداشت و نمایندگان کارگران 1توضیح

 مشاوره  3.5

 عنای دریافت نقطه نظرات پیش از تصمیم گیری میباشد. به م 

 توضیح :مشاوره شامل  بکار گرفتن کمیته های بهداشت و ایمنی و نمایندگان کارگران )در صورت وجود( می باشد.  

 محل کار 3.6

 محل کار، مکانی تحت کنترل سازمان که شخص به منظور اهداف کاری به آنجا میرود. 

به میزان کنترل بر محل کار   OH&Sتحت کنترل سیستم مدیریت    :مسیولیت های  1توضیح سازمان برای محل کار، 

 بستگی دارد. 
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 پیمانکار 3.7 

 سازمان خارجی )بیرونی( که بر طبد شرایط، ضوابط و مشخصات پذیرفته شده، خدماتی را به سازمان ارائه می دهد. 

 ساز و غیره باشد.  : خدمات ممکن است دربرگیرندۀ فعالیت های ساخت و1توضیح

 الزامات و مقررات   3.8

 نیازها یا انتظاراتی که بصورت اجباری و یا ضمنی )کلی( بیان شده است.  

در عبارت باال به معنای فعالیتهایی است که به طور معمول برای سازمان و اع ای مرتبط با   "ضمنی )کلی(":  1توضیح

 وجود دارد.                                                             آن میباشد که انتظارات با توجه به آن بصورت ضمنی

 یک شرط یا الزام خاب به این صورت است که به صورت اطالعات مستندی ذکر و بیان می شود. : 2توضیح

مدیریت : الزامات یا مقررات، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم  3توضیح

ISO  که در ضمیمه بخشنامه هایISO/IEC   مشخص شده است،می باشد.  1بخش 

 الزاماتِ قانونی و سایر مقررات و الزامات  3.9

الزامات قانونی، الزامات و شرایطی است که یک سازمان باید آنها را رعایت کند. سایر مقررات و الزامات نیز آنهایی  

 هستند که یک سازمان باید انتخاب کند که با آنها مطابد و همراستا باشد و آنها را رعایت کند.  

 مرتبط هستند.  OH&Sسیستم مدیریت الزامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الزامات، با : 1توضیح 

دربرگیرندۀ شرایطی می شوند که در توافقنامه های    "الزامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الزامات  ":  2توضیح 

 جمعی هستند. 

:الزامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الزامات دربرگیرندۀ آن دسته از الزامات و مقرراتی می شوند که   3توضیح

اشخاصی که مطابد با قوانین، مقررات و توافقنامه های جمعی، به عنوان نمایندگان کارگران هستند را شناسایی می 

 کنند. 
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 سیستم مدیریت  3.10

از مجموعه ای از مؤلفه های یک سازمان که وابسته به هم هستند و با یکدیگر تعامل  سیستم مدیریت عبارت است  

 دارند و هدفش ایجاد خط مشی ها )سیاستها(، اهداف و فرآیندها به منظور دستیابی به اهداف سازمان است.  

 :یک سیستم مدیریت می تواند به یک یا چند رشته )اصل ( رسیدگی کند.  1توضیح

های این سیستم شامل ساختار سازمان، نقش ها و مسیولیت ها، برنامه ریزی، عملیات، ارزیابی و بهبود   :مؤلفه  2توضیح

 عملکرد است.  

: حیطۀ سیستم مدیریت ممکن است دربرگیرندۀ کل سازمان، وظایف و عملکردهای مشخص و تعیین شدۀ 3توضیح

 ملکردها در گروهی از سازمان ها باشد.  سازمان، بخش های مشخص و تعیین شدۀ سازمان یا بیشتر وظایف و ع

:سیستم مدیریت، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت   1توضیح

ISOکه در ضمیمه بخشنامه هایISO/IEC     نیز به منظور واضح سازی   2، مشخص شده است ، می باشد. توضیح1بخش

 ر یک سیستم مدیریت، اصال  شده است.  برخی از مؤلفه های گسترده ت

 سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی 3.11  

  OH&Sسیستم مدیریت

مورد استفاده قرار می  OH&Sسیستم مدیریت یا بخشی از یک سیستم مدیریت است که به منظور دستیابی به خط مشی

 گیرد.  

جلوگیری از آسیب و بیماری برای کارکنان و فراهم کردن : نتایج در نظر گرفته شده از سیستم مدیریت برای  1توضیح

 ایمنی و محل کار امن و سالمت میباشد. 

 دارای معنای یکسانی هستند. " " OSHو سالمت و ایمنی شغلی  "  OH&Sایمنی و سالمت شغلی  ": اصطالحات  2توضیح
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 مدیریت عالی )مدیریت ارشد(   3.12  

 سطو ، یک سازمان را مدیریت و کنترل میکنند.  شخص یا گروهی از افراد که در باالترین 

:مدیریت عالی دارای قدرت تفویض و اختیار است و منابعی را برای سازمان فراهم می کند و مسیولیت نهایی   1توضیح

 را نیز بر عهده دارد.   OH&Sبرای سیستم مدیریت 

، آنگاه مدیریت عالی به آن دسته از در صورتی که حیطۀ سیستم مدیریت تنها بخشی از یک سازمان را پوشش دهد

 افرادی مراجعه می کند که آن بخش از سازمان را مدیریت و کنترل میکنند.

: مدیریت عالی، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت   2توضیح

ISOکه در ضمیمه بخشنامه هایISO/IEC     نیز به منظور واضح سازی   2ی باشد. توضیح، مشخص شده است ، م 1بخش

 اصال  شده است.  OH&S مسیولیت مدیریت عالی در ارتباط با یک سیستم مدیریت 

 اثربخشی   3.13

 به میزان دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و تحقد یافتۀ فعالیت های برنامه ریزی گفته میشود.  

که  ISOمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت  : اثربخشی، شکل دهندۀ یکی از شرایط مع  1توضیح

 ، مشخص شده است ، می باشد. 1بخش   ISO/IECدر ضمیمه بخشنامه های

 خط مشی 3.14

 اهداف و مقاصد و مسیر یک سازمان که به صورت رسمی توسط مدیریت عالی آن سازمان بیان می شود. 

که     ISOشرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت: خط مشی، شکل دهندۀ یکی از  1توضیح

 مشخص شده است ،می باشد.    1بخش  ISO/IECدر ضمیمه  بخشنامه های 

 خط مشی ایمنی و سالمت شغلی  3.15

 OH&Sخط مشی
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ای کاری سالم و  به معنای سیاست جلوگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار برای کارگران و ارائه مکانه 

 ایمن میباشد. 

 هدف 3.16

 هدف، نتیجه ای برای دست یافتن میباشد. 

 یک هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.  :1توضیح

: اهداف می توانند با اصول مختلفی )همچون اهداف مالی، بهداشتی و سالمتی، ایمنی، و زیست محیطی (   2توضیح

ین اهداف می توانند در سطو  مختلفی بکار گرفته شوند )از قبیل استراتژیک، سطح سازمان، در ارتباط باشند. همچن 

 پروژه، محصول و فرآیند(.

: یک هدف می تواند به شیوه های مختلفی بیان شود، مثال به عنوان یک پیامد مورد نظر، یک هدف، یک   3توضیح

 دیگری با معانی مشابه )مثال مقصود، هدف، منظور(. یا با استفاده از عبارات  OH&Sمعیار عملیاتی یا یک هدف

که در    ISOهدف، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت :1توضیح

 " OH&Sهدف  "که به عنوان اصطال   4مشخص شده است می باشد.توضیح  1بخش     ISO/IECضمیمه بخشنامه های

 تعریف شده است. 3.17صورت مجرا و جداگانه در بخش حذف شده است،به 

 هدف ایمنی و سالمت شغلی 3.17

ندوین و طراحی می  OH&Sهدفی که توسط سازمان و به منظور دستیابی به نتایج خاب و معین مطابد با خط مشی  

 شود. 

 آسیب و بیماری  3.18

 ص میباشد. به معنای تأثیر زیانآور بر وضعیت فیزیکی، ذهنی و عاطفی یک شخ

 :این اثرات زیان آور شامل آسیب حرفه ای )شغلی(، بیماری و مرگ می شود.   1توضیح
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بر وجود آسیب یا بیماری، چه به صورت تک چه ترکیبی از هر دو داللت   "آسیب وبیماری  ":اصطال     2توضیح 

 دارد. 

                                                      

 خطر  3.19

 با پتانسیل ایجاد آسیب و بیماری میباشد. منبعی 

: خطرات می توانند شامل منابعی با پتانسیل ایجاد وضعیت های خطرنا  یا آسیب زا ، یا شرایطی که در 1توضیح

 معرض آن پتانسیل آسیب و بیماری موجود است، باشد. 

 ریسک   3.21  

 به معنای تأثیر عدم قطعیت است

 : یک تأثیر، انحراف از چیز مورد انتظار )مثبت یا منفی( است. 1توضیح

:عدم قطعیت ، حالت ناکارآمدی )حتی جزئی( اطالعات مرتبط با در  یا شناخت یک رویداد، پیامدآن یا 2توضیح

 احتمال وقوم آن است. 

 ا ترکیبی از اینها شناخته می شود. : اغلب اوقات ریسک به واسطۀ رویدادهای بالقوه و پیامدهای ناشی از آن ی  3توضیح

: اغلب اوقات ریسک با توجه به ترکیبی از پیامدهای یک رویداد )از جمله تغییرات در اوضام و شرایط(، و  4توضیح

 احتمال وقوم یک رویداد بیان می شود.  

اصطال     5توضیح که  جا  هر  سند،  این  ها":در  فرصت  و  م  "ریسک  به  گیرد،  می  قرار  استفاده  عنای  مورد 

 و سایر ریسک ها و فرصت ها برای سیستم مدیریت است.     OH&Sو فرصت های   OH&Sریسکهای

که در   ISO: ریسک، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت6توضیح

های بخشنامه  باشد.توضیح  1بخش     ISO/IECضمیمه  می  است  شده  ساختن   5مشخص  روشن  منظور  به  نیز 

 برای استفاده در این سند افزوده شده است."ریسک ها و فرصت ها"اصطال 
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 ایمنی و سالمت شغلی  3.21

 OH&Sریسک

معرض    در  یا  کار  با  مرتبط  رویداد خطرنا ِ  وقوم یک  احتمال  ترکیب  معنای  به  شغلی  و سالمت  ایمنی  ریسک 

قرار گرفتن و شدت آسیب و بیماری که می تواند توسط رخ دادن و یا در معرض آنها قرار گرفتن ایجاد    خطرات

 شود، میباشد. 

  

 فرصت ایمنی و سالمت شغلی3.22 

فرصت ایمنی و سالمت شغلی به معنای اوضام و شرایط یا مجموعه ای از اوضام و شرایطی است که می تواند منجر 

 شود.    OH&Sبه بهبود عملکرد  

 صالحیت و شایستگی 3.23 

 صالحیت به معنای توانایی بکارگیری دانش و مهارت ها برای دستیابی به نتایج مورد نظر است.  

یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم  1توضیح : صالحیت و شایستگی، شکل  دهندۀ یکی از شرایط معمول 

 مشخص شده است می باشد.  1بخش    ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های ISOمدیریت

 اطالعات مستند 3.24

 اطالعات باید توسط سازمان، کنترل و حفظ شود.

 : اطالعات مستند می توانند در هر شکلی، از هر رسانهای و از هر منبعی باشند. 1توضیح 

 : اطالعات و مستندات می توانند نشان دهندۀ این موارد باشند:  2توضیح

 ل فرآیندهای مرتبط است.  سیستم مدیریت که شام 
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 اطالعات ایجاد شده به منظور انجام عملیات و فعالیت های سازمان.   

 شواهدی از نتایج دست یافته. 

  ISOاطالعات مستند، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت   3توضیح

 مشخص شده است می باشد.  1بخش    ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های

 فرآیند 3.25

مجموعه ای از فعالیت هایی که وابسته به هم هستند و با یکدیگر تعام  دارند و ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می 

 کنند.  

که در   ISOانداردهای سیستم مدیریت: فرایند، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای است 1توضیح

 مشخص شده است می باشد. 1بخش   ISO/IECضمیمه بخشنامه های

 رویه )شیوه( 3.26

به معنای شیوه ای خاب برای انجام یک فعالیت یا یک فرآیند است.    

: رویه ها ممکن است مستند شده یا مستند نشده باشند.  1توضیح  

 عملکرد 3.27

 به معنای نتیجۀ قابل  اندازه گیری )قابل سنجش( است. 

:عملکرد می تواند هم به یافته های کمی و هم یافته های کیفی ارتباط داده شود. نتایج نیز می توانند توسط   1توضیح

 ورد ارزیابی قرار گیرند.  روش های کمی و کیفی، تعیین و م

عملکرد می تواند به مدیریت فعالیت ها، فرآیندها، محصوالت )و همچنین خدمات(، سیستم ها یا سازمان  :  2توضیح

 ها مرتبط شود. 
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که   ISO:عملکرد، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت  3توضیح

نیز به منظور روشن ساختن انوام روش    1مشخص شده است می باشد.توضیح  1بخش     ISO/IECایدر ضمیمه بخشنامه ه

 هایی که ممکن است برای تعیین و ارزیابی نتایج مورد استفاده قرارگیرند اصال  شده است.

 عملکرد ایمنی و سالمت شغلی 3.28

 OH&Sعملکرد 

شی جلوگیری از آسیب و بیماری برای کارگران و فراهم عملکرد ایمنی و سالمت شغلی یعنی عملکرد مرتبط با اثربخ

 کردن محل  های کار ایمن و بهداشتی )سالم(. 

 برون سپاری 3.29

 انجام تمهیداتی برای اینکه سازمان انجام بخشی از وظایف یا فرآیندهای خود را به بیرون از سازمان بسپارد. 

از     1توضیح خارج  )بیرونی(،  خارجی  سازمان  یا :یک  وظایف  اگرچه  است،  مدیریت  سیستم  قلمروی  و  حیطه 

 فرآیندهای برون سپاری شده در این حیطه قرار دارند.

: عملکرد می تواند به مدیریت فعالیت ها، فرآیندها، محصوالت )و همچنین خدمات(، سیستم ها یا سازمان   2توضیح

 ها مرتبط شود. 

 ISOمعمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت:برون سپاری ، شکل دهندۀ یکی از شرایط    3توضیح

 مشخص شده است می باشد.1بخش    ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های

 پایش)کنترل و نظارت(  3.30

 پایش به معنای تعیین وضعیت یک سیستم، فرآیند یا یک فعالیت است.    

 ل، نظارت، یا مشاهدۀ انتقادی باشد. : به منظور تعیین وضعیت، ممکن است نیاز به کنتر 1توضیح

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 گروه مهندسین مشاورنور

Page | 19 

سیستم   :2توضیح استانداردهای  برای  اصلی  تعاریف  یا  معمول  شرایط  از  یکی  دهندۀ  شکل   ، نظارت  و  کنترل 

 مشخص شده است می باشد.1بخش    ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های ISOمدیریت

 پایش و اندازه گیری 3.31

 فرآیندی برای تعیین یک ارزش است.  

: سنجش و اندازه گیری، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم   1توضیح

 مشخص شده است می باشد.1بخش    ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های ISOمدیریت

 ممیزی3.32 

آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت عینی و همچنین فرآیندی سیستماتیک، مستقل  و مستند برای بدست  

 تعیین میزان رعایت کردن معیار ممیزی.

: ممیزی می تواند یک ممیزی داخلی )اول شخص( یا خارجی )دوم شخص یا شخص ثالث( باشد،    1توضیح

 همچنین می تواند ممیزی ترکیبی )ترکیبی از دو یا چند رشته یا اصل ( باشد. 

 : ممیزی داخلی توسط خود سازمان یا توسط یک طرف خارجی از طرف سازمان انجام می گیرد.   2توضیح

 تعریف شده است.ISO 19011در "معیار ممیزی"و "شواهد ممیزی": 3توضیح

که   ISO: ممیزی، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت 3توضیح

 مشخص شده است می باشد.1بخش   ISO/IECامه هایدر ضمیمه  بخشن 

 انطباق 3.33

 رعایت یک الزام یا شرط را انطباق میگویند. 

که در   ISO: انطباق، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت1توضیح

 مشخص شده است می باشد. 1بخش   ISO/IECضمیمه بخشنامه های
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 م انطباق عد 3.34

 عدم رعایت یک الزام یا شرط را عدم انطباق میگویند.  

که یک سازمان برای خودش  OH&S:عدم انطباق، مربوط به الزامات این سند و الزامات اضافی سیستم مدیریت1توضیح

 ایجاد می کند، میباشد. 

 ISOاستانداردهای سیستم مدیریت: عدم انطباق، شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای    2توضیح

به منظور واضح و روشن ساختن   1مشخص شده است می باشد.توضیح1بخش     ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های

افزوده   OH&S ارتباط عدم انطباق ها با الزامات و شرایط این سند و الزامات و شرایط خود سازمان برای سیستم مدیریت

 شده است.

 رویداد 3.35

 اتفاق ناشی از کار یا در جریان کار که موجب آسیب یا بیماری شود یا اینکه بتواند موجب آسیب یا بیماری شود. 

شناخته و نامیده    "تصادف":اتفاقی که در آن آسیب یا بیماری به وجود می آید گاهی اوقات به عنوان یک  1توضیح

 می شود. 

رخ نداده است، اما پتانسیل  وقوم آن وجود دارد به نام رویداد به : :رویدادی که در آن هیچ آسیب و بیماری  2توضیح

 خیر گذشته شناخته میشود. 

: اگرچه یک یا چند عدم انطباق مربوط به یک رویداد می تواند وجود داشته باشد، با این حال یک حادثه یا 3توضیح

 ارد.تصادف می تواند در جایی روی دهد که هیچ گونه عدم انطباقی نیز وجود ند

 اقدام اصالحی  3.36

 اقدامی برای حذف علت یا علل یک عدم انطباق یا یک رویداد و جلوگیری از روی دادن مجدد آنها.   

استانداردهای سیستم مدیریت  1توضیح برای  تعاریف اصلی  یا  از شرایط معمول  :اقدام اصالحی، شکل دهندۀ یکی 

ISO که در ضمیمه  بخشنامه هایISO/IEC می باشد.  مشخص شده است ، 
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 بهبود مستمر3.37

 فعالیتی برای تقویت عملکرد میباشد.  

به منظور دستیابی به بهبود و پیشرفت در عملکرد   OH&S: تقویت عملکرد مرتبط با استفاده از سیستم مدیریت  1توضیح

 میباشد.   OH&S، مطابد با خط مشی و اهدافOH&Sکلی

این یک فعالیت نیازی ندارد که در تمامی حوزه ها بطور همزمان روی  : مستمر به معنی پیوسته نیست، بنابر  2توضیح

 دهد. 

  ISO: بهبود مستمر شکل دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت  3توضیح

ساختن  ، به منظور واضح و روشن  1مشخص شده است، می باشد. توضیح  1بخش  ISO/IECکه در ضمیمه  بخشنامه های

مدیریت  "عملکرد"معنای زمینۀ سیستم  توضیح  OH&S در  و  است  معنای   2افزوده شده  منظور روشن ساختن  به  نیز 

 افزوده شده است. "مستمر"

 . زمینه فعالیت و بافت سازمان4

 درک سازمان و زمینۀ فعالیت آن  4.1

ارتباط هستند و بر با هدفش در  باید موضوعات داخلی و خارجی را که  نتایج موردنظر   سازمان  به  توانایی دستیابی 

 تأثیر می گذارند، شناسایی کند. OH&Sسیستم مدیریت 

 درک نیازها و انتظارات کارگران و سایر طرف های ذینفع   4.2  

 سازمان باید موراد زیر را تعیین و شناسایی کند: 

 ر ارتباط هستند. دOH&Sسایر طرف های ذینفع عالوه بر کارگرانی)کارکنان( که با سیستم مدیریت 

 نیازها و انتظارات مرتبطِ )یعنی الزامات و شرایط( کارگران و سایر طرف های ذینفع.  
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و اینکه کدامیک از این نیازها و انتظارات، الزامات و شرایط قانونی و کدامیک جزء سایر مقررات هستند یا می توانند  

 باشند. 

 OH&Sتعیین دامنه سیستم مدیریت   4.3

را برای پیاده سازی تعیین کند. هنگام تعیین این حوزه و     OH&Sسازمان باید حدود و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت

 قلمرو، سازمان باید: 

 را در نظر بگیرد   4.1موضوعات و مسائل  داخلی و خارجی ذکر شده در 

 مدنظر داشته باشد.  را  4.2الزامات و شرایط ذکر شده در

 فعالیت های برنامه ریزی شده یا انجام شدۀ مرتبط با کار را نیز مورد توجه قرار دهد. 

                                                            

ها، محصوالت و خدماتی باشد که تحت کنترل یا نفوذ  Sهمچنین باید دربرگیرندۀ فعالیت  OH&Sسیستم مدیریت   

 سازمان تأثیر بگذارند.  OH&Sسازمان هستند و می توانند بر عملکرد 

 این قلمرو و محدوده باید به صورت اطالعات مستند در دسترس باشد.  

 OH&Sسیستم مدیریت  4.4

مدیریت   سیستم  باید  که   OH&Sسازمان  بخشد  بهبود  مداوم  به صورت  و  سازی، حفظ  پیاده  ایجاد،  ای  گونه  به  را 

 آیندهای مورد نیاز و تعامالت آنها مطابد با الزامات و شرایط ذکر شده در این سند باشد.دربرگیرندۀ فر

 رهبری و مشارکت کارگران )کارکنان( 5

 رهبری و تعهد 5.1  

شر  و توضیح دهد. این کار باید از طُرق زیر     OH&Sمدیریت عالی باید رهبری و تعهد را با توجه به سیستم مدیریت

 انجام گیرد: 
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با کار و همچنین فراهم کردن  ق  بیماریهای مرتبط  بول مسیولیت و پاسخگویی کلی برای جلوگیری از آسیب ها و 

 محیط کاری و فعالیت های ایمن و سالم.

اینکه خط مشیِ   از  با OH&Sاطمینان یافتن  با مسیر استراتژیک سازمان   OH&S و اهداف مرتبط  ایجاد شده و مطابد 

 هستند.

 با فرآیندهای کسب و کار سازمان.  OH&Sالزامات و شرایط سیستم مدیریت اطمینان از ادغام

 دسترس باشند.    OH&Sاطمینان از اینکه منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود سیستم مدیریت 

                                                            OH&S و تطبید با الزامات و شرایط سیستم مدیریتِ  OH&Sبیان اهمیت مدیریت مؤثرِ  

   

 به نتایج مورد نظر دست می یابد. OH&Sاطمینان از اینکه سیستم مدیریت

   OH&Sراهنمایی و حمایت از افراد برای کمک به اثربخشی سیستم مدیریت 

 اطمینان از ارتقا و بهبود مستمر.  

حمایت از سایر نقش های مدیریتی مرتبط به منظور شر  و توضیح رهبری آنها، به گونه ای که برای سایر حوزه های  

 مسیولیت نیز قابل اجرا و کاربردی باشند. 

حمایت و پشتیبانی   OH&Sتوسعه، هدایت و ارتقای یک فرهنگ در سازمان که از پیامدهای مورد انتظار سیستم مدیریت

 کند.  

 حفاظت از کارگران )کارکنان( در موارد انتقام جویی هنگام گزارش رویدادها، خطرات، ریسک ها و فرصت ها.  

 اطمینان از اینکه سازمان فرآیندی را برای مشاوره و مشارکت کارگران، ایجاد و پیاده سازی کند. 

 ته های ایمنی و بهداشت )سالمت(. حمایت و پشتیبانی از ایجاد و عملکرد درست کمی 

در این سند می تواند تا حد زیادی به منظور معنا دادن به آن دسته از فعالیت هایی  "کسب و کار  "توضیح: اشاره به    

 تعبیر و تفسیر شود که هستۀ اصلی اهداف مربوط به موجودیت سازمان هستند 
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 OH&Sخط مشیِ 5.2

 را  برای موارد زیر ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند:  OH& Sمدیریت عالی باید یک سیاست یا خط مشی

ایجاد تعهد برای فراهم کردن شرایط کاری ایمن و سالم برای جلوگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار که 

 متناسب باشد.   OH&Sو فرصت های  OH&Sبا هدف، اندازه و زمینۀ سازمان و ماهیت خاب ریسکهای 

 ارائه و فراهم کند.  OH&Sی تنظیم اهدافچارچوبی را برا

 اجرا و پیاده سازی مقررات قانونی و سایر مقررات را متعهد گردد.  

 را عهده دار و متعهد شود. OH&Sحذف خطرات و کاهش ریسک های 

 را متعهد و عهده دار شود.  OH&Sبهبود مستمر سیستم مدیریت  

 نمایندگان آنها را بر عهده بگیرد.متعهد شود که مشارکت کارگران و 

 باید:  OH&Sخط مشی

 به صورت اطالعات مستند در دسترس باشد.  

 درون سازمان مراوده و تنادل شود. 

 برای طرف های ذینفع و عالقمند در دسترس باشد. 

 مرتبط و مناسب باشد

 مسئولیت ها، اختیارات و نقش های سازمانی 5.3

در OH&Sند که مسیولیت ها و اختیارات برای نقش های مرتبط درون سیستم مدیریتِ  مدیریت باید اطمینان حاصل ک 

تمام سطو  سازمان تخصیص یابند و به صورت اطالعات مستند حفظ شوند. کارگران در هر سطحی از سازمان نیز 

 که تحت کنترل آنها است را بر عهده گیرند.  OH&Sباید مسیولیت جنبه های مختلف سیستم مدیریت
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وضیح: در حالی که مسیولیت ها و اختیارات می توانند تخصیص یابند، در نهایت این مدیریت عالی است که هنوز ت

 است. OH&Sهم پاسخگو و مسیول عملکرد سیستم مدیریت 

 مدیریت عالی باید مسیولیت ها و اختیارات را برای موارد زیر تخصیص دهد:    

 مطابد با الزامات و شرایط این سند است.   OH&Sمدیریتاطمینان یافتن از اینکه سیستم  

 به مدیریت عالی   OH&Sدهی در مورد عملکرد سیستم مدیریت گزارش

 مشارکت و مشاورۀ کارگران )کارکنان(  5.4 

سازمان باید فرآیندی را برای مشاوره و مشارکت کارگران در تمام سطو  و وظایف قابل کاربرد، ایجاد، پیاده سازی 

فظ کند و نمایندگانی را برای توسعه، برنامه ریزی، پیاده سازی ، ارزیابی عملکرد و اقدامات الزم برای بهبود و  و ح

 برگزیند.   OH&Sپیشرفت سیستم مدیریت 

 سازمان همچنین باید:   

 سازوکارها، زمان، آموزش و منابع الزم برای مشاوره و مشارکت را فراهم کند.  

 ران )کارکنان( می تواند سازوکاری برای مشاوره و مشارکت باشد. : نمایندگی کارگ1توضیح

 فراهم کند.   OH&Sدسترسیِ به موقعی را برای اطالعات واضح، قاب  فهم و مرتبط در خصوب سیستم مدیریت  

 مانع یا موانع بر سر راه مشارکت را تعیین و حذف کند و آنهایی را که نمی تواند حذف کند به حداقل  برساند.  

:موانع می توانند شامل شکست یا پاسخ به ورودی ها و پیشنهادات کارگران، موانع و مشکالت مربوط به   2توضیح

زبان یا سواد، تالفی یا تهدید به تالفی و سیاست ها یا شیوه هایی باشند که مشارکت کارگران را به خطر بیندازد یا آنها  

 را دلسرد کند.  

 غیر مدیریتی( بصورت زیر تأکید کند:بر مشاورۀ کارگران غیراجرایی )

 الف( نیازها و انتظارات طرف های ذینفع و عالقمند را تعیین کند. 
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 را تدوین و ایجاد کند.  OH&Sب( یک سیاست یا خط مش

 پ( نقش ها، مسیولیت ها و اختیارات سازمانی را تخصیص دهد. 

 ت( چگونگی رعایت الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط را تعیین کند. 

 را تعیین و برای دستیابی به آنها برنامه ریزیهای الزم را انجام دهد. OH&Sث( اهدافِ 

 ج( کنترل های کاربردی را برای برون سپاری، تدار  و پشتیبانی و قراردادها تعیین کند.

 ه نیازهایی باید کنترل، سنجیده و مورد ارزیابی قرار گیرند. چ( تعیین کند که چ

  ( برنامه ها را ایجاد، برنامه ریزی، پیاده سازی، حفظ و مورد ممیزی قرار دهد.

 خ( از بهبود مستمر اطمینان حاصل  کند. 

 

 بر مشارکت کارگران غیراجرایی )غیر مدیریتی( با روشهای زیر تأکید کند:   

 ا یا سازوکارهایی را برای مشاوره و مشارکت آنها فراهم کند.  الف( مکانیزم ه

 ب( خطرات را شناسایی و ریسک ها و فرصت ها را نیز ارزیابی کند.

 را کاهش دهد.   OH&Sپ( اقداماتی را به منظور حذف خطرات انجام دهد و ریسک های

 زشی را تعیین کند. ت( الزامات و شرایط شایسته، نیازهای آموزشی، یادگیری و ارزیابی آمو

 ث( تعیین کند که چه نیازهایی باید مورد گفتگو قرار گیرند و چگونه  این کار باید انجام گیرد. 

 ج( معیارهای کنترل و پیاده سازی و استفادۀ مؤثر آنها را تعیین کند. 

 چ( رویدادها و عدم انطباق ها را مورد بررسی و اقدامات اصالحی را انجام دهد. 
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کارگران     3توضیح مشارکت  و  مشاوره  بر  باید  کاری،  های  فعالیت  دادن  انجام  منظور  به  افراد  بکارگیری  برای   :

غیراجرایی تأکید کرد. مدیرانی که توسط فعالیت های کاری یا سایر عوام  موجود در سازمان نیز تحت تأثیر قرار می 

 گیرند از این امر مستثنی نیستند. 

ها تشخیص داده شده که ارائه آموزش بدون هیچ گونه هزینه ای برای کارگران و همچنین : طبد بررسی    4توضیح

ارائه آموزش در طول ساعات کاری تا جایی که امکان پذیر است، می تواند موانع قابل توجه بر سر راه مشارکت  

 کارگران را از بین ببرد. 

 برنامه ریزی  6

 صت ها اقداماتی برای رسیدگی به ریسک ها و فر  6.1

 مطالب کلی 6.1.1  

، الزامات و شرایط   4.1، سازمان باید موضوعات و مسائل ذکر شده درOH&Sریزی برای سیستم مدیریت    هنگام برنامه 

( را مورد توجه و قرار دهد و ریسک  OH&S)دامنه سیستم مدیریت  4.3)طرف های ذینفع و عالقمند( و  4.2ذکر شده در  

 ها و فرصت هایی که باید به آنها دقت و رسیدگی شود را تعیین کند. سازمان باید:  

 می تواند به اهداف مورد نظرش دست یابد.   OH&Sهد که سیستم مدیریت این ت مین را بد

 از تأثیرات نامطلوب جلوگیری کند یا آنها را کاهش دهد.  

 به بهبود مستمر دست یابد

و نتایج و پیامدهای مورد نظر آن که باید به ها آنها   OH&Sهنگام تعیین ریسک ها و فرصت  ها برای سیستم مدیریت

 جه شود، سازمان باید موارد زیر را نیز مدنظر داشته باشد: رسیدگی و تو

 خطرات  

 و سایر ریسک ها   OH&Sریسکهای 

 و سایر فرصت ها   OH&Sفرصتهای

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 گروه مهندسین مشاورنور

Page | 28 

 الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط 

را   OH&Sسیستم  سازمان در فرآیند برنامه ریزی خود باید ریسک ها و فرصت های مربوط به پیامد و نتیجۀ مورد نظر

 و فرآیندهای آن نیز مرتبط هستند، تعیین کند.  OH&Sکه با تغییرات موجود در سازمان، سیستم مدیریت 

 در مورد تغییرات برنامه ریزی شده، موقت یا دائم، این ارزیابی باید قبل از اِعمال تغییرات انجام شود. 

 ا حفظ و داشته باشد: سازمان باید اطالعات مستندی که حاوی موارد زیر است ر 

 ریسک ها و فرصت ها

فرآیند یا فرآیندها و اقدامات مورد نیاز جهت تعیین و رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها به منظور اطمینان از اینکه 

 شوند.   اند ، انجام می  آنها همانگونه که برنامه ریزی شده

 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها  6.1.2

 شناسایی خطرات  6.1.2.1  

سازمان باید فرآیندی مستمر و آینده نگر را برای شناسایی خطرات، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند. این فرآیند یا 

 فرآیندها باید موارد زیر را در نظر بگیرند، اما تنها محدود به این موارد نیز نشوند:

م کار، ساعات کار، مورد تعدی قرار دادن، آزار و اذیت، و  چگونگی سازماندهی کار، عوامل اجتماعی )از جمله حج

 زورگویی(، رهبری و فرهنگ در سازمان.  

 ( فعالیت ها و وضعیت های روزمره و عادی و غیر روزمره و غیرتکراری، از جمله خطرات ناشی از:2

 زیرساخت ها، تجهیزات، مواد و مصالح، استحکامات و شرایط فیزیکی محل کار. 

صول و خدمت، تحقیقات، توسعه، آزمون، تولید، مونتاژ، ساخت وساز، ارائه و تحویل خدمت، حفظ و طراحی مح

 نگهداری و در دسترس قرار دادن.

 عوامل  انسانی  

 چگونگی انجام کار   
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 ( رویدادهای مرتبط گذشته، عوامل داخلی یا خارجی سازمان، از جمله ضروریات و دالیل آنها.  3

 ( وضعیت های اضطراری بالقوه. 4

 (مردم، شامل  توجه کردن به:  5

 آنهایی که به محل  کار و فعالیت هایشان دسترسی دارند، از جمله کارگران، پیمانکاران، ویزیتورها و دیگر افراد.   

 یی که در نزدیکی محل کار هستند و می توانند تحت تأثیر فعالیت های سازمان قرار گیرند. آنها

 کارگرانی که در موقعیت هستند اما تحت کنترل مستقیم سازمان نیستند. 

 ( سایر موضوعات، شامل توجه کردن به: 6 

ت، رویه های عملیاتی، و سازمان طراحی حوزه های کاری، فرآیندها، تأسیسات و ساختمان ها، تجهیزات/ ماشین آال 

 کار، از جمله انطباق آنها با نیازها و قابلیتهای کارگران درگیر. 

 وضعیت هایی که در نزدیکی محل کار به دلیل فعالیت های کاری تحت کنترل سازمان روی می دهند.

یت هایی که می توانند وضعیت هایی که تحت کنترل سازمان نیستند و در نزدیکی محل کار روی میدهند ،  وضع 

 موجب آسیب یا بیماری افراد در محل کار شوند. 

 OH&S(تغییرات واقعی یا پیشنهادی در سازمان، عملیات، فرآیندها، فعالیت ها و سیستم مدیریتِ 7

 (تغییرات در دانش و اطالعات در خصوب خطرها8

 OH&Sو سایر ریسکهای سیستم مدیریتِ OH&Sارزیابی ریسکهای  6.1.2.2  

 سازمان باید فرآیندی را به منظور موارد ذیل ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند:   

 از خطراتِ شناسایی شده، و در نظر گرفتن اثربخشی کنترل های موجود. OH&Sالف( ارزیابی ریسکهای 

  OH&Sیت ب( تعیین و ارزیابی ریسک های مرتبط با ایجاد، پیاده سازی، عملیات، و حفظ و نگهداری سیستم مدیر  

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 گروه مهندسین مشاورنور

Page | 30 

باید با توجه به دامنه آنها، ماهیت های OH&Sمتدولوژی )روش شناسی( سازمان و معیاری برای ارزیابی ریسک های  

و زمانبندی تعریف شود و اطمینان حاصل شود که آنها به جای منفعل  بودن، آینده نگر و پیش نگر هستند و به شیوه 

 العات مستند نیز باید در متدولوژی ها و معیارها حفظ و نگهداری شوند.  ای نظام مند مورد استفاده قرار می گیرند. اط

 OH&Sو سایر فرصت ها برای سیستم مدیریت OH&Sارزیابی فرصت های  6.1.2.3

 سازمان باید فرآیندی را به منظور ارزیابی موارد زیر ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند:  

، همراه با در نظر گرفتن تغییرات برنامه ریزی شده برای سازمان،     OH&Sبرای تقویت عملکردOH&Sالف( فرصت های

 خط مشی ها، فرآیندها یا فعالیت های سازمان و:  

 فرصت هایی برای تطبید کار، سازمان کاری و محیط کاری با کارگران  

  OH&Sفرصت هایی برای حذف خطرات و کاهش ریسک های 

  OH&Sب( سایر فرصت برای بهبود سیستم مدیریت 

میتوانند موجب به وجود آمدن سایر ریسک ها و فرصت ها برای سازمان  OH&Sتوضیح: ریسک ها و فرصت های  

 شوند 

 تعیین الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط 6.1.3   

 سازی و حفظ کند:  سازمان باید فرآیندی را به منظور موارد زیر ایجاد، پیاده

الف( تعیین و دسترسی داشتن به الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط به روز شده ای که برای خطرات، 

 ، قابل کاربرد و قابل  اجرا هستند.  OH&Sو سیستم مدیریت OH&Sریسک های

رایط برای سازمان و همچنین نیازهایی  ب( تعیین چگونگی کاربرد این الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و ش

 که باید برآورده شوند.

پ( در نظر گرفتن الزامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الزامات و شرایط در زمان ایجاد، پیاده سازی، حفظ و  

 OH&Sبهبود مستمر سیستم مدیریت  
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سازمان باید اطالعات مستند در مورد الزامات و شرایط قانونی و نیز سایر الزامات و شرایط را حفظ و نگهداری کند و 

 همچنین باید اطمینان حاصل کند که این اطالعات برای بازتاب دادن هرگونه تغییری، به روز و آپدیت شده هستند. 

شرایط می توانند موجب ریسک ها و فرصت هایی برای سازمان    توضیح: الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و

 شوند 

 برنامه ریزی 6.1.4

 سازمان باید اقداماتی را برنامه ریزی کند به منظور:  

 رسیدگی به این ریسک ها و فرصت ها.  

 رسیدگی به الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط. 

 اسخ دادن به اینگونه وضعیت ها.  آماده شدن برای وضعیت های اضطراری و پ

 همچنین سازمان باید اقداماتی را به منظور رسیدگی به موارد زیر انجام دهد: 

 یا سایر فرآیندهای کسب و کار.    OH&S( چگونگی ادغام و یکپارچه کردن اقدامات برای فرآیندهای سیستم مدیریت1

 ( چگونگی ارزیابی اثربخشی این اقدامات.  2

را مدنظر داشته  OH&Sهمچنین در زمان برنامه ریزی، سلسله مراتب کنترل و خروجی های سیستم مدیریت  سازمان باید  

 باشد.  

هنگام برنامه ریزی اقدامات، سازمان باید بهترین روش ها، گزینه های فناورانه و مالی و الزامات و شرایط عملیاتی و  

 کسب و کار را نیز مورد توجه و دقت قرار دهد.

 و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها  OH&Sافاهد   6.2

 OH&Sاهداف 6.2.1

 سازمان باید:   
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 باشد.    OH&Sالف( مطابد با خط مشی

 ب( ارزیابی عملکرد قابل سنجش یا قابل اجرا باشد. 

 پ( سه موضوم زیر را مدنظر قرار دهد:   

 . نتایج مشاوره با کارگران3فرصت ها  . نتایج ارزیابی ریسک ها و2. الزامات و شرایط قابل اجرا و کاربردی 1

 ت( تحت کنترل باشد.

 ث (تا حد امکان آپدیت و به روز باشد.   

 OH&Sبرنامه ریزی برای دستیابی به اهداف  6.2.2 

 ، سازمان باید موارد زیر را تعیین کند: OH&Sهنگام برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف   

 آنچه که انجام خواهد شد؛  

 منابعی که مورد نیاز هستند؛  

 کسی که مسیول خواهد شد؛  

 زمانی که تکمیل خواهد شد؛  

 چگونگی ارزیابی نتایج، از جمله شاخص های پایش )کنترل و نظارت(؛ 

 با فرآیندهای کسب و کار سازمان؛  OH&Sچگونگی ادغام اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف

را حفظ و نگهداری کندو برای دستیابی به آنها  برنامه ریزی    OH&Sزمان باید اطالعات مستند در خصوب اهدافسا

 های الزم را انجام دهد. 
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 حمایت و پشتیبانی     7

 منابع 7.1

ین را تعی  OH&Sسازمان باید منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت  

 و فراهم کند.  

 صالحیت   7.2 

 سازمان باید: 

 تأثیر میگذارند یا میتوانند تأثیر بگذارند تعیین کند؛     OH&Sصالحیت الزم کارگرانی را که بر عملکرد

و   مناسب، شایسته  و تجربۀ  پرورشی  مبنای آموزشی،  اساس یک  بر  اطمینان حاصل کند که کارگران )کارکنان(، 

 ز جمله توانایی تعیین و تشخیص خطرات؛ دار هستند )ا صالحیت 

 اقداماتی را به منظور کسب و حفظ صالحیت ضروری و ارزیابی اثربخشی این اقدامات انجام دهد؛ 

 اطالعات مستند مناسبی را حفظ و نگهداری کند؛  

آموزش، بکارگیری مجدد  : اقدامات کاربردی و اجرایی می توانند دربرگیرندۀ مواردی از قبیل فراهم کردن  1توضیح

 دار و غیره باشند.  افرادی که به تازگی استخدام شده اند، استخدام یا قرارداد بستن با افراد شایسته و صالحیت

 آگاهی و هوشیاری 7.3

 کارگران )کارکنان( باید نسبت به موارد زیر آگاه باشند:   

  ،  OH&Sخط مشی و اهداف 

  OH&Sشامل مزیتهای بهبود یافتۀ عملکرد  OH&Sسیستم مدیریتسهم و کمک آنها به اثربخشی 

  OH&Sمفاهیم و پیامدهای بالقوۀ عدم انطباق با الزامات و شرایط سیستم مدیریت 
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 رویدادها و نتایج بررسی هایی که مرتبط با آنها هستند 

 و اقدامات تعیین شده ای که مرتبط با آنها هستند؛  OH&Sخطرات، ریسک های 

برای سالمت و  توانایی   به عنوان وضعیت های خطرنا  و جدی  از وضعیت هایی که در حال حاضر  حذف خود 

زندگی مورد توجه قرار گرفته اند، و همچنین اصالحاتی برای محافظت از آنها در برابر پیامدهای غیرضروری برای  

 انجام چنین کاری؛ 

 ارتباطات   7.4

 مطالب کلی   7.4.1 

را ایجاد،  OH&Sرآیندهای مورد نیاز برای ارتباطات داخلی یا خارجی مرتبط با سیستم مدیریتسازمان باید فرآیند یا ف

 پیاده سازی و حفظ کند، از جمله تعیین اینکه:

 آنچه که باید با آن ارتباط برقرار شود؛ 

 زمانی که باید ارتباط برقرار شود؛

 با چه کسانی ارتباط برقرار شود؛  

 و  و وظایف متعدد سازمان؛  به صورت داخلی در میان سط 

 در میان پیمانکاران و ویزیتورهای محل کار؛ 

 در میان سایر طرف های ذینفع و عالقمند؛  

 چگونگی ارتباط برقرار کردن؛

سازمان باید هنگام توجه به نیازهای ارتباطاتی، جنبه های متعدد )مانند جنسیت، زبان، فرهنگ، سواد، عدم صالحیت(  

 دهد. را نیز مدنظر قرار
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سازمان همچنین باید اطمینان حاصل کند که دیدگاه های طرف های ذینفع خارجی، در ایجاد فرآیند یا فرآیندهای 

 ارتباطی مورد توجه قرار گرفته اند. 

 هنگام ایجاد فرآیند یا فرآیندهای ارتباطی، سازمان باید: 

 رار دهد؛ الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط را مورد توجه ق

که مورد تبادل قرار می گیرند، مطابد با اطالعات تولید شده در سیستم مدیریت    OH&Sاطمینان حاصل کند که اطالعات

OH&S   هستند و قابل اتکا و اعتماد هستند؛ 

 پاسخ دهد.  OH&Sسازمان همچنین باید به ارتباطات مرتبط در خصوب سیستم مدیریت

 مستند را نیز به صورت مناسبی حفظ و نگهداری کند. سازمان باید اطالعات 

 ارتباطات داخلی )درونی(  7.4.2

 سازمان باید: 

در میان سطو  و وظایف متعدد سازمان به جریان    OH&Sالف( اطالعات مرتبط را به صورت داخلی با سیستم مدیریت

   OH&Sو تبادل بگذارد . از جمله تغییرات سیستم مدیریت

ل کند که فرآیند یا فرآیندهای ارتباطی قادر هستند به کارگران کمک کنند تا بهبود و پیشرفت ب( اطمینان حاص

 مستمر را در پیش بگیرند. 

  

 ارتباطات خارجی )بیرونی(   7.4.3 

را به صورت خارجی به جریان و تبادل بگذارد. اطالعاتی که    OH&Sسازمان باید اطالعات مرتبط با سیستم مدیریت

اند و الزامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الزامات و شرایط را  توسط فرآیند یا فرآیندهای سازمان ایجاد شده 

 مدنظر قرار می دهند. 
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 اطالعات مستند  7.5

 مطالب کلی   7.5.1

 موارد زیر باشد: سازمان باید دربرگیرندۀ  OH&Sسیستم مدیریت 

 الف( اطالعات مستند مورد نیاز توسط این سند؛ 

  OH&S؛ب( اطالعات مستند تعیین شده توسط سازمان برای مواقع ضروری جهت اثربخشی سیستم مدیریت 

یک سازمان می تواند به دالیل زیر از سازمانی به سازمان    OH&Sتوضیح: میزان اطالعات مستند برای سیستم مدیریت  

 متفاوت باشد:   دیگر

 اندازۀ سازمان و نوم فعالیت ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات آن؛  

 نیاز به شر  و توضیح رعایت الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط؛ 

 پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آنها؛ 

 شایستگی و صالحیت کارگران؛

 به روز رسانی و ایجاد  7.5.2

 وزرسانی اطالعات مستند، سازمان باید از موارد زیر اطمینان حاصل کند:هنگام ایجاد و به ر

 مناسب بودن شناسایی و شر  و توضیح )مانند عنوان، تاریخ، مؤلف و تعداد ارجاعات(؛ 

 فرمت یا شکل  )مانند زبان، نسخۀ نرم افدار، گرافیک( و رسانه ها )کاغذی، الکترونیکی(؛  

 مرور و بررسی و ارزیابی برای متناسب بودن و کفایت. 

 کنترل اطالعات مستند  7.5.3   

و همچنین توسط این سند باید کنترل و نظارت شوند. به منظور   OH&Sاطالعات مستندِ مورد نیاز توسط سیستم مدیریت

 اطمینان از اینکه:
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 برای استفاده )در زمان و مکان مورد نیاز( در دسترس و مناسب باشند  

به اندازۀ کافی مورد حفاظت قرار گیرند )به عنوان مثال از دست دادن محرمانگی، استفادۀ نامناسب یا از دست دادن 

 یکپارچگی.( 

 برای کنترل اطالعات مستند، سازمان باید به فعالیت های زیر توجه و رسیدگی کند:  

 توزیع، دسترسی، بازیابی، استفاده و ...  

 ذخیره و حفظ و نگهداری  

 کنترل تغییرات )مثال کنترل نسخه(  

 حفظ و نگهداری

  OH&Sو عملیات سیستم مدیریتاطالعات مستند یک منبع خارجی تعیین شده توسط سازمان که برای برنامه ریزی   

 ضروری هستند باید تعیین و شناسایی و کنترل شوند.

دسترسی می تواند بر تصمیمی در خصوب اجازه برای مرور و بررسی دیدگاه اطالعات مستند، یا اجازه و  :  1توضیح

 اختیار برای مرور و بررسی و تغییر این اطالعات مستند داللت داشته باشد.   

 رسی به اطالعات مستند مرتبط، شامل دسترسی توسط کارگران، و یا نمایندگان آنها می شود.  : دست 2توضیح

 عملیات 8

 کنترل و برنامه ریزی عملیاتی 8.1 

 مطالب کلی   8.1.1  

 6و همچنین پیاده سازی اقدامات تعیین شده در بند   OH&Sسازمان باید جهت رعایت الزامات و شرایط سیستم مدیریت  

 ی مورد نیاز را برنامه ریزی ، پیاده سازی، کنترل و حفظ کند. این کار از طُرق زیر امکان پذیر می شود: ، فرآیندها

 ایجاد معیاری برای فرآیندها 
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 کنترل فرآیندها بر طبد معیار 

، حفظ و نگهداری اطالعات مستند تا اندازه که اطمینان حاصل  شود که فرآیندها همانگونه که برنامه ریزی شده اند 

 انجام می شوند.

 انطباق کار با کارگران 

را با سایر    OH&Sدر محل های کاری که چند کارفرما وجود دارند، سازمان باید بخش های مرتبط سیستم مدیریت  

 سازمان ها هماهنگ کند. 

 OH&Sحذف خطرات و کاهش ریسکهای 8.1.2

،    OH&Sبرای حذف خطرات و کاهش ریسک هایسازمان باید با استفاده از سلسله مراتب کنترل زیر، فرآیندی را  

 ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند: 

 حذف خطرات  

 جایگزینی با فرآیندها، عملیات، مواد یا تجهیزات کم خطرتر

 استفاده از کنترل های مهندسی و سازماندهی مجدد کار  

 استفاده از کنترل های اجرایی )مدیریتی( مانند آموزش 

 استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب و کافی  

توضیح: در بسیاری از کشورها الزامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الزامات و شرایط، شامل آن دسته از الزامات  

و شرایطی می شوند که تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب و کافی را بدون هیچگونه هزینه ای برای کارگران فراهم 

 می کنند. 

 مدیریت تغییر  8.1.3

  OH&Sسازمان باید فرآیندی را برای پیاده سازی و کنترل تغییرات موقت و دائم برنامه ریزی شده ای که بر عملکرد

 تأثیر میگذارند ایجاد کند، از جمله:  
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 ( محصوالت، خدمات و فرآیندهای جدید، یا تغییراتی در محصوالت، خدمات و فرآیندهای موجود، شامل:1

 موقعیتهای محل  کار  

 سازمان کار   

 شرایط کاری  

 تجهیزات  

 نیروی کار    

 ( تغییرات در الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط2

 OH&S( تغییرات در دانش یا اطالعات دربارۀ خطرات و ریسکهای 3

 ( توسعه و پیشرفت ها در دانش و فناوری  4

رنامه ریزی نشده را مورد بررسی قرار دهد و اقداماتی را برای کاهش هرگونه اثرات سازمان باید پیامدهای تغییرات ب

                   جانبی انجام دهد. 

 توضیح: تغییرات می توانند موجب به وجود آمدن ریسک ها و فرصت ها شوند.

 تدارکات8.1.4   

 مطالب کلی  8.1.4.1 

رکات محصوالت و خدمات جهت اطمینان یافتن از انطباق آنها با سیستم  سازمان باید فرآیندی را به منظور کنترل تدا  

 ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند.  OH&Sمدیریت

 پیمانکاران  8.1.4.2  

به کنترل   و دسترسی  منظور شناسایی خطرات  به  را  پیمانکاران  با  تدارکات خود  فرآیندهای  یا  فرآیند  باید  سازمان 

 ر، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند: ناشی از موارد زی OH&Sریسکهای 
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 فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند؛  

 فعالیت ها و عملیات سازمان که کارگرانِ پیمانکاران را تحت تأثیر قرار می دهند؛ 

 فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که طرف های ذینفع و عالقمند در محل کار را تحت تأثیر قرار می دهند؛  

توسط پیمانکاران و کارگرانشان رعایت   OH&Sسازمان باید اطمینان حاصل کند که الزامات و شرایط سیستم مدیریت

باید معیار ایمنی و سالمت   نیز  انتخاب پیمانکاران تعریف و بکار می شود. فرآیند تدارکات سازمان  را برای  شغلی 

 گیرد.

توضیح: گنجاندن معیار ایمنی و سالمت شغلی برای انتخاب پیمانکاران در اسناد قراردادی می تواند کاری مفید و   

 کمک کننده باشد. 

 برون سپاری  8.1.4.3

سازمان باید اطمینان حاصل کند که فرآیندها و وظایف برون سپاری شده تحت کنترل سازمان هستند. سازمان همچنین 

باید مطمین شود که برون سپاری هایش مطابد با الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط هستند و به نتایج  

مدیریت   سیستم  نظر  می     OH&Sمورد  و  نوم  انجامد.  سیستم  می  در  باید  نیز  وظایف  و  فرآیندها  این  کنترل  زان 

 تعریف شود.   OH&Sمدیریت

توضیح: هماهنگی با تأمین کنندگان بیرونی می تواند به سازمان کمک کند تا به هرگونه تأثیری که برون سپاری بر 

 می گذارد، OH&Sعملکرد

 توجه و رسیدگی کند.  

 پاسخ و آمادگی اضطراری 8.2    

فرآیندی را برای آماده سازی و پاسخ به وضعیت های اضطراری بالقوه ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند،    سازمان باید

 ذکر شد. از جمله:  6.1.2.1درست همانگونه که در بند

 دادن یک پاسخ برنامه ریزی شده به وضعیت های اضطراری، از قبیل ارائه کمکهای اولیه. 
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 ده.  ارائه آموزش برای پاسخ برنامه ریزی ش

 آزمون دوره ای و تمرین قابلیت پاسخ برنامه ریزی شده.

 ارزیابی عملکرد و در صورت لزوم تجدیدنظر در پاسخ برنامه ریزی شده.    

 (  ارائه اطالعات مرتبط به تمام کارگران در مورد وظایف و مسیولیت هایشان.5

 اری، مقامات دولتی و جامعه محلی.  ارائه اطالعات مرتبط به پیمانکاران، ویزیتورها، خدمات پاسخ اضطر

در نظر گرفتن نیازها و قابلیتهای تمام طرفهای ذینفع و عالقمند و اطمینان یافتن از اینکه آنها به صورت مناسبی درگیر 

 توسعه و پیشرفت پاسخ برنامه ریزی شده هستند. 

اری کند و برنامه هایی برای پاسخ به سازمان باید اطالعات مستندی در خصوب فرآّیند یا فرآیندها را حفظ و نگهد

 وضعیت های اضطراری بالقوه در نظر بگیرد.

 ارزیابی عملکرد  9

 پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد 9.1

 مطالب کلی   9.1.1

 سازمان باید فرآیندی را برای پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند.

 رد زیر را تعیین کند: سازمان باید موا 

 ( اینکه چه چیزهایی باید مورد پایش و سنجش قرار گیرند، از قبیل : 1 

 میزان رعایت الزامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الزامات و شرایط. 

 فعالیت ها و عملیات مرتبط با خطرات شناسایی شده، ریسک ها و فرصت ها.     

 سازمان.    OH&Sپیشرفت در جهت دستیابی به اهداف 
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 اثربخشی عملیاتی و سایر کنترل ها.  

 ( روش های پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد برای اطمینان از اینکه نتایج معتبر و قابل اتکا هستند. 2

 OH&Sی برای ارزیابی عملکرد( معیار3

 ( زمان انجام پایش و سنجش.  4

 ( زمانی که نتایج پایش و سنجش، باید آنالیز و تحلیل شوند5

 را تعیین کند.  OH&Sخود را ارزیابی کند و اثربخشی سیستم مدیریت OH&Sسازمان باید عملکرد

تجهیزات به خوبی انجام گرفته و مورد استفاده قرار  همچنین سازمان باید اطمینان حاصل کند که کنترل و سنجش   

 گیرد.

توضیح: الزامات قانونی و همچنین سایر الزامات و شرایطی میتواند برای صحت سنجی و کالیبراسیونِ پایش سنجش و 

 ارزیابی تجهیزات وجود داشته باشد )مانند استانداردهای ملی و بین المللی(. 

 بصورت مناسب برای موارد زیر حفظ و نگهداری کند:  سازمان باید اطالعات مستند را

 به عنوان شواهد نتایج پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد.  

 نگهداری، کالیبراسیون یا صحت سنجی سنجش تجهیزات. 

 ارزیابی انطباق   9.1.2

ات و شرایط، ایجاد، پیاده سازی سازمان باید فرآیندی را برای ارزیابی انطباق با الزامات و شرایط قانونی و سایر الزام

 را ببینید(.   6.1.3و حفظ کند )

 سازمان باید: 

 تعداد و روش های ارزیابی انطباق را تعیین کند.  

 انطباق را مورد ارزیابی قرار دهد و اقدامات الزم را در موارد نیاز انجام دهد. 
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 ر الزامات و شرایط. حفظ دانش و در  وضعیت انطباق با الزامات و شرایط قانونی و سای

 حفظ اطالعات مستند در خصوب نتیجه یا نتایج ارزیابی انطباق.

 

 ممیزی داخلی   9.2

 مطالب کلی  9.2.1

سازمان باید ممیزی های داخلی خود را در فواصل  برنامه ریزی شده ای به منظور ارائه اطالعات در خصوب اینکه  

   OH&Sآیا سیستم مدیریت

 مطابد با موارد زیر است یا خیر، انجام دهد:    

   OH&Sخود، از قبیل خط مشی ها و اهداف OH&Sالزامات و شرایط خود سازمان برای سیستم مدیریت 

 الزامات و شرایط این سند. 

 و همچنین اینکه این الزامات و شرایط به طور مؤثری پیاده سازی و حفظ شوند. 

 ممیزی داخلی   9.2.2

 اید: سازمان ب

برنامه یا برنامه های ممیزی شامل تعداد ، روش ها، مسیولیت ها، مشاوره، برنامه ریزی، الزامات و شرایط و گزارشگری  

را ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند که اهمیت فرآیندهای مرتبط و نتایج ممیزی های قبلی را مورد توجه و دقت قرار  

 دهند 

 هر ممیزی تعریف کند.معیار ممیزی و دامنه ممیزی را برای 

 حسابرسان را انتخاب و به منظور اطمینان از عینیت و بی طرفیِ فرآیند ممیزی نیز ممیزی هایی را انجام دهد.  
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اطمینان حاصل  کند که نتایج ممیزی ها به مدیران مربوطه گزارش شوند؛ همچنین اطمینان حاصل کند که نتایج ممیزی  

 مربوطه به کارگران یا نمایندگان آنها و همچنین سایر طرف های ذینفع یا عالقمند گزارش شود.  

 انجام دهد.  OH&Sستم اقداماتی برای رسیدگی به عدم انطباق ها و نیز بهبود مستمر عملکرد سی 

 اطالعات مستندی در خصوب برنامۀ ممیزی و نتایج ممیزی را حفظ و نگهداری کند. 

 را نگاه کنید.   ISO 19011توضیح: برای اطالعات بیشتر در مورد ممیزی و شایستگی و صالحیت حسابرسان 

 مرور و بررسی مدیریت   9.3  

باید سیستم مدیریت   فواصل  OH&Sمدیریت  و را در  تناسب، کفایت،  از  اطمینان  منظور  به  برنامه ریزی شده  زمانی 

 اثربخشی مداوم آن مرور و بررسی کند. 

 مرور و بررسی مدیر باید شام  موارد زیر باشد: 

 ( وضعیت اقدامات حاصل از مرور و بررسی های قبلی مدیریت.  1

 در ارتباط هستند،  از قبیل :   OH&Sیت( تغییرات در موضوعات و مسائل داخلی و خارجی که با سیستم مدیر2

 نیازها و انتظارات طرف های ذینفع و عالقمند  

 الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط 

 ریسک ها و فرصت ها  

 OH&Sو همچنین میزان دستیابی به اهداف    OH&S( میزان رعایت خط مشی 3

 از قبیل روندهایی در:    OH&Sو همچنین میزان دستیابی به اهداف OH&S( اطالعاتی در خصوب عملکرد 4

 رویدادها، عدم انطباق ها، اقدامات اصالحی، و بهبود مستمر 

 کنترل و سنجش نتایج 

 نتایج ارزیابی انطباق با الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط  
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 نتایج ممیدی   

 ره و مشارکت کارگران  مشاو 

 ریسک ها و فرصت ها     

 موثر OH&S( کفایت منابع برای حفظ یک سیستم مدیریت5

 ( فرصت هایی برای بهبود مستمر 6

 خروجی های مرور و بررسی مدیریت باید شامل تصمیماتی در خصوب موارد زیر باشد: 

 فرصت های بهبود مستمر  

 OH&Sهرگونه نیاز به تغییر برای سیستم مدیریت   

 منابع مورد نیاز 

 اقداماتی که باید انجام گیرند  

 با سایر فرآیندهای کسب و کار   OH&Sفرصت هایی برای بهبود سیستم مدیریت  

 هرگونه مفهوم و کاربردی برای مسیر استراتژیک سازمان.

مدیریت را به کارگران و یا در صورت نبودن آنها به نمایندگانشان   مدیریت باید خروجی های مرتبط با مرور و بررسی 

ارائه دهد. سازمان همچنین باید اطالعات مستندی را در خصوب نتایج مرور و بررسی های مدیریت حفظ و نگهداری  

 کند 

 بهبود 10

 مطالب کلی 10.1 

ضروری به منظور دستیابی به پیامدها و نتایج سازمان باید فرصت هایی را برای بهبود و پیاده سازی و انجام اقدامات  

 تعیین کند.  OH&Sمورد نظر سیستم مدیریت
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 رویداد، عدم انطباق، و اقدامات اصالحی   10.2

سازمان باید فرآیندهایی را ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند که دربرگیرندۀ گزارشگری، بررسی و اقدام برای تعیین و 

 ها باشد.  مدیریت رویدادها و عدم انطباق

 زمانی که یک حادثه یا عدم انطباق روی می دهد، سازمان باید: 

 ( به شیوه ای به موقع و به جا به رویدادها و عدم انطباق ها واکنش نشان دهد. 1

 به منظور کنترل و اصال ، اقدامات الزم را انجام دهد.  

 پیامدها و نتایج را نیز زیر نظر داشته و مورد توجه قرار دهد. 

( با مشارکت کارگران و سایر طرف های ذینفع و عالقمند، نیاز برای اقدام اصالحی جهت حذف دلیل یا دالیل ریشه  2

 ای رویداد یا عدم انطباق را ارزیابی کند. از طرید:  

 بررسی رویداد یا مرور و بررسی عدم انطباق   

 تعیین دلیل یا دالیل  رویداد یا عدم انطباق  

تعیین اینکه آیا رویدادهای مشابه، رخ داده اند یا خیر، و آیا عدم انطباقی وجود دارد یا ممکن است بطور بالقوه رخ   

 دهد یا خیر.

 و سایر ریسک ها. OH&S( مرور و بررسی ارزیابی های موجود در خصوب ریسک های 3 

زی هرگونه اقدام مورد نیاز، از قبیل اقدامات اصالحی، مطابد با سلسله مراتب کنترل و مدیریت ( تعیین و پیاده سا4

 تغییر. 

 مرتبط با خطرات جدید یا متغیر، یا خطرات قبل از اقدام   OH&S( ارزیابی ریسک های 5

 ( مرور و بررسی اثربخشی هرگونه اقدام انجام گرفته از قبیل اقدام اصالحی. 6

 در صورت لزوم OH&Sی در سیستم مدیریتایجاد تغییرات
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 اقدامات اصالحی باید متناسب با تأثیرات اصلی یا جانبی رویدادها یا عدم انطباق ها باشند. 

 سازمان باید اطالعات مستند خود را به عنوان شواهدی از موارد زیر حفظ و نگهداری کند:   

 انجام گرفته  ماهیت رویدادها یا عدم انطباق ها و هرگونه اقدام بعدی  

 نتایج هرگونه اقدام و اقدام اصالحی از قبیل اثربخشی آنها  

 سازمان باید این اطالعات مستند را به کارگران مرتبط و نمایندگان آنها و سایر طرف های ذینفع و عالقمند ارائه دهد.  

یسک های مرتبط با  توضیح: گزارش و بررسی رویدادها بدون اتالف وقت می تواند موجب حذف خطرات شود و ر

OH&S .را نیز تا حد ممکن به حداقل می رساند 

 بهبود مستمر 10.3

بهبود بخشد. این کارمی تواند از  OH&Sسازمان باید بطور مستمر، اثربخشی، کفایت، ثبات و پایداری سیستم مدیریت

 طرق زیر انجام شود:  

   OH&Sتقویت عملکرد

 حمایت و پشتیبانی کند.  OH&Sسیستم مدیریتترویج و ارتقای فرهنگی که از یک 

  OH&Sترویج مشارکت کارگران در انجام اقداماتی برای بهبود مستمر سیستم مدیریت

 رساندن نتایج بهبود مستمر به کارگران و در صورت نبود آنها به نمایندگانشان

 حفط و نگهداری اطالعات مستند در خصوب بهبود مستمر
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