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45001:2018استاندارد   

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 
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:مترجممقدمه   

 

.گردید  18001:2007این استاندارد جایگزین استاندارد . منتشر شد  2018در ماه مارس  45001:2018سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد   

.از ساختار ده بندی تشکیل شده است و با این استانداردها یکپارچه سازی شده است  14001:2015و  9001:2015مطابق استانداردهای  45001استاندارد   

های سازمان  لیتاهمیت این استاندارد برای سازمان ها به دلیل ارتقا و حفاظت از سالمت جسمی و روانی کارکنان و دیگرانی است که می توانند از طریق فعا
.تحت تاثیر قرار گیرند   

.ترجمه شده است  45001در این ترجمه فقط تعاریف و اصطالحات و بند های   

.پرداختیم  18001:2007با  45001:2018به تفاوت های استاندارد در این متن ابتدا   

نام تمامی  . اصطالح  وتعریف می باشد  37نوشته شده است که شامل  45001که در ( جدول شماره یک) طبق دو جدول زیر ابتدا اصطالحات و تعاریف 
اصطالحات و تعاریفی هستند که در این نسخه از استاندارد جدید  –اصطالحات و تعاریف در جدول آمده است و مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند 

.نبوده اند 2007اضافه شده اند و در   

.بوده است 18001:2007در قسمت بعدی فقط اصطالحاتی که جدید هستند را تعریف کرده ایم و مابقی تعاریف و اصطالحات در   

.با هم مقایسه شده اند و بندهایی که با رنگ قرمز مشخص شده است جدید اضافه شده اند 18001و  45001جدول شماره دو بندها و الزامات   

.هستند با رنگ آبی مشخص و پر رنگ شده اند 9001:2015بندهایی که مانند   

.مشاورین  و ممیزین محترم  –کارشناسان   -امید است این ترجمه هر چند کوچک بتواند کمک حالی باشد برای مدیران   

 با تشکر و احترام

 الهه تقی زاده بهجتی
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18001:2007با  45001:2018تفاوت بندهای   

OHSAS 18001:2007 

 دامنه کاربرد-1

 انتشارات مرجع-2

اصطالحات و تعاریف-3  

ISO 45001:2018 

 دامنه کاربرد-11

 ه-
هیچ  : استانداردهای مرجع -2

استاندارد مرجعی در این مدرک  
. وجود ندارد  

 اصطالحات و تعاریف-3 
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  صطالحات و تعاریفا  اصطالحات و تعاریف

 سازمان:1-3 ریسک قابل قبول:3-1

 (اصطالحا ترجیحی) طرف ذینففع :2-3 ممیزی:3-2
 کارکنان:3-3 بهبود مستمر:3-3

 مشارکت :4-3 اقدام اصالحی:3-4

 مشاوره:5-3 مدرک:3-5

 محیط کار:6-3 خطر:3-6

 پیمانکار:7-3 شناسایی خطرات:3-7

 الزام:8-3 بیماری:3-8

 الزامات قانونی و سایر الزامات :9-3 رویداد:3-9

 سیستم مدیریت:10-3 طرف ذینفع:3-10

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی :11-3 عدم انطباق :3-11

 مدیریت ارشد:12-3 ایمنی و بهداشت حرفه ای:3-12

 اثربخشی:13-3 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای:3-13

 خط مشی:14-3 اهداف ایمنی و بهداشت :3-14

 خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی :15-3 عملکرد ایمنی و بهداشت :3-15

 هدف:16-3 شی ایمنی و بهداشت خط م:3-16

 هدف ایمنی و بهداشت شغلی:17-3 سازمان:3-17

 مصدومیت و بیماری: 18-3 اقدام پیشگیرانه :3-18

 خطر:19-3 روش اجرایی:3-19

 ریسک:20-3 سوابق:3-20
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 ریسک ایمنی و بهداشت شغلی:21-3 ریسک :3-21

 فرصت ایمنی و بهداشت شغلی :22-3 شناسایی ریسک :3-22

 صالحیت :23-3 محیط کار:3-23
 اطالعات مدون :3-24  
 فرآیند: 3-25  
 روش اجرایی:3-26  
 عملکرد :3-27  
 عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی:3-28  

  
 برون سپاری:3-29  
 پایش:3-30  
 اندازه گیری:3-31  
 ممیزی:3-32  
 انطباق:3-33  
 عدم انطباق :3-34  

 رویداد:3-35  
 اقدام اصالحی:3-36  
 8 بهبود مستمر:3-37  
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 18001:2007در این استاندارد فقط آن دسته از تعاریفی نوشته شده است که در تعاریف 

.نبوده است   

  

. اختیارات و ارتباطات هستند –فرد یا گروهی از افراد که به منظور دستیابی به اهداف خود دارای عملکردهایی همراه با مسئولیت ها  :سازمان :3-1  

  

  
.شخصی که کار یا فعالیت های مربوط به کار تحت کنترل سازمان را انجام می دهد: کارکنان :3-3  

  
تصادفی   –به طور متناوب یا فصلی  –به طور منظم یا موقت  –اشخاصی که کار را به ترتیبات مختلف همچون با پرداخت یا بدون پرداخت :  1یادآوری 

. یا نیمه وقت انجام می دهند  

  
. افراد مدیریتی و غیر مدیریتی می باشند –شامل مدیریت ارشد  کارکنان:  2یاد آوری   

  
کارکنان  –کار انفرادی  –پیمان کاران  –فعالیت های مربوط به کار تحت کنترل سازمان ممکن است توسط کارکنان شاغل در سازمان :  3یادآوری 

. آژانس های کاری و سایر افراد انجام شود تا وقتی که سازمان کنترل خود را بر کار یا فعالیت های مربوط به کارهایش به اشتراک بگذارد  



مشارکت در تصمیم گیری :3-4   

. مشارکت شامل مشارکت و همکاری انجمن های ایمنی و بهداشت و در صورت وجود نمایندگان کارکنان می باشد:  1یادآوری   

  
اخذ دیدگاه ها پیش از تصمیم گیری : مشاوره: 3-5  

. مشاوره شامل تعامل بین کمیته های ایمنی و بهداشت و نمایندگان کارکنان در صورت وجود می باشد:  1ِادآوری   

  
. می دهد ئهاراِسازمان خارجی که به سازمان طبق شریط مورد توافق خدمات : پیمان کار : 3-7  

.میان فعالیت های دیگر باشددر ساخت و ساز خدمات ممکن است شامل فعالیت های :  1یادآوری   

 .  نیاز یا انتظاری که توضیح داده شده باشد یا به صورت کلی داللت بر مطلبی داشته باشد و یا این که اجباری باشد: الزام : 8-
عموما به صورت ضمنی پذیرفته شده نیاز یا انتظاری است که برای سازمان یا ذینفعان آن یک شیوه رایج مربوط به موضوع موردنظر :  1یاد آوری 

. باشد  

  
. یک الزام مشخص شده الزامی است که در قالب اطالعات مدون بیان می شود:  2یادآوری   

  

  
که یک  الزامات دیگر الزاماتی است . الزامات قانونی الزاماتی است که سازمان باید با آن مطابقت داشته باشد : الزامات قانونی و سایر الزامات : 3-9

. سازمان مجبور است یا انتخاب می کند که طبق آن عمل کند  

. ایمنی و بهداشت شغلی می باشدالزامات قانونی و الزامات دیگر الزامات مرتبط با سیستم مدیریت :  1یادآوری   

. الزامات قانونی و سایر الزامات مقرر در توافقنامه جمعی می باشد: 2یادآوری   

. مقررات و توافق نامه ها می باشد –الزامات قانونی و سایر الزامات شامل افرادی که نمایندگان کارکنان مطابق با قوانین :  3یادآوری   10 



 . به اهدافیابی دست و برای سازمان برای استقرار خط مشی ها و اهداف و فرآیندها یک با مرتبط مجموعه ای از عناصر : سیستم مدیریت:3-10
. در برگیردیک یا چند حوزه را یک سیستم مدیریت می تواند :  1یادآوری   
. ارزیابی عملکرد و بهبود می باشند –طرح ریزی و عملیات  –ها  ئولیتنقش ها و مس –عناصر سیستم شامل ساختار سازمان :  2یادآوری   

  
بخش های مشخص شده ی یک سازمان  –عملکردهای مشخص و شناسایی شده سازمان  –دامنه کاربرد می تواند شامل تمام سازمان :  3یادآوری 

. یا یک یا چند عملکرد از گروهی از سازمان ها باشد  

 .یک سازمان را کنترل می کنند که در باالترین سطح که فرد یا گروهی از افراد :  مدیریت ارشد :3-12
نهایی برای سیستم بهداشت لیت ئومسمدیریت ارشد . منابع درون سازمان را داراست  ئهارامدیریت ارشد قدرت واگذار کردن اختیارات و :  1یادآوری 
 . ی را حفظ کرده استشغلو ایمنی 

  
مدیریت ارشد شخصی که آن بخش از سازمان را هدایت و کنترل آنگاه باشد از یک سازمان بخشی فقط شامل سیستم مدیریت دامنه اگر :  2یادآوری 
  . را منسوب می نماید می کند 

.  میزان تحقق اهداف طرح ریزی شده و نتایج حاصل آن: اثربخشی :3-13  

  
. نتایجی که باید حاصل شود: اهداف : 3-16  

. عملیاتی باشد –تاکتیکی  -یک هدف می تواند راهبردی :  1یادآوری   

بهداشتی و ایمنی و اهداف زیست محیطی مربوط شوند و می توانند در سطوح   –اهداف می توانند به ترتیبات مختلف مانند اهداف مالی :  2یادآوری 
.مورد استفاده قرار گیرند ( محصول و فرآیند  –پروژه  –استراتژدی سازمان ) مختلف مانند  

به عنوان هدف -عملیاتی   یک  معیار  –یک مقصود  –موردنظر یک هدف را می توان با روش های دیگری بیان کرد مثال به عنوان نتیجه :  3یادآوری 
منظور و هدف  –مقصود : به عنوان مثال .مشابهایمنی و بهداشت شغلی یا با استفاده از کلمات دیگر با معنای   
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 . شناختی یک فرد می باشد –ذهنی  –اثر مطلوب بر وضعیت فیزیکی : مصدومیت و بیماری :3-18

. مریضی و مرگ می باشد–این اثر شامل بیماری شغلی :   1یادآوری   

.  اصطالح مصدومیت و بیماری به معنی وقوع مصدومیت یا بیماری به صورت مجزا یا ترکیبی می باشد : 2یادآوری   

  
.  ای شودبهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه  اعثبشرایطی که می تواند : فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی : 3-22  

  

  
.  نظر  مورددانایی و مهارت و دانش برای رسیدن به نتایج  –توانایی : صالحیت : 3-23  

  
. و نیز اطالعات رسانه ای شوداطالعات الزامی که می بایست توسط سازمان کنترل و نگه داری : اطالعات مدون : 3-24  

. اطالعات مدون می تواند می تواند از هر ساختار و رسانه ای واز هر منبعی باشد: 1یادآوری   

: اطالعات مدون می تواند :  2یادآوری   

و فرآیندهای مرتبط  بهداشتسیستم مدیریت ایمنی و : الف  
سازماناطالعات ایجاد شده به منظور عملیات : ب  
شواهد نتایج به دست آمده : ج  
.  تبدیل می کندخروجی به را ورودی ها مجموعه ای از فعالیت های به هم مرتبط یا در تعامل که : فرآیند:3-25   

  
نتیجه قابل اندازه گیری : عملکرد :3-27  

. نتایج را می توان با روش های کمی یا کیفی ارزیابی کرد. عملکرد می تواند هم با یافته های کمی و هم کیفی ارتباط داشته باشد  
. سیستم ها با سازمان ارتباط داشته باشد –محصوالت شامل خدمات  –فرآیندها  –می تواند با مدیریت ففعالیت ها عملکرد : 2یادآوری   
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امن  کاری پیشگیری از مصدومیت و بیماری کارکنان و فراهم کردن محیط های  –عملکرد مربوط به اثربخشی :  عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی :3-28

. و سالم   

  
. ایجاد ترتیباتی که یک سازمان بیرونی بخشی از وظیفه یا فرآیند سازمان را انجام می دهد: ( فعل ) برون سپاری : 3-29  

  
.  استکاربرد  دامنهاگرچه وظیفه یا فرآیند برون سپاری شده در درون . یک سازمان بیرونی بیرون از دامنه کاربرد سیستم مدیریتی است :   1یادآوری   

  
. یا یک فعالیت  –یک فرآیند  –تعیین وضعیت یک سیستم : پایش :3-29  

. و یا بررسی انتقادی داشته باشد –نظارت  –برای تعیین وضعیت ممکن است نیاز به کنترل : یادآوری یک  
  

. فرآیندی است برای تعیین یک کمیت  :اندازه گیری: 3-31  

  
. فعالیتی برای ارتقا عملکرد که تکرار شونده می باشد :بهبود مستمر : 3-37  

هاایمنی و بهداشت مطابق با خط مشی عملکرد بهبود عملکرد مربوط به استفاده از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت به منظور بهبود کلی :  1یادآوری  و  
.بهداشتایمنی و  اهداف   
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OHS&S 18001:2007 

  

ISO 45001:2018 
  

محیط کسب و کار سازمان : 4 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای: 4  

درک سازمان و محیط کسب و کار آن : 1-4 الزامات عمومی:4-1  

 درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر طرف های ذینفع : 2-4 خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای :4-2

تعیین دامنه کاربرد : 3-4 طرح ریزی:4-3  

سیستم مدیریت : 4-4 ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها  –شناسایی خطر :4-3-1  

الزامات قانونی و سایر الزامات:4-3-2 رهبری و مشارکت کارکنان : 5   

رهبری و تعهد : 1-5 اهداف و برنامه ها :4-3-3  

خط مشی : 2-5 اجرا و عملیات:4-4  

مسئولیت ها و اختیارات  –نقش های سازمانی : 3-5 پاسخگویی و اختیار –مسئولیت  –وظایف  –منابع :4-4-1  

مشاوره و مشارکت کارکنان : 4-5 آموزش-آگاهی  –صالحیت :4-4-2  

طرح ریزی : 6 مشاوره   –مشارکت  –ارتباطات :4-4-3  

اقداماتی برای نشان دادن ریسک ها و فرصت ها : 1-6 ارتباطات:4-4-3-1  

کلیات :1-1-6 مشارکت و مشاوره  :4-4-3-2  

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها :2-1-6 کنترل مستندات: 4-4  

کنترل عملیات:4-4-6 شناسایی خطر : 6-1-2-1   

ارزیابی ریسک ها ی ایمنی و بهداشت و سایر ریسک :2-2-1-6 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری:4-4-7
 های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

ارزیابی فرصت های سیستم مدیریت ایمنی و : 3-2-1-6 بررسی:4-5
بهداشت شغلی و سایر فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت 

 ایمنی و بهداشت شغلی 
:3-1-6قانونی و سایر الزامات  الزامات تعیین :3-1-6 اندازه گیری و پایش عملکرد:4-5-1  
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 ارزیابی انطباق:4-5-2

  

طرح ریزی اقدام : 6-1-4  

اقدام اصالحی و اقدام  –عدم انطباق –بررسی رویداد :4-5-3

 پیشگیرانه

اهداف ایمنی و بهداشت و طرح ریزی برای دستیابی به آن :6-2

 ها  

اهداف:OH&S 6-2-1 بررسی رویداد:4-5-3-1  

طرح ریزی :2-2-6سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه-عدم انطباق:4-5-3-2

 برای دستیابی به اهداف 

پشتیبانی : 7 کنترل سوابق:4-5-4  

منابع : 7-1 ممیزی داخلی:4-5-5  

صالحیت : 7-2 بازنگری مدیریت:4-6  
 آگاهی : 3-7  
 ارتباطات  : 4-7  
 کلیات  : 1-4-7  
 ارتباطات داخلی : 2-4-7  
 ارتباطات خارجی : 3-4-7  
 اطالعات مدون  : 7-5  
 کلیات  : 1-5-7  
 ایجاد و به روز رسانی  : 2-5-7  
 کنترل اطالعات مدون  : 3-5-7  
 عملیات  : 8  
 طرح ریزی و کنترل عملیات  : 8-1  
 کلیات  : 8-1-1  
حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و  : 8-1-2  

 بهداشت

  
 مدیریت تغییر : 8-1-3  
 فراهم آوری و تدارکات  :8-1-4  

 کلیات  :8-1-4-1  

 پیمان کاران :8-1-4-2  

 برون سپاری:8-1-4-3  
 15 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری:8-2  



 ارزیابی عملکرد  : 9  

 تحلیل و ارزیابی عملکرد –اندازه گیری  –پایش :9-1  

  

 کلیات  : 9-1-1  

 ارزیابی انطباق:9-1-2  

 ممیزی داخلی  :9-2  

 کلیات  :9-2-1  

 برنامه ممیزی داخلی: 9-2-2  

بازنگری مدیریت:9-3     

  

 بهبود-10  

 کلیات:10-1  

 عدم انطباق و اقدام اصالحی -رویداد:10-2  

  

 بهبود مستمر  :10-3  
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:محیط کسب و کار سازمان: 4  

  
.باشدمی  9001:2015استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند : درک سازمان و محیط کسب و کار آن: 1-4  

باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقصدسازمان می باشد و توانایی سازمان برای رسیدن به خروجیهای مدنظرش را تحت تاثیر سازمان 
. قرار می دهد تعیین نماید  

 .می باشد 9001:2015استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند : : درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر طرف های ذینفع: 2-4
:سازمان بایستی موارد زیر را تعیین کند  

. سایر طرف های ذینفع به عالوه کارکنانی که مرتبط با سیستم ایمنی و بهداشت شغلی می باشند( الف  
و سایر طرف های ذینفع ( برای مثال الزامات ) نیاز ها و انتظارات مرتبط با کارکنان ( ب  
. کدام یک از نیازها و خواسته ها الزامات قانونی هستند یا می توانند باشند ( ج  

  
.می باشد 9001:2015استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند : تعیین دامنه کاربرد: : 3-4  

. سازمان باید حدود و کاربرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را برای ایجاد دامنه آن تعیین کند  
.:هنگام تعیین دامنه سازمان باید به موارد زیر توجه کند   

4.1مسائل داخلی و خارجی اشاره شده در ( الف  
4.2الزامات طرف های ذینفع اشاره شده در ( ب  
. فعالیت های طرح ریزی شده و اجرا شده مرتبط با کار خود( ج  

محصوالت و خدمات که تحت کنترل سازمان آن که می تواند بر عملکرد ایمنی و   –سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل مسئولیت ها 
. بهداشت شغلی تاثیر بگذارد  

. دامنه کاربرد سازمان باید به صورت اطالعات مدون در دسترس باشد  17 



سازمان بایستی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل فرآیندهای موردنیلز و تعامل آن ها را در  : ایمنی و بهداشت شغلی سیستم مدیریت : 4-
 .  مستقر و نگه داری کند و به طور مستمر بهبود دهد –تطابق با الزامات این مدرک را ایجاد 

  
.می باشد 9001:2015استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند :  رهبری و تعهد: 5-1  

. مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طبق موارد زیر اثبات کند  

. مسئولیت و جلوگیری از مصدومیت ها و بیماری های مرتبط با کار با ایجاد محیط های کاری سالم و فعالیت ها ی ایمن ( الف  

. کسب اطمینان از این که خط مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده اند و با مقاصد کاربردی سازمان سازگاری دارند( ب  

. کسب اطمینان از همانگی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با فرآیندهای کسب و کار( ج  

. انتقال اهمیت مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ( د  

کسب اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به نتایج مورد انتظار ( ه  

به کارگیری و پشتیبانی از افراد برای اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( خ  

کسب اطمینان از ارتقای بهبود مستمر ( ر  

. حمایت از نقش های مدیریتی  مرتبط دیگر به منظور اعمال رهبری ایشان در حیطه های تحت مسئولیت (  ز  

. توسعه و ارتقای فرهنگ سازمان که از خروجی های مدنظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی حمایت می کند( ذ  

. خطرات و فرصت ها را گزارش می دهند –محافظ از کارکنان از مورد انتقام قرارگرفتن هنگامی که رویداد ها ( ح  

. اطمینان از این که سازمان فرآیندهایی را برای مشاوره و مشارکت کارکنان برقرار و حفظ می کند  
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.می باشد 18001:2007استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند  :خط مشی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی : 5-2  

. مستقر و نگه داری کند  –مدیریت ارشد باید خط مشی را ایجاد   

اندازه و   –شامل تعهد به فراهم کردن شرایط کاری ایمن و سالم برای جلوگیری از آسیب های مرتبط با کار و بیماری های شغلی و متناسب با هدف ( الف
. محیط کسب و کار  سازمان و ماهیت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با سازمان باشد  

. برای تعیین اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک چهارچوب فراهم کند( ب  

شامل تعهد برای اجرای الزامات قانونی و سایر الزامات ( ج  

شامل تعهد به حذف خطرات و کاهش ریسک ها ایمنی و بهداشت شغلی (د  

شامل تعهد به مشاوره و مشارکت کارکنان و در صورت وجود نماینده کارکنان ( ه  

. خط مشی باید به صورت اطالعات مدون در دسترس قرار گیرد   

. در تمامی قسمت های سازمان اطالع رسانی شود   
.بگیردبه صورت متقضی دردسترس طرف های ذینفع قرار   

. مرتبط و متناسب باشد  
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.می باشد 9001:2015استاندارد  4-1این بند از استاندارد مانند بند : مسئولیت ها و اختیارات –نقش های سازمانی : 5-3  

می  مدیریت ارشد اطمینان یابد که مسئولیت و اختیارات برای نقش های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تخصیص داده شده و در تما
. سازمان و سطوح مختلف اطالع رسانی شده است و به صورت اطالعات مدون حفظ می شود  

. ند کارکنان در هر سطحی از سازمان باید مسئولیت های جنبه هایی از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که تحت کنترل ان هاست به عهده بگیر  

. در حالی که تخصیص مسئولیت ها و اختیارات صورت گرفته مدیریت ارشد هم چنان در برابر عملیات مرتبط با سیستم ایمنی پاسخ گو می باشد: یادآوری   

. مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیارات را برای موارد زیر تعیین کند  

. اطمینان از این که سیستم مدیریت با الزامات این مدرک مطابقت دارد( الف  

گزارش عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به مدیر ارشد ( ب  
سازمان باید فرآیندهایی را برای مشاوره و مشارکت کارکنان و در صورت وجود نماینده کارکنان در تمام سطوح و وظایف  : مشاوره و مشارکت کارکنان:5-4

مستقر و نگه داری   –ارزیابی عملکرد و اقداماتی برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد  –استقرار  –توسعه  –قابل اجرا در طرح ریزی 
. نماید  
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. در موارد زیر مشورت با کارکنان غیر مدیریتی تاکید می شود( د  

تعیین نیازها و انتظارات طرف های ذینفع ( 1  

ایجاد خط مشی ( 2  

ز مسئولیت ها و اختیارات در موارد قابل اجرا –تعیین نقش های سازمانی ( 3  

تعیین نحوه اجرای الزامات قانونی و سایر الزامات ( 4  

ایجاد اهداف و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها ( 5  

فراهم آوری و پیمان کاران  –تعیین کنترل های قابل اجرا برای برون سپاری ( 6  

. اندازه گیری و ارزیابی دارد –تعیین آنچه نیاز به پایش ( 7  

نگه داری برنامه های ممیزی  –استقرار  –ایجاد  –برنامه ریزی ( 8  
بود سیستم بهاطمینان از ( 9  
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: سازمان باید  

. آموزش و منابع الزم برای مشاوره و مشارکت را فراهم کند–زمان –مکانیسم ه ا ( الف  

. نمایندگان کارکنان می توانند مکانیسمی برای مشاوره و مشارکت کارکنان باشند:  1یادآوری   

. قابل فهم و مرتبط در مورد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی –دسترسی به موقع به اطالعات واضح ( ب  

. موانع و مشکالت مشارکت را تعیین و حذف کند و آن هایی که قابل حذف نیست را به حداقل برساند( ج  

  
انتقام یا تهدید به انتقام و   –مشکالت مربوط به سواد  –زبان گفتاری  –عدم پاسخ به پیشنهاد های کارکنان : موانع و مشکالت می تواند شامل :  2یادآوری 

. اقداماتی که کارکنان را در مشارکت دلسرد میکند یا باعث جریمه آن ها می شود  



.در موارد زیر مشارکت با کارکنان غیر مدیریتی تاکید می شود( خ  

تعیین مکانیزم برای مشاوره و مشارکت ( 1  

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها ( 2  

تعیین اقدامات برای حذف خطرات و کاهش ریسک ها ( 3  

آموزش و ارزیابی آموزش –نیازهای آموزشی  –تعیین الزامات مرتبط با صالحیت ( 4  

تعیین آن جه نیاز است اطالع رسانی شود و نحوه انجام آن ( 5  

تعیین اندازه گیری های کنترلی و نحوه استقرار و استفاده موثر از آن ها ( 6  

عدم انطباق و اقدامات اصالحی  –بررسی رویدادها ( 7  

  
تاکید بر مشورت و مشارکت کارکنان غیر مدیریتی برای افرادی که فعالیت های کاری را انجام می دهند در نظر گرفته شده :  3یادآوری 

. است اما به عنوان مثال مدیرانی که تحت تاثیر فعالیت های کاری یا عوامل دیگری در سازمان هستند را مستثنی نمی کند  

  
ارائه آموزش رایگان در طول ساعات کاری برای کارکنان می تواند موانع مهم  –این مورد به رسمیت شناخته شده که :  4یادآوری 

. مشارکت کارکنان را از بین ببرد  
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طرح ریزی -6  
   

اقداماتی برای نشان دادن ریسک ها و فرصت ها : 6-1  

کلیات : 6-1-1  

طرف های ذینفع و دامنه کاربرد را مدنظر  –سیستم مدیریت سازمان باید موضوعات مربوط به محیط کسب و کار  این هنگام طرح ریزی برای 
. قرار دهد و ریسک ها و فرصت هایی که نیاز است را تعیین کند  

  
. اطمینان حاصل نماید که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به نتایج موردنظر دست یابد( الف  

پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب ( ب  

دست یابی به بهبود مداوم ( ج  

  
دستیابی به نتایج مورد سازمان باید موارد زیر را به هنگام تعیین ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و 

: مدنظر قرار دهدنظر   

خطرات ( 1  

ریسک های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و سایر ریسک ها ( 2  

  

فرصت های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و سایر فرصت ها ( 3  

الزامات قانونی و سایر الزامات ( 4  
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ا تغییرات ط بسازمان باید در طرح ریزی فرآیندها ریسک و فرصت هایی که مرتبط با خروجی های مدنظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است و در ارتبا

در حالی که تغییرات چه به صورت دائمی چه به . فرآیندهای سازمان یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد تعیین و ارزیابی نماید –در سازمان 

. صورت موقت برنامه ریزی شده اند این ارزیابی باید پیش از استقرار تغییر انجام شود  

.را حفظ کند در خصوص موارد زیر مدون ید اطالعات باسازمان   

ها و فرصت ها ریسک   

.فرآیندها و عملیاتی برای شناسایی و تعیین ریسک ها و فرصت ها تا اطمینان حاصل شود موارد مطابق برنامه انجام شده است  
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:شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها : 6-1-2  

:شناسایی خطر : 6-1-2-1  

. مستقر و نگه داری کند –سازمان باید فرآیندهایی را برای شناسایی خطر اجرا   

: فرآیند ها باید شامل اما نه محدود به  موارد زیر باشد  

. رهبری و فرهنگ سازمان  –آزار و اذیت زورگویی  –قربانی شدن –ساعات کار  –عوامل اجتماعی شامل حجم کار  –چگونگی سازمان دهی کار ( الف  

: فعالیت های معمول و غیر معمول شامل خطرهای ناشی از ( ب  

تجهیزات مواد و شرایط فیزیکی محل کار  –زیرساخت ها ( 1  

  –نگه داری تعمیرات  –ارائه خدمات  –سازه  –مونتاژ  –تولید  –بازرسی  –تحقیق و توسعه –طراحی محصول و خدمات ( 2

عوامل انسانی( 3  

چگونگی انجام کار ( 4  

  
: شامل موارد اضطراری و علت های آن ها  –رویدادهای گذشته داخل و خارج سازمان ( ج  

  
شرایط اضطراری بالقوه ( د  

  
: کارکنان شامل(  خ  

بازدیدکنندگان و سایر کارکنان –پیمان کاران  –کسانی که به محل کار و فعالیت ها دسترسی دارند شامل کارکنان ( 1  

. تحت تاثیر فعالیت های سازمان قرار بگیرندکسانی که در مجاورت محل کار قرار دارند و ممکن است ( 2  

. کارکنانی که در موقعیت هایی قرار دارند که مستقیما تحت کنترل سازمان نیستند ( 3  
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: سایر موضوعات که باید لحاظ گردند شامل   

  
با  آنها سازگاری شامل سازماندهی کارها روش های انجام  –ماشین آالت و تجهیزات  –تاسیسات  –فرآیندها  –طراحی محیط کار (1

کارکنان درگیر کار های توانایی نیازمندی ها و   

  
. تحت کنترل سازمان روی می دهند مرتبط با کار  هایدلیل فعالیت به محیط کار در مجاورت که موقعیت هایی ( 2  
وضعیت هایی که تحت کنترل سازمان نیستند و در مجاورت سازمان روی می دهند و می توانند کارکنان داخل محل کار را دچار  ( 3

. مصدومیت یا بیماری کنند  

فرآیند ها و فعالیت ها و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی–عملیات  –تغییرات واقعی و پیشنهادی در سازمان ( 4  
. تغییرات ایجاد شده در اطالعات و دانش مرتبط با خطرات ( 5  
  

: ارزیابی ریسک های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سایر ریسک ها: 6-1-2-2  
. برقرار و نگهداری کند  –سازمان باید فرآیندهایی برای موارد زیر ایجاد   

. ارزیابی ریسک های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به خطرات شناسایی شده با در نظر گرفتن اثربخشی کنترل های موجود( الف  
اجرا و نگه داری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی –استقرار  –تعیین و ارزیابی سایر ریسک های مرتبط مرتبط با ایجاد ( ب  

ماهیت و زمان بندی های آن ها برای اطمینان از این   –روش ها و معیارهای سازمان برای ارزیابی ریسک ها باید با در نظر گرفتن دامنه کاربرد آن ها 
. هم چنین به روشی سیستماتیک به کار گرفته می شوند تعریف شود  –که آن ها فعاالنه هستند و نه واکنشی   

. اطالعات مدون مرتبط با روش ها و معیارها باید برقرار ونگه داری شود  
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ارزیابی فرصت های سیستم  ایمنی و بهداشت شغلی و سایر فرصت های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: 6-1-2-3  

  
. و نگه داری نماید –برقرار  –ایجاد  –سازمان باید فرآیندهایی برای موارد زیر   

فرصت های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای افزایش عملکرد با در نظر گرفتن تغییرات برنامه ریزی شده در سازمان و خط مشی  ( الف
: فرآیندها و فعالیت های آن –  

سازمان کار و محیط کار با کارکنان  –فرصت هایی برای تطبیق کار (1  

فرصت هایی برای حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی( 2  

  
سایر فرصت ها برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی( ب  

.ریسک ها و فرصت ها می توانند نتیجه سایر ریسک و فرصت های سازمان باشند: یادآوری   



  
: تعیین الزامات قاونی و سایر الزامات ( 6-1-3  

.برقراری و نگه داری نماید –سازمان باید فرآیندهایی برای موارد زیر ایجاد   
تعیین و دسترسی به الزامات قانونی و سایر الزامات به روز که برای خطرات سازمانی و ریسک ها و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  ( الف

. حرفه ای باید انجام شود  

  
  . تعیین این که الزامات قانونی و سایر الزامات چگونه در سازمان به کار می رود و چه مواردی نیاز به اطالع رسانی دارد( ب

مدیریت سیستم داوم بهبود مو نگه داری  -در نظر گرفتن الزامات قانونی و سایر الزامات در هنگام برقراری( ج  

  
همچنین باید اطمینان یابد آن ها با توجه به تغییرات  . سازمان باید اطالعات مدون الزامات قانونی و سایر الزامات را برقرار و نگه داری نماید

. به وجود آمده به روز هستند  

  
. الزامات قانونی و سایر الزامات می توانند منجر به ریسک و فرصت برای سازمان شوند: یادآوری  
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:طرح ریزی اقدام: 6-1-4  

. سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند  

:اقداماتی برای ( الف  

شناسایی ریسک ها و فرصت ها (1  

شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات (2  

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری(3  

  
: چگونگی( ب  

و سایر فرآیندهای کسب و کارشغلی یکپارچه سازی و برقراری اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ( 1  

ارزیابی اثربخشی این اقدامات ( 2  

. سازمان باید سلسله مراتب کنترل ها و خروجی حاصل از سیستم مدیریت را هنگام طرح ریزی اقدامات در نظر بگیرد  

  
. الزامات کسب و کار و عملیاتی را مدنظر قرار دهد –گزینه های تکنولوژیکی و مالی  –در هنگام طرح ریزی اقدامات سازمان باید بهترین روش ها   
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اهداف سیستم مدیریت و بهداشت شغلی و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها : 6-2  

.می باشد 9001:2015این بند از استاندارد مانند استاندارد : : اهداف سیستم مدیریت و بهداشت شغلی:6-2-1  
سازمان باید اهداف ایمنی و بهداشت شغلی را در بخش ها و سطح های مختلف مرتبط برای حفظ و بهبود مستمر و عملکرد  سیستم مدیریت 

. ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد کند  

: اهداف باید  

. با خط مشی سازگار باشد  

. قابل اندازه گیری باشد در صورت عملی بودن یا قابل ارزیابی عملکرد باشد  

: موارد زیر باید مد نظر گرفته شود  

الزامات قابل کاربرد ( الف   

نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و فرصت ( ب  

نتایج حاصل از مشاوره با کارکنان یا در صورت وجود با نمایند کارکنان ( ج  

. پایش شود( د  

. اطالع رسانی شود ( ر  

. در موارد مقتضی به روز آوری شود ( ز  
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  .می باشد 9001:2015این بند از استاندارد مانند بند : طرح ریزی برای دستیابی به اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: 6-2-2

. هنگام تحقق اهداف سازمان باید موارد زیر را تعیین کند   

. آنچه که انجام خواهد شد ( الف   

. منابعی که مورد نیاز خواهند بود ( ب  

. افرادی که مسئول خواهند بود ( ج  

. چه زمانی به پایان خواهد رسید ( د  

. نتایج و شاخص های مرتبط با پایش چگونه ارزیابی خواهند شد ( ر  

. چگونه اقدامات برای دستیابی به اهداف ایمنی و بهداشت با کسب و کار سازمان یکپارچه می شوند( خ  

. سازمان باید اطالعات مدون مرتبط با اهداف ایمنی و بهداشت شغلی و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها را برقرار و نگه داری کند  

: پشتیبانی : 7  

نگه داری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را   –استقرار  –سازمان باید منابع مورد نیاز برای ایجاد : منابع:7-1
. تعیین می کند  
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صالحیت:7-2  
.می باشد 9001:2015بند از استاندارد مانند بند این   

. صالحیت موردنیاز کارکنانی که می توانند بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثر بگذارند یا تاثیر بپذیرند را تعیین نماید( الف  

آموزش و تجربه شایستگی   –سازمان باید از این که کارکنان صالحیت و توانایی شناسایی خطر را دارند و از این که کارکنان به لحاظ تحصیالت ( ب
.  دارند اطمینان نماید  

. اطالعات مدون مناسب را به عنوان شواهد صالحیت نگه داری کند( ج  
استخدام یا عقد قرارداد با افراد دارای  –انتصاب مجدد کارکنان حاضر  –مربی گری  –اقدامات قابل اجرا می تواند شامل فراهم کردن آموزش : یادآوری

. صالحیت باشد  
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آگاهی  :7-3  
  

  .می باشد 9001:2015این بند از استاندارد مانند : آگاهی:7-3

  
. کارکنان باید نسبت به موارد زیر آگاهی داشته باشند   

خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت ( الف  

سهم ان ها در اثر بخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل مزایای بهبود عملکرد ( ب  

پیامد و نتایج عدم انطباق با الزامات سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ( ج  

رویدادها و نتایج بررسی های مرتبط با آن ها ( د  

ریسکها و اقدامات تعیین شده مرتبط با آن ها  –خطرات ( خ  
توانایی دور کردن خود از موقعیت های کاری که آن ها را با یک پیامد و خطر جدی مربوط به سالمتی یا زندگی مواجه می کند و هم  ( ث

. چنین به کار بردن تدابیری برای محافظت از نتایج نا خواسته انجام این کار  
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ارتباطات : 7-4  
برقرار و نگه داری نماید و موارد زیر را تعیین می   –سازمان باید فرآیندهای موردنیاز برای ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط را ایجاد : کلیات :7-4-1

. کند  

. درباره چه چیزی ارتباط برقرار میکند( الف  

. چه زمانی ارتباط برقرار می کند( ب  

. با چه کسی ارتباط برقرار میکند( ج  

به صورت داخلی از جمله در سطوح و واحدهای مختلف سازمان ( 1  

پیمان کاران و بازدیدکنندگان محیط کار ( 2  

سایر طرف های ذینفع ( 3  

. چگونه ارتباط برقرار می کند( د  

. سواد و معلولیت را مدظر قرار دهد –فرهنگ  –زبان  –سازمان باید جنبه های متفاوت به عنوان جنسیت   

:در ایجاد فرآیندهای ارتباطی خود سازمان باید  

. الزامات قانونی و سایر الزامات را مورد توجه قرار دهد  
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد که در اطمینان یابد اطالعاتی که می خواهد انتقال یابد قابل اطمینان و در سازگاری با اطالعاتی است 

. می شود  

  
.سازمان باید اطالعات مدون را به عنوان شواهد ارتباطات خود نگه داری نماید  35 



  
: ارتباطات داخلی: 7-4-2  

: سازمان باید   
این موارد شامل تغییرات سیستم . اطالعات مرتبط با سیستم مدیریت را در واحدها و سطوح مختلف داخلی سازمان اطالع رسانی نماید ( الف

. مدیریت در صورت امکان می باشد  

  
. اطمینان حاصل کند فرآیندهای ارتباطی کارکنان را قادر می سازد تا به بهبود مداوم کمک کنند( ب  

  
: ارتباطات خارجی: 7-4-3  

این اطالع رسانی باید به وسیله فرآیندهای اطالع . سازمان باید اطالعات مرتبط با سیستم مدیریت را به صورت برون سازمانی اطالع رسانی نماید
. رسانی ایجاد شده توسط سازمان و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و سایر اقدامات انجام شود  
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: اطالعات مدون:7-5  
  

. دمی باش 9001:2015این بند از استاندارد مانند بند :  :کلیات:7-5-1  

. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان باید شامل موارد زیر باشد  

اطالعات مدون الزام شده توسط این استاندارد بین المللی ( الف  

. اطالعات مدون تعیین شده توسط سازمان که برای اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزم است ( ب  
میزان اططالعات مدون برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می تواند از سازمانی به سازمان دیگر به دالیل زیر  : یادآوری 

. متفاوت باشد  

محصوالت و خدمات آن ها  –فرآیند ها –نوع فرآیندها و فعالیت ها  –اندازه سازمان -  

الزامات قانونی و سایر الزامات  –نیاز به اثبات تامین الزامات  -  

پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آن ها -  

صالحیت کارکنان-  
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.می باشد 9001:2015این بند از استاندارد مانند بند : ایجاد و به روز آوری: 7-5-2  

. سازمان باید هنگام به روز رسانی اطالعات مدون از مناسب بودن موارد زیر اطمینان یابد  

(تدوین کننده یا شماره مرجع –تاریخ  –مانند عنوان ) شناسایی و شرح ( الف  

( کاغذ یا الکترونیک) و رسانه به عنوان مثال ( گرافیک  –ویرایش نرم افزار  –زبان ) فرمت ( ب  

بازنگری و تصویب از نظر تناسب و کیفیت ( ج  
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.می باشد 9001:2015این بند از استاندارد مانند بند  :کنترل اطالعات مدون: 7-5-3  

. اطالعات مدون مورد نیاز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و این استاندارد باید کنترل شود تا از موارد زیر اطمینان حاصل شود  

. هرزمان و و هر کجا که نیاز باشد که نیاز باشد این مدارک در دسترس بوده و برای استفاده مناسب هستند(الف  

( به عنوان مثال در مقابل نقض محرمانگی و استفاد نادرست و یا نقض یکپارچگی) به اندازه کافی محافظت شده ان ( ب  

. سازمان می تواند برای کنترل اطالعات مدون در صورت کاربرد فعالیت های زیر را در نظر بگیرد   

بازیابی و استفاده  –دسترسی  –توزیع ( الف  

بایگانی و محافظت از جمله حفظ خوانایی( ب  

( کنترل ویرایش) کنترل تغییرات ( ج  

نگه داری و امحاء( د  
اطالعات مدون با منشا خارجی که توسط سازمان برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت تعیین شده اند باید به نحو مناسبی 

. شناسایی و کنترل شده باشند  
دسترسی می تواند بر تصمیم گیری در مورد اجازه مشاهده اطالعات مستند یا اجازه و اختیار مشاهده و تغییر اطالعات مستند را شامل : 1یادآوری 

. شود  

. دسترسی به اطالعات مستند مرتبط شامل دسترسی کارکنان و در صورت وجود نمایندگان کارکنان می باشد: 2یادآوری   
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عملیات : 8  
:طرح ریزی و کنترل عملیات : 8-1  
سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت و اجرای اقدامات تعیین شده را از طریق  :کلیات : 8-1-1

. کنترل و نگه داری نماید –ایجاد  –موارد زیر طرح ریزی   

ایجاد معیارهایی  برای فرآیندها( الف  

معیارهابا ی مطابق استقرار کنترل برای فرآیندها ( ب  

  .نمایندمطابق طرح ریزی انجام شده عمل می فرآیندها حاصل کند اطمینان که  حد الزم  بهبرقراری و نگه داری اطالعات مدون ( ج

تطبیق کار با کارکنان( د  

. سازمان باید بخش های مربوط به سیستم مدیریت را با سایر سازمان ها هماهنگ نماید –محیط های کاری با چند کارفرما در      
:حذف خطرات و کاهش ریسک های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: 8-1-2  

استقرار و نگه   –سازمان باید برای رفع خطرات و کاهش خطرات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با استفاده از سلسله مراتب زیر کنترل ها 
. داری یک فرآیند را انجام دهد  

حذف خطر ( الف   

. مواد و تجهیزاتی که خطر کم تری دارند –جایگزینی با فرآیندها ( ب  

به کار بردن کنترل های مهندسی و سازمان دهی مجدد کار ( ج  

استفاده از کنترل های اداری از قبیل آموزش ( د  

استفاده از تجهیزات ایمنی فردی به مقدار کافی( ر  

  
در بسیاری از کشورها الزامات قانونی و سایر الزامات شامل الزاماتی هستند که تجهیزات حفاظت فردی بدون هیچ هزینه ای برای کارکنان   : یادآوری

. فراهم می شود   40 
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: مدیریت تغییر: 8-1-3  

ی  ه اسازمان باید فرآیندهایی برای استقرار و کنترل تغییرات برنامه ریزی شده موقت و دائمی که بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف
. از جمله موارد زیر ایجاد می نماید –تاثیر میگذارند   

: شامل –خدمات  –یا تغییرات مرتبط با محصوالت  –خدمات و فرآیند ها  –محصوالت جدید ( الف  

 موقعیت محیط کار و اطراف 

 سازمان کار 

 شرایط کاری 

 تجهیزات 
 نیروی کار 

: تغییرات مرتبط با الزامات قانونی و سایر الزامات ( ب  

تغییرات در دانش یا اطالعات مرتبط با خطرات و ریسک ها ( ج  

توسعه در دانش و فناوری( د  

. سازمان باید نتایج تغییرات را بازنگری و در صورت نیاز اقدامات برای کاهش هر تاثیر منفی را انجام دد  

. تغییرات می تواند منجر به ریسک و فرصت شود: یادآوری   

  
فراهم آوری و تدارکات :8-1-4  
سازمن باید فرآیندهایی برای کنترل فراهم آوری محصوالت و خدمات به منظور اطمینان از انطباق آن ها با سیستم مدیریت سازمان ایجاد  : کلیات : 8-1-4-1
. مستقر و نگه داری نماید –  
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: پیمانکاران: 8-1-4-2  
باید فرآیندهای فراهم آوری خود را برای شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک ها که حاصل موارد زیر می باشند با پیمانکاران سازمان 

. خود هماهنگ کند  

. که می تواند روی سازمان تاثیر بگذاردپیمانکاران فعالیت ها و عملیات ( الف  

. فعالیت ها و عملیت سازمان که می تواند روی کارکنان پیمانکارران تاثیر بگذارد( ب  

. فعالیت ها و عملیات پیمانکار که می تواند بر سایر ذینفعان در محیط کار تاثیر بگذارد( ج  

  
فرآیندهای  . سازمان باید اطمینان یابد که الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط پیمانکاران و کارکنانش برآورده می شود

. فراهم آوری سازمان باید معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی را برای انتخاب پیمانکاران تعریف و استفاده نماید  

  
. تواند کمک کننده باشدمی قرار دادن معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی برای انتخاب پیمانکاران : یادآوری  

  

سازمان باید اطمینان یابد که فعالیت ها و فرآیندهای برون سپاری تحت کنترل می  : برون سپاری: 8-1-4-3

سازمان باید اطمینان یابد تمهیدات برون سپاریش با الزامات قانونی و سایر الزامات و دستیابی به خروجی های مدنظر سیستم مدیریت . باشند
. نوع و درجه ی کنترلی که برای فعالیت ها و فرآیندها به کار برده شود باید در سیستم مدیریت تعریف شود. سازگار می باشد  

. هماهنگی با تامین کنندگان بیرونی می تواند به سازمان در شناسایی تاثیرات برون سپاری بر عملکرد سیستم مدیریت کمک کند : یادآوری  



  

: آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری:8-2  
شناسایی شده است و شامل موارد   1-2-1-6سازمان باید فرآیندهای موردنیاز برای واکنش و آمادگی در برابر شرایط اضطراری را آن گونه که در بند 

. مستقر و نگه داری کند –زیر است ایجاد   

کردن کمک های اولیه شامل فراهم ایجاد یک واکنش طرح ریزی شده برای وضعیت اضطراری ( الف  

فراهم کردن آموزش برای فرآیندهای طرح ریزی شده ( ب  

. به طور دوره ای توانمندی واکنش طرح ریزی شده را تمرین و و آزمایش کند( ج  
نیاز بازنگری واکنش های طرح ریزی شده را بعد از انجام آزمایش مخصوصا بعد از وقوع وضعیت های اضطراری انجام  صورت ارزیابی عملکرد و در ( د

. دهد  

. اطالعات مربوط به کارکنان در مورد وظایف و مسئولیت هایشان را اطالع رسانی کند( ه  

نهاد های دولتی و در موارد مناسب انجمن های محلی   –خدمات مرتبط با واکنش های اضطراری  -بازدیدکنندگان –اطالعات مربوط به پیمانکاران ( و
. اطالع رسانی کند  

.نیازمندی ها و توانایی های ذینفعان را مدنظر قرار دهد و از مشارکت آن ها در توسعه واکنش های طرح ریزی شده اطمینان حاصل کند ( ر  
. سازمان باید اطالعات مدون مربوط به فرآیندها و طرح های واکنش برای شرایط اضطراری را برقرار و حفظ نماید  
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ارزیابی عملکرد:9  

: تحلیل و ارزیابی عملکرد  –اندازه گیری  –پایش : 9-1  
:  کلیات:9-1-1  

:شامل . آن چیزی که نیاز دارد پایش و اندازه گیری شود ( الف  

. میزانی که الزامات قانونی و سایر الزامات تکمیل شده اند( 1  

.ریسک ها و فرصت ها  –فعالیت ها و عملیات مرتبط با شناسایی خطرها ( 2  

. ی به وجود آمده استشغلپیشرفت هایی که به سوی دستیابی به  اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ( 3   

. اثربخشی کنترل های عملیاتی و سایر کنترل ها ( 4  

تحلیل و ارزیابی عملکرد در صورت امکان به منظور اطمینان از صحت نتایج  –اندازه گیری  –روش های پایش ( ب  

. معیارهایی برای این که سازمان عملکرد سیستم مدیریت خود را اندازه گیری کند( ج  

.چه زمانی باید پایش و اندازه گیری انجام شود ( د  

. ارزیابی و اطالع رسانی نماید –چه زمانی نتایج حاصل از پایش باید تحلیل ( و  
ن  سازمان باید عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را ارزیابی و اثربخشی سیستم مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را تعیی

. کند  

. ن یابدیناسازمان باید از این که تجهیزات  پایش و اندازه گیری کالیبره و تصدیق شده اند و به طور مناسبی مورد استفاده و نگه داری می شوند اطم  

. الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به کالیبراسیون و تصدیق تجهیزات می تواند استاندارهای ملی یا بین المللی باشد: یادآوری  

: سازمان باید اطالعات مدون زیر را نگه داری نماید  

تحلیل و ارزیابی عملکرد  –اندازه گیری  –شواهد و نتایج پایش -  

تصدیق و نگه داری تجهیزات  –سوابق کالیبراسیون -  
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مستقر و نگه داری  –سازمان باید فرآیند هایی برای انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات ایجاد : ارزیابی انطباق: 9-1-2

. نماید  

: سازمان باید  

. سازمان باید تناوب و روش های ارزیابی انطباق را تعیین کند( الف  

. انطباق را ارزیابی کند و در صورت نیاز اقدامات الزم را انجام دهد( ب  

. دانش و وضعیت انطباق خود با الزامات قانونی و سایر الزامات را درک و حفظ  کند( ج  

. اطالعات مدون مرتبط با نتایج ارزیابی انطباق را نگه داری کند( د  

  

ممیزی داخلی: 9-2  
  .می باشد 9001:2015این بند مانند بند : کلیات :9-2-1

د  سازمان باید ممیزی داخلی را در فواصل زمانی طرح ریزی شده در مورد ارائه اطالعات در مورد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در موار
. زیر اجرا نماید  

:انطباق دارد با( الف  

الزامات خود سازمان برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی ( 1  

الزامات این مدرک ( 2  

. به طور اثربخش ایجاد و حفظ شده است( ب  47 



  

داخلیبرنامه ممیزی :9-2-1  
.می باشد 9001:2015بند مانند بند این   

: سازمان باید  

را طرح ریزی اجرا مستقر و حفظ  –الزامات طرح ریزی و گزارش دهی  –مشاوره  –مسئولیت ها –روش ها  –برنامه های ممیزی شامل تناوب ( الف
. برنامه های ممیزی باید اهمیت فرآیندهای مرتبط و نتایج ممیزی های قبلی را را در نظر بگیرد. نماید  

. معیار ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف نماید( ب  

. انتخاب ممیزان و هدایت ممیزی به گونه ای که از عینی بودن و بی طرفانه بودن فرآیند ممیزی اطمینان حاصل گردد( ج  
اطمینان حاصل شود که نتایج ممیزی به کارکنان و در صورت وجود  . اطمینان حاصل نماید که نتایج ممیزی ها به مدیران مربوطه گزارش می شود ( د

. نمایندگان کارکنان و سایر طرف های ذینفع گزارش می شود  

. اقداماتی برای پرداختن به عدم انطباق ها و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای انجام دهد( ر  

. اطالعات مستند را به عنوان شواهدی برای  اجرای  برنامه ممیزی و نتایج ممیزی حفظ نماید ( ز  

. مراجعه شود 19011برای اطالعات بیش تر در مورد ممیزی و صالحیت ممیزان به استاندارد : یادآوری  
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  .می باشد 9001:2015این بند مانند بند :  :بازنگری مدیریت: 9-3

با کفایت بودن و   –مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده برای اطمینان از تداوم مناسب 
: بازنگری باید شامل موارد زیر باشد. اثربخشی بازنگری نماید  

وضعیت اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی ( الف  

تغییرات در مسائل برون و درون سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ب  

نیازها و انتظارات طرف های ذینفع ( 1  

الزامات قانونی و سایر الزامات( 2  

فرصت ها و ریسک ها ( 3  

. گستره ای که خط مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رآورده شده اند( ج  

: اطالعات مربوط به عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از جمله( د  

اقدامات اصالحی و بهبود مستمر–عدم انطباق ها  –رویدادها ( 1  

نتایج پایش و اندازه گیری( 2  

نتایج ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات ( 3  

نتایج ممیزی( 4  

مشارکت و مشاوره کارکنان ( 5  

ریسک ها و فرصت ها ( 6  

کفایت منابع برای حفظ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اثربخش( ر  

ارتباطات مربوط به طرف های ذینفع ( ز  

فرصت هایی برای بهبود مستمر ( و  
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. خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مرتبط به موارد زیر باشد  

کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در دستیابی به نتایج موردنظر –پایداری   

 فرصت های بهبود مستمر 
 نیاز به تغییر در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 منابع موردنیاز 

 اقدامات در صورت نیاز
 فرصت هایی برای بهبود یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با سایر فرآیند های کسب و کار

 هرگونه پیامد بر مسیر راهبردی سازمان 

. مدیریت ارشد باید خروجی های مربوط به بازنگری های مدیریت را به کارکنان و در صورت وجود نمایندگان کارکنان گزارش دهد  

. سازمان باید اطالعات مدون را به عنوان شواهدی از نتایج بازنگری مدیریت حفظ نماید  
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بهبود( 10  
سازمان باید فرصت های بهبود را تعیین و اقدامات الزم جهت دستیابی به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را  : کلیات:10-1

. ایجاد کند  

  

اصالحی  عدم انطباق و اقدام –رویداد : 10-2  
. می باشد 9001:2015بند مانند بند این   

مستقر و نگه داری   –بررسی و انجام اقدامات را برای تعیین و مدیریت رویدادها و عدم انطباق ها ایجاد  –سازمان باید فرآیندهایی شامل گزارش دهی 
. کند  

: هنگامی که یک رویداد و عدم انطباق اتفاق می افتد سازمان باید  

: نسبت به رویداد و عدم انطباق واکنش الزم را را انجام دهد و در صورت امکان( الف  

. اقدامات جهت کنترل و اقدام را انجام دهد( 1  

. به پیامدهای آن رسیدگی کند( 2  
دم انطباق  ا عارزیابی الزم را با مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان مرتبط به منظور انجام اقدام اصالحی مورد نیاز جهت حذف علت های ریشه ای رویداد ی( ب

: جهت اطمینان از عدم وقوع مجدد یا وقوع در جای دیگر به وسیله روش های زیر انجام دهد   
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: زیر انجام دهد   

بررسی رویداد و بازنگری عدم انطباق( 1  

تعیین علت های رویداد یا عدم انطباق ( 2  

. تعیین این که آیا عدم انطباق های مشابه وجود دازند یا ممکن است به طور بالقوه اتفاق بیفتند( 3  

بررسی ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و سایر ریسک ها ( ج  

. تعیین و اجرای اقدامات الزم شامل اقدام اصالحی مطابق با سلسله مراتب کنترل و مدیریت تغییر ( د  

. ارزیابی ریسک های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در ارتباط با خطرات جدید تغییریافته قبل از هرگونه اقدام ( و  

بازنگری اثربخشی اقدامات انجام شده شامل اقدامات اصالحی ( ه  

انجام تغییرات الزم مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ی  

. اقدامات اصالحی باید متناسب با اثر یا اثر بالقوه رویداد یا عدم انطباق های روی داده باشد  

. سازمان باید اطالعات مدون مرتبط را به عنوان شواهد زیر نگه دارد  

. ماهیت رویداد یا عدم نطبق و هر اقدام انجام شده پس از ان   

. نتایج هر اقدام یا اقدام اصالحی شامل اثربخشی آن ها  

. سازمان باید اطالعات مدون را به کارکنان مربوطه یا در صورت وجود نماینده کارکنان و یا سایر ذینفعان مرتبط اطالع رسانی کند  

. گزارش و بررسی رویدادها بدون تاخیر می تواند باعث حذف خطرات و ریسک ها و کاهش اثرات در کوتاه ترین زمان ممکن می گردد: یادآوری  
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سازمان باید به طور مستمر از نظر تناسب کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : بهبود مستمر: 10-3

. خود را از طریق موارد زیر بهبود بخشد  

افزایش عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت( الف  

. ارتقای فرهنگی در سازمان که سیستم مدیریت ایممنی و بهداشت را حمایت نماید( ب  

. ارتقای مشارکت کارکنان در برقراری عملیاتی که سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را بهبود بخشد( ج  

. اطالع رسانی در خصوص نتایج بهبود مستمر به کارکنان و در صورت وجود نماینده کارکنان ( د  

. برقراری و نگه داری اطالعات مدون به عنوان شواهد بهبود( د  
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 با تشکر از توجه شما 
 Email: Info@qcbco.ir 

Tel:+98(21)44163647 

Fax:+98(21)89779151 

Quality Certification Bureau Italia S.r.l 
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