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 معرفی

 مقدمه 1-1

هاای ساازمان   ای و ایمنی کارگران و سایر افارادی کاه تحات تااثیر فعالیات     یک سازمان مسئول بهداشت حرفه

 باشد.ها میباشد. این مسئولیت شام  ارتقا و محافظت از سالمت جسمی و روحی آنهستند، می

به منظور قادر سااختن ساازمان بارای فاراهم کاردن      ( 4لیایمنی و سالمت شغ) OH&Sاتخاذ سیستم مدیریت 

 OH&Sهای مرتنط با کار و بهنود مستمر عملکارد  های کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماریمکان

 باشد.می

 (ایمنی و سالمت شغلی) OH&Sهدف یک سیستم مدیریت  1-2

-مای  OH&Sهاای  ها و فرصتیسکبرای مدیریت ر یچارچوب فراهم کردن OH&Sهدف یک سیستم مدیریت 

های مرتنط باا کاار بارای    جلوگیری از صدمات وبیماری ،OH&Sباشد. هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت 

همچنین حاذف خطارات و باه حاداق  رسااندن      باشد. های کاری ایمن و سالم میکارگران و فراهم کردن مکان

 فظانه برای سازمان بسیار مهم است.های پیشگیرانه و محابوسیله سنجش  OH&Sهای ریسک

اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکارد   OH&Sها توسط سازمان و بوسیله سیستم مدیریت زمانی که این سنجش

OH&S  خواهند گردید. یک سیستم مدیریتOH&S ها در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصت

 ر باشد.تواند بسیار موث، میOH&Sبرای بهنود عملکرد 

و  OH&Sهاای  مطابق این سند، سازمان را قادر به مدیریت ریسک OH&Sتکمی  و انجام یک سیستم مدیریت 

  سازد. بهنود عملکرد آن می

 موفقیت هایمولفه 1-3

باشد. موفقیت یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان می ،OH&Sیک سیستم مدیریت سازی پیاده

 باشد.بسته به رهنری، تعهد و مشارکت در تمام سطوح سازمان میوا OH&Sسیستم مدیریت 

، مفید بودن و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر آن بستگی به OH&Sسازی و حفظ یک سیستم مدیریت پیاده

 باشد:تعدادی مولفه دارد که شام  موارد زیر می
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 پذیری و پاسخگوییآ( رهنری مدیریت ارشد، تعهد، مسئولیت

را حمایت  OH&Sتوسعه مدیریت عالی، ارتقای یک فرهنگ در سازمان که نتایج مورد نظر سیستم مدیریت ب( 

 و پشتینانی کند.

 ارتناطاتپ( 

 ت( مشارکت و مشاوره کارگران )کارکنان( و نمایندگانشان )در صورت وجود(.

 تخصیص منابع ضروری برای نگهداری از آنث( 

 های کلی سازمان سازگار باشد.و هدف راستاکه با  OH&Sهای ج( خط مشی

 .OH&Sهای و استفاده از فرصت OH&Sهای فرآیندهای موثر برای شناسایی خطرات، کنترل ریسکچ(  

 .OH&Sبه منظور بهنود عملکرد  OH&Sارزیابی مستمر عملکرد و پایش سیستم مدیریت  ح(

 زمان.داخ  فرآیندهای تجاری سا OH&Sسازی سیستم مدیریت یکپارچهخ( 

-ها و فرصتهستند و در نظرگیری خطرات سازمان، ریسک OH&Sکه موازی خط مشی  OH&Sهای هدفچ( 

 .OH&Sهای 

 ر( قنول الدامات قانونی آن و سایر مقررات.

-سازیِ موفق این سند، به منظور اطمینان دادن به کارگران )کارکنان( و سایر طرفسازمان از طریق اثنات پیاده

هاا و  با این وجود اتخاذ این سند به خودیِ خود، ضاامن جلاوگیری از آسایب    تواند استفاده کند.های ذینفع  می

 باشد.نمی OH&Sهای ناشی از کار برای کارگران، تهیه مکان امن و سالم و پیشرفت عملکرد بیماری

سیستم مادیریت  سطح جدئیات، پیچیدگی، مقدار اطالعات مستند شده و منابع مورد نیاز برای تضمین موفقیت 

OH&S های زیر دارد:یک سازمان بستگی بر مولفه 

 آ( وسعت سازمان )تعداد کارکنان، اندازه، جغرافیا، فرهنگ، مقررات قانونی و سایر مقررات(.

 سازمان. OH&Sب( دامنه فعالیت  سیستم مدیریت 

 مربوطه. OH&Sهای های سازمان و ریسکفعالیت نوعپ( 
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PDCAچرخه  1-4
 ، اقدام(ریزی، انجام، بررسیه)برنام 2

 باشد.می PDCA در این سند، بر اساس مفهوم OH&Sسیاست اعمال شده سیستم مدیریت 

باشاد. ایان   یک فرآیند تکراریِ استفاده شده توسط سازمان برای رسیدن باه بهناود مساتمر مای     PDCAمفهوم 

 آن مانند زیر استفاده شود: گانهجدا هایتواند برای یک سیستم مدیریت و هر کدام از قسمتمفهوم می

هاا، تبنیات   ها و فرصات و سایر ریسک OH&Sهای ها و فرصتریسک: تعیین و ارزیابی (PLAN) ریدیبرنامهآ( 

 سازمان. OH&Sو فرآیندهای الزم برای نی  به اهداف مطابق خط مشی  OH&Sاهداف 

 ریدی شده.اجرای فرآیندهای برنامه(: DOب( انجام )

و گدارش  OH&Sها و فرآیندها با لحاظ کردن اهداف و خط مشی پایش و سنجش فعالیت(: Check)پ( بررسی 

 نتایج.

 برای نی  به اهداف مورد نظر. OH&Sاقدام به منظور بهنود مستمر عملکرد (: Actاقدام )ت( 

 گنجاند.را در یک چارچوب جدید مانند شک  زیر می PDCAاین سند مفهوم 
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 سندموجو در این  و چارچوب PDCA. ارتناط بین 4شک                                        

 (های این سند داردتد اشاره به فص )اعداد داخ  پران                                                                

 مندرجات این سند 1-5

این الدامات شام  ساختارهای ساطح   ت.برای استانداردهای سیستم مدیریت اس ISOاین سند مطابق با الدامات 

باشاد کاه باه منظاور اساتفاده کااربران بارای اجارای         با معانی مشاخص مای  باال، مفاد عینی و اصطالحات رایج 

 باشد.می ISOچندگانه مدیریت  استانداردهای سیستم

مدیریت اقتصادی های اجتماعی، محیط زیست، امنیت یا این سند شام  الدامات دیگر از قنی  کیفیت، مسئولیت

 های مدیریت باشند.با سایر سیستم و یکپارچه توانند موازیها و مفاد آن میباشد ولی الماننمی

و ارزیابی انطناق  OH&Sاین سند شام  الدامات مورد استفاده توسط یک سازمان برای اجرای سیستم مدیریت 

 ر را انجام دهد:باشد. یک سازمان برای اثنات انطناق با این سند موارد زیمی

 و خود اظهاری گیریک خود تصمیمایجاد ی -

 هاهای ذینفع سازمان مانند مشتریان و ارباب رجوعانطناق به وسیله طرف تأییدیهپیگیری  -
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 های خارج از سازمانخوداظهاری به وسیله طرف تأییدیهپیگیری  -

 از یک سازمان خارجی. OH&Sپیگیری و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت   -

در این سند مربوط به دامنه وحدود کاربرد، مراجع قانونی و اصطالحات و تعاریف هستند.  9تا  4های فص   

شام  توضیحات  Aباشد. ضمیمه شام  الدامات مورد استفاده برای انطناق با این سند می 45تا  1های فص 

باشد، به ترتیب مفهوم قرار ریف میکه مربوط به اصطالحات و تعا 9باشد. فص  آموزنده برای این الدامات می

 اند.اند که در انتهای این سند بصورت الفنایی مرتب شدهداده شده

 روند:های زیر به منظور رساندن این مفاهیم بکار میدر این سند فع 

 (: نشانگر یه الدام.Shallآ( باید ) 

 (: نشانگر توصیه.Shouldب( باید )

 .ودننشانگر مجاز ب  :(Mayپ( امکان )

 (: نشانگر ممکن بودن و یا صالحیت.Canت( توانستن )

-اند به منظور راهنمایی و توضیح الدام و نیاز مربوطه مای ( قرار داده شدهNoteاطالعاتی که به صورت توضیح )

 باشد.

اطالعات اضافی و تکمیلای شاام  ماوارد     ،9( استفاده شده در فص Note to entryعنارت توضیح برای ورود )

 دارد.ط با آن بند را بیان میمرتن
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 دامنه کاربرد .1

 های الزمو راهنمایی کند میرا مشخص  (OH&S) ایحرفه ایمنی و سالمتمدیریت سیستم الدامات  ،این سند

، مربوط به کار هایو بیماری هاآسیببا جلوگیری از  سازد تاها را قادر میدهد و سازمانمی را برای استفاده از آن

 برای خود فراهم کنند.مکان کاری سالم و ایمنی را  ،OH&S عملکرد  ا بهنود فعالو همچنین ب

را به منظور ای( )ایمنی و سالمت حرفه OH&Sقصد دارد یک سیستم مدیریت این سند برای هر سازمانی که 

-ی)از جمله ناکارآمد OH&Sهای ذف خطرات و به حداق  رساندن ریسکای، حبهنود ایمنی و بهداشت حرفه

سیستم مدیریت  هایتصحیح عدم انطناقو  OH&Sهای گیری از فرصتمنتفع شدن و بهرههای سیستم(، 

 قاب  اجرا است. ،حفظ کندسازی و ایجاد، پیادههایش فعالیتمرتنط با 

طنق دست یابد.  OH&Sدر خصوص سیستم مدیریت  نتایج مورد نظره تا ب کند میاین سند به سازمان کمک 

 عنارتند از: OH&Sو پیامدهای مورد نظر یک سیستم مدیریت  ها خروجی،  OH&S خط مشیِ

 .OH&Sعملکرد  بهنود مستمر (4

 رعایت الدامات قانونی و سایر الدامات و شرایط. (8

 .OH&Sدستیابی به اهداف  (9

ی اه ریسکبرای هر سازمانی صرفنظر از اندازه، نوع و فعالیتش، قاب  اجرا است. این سند همچنین برای این سند 

OH&S  قاب  اجرا است و عواملی همچون زمینۀ عملیات سازمان و نیازها و انتظارات تحت کنترل سازمان

 را در نظر می گیرد. کارگران و سایر ذینفعانش

بیان  OH&S، یا تجویدی دربارۀ طراحی یک سیستم مدیریت OH&Sاین سند معیار مشخصی را برای عملکرد 

 .کند مین

ی ایمنی و بهداشت ها جننهخود، سایر  OH&Sاز طریق سیستم مدیریت در می سازد تا این سند سازمان را قا

 همچون سالمت و رفاه کارگران را یکپارچه سازد.

هایی که به محیطی و ریسکآسیب اموال یا اثرات زیستاین سند به موضوعاتی همچون ایمنی محصول، 

 پردازد.نمی شود میذینفع مرتنط وارد  های طرفو سایر کارگران 
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مورد استفاده ای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهمند نظامتواند به صورت کلی یا جدئی برای بهنود این سند می

این سند قاب  قنول نیستند، مگر اینکه تمام الدامات و شرایط آن  انطناققرار گیرد. با اینحال ادعاها در خصوص 

 انجام و رعایت شوند. همگی بدون استبنا یک سازمان موافق باشند و OH&Sبا سیستم مدیریت 

 مراجع قانونی .2

 هیچ مرجع قانونی در این سند وجود ندارد.

 

 شرایط و تعاریف .3

 در این سند، شرایط و تعاریف زیر بکار گرفته شده است:

ISO  وIEC در آدرس زیرهای مرتنط با اصطالحات علمی و فنی را برای استفاده در استانداردسازی پایگاه داده 

 :کند میحفظ 

 https://www.iso.org/obp: قاب  دسترس در ISOم مرور آنالین پلتفر -

 /http://www.electropedia.org: قاب  دسترس در IECالکتروپدیای  -

 

 3نسازما 3.1

به منظور  ارتناطاتمختص به خود، اختیارات و  هایکه دارای وظایف و مسئولیتست ا شخص یا گروهی از افراد

 دستیابی به اهدافش است.

واحد اقتصادی، مؤسسه خیریه و هرگونه دربرگیرندۀ شرکت، اتحادیه، شراکت، : مفهوم سازمان 4توضیح 

 .شودنمی اما محدود به این موارد شود میتشکیالتی چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی 

یکی از شرایط معمول و تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت شک  دهندۀ این مفهوم : 8توضیح 

ISO  ی ها بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  باشد می ،مشخص شده است 4بخش. 
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 4طرف ذینفع  3.2

دهد، یا تحت تأثیر یک تصمیم تواند یک تصمیم یا یک فعالیت را تحت تأثیر قرار میشخص یا سازمانی است که 

 یا یک فعالیت قرار گیرد.

دۀ یکی از شرایط معمول و تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت این مفهوم شک  دهن: 4توضیح 

ISO  های بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  باشد.می ،مشخص شده است 4بخش 

 )کارکنان( 5کارگر 3.3

 دهد.رِ تحت کنترل سازمان را انجام میمرتنط با کا هایشخصی که کار یا فعالیت

و مننای  دهند میتحت مقررات و تدابیر مختلف را انجام ی مرتنط با کار ها فعالیت: اشخاصی که کار یا 4توضیح 

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

 .شوند میدیریت ارشد )عالی( و اشخاص اجرایی و غیراجرایی ران شام  م: کارگ8توضیح 

کارگرانی ممکن است توسط  شوند میتحت کنترل سازمان انجام ی مرتنط با کار که ها فعالیت: کار یا 9توضیح 

فراد، (، کارگران تأمین کنندگان خارجی، پیمانکاران، ااند شده)بکار گرفته  اند شدهکه توسط سازمان استخدام 

ی مرتنط ها فعالیتو توسط سایر اشخاص تا آن میدان که سازمان کنترل کار یا  ها نمایندگیآژانس ها و  کارگرانِ

 با کار آنها را در اختیار دارد انجام می گیرد.

 6مشارکت 3.4

 باشد.می گیری تصمیممشارکت در به معنای 

 منی و بهداشت و نمایندگان کارگران.ی ایها کمیتهمشارکت یعنی درگیر شدن و مشارکت : 4توضیح 
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 7مشاوره 3.5

 باشد.می گیری تصمیمپیش از به معنای دریافت نقطه نظرات 

-)در صورت وجود( می کارگران نمایندگان و ایمنی و بهداشت های کمیتهبکار گرفتن  شام اوره مش: 4توضیح 

 باشد.

 8محل کار 3.6

 رود.به منظور اهداف کاری به آنجا می مکانی تحت کنترل سازمان که شخصمح  کار،   

سازمان برای مح  کار، به میدان کنترل بر مح   OH&Sی تحت کنترل سیستم مدیریت ها مسئولیت: 4توضیح 

 کار بستگی دارد.

 

 9پیمانکار 3.7

بر طنق شرایط، ضوابط و مشخصات پذیرفته شده، خدماتی را به سازمان ارائه  که سازمان خارجی )بیرونی(

 .دهد می

 باشد. و غیره ی ساخت و سازها فعالیت: خدمات ممکن است دربرگیرندۀ 4توضیح 

 

 11الزامات و مقررات  3.8

  است. شده بیان بصورت اجناری و یا ضمنی )کلی( که اتیانتظار یا هانیاز  

و اعضای  سازمان برای معمول به طور که است هاییدر عنارت باال به معنای فعالیت "ضمنی )کلی(": 4توضیح 

 .توجه به آن بصورت ضمنی وجود داردبا  انتظارات باشد کهمرتنط با آن می
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 .شود میشرط یا الدام خاص به این صورت است که به صورت اطالعات مستندی ذکر و بیان : یک 8توضیح 

سیستم  : الدامات یا مقررات، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای9توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 قانونی و سایر مقررات و الزامات الزاماتِ 3.9

سایر مقررات و الدامات نید آنهایی  آنها را رعایت کند.که یک سازمان باید  ، الدامات و شرایطی استالدامات قانونی

 نتخاب کند که با آنها مطابق و همراستا باشد و آنها را رعایت کند.اهستند که یک سازمان باید 

 مرتنط هستند. OH&Sسیستم مدیریت : الدامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الدامات، با 4توضیح 

-که در توافقنامه شوند میدربرگیرندۀ شرایطی  "الدامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الدامات ": 8توضیح 

 جمعی هستند. های

 شوند میدسته از الدامات و مقرراتی الدامات قانونی و همچنین سایر مقررات و الدامات دربرگیرندۀ آن: 9ح یتوض

، به عنوان نمایندگان کارگران هستند را های جمعیق با قوانین، مقررات و توافقنامهکه اشخاصی که مطاب

 .کنند میشناسایی 

 

 11سیستم مدیریت 3.11

یک سازمان که وابسته به هم هستند و با یکدیگر تعام  از مؤلفه های  ای مجموعهیریت عنارتست از سیستم مد

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

 به یک یا چند رشته )اص ( رسیدگی کند. تواند مییک سیستم مدیریت : 4توضیح 

ریدی، عملیات، ارزیابی و ، برنامهها مسئولیتها و نقشهای این سیستم شام  ساختار سازمان، مؤلفه: 8وضیح ت

 بهنود عملکرد است.
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وظایف و عملکردهای مشخص و تعیین حیطۀ سیستم مدیریت ممکن است دربرگیرندۀ ک  سازمان، : 9توضیح 

 ها سازمانشتر وظایف و عملکردها در گروهی از یا بی ص و تعیین شدۀ سازمانی مشخها بخششدۀ سازمان، 

 باشد.

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

ه نید ب 8. توضیح باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 تر یک سیستم مدیریت، اصالح شده است.گستردههای فهسازی برخی از مؤلمنظور واضح 

 

 شغلی سیستم مدیریت ایمنی و سالمت 3.11

 OH&Sسیستم مدیریت 

مورد  OH&Sبه منظور دستیابی به خط مشی  است که یا بخشی از یک سیستم مدیریتسیستم مدیریت 

 استفاده قرار می گیرد.

برای کارکنان  بیماری و آسیب از جلوگیری برای OH&S یتمدیر سیستم از شده گرفته نظر در نتایج: 4توضیح 

 باشد.می و فراهم کردن ایمنی و مح  کار امن و سالمت

دارای معنای  "(OSH) شغلیو ایمنی  سالمت"و  "(OH&S) شغلی ایمنی و سالمت": اصطالحات 8توضیح 

 یکسانی هستند.

 

12مدیریت عالی  3.12
 )مدیریت ارشد( 

 کنند.یک سازمان را مدیریت و کنترل می د که در باالترین سطوح،شخص یا گروهی از افرا

و مسئولیت  کند میمدیریت عالی دارای قدرت تفویض و اختیار است و منابعی را برای سازمان فراهم : 4توضیح 

 را نید بر عهده دارد. OH&Sنهایی برای سیستم مدیریت 
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دسته زمان را پوشش دهد، آنگاه مدیریت عالی به آندر صورتی که حیطۀ سیستم مدیریت تنها بخشی از یک سا

 کنند.رل میکه آن بخش از سازمان را مدیریت و کنت کند میاز افرادی مراجعه 

مدیریت عالی، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم  :9توضیح 

نید به  4. توضیح باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 اصالح شده است. OH&Sسازی مسئولیت مدیریت عالی در ارتناط با یک سیستم مدیریت منظور واضح

 اثربخشی 3.13

 شود.گفته می ریدی برنامهی ها فعالیتتحقق یافتۀ  شده و ریدی برنامهنتایج به میدان دستیابی به 

یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت  اثربخشی، شک  دهندۀ: 4توضیح 

ISO  ی ها بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  باشد میمشخص شده است  4بخش. 

 

 13خط مشی 3.14

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

دۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت ، شک  دهن: خط مشی4توضیح 

ISO  ی ها بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  باشد می ،مشخص شده است 4بخش. 

 شغلی ایمنی و سالمت خط مشی 3.15

 OH&S خط مشی

های کاری سالم و ه مکانا کار برای کارگران و ارائمرتنط ب هایها و بیماریآسیب سیاست جلوگیری ازبه معنای 

 باشد.ایمن می

 14هدف 3.16

 باشد.می برای دست یافتن ای هدف، نتیجه 
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 استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. تواند می: یک هدف 4توضیح 

( محیطی زیستبا اصول مختلفی )همچون اهداف مالی، بهداشتی و سالمتی، ایمنی، و  توانند میاهداف : 8توضیح 

در سطوح مختلفی بکار گرفته شوند )از قنی  استراتژیک، سطح  توانند میاشند. همچنین اهداف در ارتناط ب

 سازمان، پروژه، محصول و فرآیند(.

ی مختلفی بیان شود، مبال به عنوان یک پیامد مورد نظر، یک هدف، یک ها شیوهبه  تواند می: یک هدف 9توضیح 

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

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

که به عنوان اصطالح  1توضیح  .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 تعریف شده است. 9149، به صورت مجدا و جداگانه در بخش ه استحذف شد "OH&Sهدف "

 

 شغلی هدف ایمنی و سالمت 3.17

 OH&Sهدف 

تدوین و  OH&S خط مشینتایج خاص و معین مطابق با هدفی که توسط سازمان و به منظور دستیابی به 

 .شود میطراحی 

 

 16بیماریو  15آسیب 3.18

 .باشدمی کی، ذهنی و عاطفی یک شخصبر وضعیت فیدی آورتأثیر زیانبه معنای 

 .شود می)شغلی(، بیماری و مرگ  ایحرفهآسیب این اثرات زیان آور شام  : 4توضیح 

داللت به صورت تک چه ترکینی از هر دو  ، چهبر وجود آسیب یا بیماری "بیماریآسیب و "اصطالح : 8توضیح 

 .دارد
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 17خطر 3.19

 .باشدمی بیماریایجاد آسیب و  مننعی با پتانسی 

یا شرایطی که در ، ناک یا آسیب زای خطرها وضعیتایجاد  منابعی با پتانسی شام   توانند می: خطرات 4توضیح 

 موجود است، باشد. و بیماریآسیب  معرض آن پتانسی 

 

 سکری 3.21

 است. تأثیر عدم قطعیتبه معنای 

42: یک تأثیر4توضیح 
 ( است.مورد انتظار )مبنت یا منفیچید ، انحراف از  

حالت ناکارآمدی )حتی جدئی( اطالعات مرتنط با درک یا شناخت یک رویداد، پیامد ، 43: عدم قطعیت8توضیح 

 آن یا احتمال وقوع آن است.

یا ترکینی از اینها شناخته  ی بالقوه و پیامدهای ناشی از آنرویدادها ک به واسطۀاغلب اوقات ریس: 9توضیح 

 .شود می

سک با توجه به ترکینی از پیامدهای یک رویداد )از جمله تغییرات در اوضاع و شرایط(، اغلب اوقات ری: 1توضیح 

 .شود میبیان و احتمال وقوع یک رویداد 

 به معنای، مورد استفاده قرار می گیرد "ها فرصتو  ها ریسک"در این سند، هر جا که اصطالح : 0توضیح 

 است.برای سیستم مدیریت  ها فرصتو  ها ریسکو سایر  OH&Sی ها فرصت و OH&Sی ها ریسک

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

نید به منظور روشن  0. توضیح باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 ده در این سند افدوده شده است.برای استفا "ها فرصتو  ها ریسک"ساختن اصطالح 
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 شغلی ریسک ایمنی و سالمت 9184

 OH&Sریسک 

مرتنط با کار یا در معرض  ترکیب احتمال وقوع یک رویداد خطرناکِی به معنا شغلی ریسک ایمنی و سالمت

جاد معرض آنها قرار گرفتن ای یا در دادن وتوسط رخ تواند میکه  شدت آسیب و بیماریو  ،خطرات قرار گرفتن

 باشد.شود، می

 

 شغلی ایمنی و سالمت 21فرصت 3.22

 OH&Sفرصت 

 تواند میکه است از اوضاع و شرایطی  ای مجموعهاوضاع و شرایط یا  به معنای شغلی فرصت ایمنی و سالمت

 شود. OH&Sمنجر به بهنود عملکرد 

 

 و شایستگی 21صالحیت 3.23

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

و شایستگی، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم  : صالحیت4توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 22اطالعات مستند 3.24

 و حفظ شود. اطالعات باید توسط سازمان، کنترل

 ای و از هر مننعی باشند.در هر شکلی، از هر رسانه توانند می: اطالعات مستند 4توضیح 
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 نشان دهندۀ این موارد باشند: توانند میاطالعات مستند : 8توضیح 

 سیستم مدیریت که شام  فرآیندهای مرتنط است. (4

 ی سازمان.ها فعالیتاطالعات ایجاد شده به منظور انجام عملیات و  (8

 دست یافته.شواهدی از نتایج  (9

: اطالعات مستند، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم 9توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 23فرآیند 3.25

تندی   ها خروجیرا به  ها ورودیا یکدیگر تعام  دارند و یی که وابسته به هم هستند و بها فعالیتاز  ای مجموعه

 .کنند می

 ISO: فرآیند، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت 4توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 24رویه )شیوه( 3.26

 .است اص برای انجام یک فعالیت یا یک فرآیندای خشیوهبه معنای 

 نشده باشند. مستند یا ها ممکن است مستند شده: رویه4توضیح 

 25عملکرد 3.27

 است. )قاب  سنجش( گیری اندازهنتیجۀ قاب  به معنای 

 توانند یمنید ی کیفی ارتناط داده شود. نتایج ها  یافتهی کمی و هم ها  یافتههم به  تواند میعملکرد : 4توضیح 

 ی کمی و کیفی، تعیین و مورد ارزیابی قرار گیرند.ها روشتوسط 

                                                           
23

 Process 

24
 Procedure 

25
 Performance 

www.isosystem.org



BS ISO 10554: 8542 

 

12 

 

یا  ها سیستم، فرآیندها، محصوالت )و همچنین خدمات(، ها فعالیتبه مدیریت  تواند می: عملکرد 8توضیح 

 مرتنط شود. ها سازمان

 ISOدهای سیستم مدیریت عملکرد، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استاندار: 9توضیح 

نید به منظور واضح  4. توضیح باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 یی که ممکن است برای تعیین و ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گیرند اصالح شده است.ها روشساختن انواع 

 

 شغلی عملکرد ایمنی و سالمت 3.28

 OH&Sعملکرد 

برای کارگران و  اثربخشی جلوگیری از آسیب و بیمارییعنی عملکرد مرتنط با  شغلی کرد ایمنی و سالمتعمل

 فراهم کردن مح  های کار ایمن و بهداشتی )سالم(.

 

 26برون سپاری 3.29

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

یک سازمان خارجی )بیرونی(، خارج از حیطه و قلمروی سیستم مدیریت است، اگرچه وظایف یا : 4توضیح 

 فرآیندهای برون سپاری شده در این حیطه قرار دارند.

شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت : برون سپاری، 8توضیح 

ISO  ی ها امهبخشن  ضمیمهکه درISO/IEC  باشد می ،مشخص شده است 4بخش. 

 (کنترل و نظارت) 27پایش  3.31

 است. تعیین وضعیت یک سیستم، فرآیند یا یک فعالیتبه معنای 

 به منظور تعیین وضعیت، ممکن است نیاز به کنترل، نظارت، یا مشاهدۀ انتقادی باشد.: 4توضیح 
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شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم : کنترل و نظارت، شک  دهندۀ یکی از 8توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 28گیری اندازهسنجش و  3.31

 .است فرآیندی برای تعیین یک ارزش

ای استانداردهای سیستم ، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برگیری اندازه: سنجش و 4توضیح 

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 

 29ممیزی 3.32

و ارزیابی آنها به صورت عینی و  ممیدیشواهد فرآیندی سیستماتیک، مستق  و مستند برای بدست آوردن 

 .ممیدیهمچنین تعیین میدان رعایت کردن معیار 

اول شخص( یا خارجی )دوم شخص یا شخص ثالث( باشد، ) داخلی ممیدییک  تواند می ممیدی: 4توضیح 

 ترکینی )ترکینی از دو یا چند رشته یا اص ( باشد. ممیدی تواند میهمچنین 

 داخلی توسط خود سازمان یا توسط یک طرف خارجی از طرف سازمان انجام می گیرد. ممیدی: 8توضیح 

 تعریف شده است. ISO 43544در  "ممیدییار مع"و  "ممیدیشواهد ": 9توضیح 

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

 .باشد می ،مشخص شده است 4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 31انطباق 3.33

 .گویندرا انطناق می رعایت یک الدام یا شرط
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 ISO، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت انطناق: 4 توضیح

 .باشد میمشخص شده است  4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در 

 

 94انطباقعدم  3.34

 .گویندرا عدم انطناق می عدم رعایت یک الدام یا شرط

که یک سازمان  OH&Sاین سند و الدامات اضافی سیستم مدیریت  تبه الداما ، مربوطانطناقعدم  :4توضیح 

 باشد.، میکند میبرای خودش ایجاد 

، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت انطناق: عدم 8توضیح 

ISO  ی ها بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  به منظور واضح و 4ح . توضیباشد می ،مشخص شده است 4بخش ،

الدامات و شرایط خود سازمان برای سیستم با الدامات و شرایط این سند و  ها انطناقروشن ساختن ارتناط عدم 

 خودش افدوده شده است. OH&Sمدیریت 

 

 32رویداد 3.35

 شود. بیماری اینکه بتواند موجب آسیب یاشود یا  جب آسیب یا بیماریکه موجریان کار  از کار یا در ناشی اتفاق

99تصادف"به وجود می آید گاهی اوقات به عنوان یک  اتفاقی که در آن آسیب یا بیماری: 4توضیح 
شناخته و  "

 .شود مینامیده 

به نام رویداد دارد  وجودآن  وقوع ، اما پتانسی بیماری رخ نداده استب و رویدادی که در آن هیچ آسی: 8توضیح 

91به خیر گذشته
 شود.شناخته می 
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وجود داشته باشد، با اینحال یک حادثه  تواند میمربوط به یک رویداد  انطناقاگرچه یک یا چند عدم : 9وضیح ت

 ی نید وجود ندارد.انطناقدر جایی روی دهد که هیچ گونه عدم  تواند مییا تصادف 

 

 35اقدام اصالحی 3.36

 از روی دادن مجدد آنها. یا یک رویداد و جلوگیری انطناقاقدامی برای حذف علت یا عل  یک عدم 

اقدام اصالحی، شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم : 4توضیح 

 .باشد میمشخص شده است  4بخش  ISO/IECی ها بخشنامه  ضمیمهکه در  ISOمدیریت 

 36مستمربهبود  3.37

 .باشدمی فعالیتی برای تقویت عملکرد

به منظور دستیابی به بهنود و پیشرفت  OH&Sاستفاده از سیستم مدیریت  ملکرد مرتنط باتقویت ع: 4توضیح 

 باشد.می OH&S خط مشی و اهداف، مطابق با OH&Sدر عملکرد کلی 

بطور همدمان  ها حوزهبنابراین یک فعالیت نیازی ندارد که در تمامی نیست،  : مستمر به معنی پیوسته8توضیح 

 روی دهد.

شک  دهندۀ یکی از شرایط معمول یا تعاریف اصلی برای استانداردهای سیستم مدیریت  نود مستمر: به9توضیح 

ISO  ی ها بخشنامه  ضمیمهکه درISO/IEC  به منظور واضح و 4. توضیح باشد می ،مشخص شده است 4بخش ،

د به منظور نی 8افدوده شده است و توضیح  OH&Sدر زمینۀ سیستم مدیریت  "عملکرد"معنای روشن ساختن 

 افدوده شده است. "مستمر"ختن معنای روشن سا
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37و بافت سازمان فعالیت زمینه .4
 

 آن زمینۀ فعالیتدرک سازمان و  4.1

مورد  توانایی دستیابی به نتایجبر و که با هدفش در ارتناط هستند  را سازمان باید موضوعات داخلی و خارجی

 اسایی کند.شن ر می گذارند،تأثی OH&Sنظر سیستم مدیریت 

 

 ذینفع های طرفکارگران و سایر درک نیازها و انتظارات  4.2

 سازمان باید موراد زیر را تعیین و شناسایی کند:

 در ارتناط هستند. OH&Sکه با سیستم مدیریت  )کارکنان( کارگرانی ذینفع عالوه بر های طرفسایر  (4

 ذینفع. های طرفو سایر  )یعنی الدامات و شرایط( کارگران نیازها و انتظارات مرتنطِ (8

سایر مقررات هستند  کدامیک جدء یک از این نیازها و انتظارات، الدامات و شرایط قانونی وو اینکه کدام (9

 باشند. توانند مییا 

 

 OH&Sسیستم مدیریت  38دامنهتعیین  4.3

 تعیین کند. سازیبرای پیاده را OH&Sسیستم مدیریت  قابلیت کاربردو  سازمان باید حدود

 هنگام تعیین این حوزه و قلمرو، سازمان باید:

 را در نظر بگیرد. 114موضوعات و مسائ  داخلی و خارجی ذکر شده در  (4

 را مدنظر داشته باشد. 118الدامات و شرایط ذکر شده در  (8

 مورد توجه قرار دهد.شده یا انجام شدۀ مرتنط با کار را نید در  ریدی برنامهی ها فعالیت (9
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که تحت کنترل یا نفوذ باشد ، محصوالت و خدماتی ها فعالیتهمچنین باید دربرگیرندۀ  OH&Sسیستم مدیریت 

 سازمان تأثیر بگذارند. OH&Sبر عملکرد  توانند میو  سازمان هستند

 در دسترس باشد. دوده باید به صورت اطالعات مستنداین قلمرو و مح

 

 OH&Sسیستم مدیریت  4.4

، حفظ و به صورت مداوم بهنود بخشد که سازی پیادهایجاد،  ای گونها به ر OH&Sسیستم مدیریت سازمان باید 

 دربرگیرندۀ فرآیندهای مورد نیاز و تعامالت آنها مطابق با الدامات و شرایط ذکر شده در این سند باشد.

 

41و مشارکت کارگران )کارکنان( 39رهبری .5
 

 رهبری و تعهد 5.1

این کار باید از  شرح و توضیح دهد. OH&Sبه سیستم مدیریت مدیریت عالی باید رهنری و تعهد را با توجه 

 رق زیر انجام گیرد:طُ

و همچنین های مرتنط با کار ها و بیماریری از آسیبقنول مسئولیت و پاسخگویی کلی برای جلوگی (4

 ی ایمن و سالم.ها فعالیتفراهم کردن محیط کاری و 

و مطابق باا مسایر    اند شدهایجاد  OH&Sنط با و اهداف مرت OH&S خط مشیِاطمینان یافتن از اینکه  (8

 استراتژیک سازمان هستند.

 با فرآیندهای کسب و کار سازمان. OH&Sاطمینان از ادغام الدامات و شرایط سیستم مدیریت  (9

در  OH&S، حفظ و بهناود سیساتم مادیریت    سازی پیادهاطمینان از اینکه منابع مورد نیاز برای ایجاد،  (1

 دسترس باشند.

 .OH&S و تطنیق با الدامات و شرایط سیستم مدیریتِ OH&S همیت مدیریت مؤثرِبیان ا (0
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 مورد نظر دست می یابد. به نتایج OH&Sاطمینان از اینکه سیستم مدیریت  (1

 .OH&Sراهنمایی و حمایت از افراد برای کمک به اثربخشی سیستم مدیریت  (9

 اطمینان از ارتقا و بهنود مستمر. (2

برای که  ای گونهدیریتی مرتنط به منظور شرح و توضیح رهنری آنها، به ی مها نقشحمایت از سایر  (3

 باشند. یی مسئولیت نید قاب  اجرا و کاربردها حوزهسایر 

 OH&Sمورد انتظار سیستم مدیریت یک فرهنگ در سازمان که از پیامدهای ارتقای  توسعه، هدایت و  (45

 حمایت و پشتینانی کند.

و  ها ریسکهنگام گدارش رویدادها، خطرات،  جویی)کارکنان( در موارد انتقام از کارگرانحفاظت   (44

 .ها فرصت

 کند. سازی پیادهاطمینان از اینکه سازمان فرآیندی را برای مشاوره و مشارکت کارگران، ایجاد و   (48

 ی ایمنی و بهداشت )سالمت(.ها کمیتهحمایت و پشتینانی از ایجاد و عملکرد درست   (49

دسته از به منظور معنا دادن به آنتا حد زیادی  تواند میدر این سند  14 "کسب و کار"ه به توضیح: اشار

 یی تعنیر و تفسیر شود که هستۀ اصلی اهداف مربوط به موجودیت سازمان هستند.ها فعالیت

42 خط مشیِ 5.2
 OH&S 

 :کند و حفظ سازی پیادهایجاد،  برای موارد زیر  را OH&Sید یک سیاست یا خط مشی مدیریت عالی با

های و بیماری ها آسیببرای جلوگیری از  شرایط کاری ایمن و سالمتعهد برای فراهم کردن  ایجاد (4

ی ها فرصتو  OH&Sی ها ریسکو زمینۀ سازمان و ماهیت خاص  با هدف، اندازهکه  مرتنط با کار

OH&S .متناسب باشد 

 ارائه و فراهم کند. OH&Sتنظیم اهداف چارچوبی را برای  (8

 سازی مقررات قانونی و سایر مقررات را متعهد گردد.اجرا و پیاده (9
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 را عهده دار و متعهد شود. OH&Sی ها ریسکحذف خطرات و کاهش  (1

 را متعهد و عهده دار شود. OH&Sبهنود مستمر سیستم مدیریت  (0

 را بر عهده بگیرد. و نمایندگان آنها مشارکت کارگران متعهد شود که (1

 باید: OH&S خط مشی

 در دسترس باشد. صورت اطالعات مستندبه  -

 درون سازمان مراوده و تنادل شود. -

 ی ذینفع و عالقمند در دسترس باشد.ها طرفبرای  -

 مرتنط و مناسب باشد. -

 

 ی سازمانیها نقش، اختیارات و ها مسئولیت   5.3

 ستم مدیریتِی مرتنط درون سیها نقشو اختیارات برای  ها مسئولیتمدیریت باید اطمینان حاص  کند که 

OH&S کارگران در هر سطحی حفظ شوند.  ص یابند و به صورت اطالعات مستنددر تمام سطوح سازمان تخصی

ه که تحت کنترل آنها است را بر عهد OH&Sی مختلف سیستم مدیریت ها جننهاز سازمان نید باید مسئولیت 

 گیرند.

19ص یابند، در نهایت این مدیریت عالی تخصی توانند میو اختیارات  ها مسئولیتکه ی در حالتوضیح: 
است که  

 است. OH&Sهنوز هم پاسخگو و مسئول عملکرد سیستم مدیریت 

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

 مطابق با الدامات و شرایط این سند است. OH&Sاطمینان یافتن از اینکه سیستم مدیریت  (4

 به مدیریت عالی. OH&Sمورد عملکرد سیستم مدیریت در  دهی گدارش (8
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 )کارکنان( مشارکت و مشاورۀ کارگران   011

سازمان باید فرآیندی را برای مشاوره و مشارکت کارگران در تمام سطوح و وظایف قاب  کاربرد، ایجاد، 

زیابی عملکرد و اقدامات الزم ، ارسازی پیاده، ریدی برنامهنمایندگانی را برای توسعه، و حفظ کند و  سازی پیاده

 برگدیند. OH&Sبرای بهنود و پیشرفت سیستم مدیریت 

 سازمان همچنین باید:

 آموزش و منابع الزم برای مشاوره و مشارکت را فراهم کند.کارها، زمان، وساز (4

 کاری برای مشاوره و مشارکت باشد.سازو تواند می )کارکنان( کارگران نمایندگی: 4توضیح 

 OH&Sه موقعی را برای اطالعات واضح، قاب  فهم و مرتنط در خصوص سیستم مدیریت ب دسترسیِ (8

 فراهم کند.

حذف کند به حداق   تواند میرا تعیین و حذف کند و آنهایی را که نمانع یا موانع بر سر راه مشارکت  (9

 برساند.

ان، موانع و مشکالت مربوط به و پیشنهادات کارگر ها ورودیشام  شکست یا پاسخ به  توانند میموانع : 8توضیح 

خطر بیندازد هایی باشند که مشارکت کارگران را به دید به تالفی و سیاست ها یا شیوهتالفی یا تهزبان یا سواد، 

 د.یا آنها را دلسرد کن

 :بصورت زیر تأکید کندبر مشاورۀ کارگران غیراجرایی )غیر مدیریتی(  (1

 عالقمند را تعیین کند.ذینفع و  های طرفنیازها و انتظارات  (الف

 را تدوین و ایجاد کند. OH&Sیک سیاست یا خط مشی  ب(

 ، و اختیارات سازمانی را تخصیص دهد.ها مسئولیت، ها نقشپ( 

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

 های الزم را انجام دهد.ریدی برنامهرا تعیین و برای دستیابی به آنها  OH&S اهدافِ ث(

 و قراردادها تعیین کند. ای برون سپاری، تدارک و پشتینانیرا بر کاربردی یها کنترل ج(

 سنجیده و مورد ارزیابی قرار گیرند.تعیین کند که چه نیازهایی باید کنترل،  چ(
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 د.قرار ده ممیدی، حفظ و مورد سازی پیاده، ریدی برنامهرا ایجاد،  ها برنامه ح(

 از بهنود مستمر اطمینان حاص  کند. خ(

 

 :های زیر تأکید کندبا روش بر مشارکت کارگران غیراجرایی )غیر مدیریتی( (0

 مشاوره و مشارکت آنها فراهم کند.یا سازوکارهایی را برای  ها مکانیدم الف(

 را نید ارزیابی کند. ها فرصتو  ها ریسکخطرات را شناسایی و  ب(

 را کاهش دهد. OH&Sی ها ریسکمنظور حذف خطرات انجام دهد و  اقداماتی را به پ(

 و ارزیابی آموزشی را تعیین کند.الدامات و شرایط شایسته، نیازهای آموزشی، یادگیری  ت(

 ن کار باید انجام گیرد.ای  گونهچتعیین کند که چه نیازهایی باید مورد گفتگو قرار گیرند و  ث(

 و استفادۀ مؤثر آنها را تعیین کند. یساز پیادهمعیارهای کنترل و  ج(

 ها را مورد بررسی و اقدامات اصالحی را انجام دهد.انطناقرویدادها و عدم  چ(

ارگران ی کاری، باید بر مشاوره و مشارکت کها فعالیتبرای بکارگیری افراد به منظور انجام دادن : 9توضیح 

اری یا سایر عوام  موجود در سازمان نید تحت تأثیر قرار ی کها فعالیتغیراجرایی تأکید کرد. مدیرانی که توسط 

 از این امر مستبنی نیستند. گیرند می

ای برای کارگران و همچنین هیچ گونه هدینه آموزش بدونتشخیص داده شده که ارائه ها طنق بررسی: 1توضیح 

قاب  توجه بر سر راه مشارکت  موانع تواند میتا جایی که امکان پذیر است، ارائه آموزش در طول ساعات کاری 

 کارگران را از بین بنرد.

 

 

 

www.isosystem.org



BS ISO 10554: 8542 

 

22 

 

44ریزی برنامه .6
 

 ها فرصتو  ها ریسکرسیدگی به اقداماتی برای  6.1

 کلیمطالب  6.1.1

، الدامات و 114، سازمان باید موضوعات و مسائ  ذکر شده در OH&Sبرای سیستم مدیریت  ریدی برنامههنگام 

( را مورد توجه OH&Sسیستم مدیریت  دامنه) 119ذینفع و عالقمند(، و  های طرف) 118شرایط ذکر شده در 

 سازمان باید: یی که باید به آنها دقت و رسیدگی شود را تعیین کند.ها فرصتو  ها ریسکقرار دهد و 

 به اهداف مورد نظرش دست یابد. تواند می OH&Sاین تضمین را بدهد که سیستم مدیریت  (4

 ی کند یا آنها را کاهش دهد.از تأثیرات نامطلوب جلوگیر (8

 به بهنود مستمر دست یابد. (9

و نتایج و پیامدهای مورد نظر آن که باید به  OH&Sبرای سیستم مدیریت  ها فرصتو  ها ریسکهنگام تعیین 

 آنها رسیدگی و توجه شود، سازمان باید موارد زیر را نید مدنظر داشته باشد:

 خطرات (4

 ها ریسکسایر و  OH&Sی ها ریسک (8

 ها فرصتو سایر  OH&Sی ها تفرص (9

 الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط (1

ی مربوط به پیامد و نتیجۀ مورد نظر سیستم ها فرصتو  ها ریسکخود باید  ریدی برنامهسازمان در فرآیند 

 نید مرتنط فرآیندهای آنو  OH&S، سیستم مدیریت نکه با تغییرات موجود در سازما را OH&Sمدیریت 

 د.تعیین کن ،هستند

 انجام شود.ن  از اِعمال تغییرات شده، موقت یا دائم، این ارزیابی باید ق ریدی برنامهدر مورد تغییرات 

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

                                                           
44
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 ها فرصتو  ها ریسک -

به منظور  ها فرصتو  ها ریسکیدگی به و اقدامات مورد نیاز جهت تعیین و رس دهافرآیند یا فرآین -

 .شوند میانجام  ،اند شده ریدی برنامهاطمینان از اینکه آنها همانگونه که 

 ها فرصتو  ها ریسکارزیابی شناسایی خطرات و  6.1.2

 شناسایی خطرات 6.1.2.1

این فرآیند یا  کند.حفظ و  سازی پیادهایجاد،  ،شناسایی خطراترا برای  نگرمستمر و آینده سازمان باید فرآیندی

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

، آزار و حجم کار، ساعات کار، مورد تعدی قرار دادن عوام  اجتماعی )از جملهچگونگی سازماندهی کار،  (4

 و زورگویی(، رهنری و فرهنگ در سازمان.اذیت، 

 و عادی و غیر روزمره و غیرتکراری، از جمله خطرات ناشی از:ی روزمره ها توضعیو  ها فعالیت (8

 و شرایط فیدیکی مح  کار. جهیدات، مواد و مصالح، استحکاماتتزیرساخت ها،  -

ائه و تحوی  خدمت، تحقیقات، توسعه، آزمون، تولید، مونتاژ، ساخت وساز، ارطراحی محصول و خدمت،  -

 دادن. و در دسترس قرار حفظ و نگهداری

 عوام  انسانی -

 چگونگی انجام کار -

 ضروریات و دالی  آنها.رویدادهای مرتنط گذشته، عوام  داخلی یا خارجی سازمان، از جمله  (9

 ی اضطراری بالقوه.ها وضعیت (1

 ردم، شام  توجه کردن به:م (0

دیگر رها و یشان دسترسی دارند، از جمله کارگران، پیمانکاران، ویدیتوها فعالیتآنهایی که به مح  کار و  -

 افراد.

 ی سازمان قرار گیرند.ها فعالیتتحت تأثیر  توانند میآنهایی که در نددیکی مح  کار هستند و  -
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 تحت کنترل مستقیم سازمان نیستند.اما  ،کارگرانی که در موقعیت هستند -

 سایر موضوعات، شام  توجه کردن به: .9

های عملیاتی، جهیدات/ ماشین آالت، رویهن ها، تساختماتأسیسات و کاری، فرآیندها، ی ها حوزهطراحی  -

 کارگران درگیر.های انطابق آنها با نیازها و قابلیت و سازمان کار، از جمله

 .دهند میی کاری تحت کنترل سازمان روی ها فعالیتیی که در نددیکی مح  کار به دلی  ها وضعیت -

یی که ها وضعیت، دهند میی سازمان نیستند و در نددیکی مح  کار رویی که تحت کنترل ها وضعیت -

 افراد در مح  کار شوند. موجب آسیب یا بیماری توانند می

 .OH&S و سیستم مدیریتِ، ها فعالیتتغییرات واقعی یا پیشنهادی در سازمان، عملیات، فرآیندها،  .2

 تغییرات در دانش و اطالعات در خصوص خطرها. .3

 

 OH&S ستم مدیریتِی سیها ریسکو سایر  OH&Sی ها ریسکارزیابی  6.1.2.2

 :و حفظ کند سازی پیادهایجاد،  به منظور موارد ذی  فرآیندی راسازمان باید 

 ی موجود.ها کنترلو در نظر گرفتن اثربخشی شناسایی شده،  از خطراتِ OH&Sی ها ریسکالف( ارزیابی 

 مدیریت سیستم ی، عملیات، و حفظ و نگهدارسازی پیادهی مرتنط با ایجاد، ها ریسکب( تعیین و ارزیابی 

OH&S. 

آنها، ماهیت  دامنهباید با توجه به  OH&Sی ها ریسکو معیاری برای ارزیابی متدولوژی )روش شناسی( سازمان 

نگر هستند و به نگر و پیشجای منفع  بودن، آیندهاطمینان حاص  شود که آنها به بندی تعریف شود و و زمان

ها و معیارها حفظ و عات مستند نید باید در متدولوژیال. اطگیرند میمورد استفاده قرار  مندنظامای شیوه

 نگهداری شوند.

 OH&Sسیستم مدیریت برای  ها فرصتو سایر  OH&Sی ها فرصتارزیابی  6.1.2.3

 و حفظ کند: سازی پیاده ایجاد، به منظور ارزیابی موارد زیر سازمان باید فرآیندی را
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برای شده  ریدی برنامه، همراه با در نظر گرفتن تغییرات OH&Sرد برای تقویت عملک OH&Sی ها فرصتالف( 

 و: ی سازمانها فعالیتیا  ها، فرآیندهاخط مشیسازمان، 

 یی برای تطنیق کار، سازمان کاری و محیط کاری با کارگران؛ها فرصت (4

 ؛OH&Sی ها ریسکیی برای حذف خطرات و کاهش ها فرصت (8

 .OH&Sیریت برای بهنود سیستم مد ها فرصتسایر ب( 

برای سازمان  ها فرصتو  ها ریسکموجب به وجود آمدن سایر  توانند می OH&Sی ها فرصتو  ها ریسکتوضیح: 

 شوند.

 

 تعیین الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط 6.1.3

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

که برای ای سایر الدامات و شرایط به روز شدهترسی داشتن به الدامات و شرایط قانونی و الف( تعیین و دس

 ، قاب  کاربرد و قاب  اجرا هستند.OH&Sو سیستم مدیریت  OH&Sی ها ریسکخطرات، 

تعیین چگونگی کاربرد این الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط برای سازمان و همچنین ب( 

 ی که باید برآورده شوند.نیازهای

، حفظ و سازی پیادهالدامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الدامات و شرایط در زمان ایجاد، ( در نظر گرفتن پ

 .OH&Sبهنود مستمر سیستم مدیریت 

ی را حفظ و نگهدارسازمان باید اطالعات مستند در مورد الدامات و شرایط قانونی و نید سایر الدامات و شرایط 

کند و همچنین باید اطمینان حاص  کند که این اطالعات برای بازتاب دادن هرگونه تغییری، به روز و آپدیت 

 شده هستند.

یی برای سازمان ها فرصتو  ها ریسکموجب  توانند میالدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط توضیح: 

 شوند.
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 ریزی برنامه 6.1.4

 کند به منظور: ریدی برنامهرا سازمان باید اقداماتی 

 .ها فرصتو  ها ریسکرسیدگی به این  (4

 رسیدگی به الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط. (8

 .ها وضعیتی اضطراری و پاسخ دادن به اینگونه ها وضعیتآماده شدن برای  (9

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

یا سایر فرآیندهای  OH&Sچگونگی ادغام و یکپارچه کردن اقدامات برای فرآیندهای سیستم مدیریت  (4

 کسب و کار.

 چگونگی ارزیابی اثربخشی این اقدامات. (8

را  OH&Sی سیستم مدیریت ها خروجی، سلسله مراتب کنترل و ریدی برنامههمچنین در زمان سازمان باید 

 مدنظر داشته باشد.

و الدامات و شرایط عملیاتی و  های فناورانه و مالی، گدینهها روشبهترین اقدامات، سازمان باید  ریدی برنامههنگام 

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

 برای دستیابی به آنها ریزی برنامهو  OH&Sاهداف  6.2

 OH&Sاهداف  6.2.1

 سازمان باید:

 باشد. OH&S خط مشیالف( مطابق با 

 قاب  سنجش یا قاب  اجرا باشد. یابی عملکردارزب( 

 ( سه موضوع زیر را مدنظر قرار دهد:پ

 . الدامات و شرایط قاب  اجرا و کاربردی4

 ها فرصتو  ها ریسکنتایج ارزیابی . 8
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 . نتایج مشاوره با کارگران9

 ( تحت کنترل باشد.ت

 .تا حد امکان آپدیت و به روز باشد( ث

 

 OH&Sدستیابی به اهداف برای  ریزی برنامه 6.2.2

 را تعیین کند: زیر، سازمان باید موارد OH&Sبرای دستیابی به اهداف  ریدی برنامههنگام 

 آنچه که انجام خواهد شد؛ (4

 منابعی که مورد نیاز هستند؛ (8

 کسی که مسئول خواهد شد؛ (9

 زمانی که تکمی  خواهد شد؛ (1

 ؛(نظارتکنترل و ) نتایج، از جمله شاخص های پایشچگونگی ارزیابی  (0

 با فرآیندهای کسب و کار سازمان؛ OH&Sبه اهداف  اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی ادغام گونگیچ (1

را حفظ و نگهداری کند و برای دستیابی به آنها  OH&Sسازمان باید اطالعات مستند در خصوص اهداف 

 الزم را انجام دهد. ریدی برنامه
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 10حمایت و پشتیبانی .9

 منابع 7.1

 OH&S، حفظ و نگهداری و بهنود مستمر سیستم مدیریت سازی پیادهمنابع مورد نیاز برای ایجاد، ان باید سازم

 را تعیین و فراهم کند.

 صالحیت 7.2

 سازمان باید:

 تعیین کند؛تأثیر بگذارند  توانند میگذارند یا تأثیر می OH&Sکه بر عملکرد  را کارگرانی الزم صالحیت (4

، بر اساس یک مننای آموزشی، پرورشی و تجربۀ مناسب، )کارکنان( کارگراناطمینان حاص  کند که  (8

 شایسته و صالحیتدار هستند )از جمله توانایی تعیین و تشخیص خطرات(؛

 ضروری و ارزیابی اثربخشی این اقدامات انجام دهد؛ تی را به منظور کسب و حفظ صالحیتاقداما (9

 ؛اطالعات مستند مناسنی را حفظ و نگهداری کند (1

بکارگیری مجدد دربرگیرندۀ مواردی از قنی  فراهم کردن آموزش،  توانند میو اجرایی  یکاربرد توضیح: اقدامات

 د.نافراد شایسته و صالحیتدار و غیره باش، استخدام یا قرارداد بستن با اند شدهافرادی که به تازگی استخدام 

 

 46آگاهی و هوشیاری 7.3

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

 ؛ OH&Sخط مشی و اهداف  (4

 ؛OH&Sهای بهنود یافتۀ عملکرد مدیت، شام  OH&Sکمک آنها به اثربخشی سیستم مدیریت سهم و  (8

 ؛OH&Sالدامات و شرایط سیستم مدیریت با  انطناقمفاهیم و پیامدهای بالقوۀ عدم  (9
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 یی که مرتنط با آنها هستند؛ها بررسی نتایجرویدادها و  (1

 و اقدامات تعیین شده ای که مرتنط با آنها هستند؛ OH&Sی ها ریسکطرات، خ (0

ی خطرناک و جدی برای ها وضعیتی که در حال حاضر به عنوان یها وضعیتی حذف خود از توانای (1

اصالحاتی برای محافظت از آنها در برابر ، و همچنین اندمت و زندگی مورد توجه قرار گرفتهسال

 ای انجام چنین کاری؛پیامدهای غیرضروری بر

 

 47ارتباطات 7.4

 کلیمطالب  7.4.1

 OH&Sسازمان باید فرآیند یا فرآیندهای مورد نیاز برای ارتناطات داخلی یا خارجی مرتنط با سیستم مدیریت 

 عیین اینکه:ی و حفظ کند، از جمله تسازرا ایجاد، پیاده

 آنچه که باید با آن ارتناط برقرار شود؛ -

 تناط برقرار شود؛زمانی که باید ار -

 با چه کسانی ارتناط برقرار شود؛ -

 سطوح و وظایف متعدد سازمان؛به صورت داخلی در میان  (4

 در میان پیمانکاران و ویدیتورهای مح  کار؛ (8

 ذینفع و عالقمند؛ های طرفدر میان سایر  (9

 چگونگی ارتناط برقرار کردن؛ -

جنسیت، زبان، فرهنگ، سواد، عدم  متعدد )مانند یها جننههنگام توجه به نیازهای ارتناطاتی، سازمان باید 

 صالحیت( را نید مدنظر قرار دهد.
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خارجی، در ایجاد فرآیند یا  ذینفع های طرفهای دیدگاهسازمان همچنین باید اطمینان حاص  کند که 

 فرآیندهای ارتناطی مورد توجه قرار گرفته اند.

 باید: هنگام ایجاد فرآیند یا فرآیندهای ارتناطی، سازمان

 مورد توجه قرار دهد؛ قانونی و سایر الدامات و شرایط راالدامات و شرایط  -

، مطابق با اطالعات تولید شده گیرند میکه مورد تنادل قرار  OH&Sاطمینان حاص  کند که اطالعات  -

 هستند و قاب  اتکا و اعتماد هستند؛ OH&Sدر سیستم مدیریت 

 پاسخ دهد. OH&Sدر خصوص سیستم مدیریت  مرتنط سازمان همچنین باید به ارتناطات

 سازمان باید اطالعات مستند را نید به صورت مناسنی حفظ و نگهداری کند.

 

 )درونی( ارتباطات داخلی 7.4.2

 سازمان باید:

در میان سطوح و وظایف متعدد سازمان به  OH&Sالف( اطالعات مرتنط را به صورت داخلی با سیستم مدیریت 

 .OH&Sگذارد، از جمله تغییرات سیستم مدیریت جریان و تنادل ب

قادر هستند به کارگران کمک کنند تا بهنود و  که فرآیند یا فرآیندهای ارتناطی اطمینان حاص  کندب( 

 پیشرفت مستمر را در پیش بگیرند.

 

 ارتباطات خارجی )بیرونی( 7.4.3

اطالعاتی ارجی به جریان و تنادل بگذارد. خ را به صورت OH&Sاطالعات مرتنط با سیستم مدیریت سازمان باید 

الدامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الدامات و شرایط  و اند شدهکه توسط فرآیند یا فرآیندهای سازمان ایجاد 

 .دهند میرا مدنظر قرار 
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 48اطالعات مستند 7.5

 کلیمطالب  7.5.1

 د:سازمان باید دربرگیرندۀ موارد زیر باش OH&Sسیستم مدیریت 

 اطالعات مستند مورد نیاز توسط این سند؛الف( 

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

به دالی  زیر از سازمانی به  تواند مییک سازمان  OH&Sمیدان اطالعات مستند برای سیستم مدیریت توضیح: 

 سازمان دیگر متفاوت باشد:

 ، فرآیندها، محصوالت و خدمات آن؛ها فعالیتدازۀ سازمان و نوع ان -

 نیاز به شرح و توضیح رعایت الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط؛ -

 پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آنها؛ -

 شایستگی و صالحیت کارگران؛ -

 

 51و به روز رسانی  49ایجاد 7.5.2

 مستند، سازمان باید از موارد زیر اطمینان حاص  کند:رسانی اطالعات ایجاد و به روزهنگام 

 عنوان، تاریخ، مؤلف و تعداد ارجاعات(؛ بودن شناسایی و شرح و توضیح )مانندمناسب  (4

 زبان، نسخۀ نرم افدار، گرافیک( و رسانه ها )کاغذی، الکترونیکی(؛ فرمت یا شک  )مانند (8

 رزیابی برای متناسب بودن و کفایت.مرور و بررسی و ا (9
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 کنترل اطالعات مستند 7.5.3

و همچنین توسط این سند باید کنترل و نظارت  OH&Sتوسط سیستم مدیریت مورد نیاز  اطالعات مستندِ

 شوند، به منظور اطمینان از اینکه:

 .)در زمان و مکان مورد نیاز( در دسترس و مناسب باشند برای استفاده (4

، استفادۀ نامناسب یا از محرمانگی دست دادن از نوان مبالمورد حفاظت قرار گیرند )به عبه اندازۀ کافی  (8

 (.دست دادن یکپارچگی

 ی زیر توجه و رسیدگی کند:ها فعالیتبرای کنترل اطالعات مستند، سازمان باید به 

 توزیع، دسترسی، بازیابی، استفاده و ... -

 ذخیره و حفظ و نگهداری -

 کنترل نسخه()مبال کنترل تغییرات  -

 .حفظ و نگهداری -

و عملیات سیستم مدیریت  ریدی برنامهاطالعات مستند یک مننع خارجی تعیین شده توسط سازمان که برای 

OH&S  شوندو کنترل ضروری هستند باید تعیین و شناسایی. 

دیدگاه اطالعات مستند، یا اجازه در خصوص اجازه برای مرور و بررسی  بر تصمیمی تواند می: دسترسی 4توضیح 

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

 .شود میو یا نمایندگان آنها شام  دسترسی توسط کارگران،  ،دسترسی به اطالعات مستند مرتنط: 8توضیح 
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 04عملیات. 2

 عملیاتی ریزی برنامهکنترل و  8.1

 کلیمطالب  8.1.1

اقدامات تعیین شده  سازی پیادهو همچنین  OH&Sم مدیریت جهت رعایت الدامات و شرایط سیستسازمان باید 

پذیر رق زیر امکان، کنترل و حفظ کند. این کار از طُسازی پیاده، ریدی برنامه، فرآیندهای مورد نیاز را 1بند در 

 :شود می

 ایجاد معیاری برای فرآیندها (4

 بر طنق معیارکنترل فرآیندها  (8

زه که اطمینان حاص  شود که فرآیندها همانگونه که حفظ و نگهداری اطالعات مستند تا اندا (9

 .شوند میانجام  ،اند شده ریدی برنامه

 کار با کارگران انطناق (1

را با  OH&Sی مرتنط سیستم مدیریت ها بخشهای کاری که چند کارفرما وجود دارند، سازمان باید در مح 

 هماهنگ کند. ها سازمانسایر 

 

 OH&Sی ها ریسکحذف خطرات و کاهش  8.1.2

ی ها ریسکفرآیندی را برای حذف خطرات و کاهش سلسله مراتب کنترل زیر، سازمان باید با استفاده از 

OH&S ،و حفظ کند: سازی پیاده، ایجاد 

 حذف خطرات (4

 جایگدینی با فرآیندها، عملیات، مواد یا تجهیدات کم خطرتر (8

 دهی مجدد کاری مهندسی و سازمانها کنترلاستفاده از  (9
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 ی اجرایی )مدیریتی( مانند آموزشها کنترلاز استفاده  (1

 .مناسب و کافی 08استفاده از تجهیدات حفاظتی شخصی (0

دسته از  در بسیاری از کشورها الدامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الدامات و شرایط، شام  آنتوضیح: 

ای برای ه هدینهچگونکه تجهیدات حفاظتی شخصی مناسب و کافی را بدون هی شوند میالدامات و شرایطی 

 .کنند میکارگران فراهم 

 53مدیریت تغییر 8.1.3

ای که بر عملکرد شده ریدی برنامهو کنترل تغییرات موقت و دائم  سازی پیادهفرآیندی را برای سازمان باید 

OH&S گذارند ایجاد کند، از جمله:تأثیر می 

 ت، خدمات و فرآیندهای موجود، شام محصوال درمحصوالت، خدمات و فرآیندهای جدید، یا تغییراتی  (4

 های مح  کارموقعیت -

 سازمان کار -

 شرایط کاری -

 تجهیدات -

 نیروی کار -

 تغییرات در الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط (8

 OH&Sی ها ریسکتغییرات در دانش یا اطالعات دربارۀ خطرات و  (9

 .ها در دانش و فناوریتوسعه و پیشرفت (1

نشده را مورد بررسی قرار دهد و اقداماتی را برای کاهش هرگونه  ریدی برنامهامدهای تغییرات پیسازمان باید 

 اثرات جاننی انجام دهد.
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 شوند. ها فرصتو  ها ریسکموجب به وجود آمدن  توانند میتوضیح: تغییرات 

 

 

 54تدارکات 8.1.4

 کلیمطالب  8.1.4.1

آنها با  انطناقمحصوالت و خدمات جهت اطمینان یافتن از  کنترل تدارکاتفرآیندی را به منظور سازمان باید 

 و حفظ کند. سازی پیاده، ایجاد، OH&Sسیستم مدیریت 

 پیمانکاران 8.1.4.2

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

 و حفظ کند: سازی پیادهیجاد، ناشی از موارد زیر، ا OH&Sی ها ریسک

 ؛دهند میپیمانکاران که سازمان را تحت تأثیر قرار  و عملیات ها فعالیت (4

 ؛دهند مییمانکاران را تحت تأثیر قرار پ و عملیات سازمان که کارگرانِ ها فعالیت (8

 ؛دهند می ذینفع و عالقمند در مح  کار را تحت تأثیر قرار های طرفکه و عملیات پیمانکاران  ها فعالیت (9

توسط پیمانکاران و کارگرانشان  OH&Sسازمان باید اطمینان حاص  کند که الدامات و شرایط سیستم مدیریت 

را برای انتخاب پیمانکاران تعریف و  شغلی معیار ایمنی و سالمت. فرآیند تدارکات سازمان نید باید شود میرعایت 

 بکار گیرد.

کاری مفید و  تواند میاسناد قراردادی برای انتخاب پیمانکاران در  غلیش گنجاندن معیار ایمنی و سالمتتوضیح: 

 کمک کننده باشد.
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 برون سپاری 8.1.4.3

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

و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط هایش مطابق با الدامات ین باید مطمئن شود که برون سپاریهمچن

میدان کنترل این فرآیندها و وظایف نید  و . نوعانجامدمی OH&Sمورد نظر سیستم مدیریت  نتایجهستند و به 

 تعریف شود. OH&Sباید در سیستم مدیریت 

سپاری یری که برونبه هر گونه تأثبه سازمان کمک کند تا  تواند میتوضیح: هماهنگی با تأمین کنندگان بیرونی 

 توجه و رسیدگی کند. ،می گذارد OH&Sبر عملکرد 

 

 پاسخ و آمادگی اضطراری 8.2

و حفظ کند،  سازی پیادهی اضطراری بالقوه ایجاد، ها وضعیتو پاسخ به سازی آماده سازمان باید فرآیندی را برای

 ذکر شد. از جمله: 1141814درست همانگونه که در بند 

 های اولیه.ی اضطراری، از قنی  ارائه کمکها وضعیتشده به  ریدی نامهبردادن یک پاسخ  (4

 شده. ریدی برنامهارائه آموزش برای پاسخ  (8

 شده. ریدی برنامهای و تمرین قابلیت پاسخ آزمون دوره (9

 شده. ریدی برنامهارزیابی عملکرد و در صورت لدوم تجدیدنظر در پاسخ  (1

 یشان.ها مسئولیتر مورد وظایف و ارائه اطالعات مرتنط به تمام کارگران د (0

 و جامعه محلی. دمات پاسخ اضطراری، مقامات دولتیخارائه اطالعات مرتنط به پیمانکاران، ویدیتورها،  (1

اینکه آنها به های ذینفع و عالقمند و اطمینان یافتن از های تمام طرفتن نیازها و قابلیتدر نظر گرف (9

 شده هستند. ریدی برنامه صورت مناسنی درگیر توسعه و پیشرفت پاسخ

برای پاسخ  ییها برنامهسازمان باید اطالعات مستندی در خصوص فرآّیند یا فرآیندها را حفظ و نگهداری کند و 

 ی اضطراری بالقوه در نظر بگیرد.ها وضعیتبه 
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 00ارزیابی عملکرد .3

 ، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکردپایش 9.1

 کلیمطالب  9.1.1

 و حفظ کند. سازی پیاده، سنجش، تحلی  و ارزیابی عملکرد، ایجاد، یندی را برای پایشازمان باید فرآس

 سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

 سنجش قرار گیرند، از قنی : اینکه چه چیدهایی باید مورد پایش و (4

 میدان رعایت الدامات و شرایط قانونی و همچنین سایر الدامات و شرایط. -

 .ها فرصتو  ها ریسکات مرتنط با خطرات شناسایی شده، و عملی ها فعالیت -

 سازمان. OH&Sپیشرفت در جهت دستیابی به اهداف  -

 .ها کنترلاثربخشی عملیاتی و سایر  -

، سنجش، تحلی  و ارزیابی عملکرد برای اطمینان از اینکه نتایج معتنر و قاب  اتکا ی پایشها روش (8

 هستند.

 .OH&Sمعیاری برای ارزیابی عملکرد  (9

 و سنجش. پایشزمان انجام  (1

 .جش، باید آنالید و تحلی  شوندسن ی که نتایج پایش وزمان (0

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

ه همچنین سازمان باید اطمینان حاص  کند که کنترل و سنجش تجهیدات به خوبی انجام گرفته و مورد استفاد

 قرار گیرد.
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، پایش و کالینراسیونِ سنجیصحت برای تواندمی الدامات و شرایطی قانونی و همچنین سایر الداماتتوضیح: 

 المللی(.)مانند استانداردهای ملی و بیناشته باشد ارزیابی تجهیدات وجود دسنجش و 

 ی کند:حفظ و نگهدار برای موارد زیر را بصورت مناسب تندسازمان باید اطالعات مس

 به عنوان شواهد نتایج پایش، سنجش، تحلی  و ارزیابی عملکرد. -

 سنجی سنجش تجهیدات.نگهداری، کالینراسیون یا صحت -

 

 انطباقارزیابی  9.1.2

یط، ایجاد، با الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرا انطناقسازمان باید فرآیندی را برای ارزیابی 

 را بنینید(. 11419و حفظ کند ) سازی پیاده

 سازمان باید:

 را تعیین کند. انطناقارزیابی  یها روشو  تعداد -

 انجام دهد. ارد نیازمو الزم را در را مورد ارزیابی قرار دهد و اقدامات انطناق -

 با الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط. انطناقک وضعیت حفظ دانش و در -

 .انطناقیجه یا نتایج ارزیابی حفظ اطالعات مستند در خصوص نت -

 

 56داخلی ممیزی 9.2

 کلیمطالب  9.2.1

ای به منظور ارائه اطالعات در خصوص اینکه شده ریدی برنامهی داخلی خود را در فواص  ها ممیدیسازمان باید 

 مطابق با موارد زیر است یا خیر، انجام دهد: OH&Sآیا سیستم مدیریت 
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  ها و اهدافخط مشیخود، از قنی   OH&Sای سیستم مدیریت الدامات و شرایط خود سازمان بر (4
OH&S  

 الدامات و شرایط این سند. (8

 و حفظ شوند. سازی پیادهاین الدامات و شرایط به طور مؤثری و همچنین اینکه 

 داخلی ممیزیبرنامۀ  9.2.2

 سازمان باید:

، الدامات و شرایط و ریدی برنامهره، ، مشاوها مسئولیت، ها روش، شام  تعداد ممیدی یها برنامه برنامه یا -4

 ی قنلی راها ممیدیکند که اهمیت فرآیندهای مرتنط و نتایج و حفظ  سازی پیادهگدارشگری را ایجاد، 

 مورد توجه و دقت قرار دهند.

 را تعریف کند. ممیدیبرای هر  ممیدی دامنهو  ممیدیمعیار  -8

یی را انجام ها ممیدینید  ممیدیفرآیند  بی طرفیِعینیت و حسابرسان را انتخاب و به منظور اطمینان از  -9

 دهد.

به مدیران مربوطه گدارش شوند؛ همچنین اطمینان حاص  کند  ها ممیدیاطمینان حاص  کند که نتایج  -1

ذینفع یا عالقمند  های طرفمربوطه به کارگران یا نمایندگان آنها و همچنین سایر  ممیدینتایج که 

 گدارش شود.

 انجام دهد. OH&Sو نید بهنود مستمر عملکرد سیستم  ها انطناقیدگی به عدم اقداماتی برای رس -0

 را حفظ و نگهداری کند. ممیدیو نتایج  ممیدیاطالعات مستندی در خصوص برنامۀ  -1

 نگاه کنید.را  ISO 43544و شایستگی و صالحیت حسابرسان  ممیدیتوضیح: برای اطالعات بیشتر در مورد 

 

 تمرور و بررسی مدیری 9.3

تناسب، کفایت، شده به منظور اطمینان از  ریدی برنامهرا در فواص  زمانی  OH&Sمدیریت باید سیستم مدیریت 

 و اثربخشی مداوم آن مرور و بررسی کند.
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 مرور و بررسی مدیر باید شام  موارد زیر باشد:

 ی قنلی مدیریت.ها بررسیوضعیت اقدامات حاص  از مرور و  .4

در ارتناط هستند، از  OH&Sائ  داخلی و خارجی که با سیستم مدیریت تغییرات در موضوعات و مس .8

 قنی :

 ذینفع و عالقمند های طرفنیازها و انتظارات  -

 الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایط -

 ها فرصتو  ها ریسک -

 OH&Sو همچنین میدان دستیابی به اهداف  OH&S خط مشیمیدان رعایت  .9

 ، از قنی  روندهایی در:OH&Sرد اطالعاتی در خصوص عملک .1

 ، اقدامات اصالحی، و بهنود مستمرها انطناقرویدادها، عدم  -

 کنترل و سنجش نتایج -

 الدامات و شرایط قانونی و سایر الدامات و شرایطبا  انطناقنتایج ارزیابی  -

 ممیدینتایج  -

 مشاوره و مشارکت کارگران -

 ها فرصتو  ها ریسک -

 مؤثر OH&Sم مدیریت کفایت منابع برای حفظ یک سیست .0

 یی برای بهنود مستمرها فرصت .1

 ی مرور و بررسی مدیریت باید شام  تصمیماتی در خصوص موارد زیر باشد:ها خروجی

 ی بهنود مستمرها فرصت -

 OH&Sهرگونه نیاز به تغییر برای سیستم مدیریت  -
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 منابع مورد نیاز -

 اقداماتی که باید انجام گیرند -

 با سایر فرآیندهای کسب و کار OH&Sمدیریت سیستم یی برای بهنود ها فرصت -

 .هرگونه مفهوم و کاربردی برای مسیر استراتژیک سازمان -

ی مرتنط با مرور و بررسی مدیریت را به کارگران و یا در صورت ننودن آنها به ها خروجیمدیریت باید 

 نمایندگانشان ارائه دهد.

 ی مدیریت حفظ و نگهداری کند.ها بررسیج مرور و اطالعات مستندی را در خصوص نتایسازمان همچنین باید 

 

57بهبود .11
 

 کلیمطالب  11.1

 دها ومپیابه و انجام اقدامات ضروری به منظور دستیابی  سازی پیادهیی را برای بهنود و ها فرصتسازمان باید 

 تعیین کند. OH&Sنتایج مورد نظر سیستم مدیریت 

 ، و اقدامات اصالحیانطباقرویداد، عدم  11.2

و حفظ کند که دربرگیرندۀ گدارشگری، بررسی، و اقدام برای تعیین  سازی پیادهرا ایجاد،  یازمان باید فرآیندهایس

 باشد. ها انطناقو مدیریت رویدادها و عدم 

 ، سازمان باید:دهد میروی  انطناقعدم زمانی که یک حادثه یا 

 اکنش نشان دهد.و ها انطناقبه موقع و به جا به رویدادها و عدم ای شیوه به .4

 به منظور کنترل و اصالح، اقدامات الزم را انجام دهد. -

 پیامدها و نتایج را نید زیر نظر داشته و مورد توجه قرار دهد. -
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دلی  یا ذینفع و عالقمند، نیاز برای اقدام اصالحی جهت حذف  های طرفبا مشارکت کارگران و سایر  .8

 ابی کند. از طریق:را ارزی انطناقای رویداد یا عدم دالی  ریشه

 انطناقبررسی رویداد یا مرور و بررسی عدم  -

 انطناقرویداد یا عدم تعیین دلی  یا دالی   -

ی وجود دارد یا ممکن است بطور انطناقاند یا خیر، و آیا عدم که آیا رویدادهای مشابه، رخ دادهتعیین این -

 بالقوه رخ دهد یا خیر.

 .ها ریسکو سایر  OH&Sی ها ریسکص های موجود در خصومرور و بررسی ارزیابی .9

و هرگونه اقدام مورد نیاز، از قنی  اقدامات اصالحی، مطابق با سلسله مراتب کنترل  سازی پیادهتعیین و  .1

 مدیریت تغییر.

 مرتنط با خطرات جدید یا متغیر، یا خطرات قن  از اقدام. OH&Sی ها ریسکارزیابی  .0

 گرفته از قنی  اقدام اصالحی. مرور و بررسی اثربخشی هرگونه اقدام انجام .1

 ، در صورت لدوم.OH&Sایجاد تغییراتی در سیستم مدیریت  -

 باشند. ها انطناقتأثیرات اصلی یا جاننی رویدادها یا عدم  متناسب بااقدامات اصالحی باید 

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

 و هرگونه اقدام بعدی انجام گرفته ها انطناقادها یا عدم ماهیت روید -

 نتایج هرگونه اقدام و اقدام اصالحی از قنی  اثربخشی آنها -

ذینفع و عالقمند ارائه  های طرفو سایر سازمان باید این اطالعات مستند را به کارگران مرتنط و نمایندگان آنها 

 دهد.

ی مرتنط با ها ریسکموجب حذف خطرات شود و  تواند می ف وقتاتالبدون رویدادها و بررسی  توضیح: گدارش

OH&S .را نید تا حد ممکن به حداق  می رساند 
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 58بهبود مستمر 11.3

را بهنود بخشد. این کار  OH&Sثنات و پایداری سیستم مدیریت ، اثربخشی، کفایت، سازمان باید بطور مستمر

 از طرق زیر انجام شود: تواند می

 OH&Sتقویت عملکرد  .4

 .حمایت و پشتینانی کند OH&Sترویج و ارتقای فرهنگی که از یک سیستم مدیریت  .8

 OH&Sترویج مشارکت کارگران در انجام اقداماتی برای بهنود مستمر سیستم مدیریت  .9

 رساندن نتایج بهنود مستمر به کارگران و در صورت ننود آنها به نمایندگانشان .1

 .ص بهنود مستمرحفظ و نگهداری اطالعات مستند در خصو .0
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 Aضمیمۀ 

 )حاوی اطالعات مفید(

A.1  کلیمطالب 

سند است.  ذکر شده در این شرایطتعنیر الدامات و ء این ضمیمه، جلوگیری از سو هدف اطالعات توضیحی

؛ مورد بررسی قرار گیرد و نه به صورت مجدا ها سیستمباید از دیدگاه الدامات و شرایط ذکر شده در این سند 

بین الدامات و شرایط ذکر شده در یک بند، با الدامات و شرایط موجود در سایر  تواند مییعنی یک رابطۀ متقاب  

 بندها وجود داشته باشد.

A.2 مراجع قانونی 

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص  توانند میهیچ مرجع قانونی در این سند وجود ندارد. کاربران 

به اسناد و مدارک موجود در فهرست کتب  OH&Sردهای سیستم مدیریت و استاندا OH&Sرهنمودهای 

 مراجعه کنند.

A.3 شرایط و تعاریف 

از  هاییسازیبدفهمی و سوتعنیر، شفافنظور اجتناب از ، و به م9عالوه بر شرایط و تعاریف موجود در بند 

 مفاهیم منتخب در قسمت زیر ارائه شده است:

زمانی ، اما با فواص  دهد میزمانی که در طول یک دورۀ زمانی روی  اشاره دارد به مدت 03 "مستمر" (4

"پیوسته")بر خالف  و با توقف منقطع
برای بکار بردن در  "مستمر"بنابراین اصطالح بدون وقفه(.  15

 خصوص پیشرفت و توسعه، اصطالح مناسنی است.

ضروری است، اما می توان  یعنی تفکر و اندیشیدن در مورد موضوعی الزم و14  "و رسیدگی توجه"کلمۀ  (8

تفکر و اندیشیدن در مورد موضوعی یعنی 18 "به حساب آوردن"استبنا هم قائ  شد، در حالیکه کلمۀ 

 الزم و ضروری است، اما نمی توان استبنایی هم قائ  شد.
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"کاربردی"و 19 "مناسب"کلمۀ  (9
به معنی مفید بودن است و  "مناسب". شوند میجایگدین یکدیگر ن 11

امکان پذیر بودن  مناسب و به معنای "کاربردی"، در حالیکه کلمۀ مقداری آزادی در آن دارداشاره به 

 است، یعنی اگر چیدی بتواند انجام شود پس باید انجام شود.

است و همان  "کلمۀ ذینفع"که مترادف با استفاده کرده است؛  "عالقمندف طر"این سند از اصطالح  (1

 معنی و مفهوم را دارد.

به کسی محول شود، اما به معنی پاسخگویی در  تواند میی مسئولیتی است که به معن "یناناطم"کلمۀ  (0

 برابر اقدام و عملی نیست که انجام شده است.

. این سند از عنارت شود میو شام  شدن اسناد و مدارک استفاده برای دربرگیری  "اطالعات مستند" (1

به این معنی نیست که اطالعات حفظ این عنارت . کند میاستفاده  "حفظ و نگهداری اطالعات مستند"

. در عوض هدف این عنارت، تعریف نوع اسناد و مدارکی کند میشده، الدامات و شرایط قانونی را رعایت 

 است که باید حفظ و نگهداری شوند.

یی هستند که در آنها سازمان سهام ها فعالیتهستند،  "تحت کنترل مشترک سازمان"یی که ها فعالیت (9

و مطابق با  OH&S، این کار با در نظر گرفتن عملکرد کند میو ابدار خاصی کنترل  ها روشد را تحت خو

 .شرایط و الدمات قانونی و سایر شرایط و ضوابط انجام می گیرد

باید قرار گیرد، که در این صورت  OH&Sدر معرض الدامات و شرایط مرتنط با سیستم مدیریت  تواند میسازمان 

در صورتی که این شرایط و ضوابط مورد استفاده قرار گیرند، باز هم  یط و ضوابط خاص پیروی کند.از این شرا

 باید مطابق با این سند در نظر گرفته شود.
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A.4 زمینۀ سازمان 

A.4.1 درک سازمان و زمینۀ آن 

 OH&Sمدیریت ، حفظ و بهنود مستمر سیستم سازی پیادهیک سازمان به منظور ایجاد،  فعالیت درک زمینۀ

، ویژگی ها وضعیتمبنت یا منفی باشند و شام   توانند میمسائ  داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 تأثیر بگذارند، برای مبال: OH&Sبر سیستم مدیریت  توانند میها یا اوضاع و شرایط متغیری باشند که 

 مسائ  خارجی همچون:الف( 

و رقابت  لی، قانونی، سیاسی، تکنولوژیکی، طنیعیاعی، اقتصادی، مامسائ  و موضوعات فرهنگی، اجتم .4

 منطقه ای، ملی، بین المللی(.بازار )محلی، 

-دهندگان، فناوریتأمین کنندگان، شرکا، ارائهمعرفی رقنای جدید، پیمانکاران اصلی، پیمانکارن جدء،  .8

 های جدید.حرفههای جدید، قوانین جدید، و ظهور مشاغ  و 

 و دانش جدید و تأثیر آنها بر ایمنی و بهداشتمحصوالت  .9

 های جدید و روندهای مربوط به صنعت یا بخش که بر سازمان تأثیرگذار هستند.محرک .1

 عالقمند )ذینفع( خارجی های طرفها با ارتناطات، ادراکات و ارزش .0

 .تغییراتی در ارتناط با هرکدام از موارد فوق .1

 ب( مسائ  داخلی همچون:

 ها مسئولیتو  ها نقشاختار سازمانی، حاکمیت، س. 4

 .اند شدهبرای دستیابی به این اهداف و مقاصد تدوین هایی که ها، اهداف و مقاصد، و استراتژیخط مشی. 8

منابع انسانی، فرآیندها، )مبال سرمایه، زمان،  اند شدهدرک  که بر اساس منابع، دانش و صالحیتهایی . توانایی9

 (هاو فناوری ها سیستم

 )رسمی و غیررسمی( گیری تصمیمهای اطالعات، فرآیندهای ی اطالعاتی، جریانها سیستم. 1

 تجهیدات. معرفی محصوالت جدید، مواد، خدمات، ابدار، نرم افدار، 0
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 های کارگرانارتناطات، ادراکات و ارزش. 1

 فرهنگ در سازمان. 9

 مانهای اتخاذ شده توسط ساز. استانداردها، رهنمودها و مدل2

 سپاری شدهی برونها فعالیت. شک  و میدان ارتناطات قراردادی، از قنی  3

 . اصالحات زمان کاری45

 . شرایط کاری44

 .. تغییرات در خصوص هر کدام از موارد فوق48

 

A.4.2  عالقمند و ذینفع های طرفدرک نیازها و انتظارات کارگران و سایر 

 شام  موارد زیر باشند: نندتوا میذینفع و همچنین کارگران  های طرف

 المللی(ملی، بینای، ایالتی، مقامات قانونی )محلی، منطقه (4

 های مادرسازمان (8

 تأمین کنندگان، پیمانکاران اص  و پیمانکاران جدء (9

 نمایندگان کارگران (1

 ی کارفرماها سازمانهای تجاری( و های کارگری )اتحادیهسازمان (0

 ی عمومیها سازمانهای محلی سازمان و رها، انجمنکارکنان، ویدیتومالکین، سهامداران،  (1

ی غیردولتی ها سازمانهای کسب و کار و ها، اتحادیهها، آکادمیمشتریان، خدمات پدشکی، رسانه (9
(NGOs) 

 .شغلیسالمت و ایمنی  ، و مشاغ  مراقنت ازشغلی ی ایمنی و سالمتها سازمان (2
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. اند شدههستند؛ زیرا آنها با قوانین و مقررات آمیخته و ترکیب آور ی و الداماجنار ،برخی از نیازها و انتظارات

به محض اینکه سازمان گری را قنول یا اتخاذ کند. نیازها و انتظارات دی ،به صورت داوطلنانه سازمان ممکن است

قرار مورد توجه و رسیدگی  ،OH&Sو ایجاد یک سیستم مدیریت  ریدی برنامهآنها را قنول و اتخاذ کرد، در زمان 

 .گیرند می

A.4.3  سیستم مدیریت  دامنهتعیین حوزه وOH&S 

. مرزها و است OH&Sیک سازمان دارای آزادی و انعطاف برای تعریف مرزها و کاربردپذیری سیستم مدیریت 

. که در این ی( خاصی از سازمان شوندها بخشکاربردپذیری ممکن است دربرگیرندۀ ک  سازمان یا بخش )

و اختیارات خود برای ایجاد یک سیستم  ها مسئولیتدارای وظایف،  ،ی آن بخش از سازمانصورت مدیریت عال

 خواهد بود. OH&Sمدیریت 

بستگی به انتخاب مرزها و حدود دارد. این حدود و مرزها نناید برای یک سازمان  OH&Sاعتنار سیستم مدیریت 

داشته باشند مورد  توانند میتأثیر دارند یا  OH&S، محصوالت و خدماتی که بر عملکرد ها فعالیتمستبنی کردن 

، وضعیت واقعی عملیات سازمان است که دربرگیرندۀ مرزهای سیستم مدیریت دامنه کاربرداستفاده قرار گیرند. 

OH&S  عالقمند و ذینفع را گمراه کند. های طرفنید است و نناید 

 

A.4.4  سیستم مدیریتOH&S 

رعایت الدامات و شرایط این سند تصمیم و استقالل خود، در مورد چگونگی  سازمان با حفظ اختیار، پاسخگویی

 می گیرد، از قنی  میدان و سطح جدئیات.

برای اطمینان از اینکه آنها تحت کنترل هستند، و همانگونه  کند مییک یا بیش از یک فرآیند را ایجاد  (4

دست   OH&Sپیامدهای سیستم مدیریت  و همچنین به نتایج و می توان به آنها اند شده ریدی برنامهکه 

 یافت.

 )مبالً .کند میار ادغام را با فرآیندهای متعدد کسب و ک OH&Sالدامات و شرایط سیستم مدیریت  (8

 طراحی و توسعه، تدارکات، منابع انسانی، فروش و بازاریابی(.

اشد، سیاست ها و شده ب سازی پیادهی خاصی از یک سازمان اجرا و ها بخشبرای بخش یا اگر این سند 

برای رعایت الدامات و شرایط این سند مورد  توانند میی سازمان ها بخشسایر توسعه یافته توسط  یفرآیندها
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ی ها کنترلو  ی صالحیتها برنامه، آموزش، OH&S هایخط مشی ده قرار گیرند. نمونه های آن عنارتند از:استفا

 مربوط به تدارکات.

 

 

A.5 انرهبری و مشارکت کارگر 

A.5.1 رهبری و تعهد 

برای رهنری و تعهد از مدیریت عالی سازمان، شام  آگاهی و هوشیاری، پاسخگویی، حمایت فعال و بازخورد، 

ی ها مسئولیتلی دارای تند. بنابراین مدیریت عابسیار الزم و ضروری هس OH&Sموفقیت سیستم مدیریت 

 هدایت کند.مشخصی است که باید شخصا درگیر آنها شود یا آنها را 

تعیین ، تا حد زیادی توسط مدیریت عالی کند میحمایت و پشتینانی  OH&Sفرهنگی که از سیستم مدیریت 

ها و الگوهای ی مدیریتی، ادراکات، صالحیتها شیوهها، ها، نگرشاقع محصول و نتیجۀ ارزشو در و شود می

این فرهنگ . کند میرا تعیین  OH&Sتعهد، سنک و مهارت سیستم مدیریت فعالیت فردی و گروهی است که 

های ایجاد شده توسط اعتماد متقاب ، ادراکات مشترک از فعال کارگران، همکاری و هماهنگی مشارکت به واسطۀ

و اعتماد به اثربخشی معیارهای  ها فرصتتوسط مشارکت فعال در هدایت  OH&Sاهمیت سیستم مدیریت 

مهم برای اینکه مدیریت عالی، رهنری را شرح و توضیح دهد، یک راه . شود میبازدارنده و حمایتی مشخص 

و حمایت از کارگران در مقاب  مواردی  ها فرصتو  ها ریسکگدارش کردن رویدادها، خطرات، تشویق کارگران به 

 تهدیدات است.مانند 
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