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  شامل سه استاندارد: IMSسیستم مدیریت یکپارچه متن فارسی 

  

ISO 9001: 2015 
  استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات

  

ISO 14001: 2015 
  استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست و پیرامونی

  

OHSAS 18001: 2007 
  استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي

  

  

  

  

با  CE و گواهینامه انطباق اروپا   ISOجهت مشاوره رایگان دریافت گواهینامه هاي بین المللی 
  تماس بگیرید.  023-33339121  و 023-33339120تلفن هاي 

www.isosystem.ir 
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   استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات

ISO 9001: 2015  
  

  مقدمه-0

  کلیات

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد 
  فعالیت هاي توسعه پایدار فراهم نماید.کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي 

  مبناي بالقوه استقرار مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:

  الف) توانایی ارائه مستمر محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند

  منظور افزایش رضایت مشتري ب) تسهیل فرصت ها به

  ج)پرداختن به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان

د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف هاي 
  درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

  ندارد بین المللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد:مقصود این استا

 یکسانی در ساختار سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت 

 هم راستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی 

 استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان 

  مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصوالت و خدمات می باشد.الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

(طرح ریزي، اجرا، بررسی و اقدام) و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار  PDCAاین استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه 
  گرفته است.

که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و رویکرد فرآیندي سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد 
  فرصت هاي بهبود تعیین شده بر روي آن ها اقدام انجام می گیرد.
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تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می توانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از 
تعیین نموده و کنترل هاي پیشگیرانه اي براي به حداقل ساندن این اثرات منفی و استفاده نتایج طرح ریزي شده، شوند را 

  ).4حداکثر از فرصت هایی که با آن ها به وجود می آیند به کار گیرد.(رجوع کنید بند.الف.

الش قرار گرفتن در یک برآورده سازي مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده، باعث می شود سازمان ها با چ
محیط داراي پیچیدگی و پویایی رو به افزایش مواجه شوند. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان عالوه بر اصالح و بهبود، 

  ممکن است از اشکال متنوعی از بهبود، همچون تغییر اساسی، نوآوري و سازمان دهی مجدد ضروري باشد.

  کال مختلف فعل ها به صورت زیر استفاده می شود:در این استاندارد بین المللی، اش

 "نشان دهنده یک الزام است "باید 

 "نشان دهنده یک توصیه است "بایستی 

 "نشان دهنده یک اجازه است "ممکن است 

 "نشان دهنده یک امکان یا قابلیت است "می تواند 

  شفاف سازي الزام مربوطه می باشند. نشان داده شده اند، براي راهنمایی در درك یا "یادآوري"اطالعاتی که با 

 اصول مدیریت کیفیت   1-0

توصیف شده اند، می باشد.این توصیف  ISO9000این استاندارد بین المللی بر مبناي اصول مدیریت کیفیت که در استاندارد 
ها شامل شرح هر اصل، دلیل اهمیت هر یک از اصول براي سازمان، مثال هایی از منافع مرتبط با این اصول و مثال هایی از 

  اقدامات رایج به منظور بهبود عملکرد سازمان، هنگام به کارگیري این اصول می باشد.

  ی باشد:اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر م

 تمرکز بر مشتري 

 رهبري 

 مشارکت کارکنان 

 رویکرد فرآیندي 

 بهبود 

 تصمیم گیري مبتنی بر شواهد 

 مدیریت ارتباطات 
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  رویکرد فرآیندي    2-0

  کلیات 1-2-0

را به این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي، استفاده از رویکرد فرآیندي 
هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترویج می نماید.الزامات خاص ضروري براي به کارگیري رویکرد 

  لحاظ شده است. 4 ,4فرآیندي در بخش 

نظر  درك و مدیریت فرآیندهاي به هم وابسته به عنوان یک سیستم، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به نتایج مورد
آن کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را قادر می سازد تا روابط و وابستگی هاي متقابل فرآیندهاي سیستم را به گونه اي 

  کنترل نماید که در نتیجه آن، عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد

نتیجه دستیابی به نتایج مورد نظر مطابق  رویکرد فرآیندي شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعامالت آن ها و در
با خط مشی کیفیت و جهت گیري استراتژیک سازمان می باشد.مدیریت فرآیندها و سیستم در کل می تواند از طریق به کارگیري 

 ) و با هدف استفاده3-3-0) و با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک (رجوع کنید بند 2-3-0(رجوع کنید بند  PDCAچرخه 
  از فرصت ها و جلوگیري از نتایج ناخواسته انجام گردد.

  استفاده از رویکرد فرآیندي در سیستم مدیریت کیفیت، سازمان را قادر به انجام موارد زیر می نماید:

  الف) درك و استمرار در برآورده کردن الزامات

  ب) در نظر گرفتن فرآیندها براساس ارزش افزوده

  بخش فرآیندهاج) دستیابی به عملکرد اثر

  د) بهبود فرآیندها بر مبناي ارزیابی داده ها و اطالعات

یک نمایش شماتیک از هر گونه فرآیند و تعامل اجزاي آن را نشان می دهد.براي هر فرآیند، نقاط بررسی پایش و اندازه  -1شکل
  تبط، از یکدیگر متفاوت هستند.گیري که براي کنترل آن ضروري اند، خاص همان فرآیند هستند و بسته به ریسک هاي مر

  

  

  

  

  



  
  

 IMS سیستم مدیریت یکپارچهمتن استاندارد                                                                                                                 

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نمایش شماتیک اجزاء یک فرآیند واحد 1شکل 

  

  چرخه طرح ریزي، اجرا، بررسی، اقدام 2-2-0

نشان  2می تواند در مورد همه فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک کلیت بکار گرفته شود.شکل  PDCAچرخه 
  میتوانند گروه بندي شوند.  PDCAدر رابطه با چرخه  10تا  4دهنده این موضوع است که چگونه بندهاي 

  

  

  

  

  

و نقاط بررسی  ها کنترل
ممکن براي پایش و اندازه 

 گیري عملکرد

بعدي براي فرآیندهاي 
مثال در مشتریان (درون 

یا برون سازمان)، در 
سایر طرف هاي ذینفع 

 مرتبط

براي مثال مواد، انرژي 
در قالب محصول، 

 خدمت، تصمیم

قبلی براي فرآیندهاي 
مثال در تامین کنندگان 

یا برون سازمانی)، (درون 
در مشتریان، در سایر 

 طرف هاي ذینفع

براي مثال  انرژي مواد،
در قالب مواد، منابع، 

 الزامات

 فعالیت ها منابع ورودي ها دریافت کنندگان خروجی ها

 شروعنقطه  پایاننقطه 

 ورودي خروجی
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  المللی ارجاع می دهند) (شماره هاي داخلی کروشه ها، به شماره بندها در این استاندارد بین

  را می توان به طور مختصر به صورت زیر تشریح نمود: PDCAچرخه 

  طرح ریزي : تعیین اهداف سیستم و فرآیندهاي آن و منابع مورد نیاز براي نتایج در تطابق با الزامات مشتري و خط
 مشی هاي سازمان و تعیین و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

 چه طرح ریزي شده استاجرا : استقرار آن 

  ،بررسی : پایش و (در صورت کاربرد) اندازه گیري فرآیندها و محصوالت و خدمات منتج، در مقابل با خط مشی ها
 اهداف، الزامات و فعالیت هاي طرح ریزي شده و گزارش نتایج

 اقدام : انجام اقداماتی براي بهبود عملکرد، در صورت نیاز 

 

  تفکر مبتنی بر ریسک 3-2-0

) ضروري است.در نسخه 4براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، تفکر مبتنی بر ریسک (رجوع کنید.بند الف.
هاي قبلی این استاندارد بین المللی به مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک اشاره شده بود.به عنوان مثال انجام اقدامات پیشگیرانه براي 
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ه، تجزیه و تحلیل هر عدم انطباق که رخ می دهد و اتخاذ اقدام براي جلوگیري از رخداد مجدد از بین بردن عدم انطباق هاي بالقو
  که متناسب با اثرات عدم انطباق است.

به منظور انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، سازمان نیاز دارد تا اقداماتی را براي پرداختن به ریسک ها و فرصت ها 
  ر نماید.طرح ریزي و استقرا

پرداختن توام به فرصت ها و ریسک ها، پایه اي براي افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، دستیابی به نتایج بهبود یافته 
  و جلوگیري از تاثیرات منفی، ایجاد می نماید.

عنوان مثال مجموعه  فرصت ها می توانند در نتیجه یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به یک نتیجه مورد نظر، به وجود آیند.به
اي از شرایط که اجازه می دهد سازمان مشتریان را جذب نماید، محصوالت و یا خدمات جدیدي را توسعه دهد، ضایعات را 
کاهش داده و بهره وري را بهبود دهد.اقداماتی که براي پرداختن به فرصت ها انجام می شود، می تواند شامل در نظر گرفتن 

اشد.ریسک اثر عدم قطعیت است و هر عدم قطعیتی می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد.یک ریسک هاي مرتبط نیز ب
انحراف مثبت به وجود آمده از یک ریسک می تواند یک فرصت را فراهم آورد، اما نه همه اثرات مثبت نتیجه ي ریسک در فرصت 

  ها است.

  ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت    4-0

) به منظور بهبود هم ترازي ISOاستاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازي (این 
  میان استانداردهاي بین المللی براي سیستم هاي مدیریت بکار گرفته می شود (رجوع کنید.بند الف.ا)

و تفکر مبتنی بر ریسک براي  PDCAاز رویکرد فرآیندي در کنار چرخه این استاندارد بین المللی یک سازمان را قادر می سازد 
  هم ترازي یا یکپارچه سازي سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات دیگر استانداردهاي سیستم مدیریت استفاده نماید.

  ارتباط دارد: ISO 9004و  ISO 9000  این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهاي

 ISO 9000 مبانی و واژگان پیش زمینه ضروري براي درك و استقرار صحیح این -سیستم هاي مدیریت کیفیت
 استاندارد بین المللی را فراهم می کند

 ISO 9004 راهنمایی براي سازمان هایی  -یک رویکرد مدیریت کیفیت -مدیریت براي موفقیت پایدار یک سازمان
 ت این استاندارد بین المللی را انتخاب می کنند.است که براي پیشرفت فراتر از الزاما

جزئیات سایر استانداردهاي لین المللی در زمینه مدیریت کیفیت و سیستم هاي مدیریت کیفیت که توسط  -پیوست ب
ISO/TC176 .توسعه یافته اند را فراهم می آورد  

تی را شامل نمی شود مانند مدیریت زیست محیطی، این استاندارد بین المللی، الزامات مشخص شده در سایر سیستم هاي مدیری
  بهداشت شغلی و مدیریت ایمنی، یا مدیریت مالی است را در برنمی گیرد.
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بر مبناي این استاندارد بین المللی، براي تعدادي از صنایع، استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت خاص آن صنایع تدوین شده 
الزامات اضافه تري براي سیستم هاي مدیریت کیفیت مشخص کرده اند، در حالی که برخی از است.برخی از این استانداردها، 

این استانداردها به ارائه راهنمایی به منظور به کارگیري این استانداردها، به ارائه راهنمایی به منظور به کارگیري این استاندارد 
  بین المللی در آن بخش هاي خاص محدود شده اند.

) ISO9001:2008نشان دهنده ارتباط متقابل میان بندهاي این ویرایش استاندارد بین المللی و ویرایش قبلی آن ( یک ماتریس
  به آدرس زیر یافت: ISO/TC176C2را می توان بر روي وب سایت کمیته فنی 

/public02jsc176www.iso.org/tc 

  

  الزامات-م هاي مدیریت کیفیتسیست

  دامنه کاربرد  - 1

  این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می نماید، وقتی که یک سازمان:

الف) نیاز دارد توانایی اش در ارائه مستمر محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را 
  آورده می نمایند را اثبات نماید.بر

ب) به دنبال آن است که از طریق به کارگیري اثربخش سیستم، شامل فرآیندهایی براي بهبود سیستم و تضمین انطباق با 
  الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد، رضایت مشتري را افزایش دهد.

عمومی هستند و به نحوي در نظر گرفته شده اند که براي هر سازمانی صرف نظر از نوع  تمام الزامات این استاندارد بین المللی
  یا اندازه، یا محصوالت و خدماتی که ارائه می دهند، کاربرد داشته باشند.

ي تنها به محصوالت یا خدماتی اطالق می شود که برا "خدمت"یا  "محصول": در این استاندارد بین المللی واژگان  1یادآوري
  مشتري در نظر گرفته شده یا توسط وي درخواست شده باشد.

  : الزامات قانونی و مقرراتی را می توان با عنوان الزامات قانونی بیان کرد. 2یادآوري

  مراجع الزامی  - 2

است.در مورد مستندات زیر به صورت جزئی یا کلی، به عنوان مراجع الزامی این استاندارد بوده و به کارگیري آن ها الزم االجر
  مراجع داراي تاریخ، تنها ویرایش ذکر شده ي آن ها کاربرد دارد.
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در مورد مدارکی که بدون تاریخ به آن ها ارجاع داده شده، آخرین ویرایش مستندات ارجاع شده (شامل هر نوع اصالحیه اي) 
  کاربرد دارد.

ISO 9001:2015مبانی و واژگان -، سیستم هاي مدیریت کیفیت  

  ژگان و تعاریفوا  - 3

  کاربرد دارد. ISO 9001:2015براي اهداف این سند، واژگان و تعاریف موجود در 

  محیط سازمان  - 4

  درك سازمان و محیط آن 1-4

سازمان باید مسائل درونی و بیرونی سازمان که مرتبط با مقصود و جهت گیري استراتژیک آن هستند و توانایی سازمان در 
  (هاي) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند را تعیین نماید.دستیابی به نتیجه 

  سازمان باید اطالعات مربوط به این مسائل درون و برون سازمانی را مورد پایش و بازنگري قرار دهد.

  شد.مسائل می توانند شامل عوامل مثبت یا منفی و یا شرایط در نظر گرفته شده با : 1یادآوري 

درك محیط بیرونی سازمان را می توان با در نظر گرفتن مسائل برآمده از محیط هاي قانونی، فن آوري، رقابتی،  : 2یادآوري 
  تجاري، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، خواه بین المللی، ملی، منطقه اي یا محلی تسهیل نمود.

گرفتن مسائل مرتبط به ارزش ها، دانش و عملکرد سازمان تسهیل درك محیط درونی سازمان را می توان با در نظر  : 3یاداوري 
  نمود.

  درك نیازها و انتظارات طرف هاي ذینفع 2-4

به سبب تاثیر یا تاثیر بالقوه طرف هاي ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصوالت و خدماتی که نیازهاي مشتري و 
  برآورده می کنند، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را 

  الف) طرف هاي ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

  ب) الزامات این طرف هاي ذیفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند

  پایش و بازنگري قرار دهد.سازمان باید اطالعات مربوط به این طرف هاي ذینفع و همچنین الزامات مربوط به آنان را مورد 
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  تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت 3-4

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه کاربرد خود تعیین نماید.هنگام تعیین این دامنه 
  کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد :

  1-4بیرونی اشاره شده در بند الف) مسائل درونی و 

  2-4ب) الزامات مرتبط با طرف هاي ذینفع اشاره شده در بند 

  ج) محصوالت و خدمات سازمان

  اگر الزامات این استاندارد بین المللی در دامنه کاربرد تعیین شده قابل اجرا باشد، سازمان باید تمام آن ها را به کار گیرد.

یت سازمان باید در دسترس باشد و به عنوان اطالعات مستند نگهداري شود.دامنه کاربرد باید دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیف
انواع محصوالت و خدمات تحت پوشش را بیان کرده و براي هر یک از الزامات این استاندارد بین المللی که سازمان آن را در 

  وجیهی داشته باشد.دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیرقابل کاربرد مشخص نماید، ت

انطباق با این استاندارد بین المللی تنها در صورتی می تواند مورد ادعا باشد که الزاماتی که غیر قابل کاربرد مشخص شده اند، بر 
  توانایی یا مسئولیت سازمان براي اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتري تاثیري نداشته باشند.

  مدیریت کیفیت و فرآیندهاي آنسیستم  4-4

سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهاي مورد نیاز و تعامالت آن ها را مطابق با الزامات این استاندارد  1-4-4
  بین المللی ایجاد، استقرار و نگهداري و به طور مداوم بهبود دهد.

  یفیت و کاربرد آن ها را در سرتاسر سازمان، تعیین نماید و باید:سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز براي سیستم مدیریت ک

  الف) ورودي هاي الزامی و خروجی هاي مورد انتظار این فرآیندها را تعیین نماید

  ب) توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین نماید

مرتبط) به منظور حصول اطمینان از ج) معیارها و روش هاي مورد نیاز (از جمله پایش، اندازه گیري و شاخص هاي عملکرد 
  اجراي اثربخش و کنترل این فرآیندها را تعیین و بکار گیرد.

  د) منابع مورد نیاز براي این فرآیندها را تعیین کرده و از در دسترس بودن آن ها اطمینان حاصل نماید.

  ه) مسئولیت ها و اختیارات را براي این فرآیندها تخصیص دهد.

  را تعیین نماید. 1-6صت هاي اشاره شده مطابق با الزامات بند و) ریسک ها و فر
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  ز) این فرآیندها را ارزیابی نماید و جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار تغییرات مورد نیاز را استقرار نماید.

  ح) فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد.

  سازمان باید به میزان الزم :  2-4-4

  مستند را براي پشتیبانی از اجراي فرآیندها نگهداري نماید. الف) اطالعات

  ب) اطالعات مستند را جهت حصول اطمینان از اینکه فرآیندها مطابق طرح ریزي در حال اجرا هستند، حفظ نماید.

  رهبري  - 5

  رهبري و تعهد 1-5

  کلیات 1-1-5

  را با انجام موارد زیر اثبات نماید: مدیریت ارشد باید رهبري و تعهد را در خصوص سیستم مدیریت کیفیت

  الف) پذیرش پاسخگویی براي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ب) حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت براي سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده اند و با محیط سازمان 
  و جهت گیري استراتژیک سازمان سازگارند.

  رچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهاي کسب و کار سازمانج) حصول اطمینان از یکپا

  د) ترویج استفاده از رویکرد فرآیندي و تفکر مبتنی بر ریسک

  ه) حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند

  با الزامات سیستم مدیریت کیفیتو) اطالع رسانی در خصوص اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق 

  ز) حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد نظر دست می یابد

  ح) مشارکت دادن، هدایت و پشتیبانی از کارکنان، به منظور کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

  ط) ترویج بهبود

ان دادن رهبري آن ها به نحوي که در حوزه هاي مسئولیت آن ها ي) پشتیبانی از سایر نقش هاي مدیریتی مرتبط براي نش
  کاربرد دارد
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در این استاندارد بین المللی می تواند به تفسیر عام به معنی آن دسته از فعالیت هایی باشد  "کسب و کار"اشاره به  یادآوري:
  .، انتفاعی و یا غیرانتفاعیکه در هسته مقصود وجودي سازمان هستند، خواه سازمان عمومی باشد، خواه خصوصی

  تمرکز بر مشتري 2-1-5

  مدیریت ارشد باید رهبري و تعهد خود را در خصوص تمرکز بر مشتري با حصول اطمینان از موارد زیر اثبات نماید:

  الف) الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد تعیین، درك و به طور مستمر برآورده می شوند.

ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصوالت و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتري تاثیرگذار باشند ب) 
  تعیین شده و به آن ها پرداخته می شود.

  ج) تمرکز بر افزایش رضایت مشتري نگه داشته می شود.

  خط مشی  2-5

  ایجاد خط مشی کیفیت 1-2-5

  فیت را ایجاد، اجرا و نگهداري نماید که :مدیریت ارشد باید یک خط مشی کی

  الف) متناسب با مقصود و محیط سازمان باشد و از جهت گیري استراتژیک سازمان پشتیبانی نماید.

  ب) چارچوبی براي تعیین اهداف کیفی ارائه نماید.

  ج) شامل تعهد به برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد.

  مدیریت کیفیت باشد. د) شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم

  اطالع رسانی خط مشی کیفیت 2-2-5

  خط مشی کیفیت باید :

  الف) در قالب اطالعات مستند در دسترس بوده و نگهداري شود.

  ب) در درون سازمان اطالع رسانی، درك و به کار گرفته شود.

  ج) به صورت مناسبی در دسترس طرف هاي ذینفع مربوطه باشد.
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  نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی 3-5

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات براي نقش هاي مربوطه در درون سازمان تخصیص داده 
  شده، به اطالع رسیده و در ك شده اند.

  مدیریت ارشد باید براي موارد زیر مسئولیت ها و اختیاراتی تخصیص دهد:

  ل اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد.الف) حصو

  ب) حصول اطمینان از اینکه فرآیندها در حال ارائه خروجی هاي مورد نظرشان هستند.

ژه براي مدیریت رجوع کنید) به وی 1-10ج) گزارش دهی در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت هاي بهبود (به بند 
  ارشد.

  د) حصول اطمینان از ترویج تمرکز بر مشتري در سرتاسر سازمان.

ه) حصول اطمینان از حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت طرح ریزي و 
  اجرا شده است.

  طرح ریزي  - 6

  اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها 1-6

و الزامات اشاره شده در بند  1-4ر زمان طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند د 1-1-6
  را در نظر گرفته و ریسک ها و فرصت هایی که باید به آن ها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد زیر تعیین نماید: 2-4

  اند به نتیجه هاي مورد نظر خود دست یابد.الف) تضمین این سیستم مدیریت کیفیت می تو

  ب) افزایش اثرات مطلوب

  ج) پیشگیري یا کاهش اثرات نامطلوب

  د) دستیابی به بهبود

  سازمان باید موارد زیر را طرح ریزي نماید: 2-1-6

  الف) اقداماتی براي پرداختن به این ریسک ها و فرصت ها

  ب) یکپارچگی
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  )4-4اقدامات در فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت (رجوع کنید به بند ) یکپارچه سازي و اجراي این 1

  ) ارزیابی اثربخشی این اقدامات2

  اقدامات انجام شده براي پرداختن به ریسک ها و فرصت ها باید متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصوالت و خدمات باشند.

امل موارد زیر باشد: اجتناب از ریسک، قبول ریسک به منظور دنبال گزینه هاي پرداختن به ریسک ها می تواند ش :1یادآوري
کردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع یا عواقب آن، به اشتراك گذارب ریسک یا حفظ ریسک با تصمیم 

  آگاهانه

رهاي جدید، پرداختن به فرصت ها می تواند منجر به شیوه هاي جدید، راه اندازي محصوالت جدید، گشایش بازا :2یادآوري
مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوري جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب براي پرداختن به نیازهاي سازمان 

  یا مشتریان آن شوند.

  اهداف کیفیت و طرح ریزي جهت دستیابی به آن ها 2-6

  رآیندهاي مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت، ایجاد نماید.سازمان باید اهداف کیفیت را در بخش ها، سطوح و ف 1-2-6

  اهداف کیفیت باید:

  الف) با خط مشی کیفیت سازگار باشند

  ب) قابل اندازه گیري باشند

  ج) الزامات قابل کاربرد را در نظر بگیرند

  د) مرتبط با انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتري باشند

  گیرنده) مورد پایش قرار 

  و) اطالع رسانی شوند

  ز) به صورت مناسبی به روزآوري شوند

  سازمان باید اطالعات مستندي در خصوص اهداف کیفیت نگهداري نماید.

  در زمان طرح ریزي چگونگی دستیابی به اهداف کیفیت، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید: 2-2-6

  الف) چه (کارهایی) انجام خواهد شد
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  منابعی مورد نیاز خواهد بودب) چه 

  ج)چه کسانی مسئول خواهند بود

  د) چه زمانی تکمیل خواهد شد

  ه) چگونه نتایج ارزیابی خواهند شد

  طرح ریزي تغییرات 3-6

هنگامی که سازمان نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت را تعیین می نماید، تغییرات باید به صورت برنامه ریزي شده انجام شود 
  )4-4کنید بند  (رجوع

  سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیردك

  الف) مقصود از تغییرات و پیامدهاي احتمالی آن ها

  ب) یکپارچگی سیستم مدیریت

  ج) در دسترس بودن منابع

  پشتیبانی  - 7

  منابع 1-7

  کلیات 1-1-7

سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نماید.سازمان سازمان باید منابع الزم را جهت ایجاد، استقرار، نگهداري و بهبود مستمر 
  باید موارد زیر را در نظربگیرد:

  الف) قابلیت ها و محدودیت هاي منابع داخلی موجود

  ب) چه نیازمندي هایی از تامین کنندگان برون سازمانی تامین شود

  کارکنان 2-1-7

یت کیفیت خود و اجرا و کنترل فرآیندهاي آن، تعیین و فراهم سازمان باید افراد الزم را جهت استقرار اثربخش سیستم مدیر
  نماید.

  



  
  

 IMS سیستم مدیریت یکپارچهمتن استاندارد                                                                                                                 

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

  زیرساخت ها 3-1-7

سازمان باید زیرساخت الزم جهت اجراي فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات خود را تعیین، فراهم و نگهداري 
  نماید.

  یادآوري: زیرساخت می تواند شامل موارد زیر باشد:

  ساختمان ها و تاسیسات مرتبطالف) 

  ب) تجهیزات از جمله سخت افزارها و نرم افزارها

  ج) منابع حمل  نقل

  د) فناوري اطالعات و ارتباطات

  محیط اجراي فرآیندها 4-1-7

سازمان باید زیرساخت الزم جهت اجراي فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات خود را تعیین، فراهم و نگهداري 
  ماید.ن

  یک محیط مناسب می تواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی مانند موارد باشد: یادآوري:

  الف) عوامل اجتماعی (به عنوان مثال تبعیض، آرام، غیرتهاجمی)

  ب) عوامل روانی (به عنوان مثال استرس کاهنده، پیشگیري از خستگی و حفاظت کننده از نظر احساسی)

  نوان مثال دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، صدا)ج)عوامل فیزیکی (به ع

  این عوامل بسته به محصوالت و خدماتی که ارائه می شوند، می توانند متفاوت باشند.

  منابع پایش و اندازه گیري 5-1-7

  کلیات 1-5-1-7

محصوالت و خدمات با الزامات مشخص شده استفاده می شود، سازمان  هنگامی که پایش و اندازه گیري به منظور تصدیق انطباق
  باید منابع الزم جهت حصول اطمینان از دستیابی به نتایج معتبر و قابل اعتماد را تعیین و فراهم نماید.

  سازمان باید اطمینان یابد که منابع فراهم شده:

  ي که در حال انجام است مناسب می باشند.الف) براي آن نوع مشخصی از فعالیت هاي پایش و اندازه گیر
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  ب) جهت اطمینان از تداوم تناسب آن ها با مقاصدشان، نگهداري می شوند.

  سازمان باید اطالعات مستند مناسبی را به عنوان شواهدي از تناسب منابع پایش و اندازه گیري، حفظ نماید.

  قابلیت ردیابی اندازه گیري 2-5-1-7

ابی یک الزام باشد یا توسط سازمان به عنوان یک بخش اساسی از کسب اطمینان از اعتبار نتایج اندازه هنگامی که قابلیت ردی
  گیري در نظر گرفته شده است، تجهیزات اندازه گیري باید:

ي بین الف) در فواصل زمانی مشخص یا قبل از استفاده، با استانداردهاي اندازه گیري قابل ردیابی به استانداردهاي اندازه گیر
المللی یا ملی، کالیبره یا تصدیق شوند، هنگامی که چنین استانداردهایی وجود نداشته باشند، مبناي استفاده شده جهت 

  کالیبراسیون یا تصدیق، باید به صورت اطالعات مستند، حفظ شود.

  ب) جهت تعیین وضعیت آن ها شناسایی شوند

الیبراسیون و نتایج اندازه گیري هاي پس از آن را نامعتبر می کند، محافظت ج) در مقابل تنظیمات، آسیب یا خرابی که وضعیت ک
  شوند.

هنگامی که مشخص شود تجهیز اندازه گیري، براي کاربرد مورد نظر نامناسب است، سازمان باید اعتبار نتایج اندازه گیري هاي 
  رت لزوم اقدام مناسب انجام دهد.قبلی که به نحو نامطلوبی تحت تاثیر هستند را تعیین نماید و باید در صو

  دانش سازمانی 6-1-7

  سازمان باید دانش الزم جهت اجراي فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین نماید.

  این دانش باید نگهداري شود و به میزان الزم در دسترس قرار گیرد.

سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی به دست آوردن و هنگام پرداختن به نیازها و روندهاي در حال تغییر، 
  یا دسترسی به دانش اضافی الزم و به هنگام سازي مورد نیاز را تعیین نماید.

دانش سازمانی، دانشی است که خاص همان سازمان بوده و معموال از طریق تجربه به دست می آید.این دانش،  :1یادآوري 
  که به منظور دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته و به اشتراك گذاشته می شود.اطالعاتی است 

  دانش سازمانی می تواند مبتنی بر موارد زیر باشد: :2یادآوري 

الف) منابع درون سازمانی (به عنوان مثال: سرمایه فکري، مطالب فراگرفته شده از طریق تجربه، آموخته هاي حاصل از شکست 
ها و پروژه هاي موفق، ثبت و به اشتراك گذاشتن دانش و تجربه هاي مستند نشده، نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها، محصوالت 

  و خدمات)
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ب) منابع برون سازمانی (به عنوان مثال : استانداردها، دانشگاه ها، اجالس ها، دانش جمع آوري شده از مشتریان یا تامین 
  کنندگان برون سازمانی)

  شایستگی  2-7

  سازمان باید:

الف) شایستگی الزم براي افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند و بر روي عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت 
  تاثیرگذار هستند را تعیین نماید.

  تند.ب) اطمینان حاصل نماید که این افراد از نظر تحصیالت، آموزش و یا تجربه ي مناسب، با شایستگی هس

  ج) در صورت کاربرد، جهت به دست آوردن شایستگی الزم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، اقدام نماید.

  د) اطالعات مستند مناسبی را به عنوان شواهد شایستگی حفظ نماید.

مربی گري، یا انتصاب مجدد اقدامات قابل کاربرد می تواند به عنوان مثال شامل این موارد باشد: فراهم آوري آموزش،  یادآوري:
  افراد حاضر، یا استخدام یا عقد قرارداد با اشخاص با شایستگی.

  آگاهی  3-7

  سازمان باید اطمینان حاصل نماید که افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند از موارد زیر آگاه هستند:

  الف) خط مشی کیفیت

  ب) اهداف کیفیت مرتبط

  سیستم مدیریت کیفیت، از جمله مزایاي عملکرد بهبود یافتهج) سهم آن ها در اثربخشی 

  د) پیامدهاي عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

  ارتباطات  4-7

  سازمان باید ارتباطات درون و برون سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید، از جمله:

  الف) درباره چه چیزي ارتباط برقرار نماید

  ) چه زمانی ارتباط برقرار نمایدب

  ج) با چه کسی ارتباط برقرار نماید
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  د) چگونه ارتباط برقرار نماید

  ه) چه کسی ارتباط برقرار نماید

  اطالعات مستند  5-7

  کلیات 1-5-7

  سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد:

  بین المللیالف) اطالعات مستند الزام شده توسط این استاندارد 

  ب) اطالعات مستند تعیین شده توسط سازمان که براي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروري باشد

میزان اطالعات مستند براي یک سیستم مدیریت کیفیت می تواند از سازمانی به سازمان دیگر به دالیل زیر متفاوت  یادآوري:
  باشد:

  محصوالت و خدمات آناندازه سازمان و نوع فعالیت ها، فرآیندها، 

 پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آن ها 

 شایستگی افراد 

  ایجاد و به روزرسانی 2-5-7

 هنگام ایجاد و به روزرسانی اطالعات مستند، سازمان باید از مناسب بودن موارد زیر اطمینان حاصل نماید 

 ارش مرجع)الف) شناسایی و توضیحات ( به عنوان مثال: عنوان، تاریخ، نویسنده، یا شم 

 (به عنوان مثال: کاغذي، الکترونیک) ب) قالب (به عنوان مثال: زبان، ویرایش نرم افزار، تصاویر) و رسانه 

 ج) بازنگري و تصویب براي تناسب و کفایت 

  کنترل اطالعات مستند 3-5-7

لی باید کنترل شود تا اطمینان اطالعات مستند الزام شده توسط سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین المل 1 ,3 , 5 ,7
  حاصل شود که:

  الف) در مکان و زمان مورد نیاز، در دسترس و براي استفاده مناسب می باشند

  ب) به اندازه کافی محافظت شده است (به عنوان مثال: از دست دادن محرمانگی، استفاده نادرست، یا از دست دادن یکپارچگی)

  ن باید براي کنترل اطالعات مستند، فعالیت هاي زیر را انجام دهد:در صورت کاربرد، سازما 2 ,3 ,5 ,7
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  الف) توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده

  ب) ذخیره سازي و محافظت، از جمله محافظت از خوانایی

  ج) کنترل تغییرات (به عنوان مثال کنترل ویرایش)

  د) حفظ و امحا

ط سازمان براي طرح ریزي و اجراي سیستم مدیریت کیفیت الزم تعیین اطالعات مستند داراي منشاء برون سازمانی، که توس
  شده اند، باید به نحو مناسبی شناسایی و کنترل شوند.

  اطالعات مستندي که به عنوان شواهد انطباق حفظ می شوند باید در برابر تغییرات ناخواسته محافظت شوند.

دسترسی می تواند به معناي تصمیم به دادن اجازه ي مشاهده صرف یک اطالعات مستند یا اعطاي اجازه و اختیار  یادآوري:
  مشاهده و اعمال تغییر در آن اطالعات مستند باشد.  

  طرح ریزي و کنترل عملیات  1-8

ارائه محصوالت و خدمات و اجراي اقدامات ) مورد نیاز جهت برآورده سازي الزامات 4-4سازمان باید فرآیندهاي (رجوع کنید بند 
  را از طریق موارد زیر طرح ریزي، اجرا و کنترل نماید: 6تعیین شده در بند 

  الف) تعیین الزامات محصوالت و خدمات

  ب) ایجاد معیارهایی براي:

  ) فرآیندها1

  ) پذیرش محصوالت و خدمات2

  الزامات محصول و خدماتج) تعیین منابع مورد نیاز براي دستیابی به انطباق با 

  د) اجراي کنترل فرآیندها مطابق با معیارها

  ه) تعیین، نگهداري و حفظ اطالعات مستند به میزان الزم به منظور:

  ) اطمینان حاصل نماید که فرآیندها به صورت طرح ریزي شده انجام شده اند.1

  ) نشان دهد که محصوال و خدمات با الزامات انطباق دارند.2

  این طرح ریزي باید براي عملیات سازمان مناسب باشد.خروجی 
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سازمان باید تغییرات طرح ریزي شده را کنترل و پیامدهاي ناشی از تغییرات ناخواسته را بازنگري نموده و در صورت لزوم براي 
  کاهش هرگونه اثرات ناخواسته اقدام نماید.

  )4-8ري شده کنترل می شوند (رجوع کنید بند سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهاي برون سپا

  الزامات محصوالت و خدمات 2-8

  ارتباط با مشتري 1-2-8

  ارتباط با مشتریان باید شامل موارد زیر باشد:

  الف) ارائه اطالعات مرتبط با محصوالت و خدمات

  ب) رسیدگی به استعالم ها، قراردادها یا سفارش ها، از جملع تغییرات

  بازخورد مشتري در خصوص محصوالت و خدمات، از جمله شکایات مشتريج) گرفتن 

  د) رسیدگی یا کنترل اموال مشتري

  ه) ایجاد الزامات خاص براي اقدامات احتمالی، هنگامی که مرتبط باشد.

  تعیین الزامات محصوالت و خدمات 2-2-8

  ئه می شود، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که:هنگامی که الزامات تعیین شده براي محصوالت و خدماتی به مشتریان ارا

  الف) الزامات محصوالت و خدمات تعریف شده اند، از جمله:

  هر گونه الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد

  آن هایی که توسط سازمان ضروري در نظر گرفته شده

  اید، برآورده نماید.ب) سازمان می تواند ادعاهایی که در خصوص محصوالت و خدمات ارائه می نم

  بازنگري الزامات محصوالت و خدمات 3-2-8

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که توانایی برآوردن الزامات محصوالت و خدماتی که به مشتري ارائه می دهد را  1-3-2-8
  دارد.سازمان باید قبل از تعهد به تامین محصوالت و خدمات به مشتري، یک بازنگري انجام دهد، که شامل موارد زیر باشد:

  الزامات مربوط به فعالیت هاي تحویل و پس از تحویلالف) الزامات مشخص شده توسط مشتري، از جمله 
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ب) الزاماتی که توسط مشتري بیان نشده اند ولی براي استفاده مشخص شده یا مورد نظر ضروري هستند، هنگامی که شناخته 
  شده باشند.

  ج) الزامات مشخص شده توسط سازمان

  ماتد) الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد براي محصوالت و خد

  ه) الزامات قرارداد یا سفارش که با آنچه قبال بیان شده اند، مغایرت دارند.

  سازمان باید اطمینان یابد که الزامات قرارداد یا سفارشی که با آنچه قبال تعریف شده بود، مغایرت دارند، حل و فصل شده اند.

ه باشد، الزامات مشتري باید قبل از پذیرش توسط هنگامی که مشتري الزامات خود را به صورت بیانه اي مکتوب بیان نکرد
  سازمان تایید شود.

یادآوري: در برخی موقعیت ها، نظیر فروش اینترنتی، یک بازنگري رسمی براي هر سفارش غیرعملی است. در عوض، بازنگري 
  می تواند اطالعات مرتبط با محصول نظیر کاتالوگ ها را پوشش دهد.

  به نحوي که قابل کاربرد باشد، سازمان باید اطالعات مستند مربوط به موارد زیر را حفظ نماید: 2-3-2-8

  الف) نتایج حاصل از بازنگري ها

  ب) هرگونه الزامات جدید محصوالت و خدمات

  تغییرات الزامات محصوالت و خدمات 4-2-8

ینان حاصل نماید که اطالعات مستند مربوطه، اصالح شده هنگامی که الزامات محصوالت و خدمات تغییر کند، سازمان باید اطم
  و افراد مربوطه از الزامات تغییر یافته، آگاه می شوند.

  طراحی و توسعه محصوالت و خدمات 3-8

  کلیات 1-3-8

ري سازمان باید به منظور حصول اطمینان از تامین محصوالت و خدمات بعدي، یک فرآیند طراحی و توسعه را ایحجاد و نگهدا
  نماید.

  طرح ریزي طراحی و توسعه 2-3-8

  سازمان باید در تعیین مراحل و کنترل ها براي طراحی و توسعه موارد زیر را در نظر گیرد:

  الف) ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت هاي طراحی و توسعه
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  ب) مراحل مورد نیاز فرآیند از جمله بازنگري هاي طراحی و توسعه قابل کاربرد

  فعالیت هاي تصدیق و صحه گذاري ضروري در طراحی و توسعهج) 

  د) مسئولیت ها و اختیارات مورد بحث در فرآیند طراحی و توسعه

  ه) منابع مورد نیاز داخلی و بیرونی براي طراحی و توسعه محصوالت و خدمات

  و) نیاز به کنترل ارتباط بین افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه

  ارکت مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعهز) نیاز به مش

  ح) الزامات براي فراهم نمودن محصوالت و خدمات بعدي

  ط) سطحی از کنترل که مشتریان و سایر طرف هاي ذینفع مرتبط، از فرآیند طراحی و توسعه انتظار دارند.

  برآورده شده اند.ي) اطالعات مستند مورد نیاز جهت اثبات اینکه الزامات طراحی و توسعه 

  ورودي هاي طراحی و توسعه 3-3-8

سازمان باید الزامات ضروري براي هر یک از انواع محصوالت و خدماتی که باید طراحی و توسعه داده شود را تعیین نماید.سازمان 
  باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

  الف) الزامات کارکردي و عملکردي

  طراحی و توسعه مشابه قبلی ب) اطالعات حاصله از فعالیت هاي

  ج) الزامات قانونی و مقرراتی

  د) استانداردها یا آئین نامه اي که سازمان متعهد به اجراي آن ها شده است

  ه) عواقب بالقوه شکست ناشی از ماهیت محصوالت و خدمات

  ورودي ها باید براي مقاصد طراحی و توسعه کافی، کامل و بدون ابهام باشند.

  رودي هاي طراحی و توسعه باید حل و فصل شود.تعارض بین و

  سازمان باید اطالعات مستند ورودي هاي طراحی و توسعه را حفظ نماید.
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  کنترل هاي طراحی و توسعه 4-3-8

  سازمان باید بر فرآیند طراحی و توسعه کنترل هایی اعمال نماید تا اطمینان حاصل نماید که

  می شود الف) نتایجی که به دست می آید، تعریف

  ب) بازنگري ها به منظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه براي برآورده نمودن الزامات انجام شده است.

ج) به منظور حصول اطمینان از اینکه خروجی هاي طراحی و توسعه الزامات ورودي را برآورده می نماید، فعالیت هاي تصدیق 
  انجام می شود.

ن از اینکه محصوالت و خدمات نتیجه شده، الزامات مربوط به کاربرد مشخص شده و استفاده مورد د) به منظور حصول اطمینا
  نظر را برآورده می نمایند، فعالیت هاي صحه گذاري انجام می شود.

  ه) اقدامات ضروري بر روي مشکالت شناسایی شده در طی فعالیت هاي بازنگري یا تصدیق و صحه گذاري، انجام می شود.

  العات مستند این فعالیت ها حفظ می شود.و) اط

بازنگري ها، تصدیق و صحه گذاري طراحی و توسعه مقاصد متمایزي دارند.بسته به اینکه براي محصوالت و خدمات  یادآوري:
  سازمان به چه صورت مناسب باشد، این فعالیت ها می توانند به صورت جداگانه و یا ترکیبی انجام شود.

  راحی و توسعهخروجی هاي ط 5-3-8

  سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی هاي طراحی و توسعه:

  الف) الزامات ورودي را برآورده می کند

  ب) براي فرآیندهاي بعدي تامین محصوالت و خدمات کافی می باشد

  اع دهند.ج) در موارد مقتضی، شامل الزامات پایش و اندازه گیري و معیارهاي پذیرش باشند یا به آن ها ارج

د) ویژگی هاي محصوالت و خدمات براي مقصود مورد نظر و استفاده ایمن و صحیح از آن ها ضروري هستند را مشخص می 
  نمایند.

  سازمان باید اطالعات مستند خروجی هاي طراحی و توسعه را حفظ نماید.

  تغییرات طراحی و توسعه 6-3-8

از طراحی و توسعه محصوالت و خدمات را به میزانی که اطمینان حاصل نماید سازمان باید تغییرات انجام شده درحین و یا پس 
  هیچ تاثیر منفی بر انطباق با الزامات وجود ندارد، شناسایی، بازنگري و کنترل نماید.
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  سازمان باید اطالعات مستند مربوط به موارد زیر را حفظ نماید:

  الف) تغییرات طراحی و توسعه

  ب) نتایج بازنگري ها

  مجوز تغییرات ج)

  د) اقدامات انجام شده جهت جلوگیري از اثرات نامطلوب

  کنترل فرآیندها، محصوالت و خدمات تامین شده بیرونی  4-8

  کلیات 1-4-8

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصوالت و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شوند، با الزامات انطباق 
  دارند.

باید در مواقع زیر کنترل هایی که باید بر روي فرآیندها، محصوالت و خدماتی که  بیرون سازمانی تامین می شوند را  سازمان
  تعیین نماید:

  الف) محصوالت و خدماتی که توسط ارائه دهندگان بیرونی براي استفاده در محصوالت و خدمات خود سازمان تامین می شوند.

  ائه دهندگان بیرونی مستقیما براي مشتریان از طرف سازمان تامین می شودب) محصوالت و خدماتی توسط ار

  ج) در نتیجه تصمیم گیري سازمان، یک فرآیند و یا بخشی از یک فرآیند، توسط ارائه دهنده بیرونی انجام شود.

رونی براساس توانایی آن ها در سازمان باید معیارهایی را جهت ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد ارائه دهندگان بی
  تامین فرآیندها، محصوالت و خدمات با توجه به الزامات، تعیین و به کار گیرد.

  سازمان باید اطالعات مستند این فعالیت ها و هرگونه فعالیت ضروري حاصل از ارزیابی ها را حفظ نماید.

  نوع و میران کنترل 2-4-8

رآیندها، محصوالت و خدماتی که از بیرون سازمانی تامین شده اند، بر توانایی سازمان سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ف
  در ارائه مداوم محصوالت و خدمات منطبق به مشتریانش تاثیر نامطلوب نمی گذارد.

  سازمان باید:

ت کیفیت سازمان الف) اطمینان حاصل نماید که فرآیندهایی که بیرون سازمان تامین می شوند، تحت کنترل سیستم مدیری
  باقی می ماند
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  ب) کنترل هایی که می خواهد بر روي ارائه دهنده بیرونی و بر روي خروجی به دست آمده، اعمال کند را تعریف نماید

  ج) موارد زیر را در نظر داشته باشد:

زي مداوم الزامات مشتري و تاثیر بالقوه فرآیندها، محصوالت و خدمات برون سپاري شده بر توانایی سازمان در برآورده سا -1
  الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد

  اثربخشی کنترل هاي اعمال شده توسط ارائه دهنده بیرونی -2

د) به منظور حصول اطمینان از اینکه الزامات توسط فرآیندها، محصوالت و خدمات برون سپاري شده برآورده می شوند، تصدیق 
  ر را تعیین نماید.یا دیگر فعالیت هاي ضروري دیگ

  اطالعات براي ارائه هنده بیرونی 3-4-8

  سازمان باید قبل از اطالع رسانی به ارائه دهنده بیرونی، از کفایت الزامات اطمینان حاصل نماید.

  سازمان باید در خصوص موارد زیر، الزامات خود را به اطالع ارائه دهنده بیرونی برساند:

  خدماتی که باید تامین شودالف) فرآیندها، محصوالت و 

  ب) تائید (موارد زیر):

  ) محصوالت و خدمات1

  ) روش ها، فرآیندها و تجهیزات2

  ترخیص محصوالت و خدمات

  ج) شایستگی ها از جمله تائید صالحیت افراد مورد نیاز

  د) تعامالت ارائه دهنده بیرونی با سازمان

  توسط سازمان به کار گرفته شده اند.ه) کنترل و پایش عملکرد ارائه دهندگان بیرونی که 

  و) فعالیت هاي تصدیق یا صحه گذاري که سازمان یا مشتري می خواهند در محل ارائه دهنده بیرونی انجام دهند.
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  تولید و ارائه خدمات  5-8

  کنترل تولید و ارائه خدمات 1-5-8

  نماید.سازمان باید تولید و ارائه خدمات را در شرایط کنترل شده اي اجرا 

  به نحوي که قابل کاربرد باشد، شرایط کنترل شده شامل موارد زیر می باشد:

  الف) در دسترس بودن اطالعات مستندي که موارد زیر را تعریف می کند:

  ویژگی هاي محصوالتی که باید تولید شوند، خدماتی که باید ارائه شوند یا فعالیت هایی که باید انجام گیرند

  ه دست آیندنتایجی که باید ب

  ب) در دسترس بودن و استفاده از منایع مناسب پایش و اندازه گیري

ج) اجراي فعالیت هاي پایش و اندازه گیري در مراحل مناسب براي تصدیق اینکه معیار کنترل فرآیندها یا خروجی ها و معیارهاي 
  پذیرش محصوالت و خدمات برآورده شده اند.

  ناسب برایاجراي فرآیندهاد) استفاده از زیرساخت و محیط م

  ه) انتصاب افراد شایسته، از جمله هرگونه تائید صالحیت مورد نیاز

و) صحه گذاري و صحه گذاري مجدد دوره اي توانایی دستیابی به نتایج طرح ریزي شده براي فرآیند تولید و ارائه خدمات، در 
  بعدي تصدیق کرد. جاي که خروجی به دست آمده را نمی توان با پایش و اندازه گیري

  ز) اجراي فعالیت هایی به منظور جلوگیري از خطاي انسانی

  ح) اجراي فالیت هاي ترخیص، تحویل و پس از تحویل

  شناسایی و ردیابی 2-5-8

هنگامی که براي اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات ضروري باشد، سازمان باید از روش مناسب براي شناسایی خروجی ها 
نماید.سازمان باید وضعیت خروجی ها را در رابطه با الزامات پایش و اندازه گیري در سرتاسر تولید و ارائه خدمات، استفاده 

  شناسایی نماید.

هنگامی که ردیابی الزام باشد، سازمان باید خروجی ها را با شناسه منحصر به فردي کنترل نماید و اطالعات مستندي که براي 
  ظ نماید.ردیابی ضروري است را حف
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  اموال متعلق به مشتري یا ارائه دهندگان بیرونی 3-5-8

سازمان باید اموال متعلق به مشتري یا ارائه دهنده بیرونی را تا هنگامی که آن اموال تحت کنترل یا مورد استفاده سازمان 
  هستند، مراقبت نماید.

اده یا به کار بردن در محصوالت و خدمات ارائه شده اند را سازمان باید اموال مشتري یا ارائه دهنده بیرونی را که براي استف
  شناسایی، تصدیق، محافظت و حراست نماید.

هنگامی که اموال مشتري یا ارئه دهنده بیرونی گم شود، آسیب ببیند یا دیگر براي استفاده مناسب نباشد، سازمان باید این 
  و اطالعات مستند آنچه رخ داده است را حفظ نماید. مسئله را به مشتري یا ارائه دهنده بیرونی گزارش نماید

اموال مشتري یا ارائه دهنده بیرونی می تواند شامل مواد، اجزاء، ابزارها و تجهیزات، محل مشتریان، اموال معنوي و  یادآوري:
  داده هاي شخصی باشند.

  محافظت  4-5-8

انی که براي اطمینان از انطباق با الزامات ضروري است، محافظت سازمان باید خروجی ها را در طی تولید و ارائه خدمات، به میز
  نماید.

  فعالیت هاي پس از تحویل 5-5-8

  سازمان باید الزامات فعالیت هاي پس از تحویل مرتبط با محصوالت و خدمات را برآورده نماید.

  ر نظر بگیرد:در تعیین میزان فعالیت هاي پس از تحویل مورد نیاز، سازمان باید موارد زیر را د

  الف) الزامات قانونی و مقرراتی

  ب) پیامدهاي بالقوه ناخواسته در خصوص محصوالت و خدمات

  ج) ماهیت، استفاده و دوره عمر مورد نظر محصوالت و خدمات

  د) الزامات مشتري

  ه) بازخورد مشتري

تعهدات قراردادي مانند خدمات تعمیر و نگهداري یادآوري: فعالیت هاي پس از تحویل شامل اقدامات مرتبط با اعطاي گارانتی، 
  و خدمات تکمیلی مانند بازیافت یا امحاي نهایی می باشد.
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  کنترل تغییرات  6-5-8

سازمان باید تغییرات را براي تولید و ارائه خدمات، به میزانی که براي تضمین تداوم در انطباق با الزامات ضرئري است، بازنگري 
  و کنترل نماید.

مان باید اطالعات مستندي را که تشریح کننده نتایج بازنگري تغییرات، فرد (افراد) داراي اختیار در مورد تغییر، و هرگونه ساز
  اقدام الزم برآمده از بازنگري می باشد، را حفظ نماید.

  ترخیص محصوالت و خدمات  6-8

ا تصدیق نماید که الزامات محصول و خدمت برآورده شده سازمان باید ترتیبات طرح ریزي شده را در مراحل مناسب اجرا نماید ت
  اند.

تا هنگامی که ترتیبات طرح ریزي شده به طور رضایت بخشی کامل نشده اند، ترخیص محصوالت و خدمات به مشتري نباید 
  صورت پذیرد، مگر اینکه غیر از این توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتري تائید شده باشد.

  باید اطالعات مستند ترخیص محصوالت و خدمات را حفظ نماید، این اطالعات مستند باید شامل (موارد زیر باشد): سازمان

  الف) شواهد انطباق با معیارهاي پذیرش

  ب) قابلیت ردیابی به فرد (افراد) صادرکننده مجوز ترخیص

  کنترل خروجی هاي نامنطبق  7-8

که خروجی هایی که با الزامات خود انطباق ندارند، شناسایی و کنترل می شوند تا از  سازمان باید اطمینان حاصل نماید 1-7-8
  استفاده یا تحویل ناخواسته آن ها جلوگیري شود.

سازمان باید اقدام مناسبی بر مبناي ماهیت عدم انطباق و اثر آن بر انطباق محصوالت و خدمات انجام دهد.این (اقدام) همچنین 
خدمات نامنطبقی که پس از تحویل محصوالت، حین ارائه خدمات یا پس از آن شناسایی می شوند، نیز باید به محصوالت و 

  اعمال می شود.

  سازمان باید با خروجی هاي نامنطبق به یک یا چند روش زیر برخورد نماید:

  الف) اصالح

  ب) جداسازي، محدودسازي، عودت یا تعلیق ارائه محصوالت و خدمات

  ه مشتريج) اطالع رسانی ب
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  د) کسب مجوز پذیرش براي شرایط ارفاقی

  هنگامی که خروجی هاي نامنطبق اصالح شده اند، انطباق با الزامات باید مورد تصدیق قرار گیرد.

  سازمان باید اطالعات مستندي را حفظ نماید که: 2-7-8

  الف) شرح عدم انطباق

  ب) شرح اقدام هاي انجام شده

  ارفاقی کسب شدهج) شرح هرگونه مجوزهاي 

  د) اختیار تصمیم گیري اقدام در خصوص عدم انطباق را شناسایی نماید.

  ارزیابی عملکرد  -9

  پایش، اندازه گیري، تحلیل و ارزیابی 1-9

  کلیات 1-1-9

  سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

  الف) چه چیزي نیاز به پایش و اندازه گیري دارد.

  گیري، تحلیل و ارزیابی مورد نیاز، به منظور حصول اطمینان از نتایج معتبر ب) روش هاي پایش، اندازه

  ج) چه هنگامی نتایج حاصل از پایش و اندازه گیري باید تحلیل و ارزیابی شوند.

  سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی نماید.

  واهدي از نتایج حفظ نماید.سازمان باید اطالعات مستند مناسبی را به عنوان ش

  رضایتمندي مشتري 2-1-9

سازمان باید برداشت مشتري از میزان برآورده شدن نیازها و انتظارات وي را پایش نماید. سازمان باید روش هایی براي دریافت، 
  پایش و بازنگري این اطالعات تعیین نماید.

ل نظرسنجی از مشتري، بازخورد مشتري در خصوص محصوالت و مثال هایی از پایش برداشت مشتري می تواند شام یادآوري:
خدمات تحویل داده شده، جلسات با مشتریان، تحلیل سهم بازار، تعریف و تمجیدها، مطالب گارانتی و گزارش هاي فروشنده ها 

  باشد. 
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  تجزیه تحلیل و ارزیابی 3-1-9

  اندازه گیري را تحلیل و ارزیابی نماید. سازمان باید داده هاي مناسب و اطالعات به دست آمده از پایش و

  نتایج تحلیل باید جهت ارزیابی موارد زیر استفاده شوند:

  الف) انطباق محصوالت و خدمات

  ب) میزان رضایت مشتري

  ج) عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

  د) اینکه آیا طرح ریزي به طور اثربخش اجرا شده است

  ه به منظور پرداختن به ریسک ها و فرصت هاه) اثربخشی اقدامات انجام شد

  و) عملکرد ارائه دهندگان بیرونی

  ز) نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت

  روش هاي تحلیل داده می توانند شامل تکنیک هاي آماري باشد. یادآوري:

  ممیزي داخلی  2-9

ح ریزي شده اجرا نماید، که آیا سیستم مدیریت سازمان باید براي تهیه اطالعات، ممیزي هاي داخلی را در فواصل طر 1-2-9
  کیفیت

  الف) با موارد زیر انطباق دارد:

 الزامات خود سازمان در خصوص سیستم مدیریت کیفیت آن )1

 الزامات این استاندارد بین المللی )2

  ب) به گونه اي اثربخش استقرار و نگهداري می شود.

  سازمان باید: 2-2-9

یزي، شامل تواتر، روش ها، مسئولیت ها، الزامات طرح ریزي شده و گزارش دهی را طرح ریزي، الف) برنامه یا برنامه هاي مم
ایجاد، استقرار و نگهداري نماید که باید اهمیت فرآیندهاي مربوطه، تغییرات تاثیرگذار بر سازمان و نتایج ممیزي هاي قبلی را 

  در نظر بگیرد.
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  ف نماید.ب) معیارهاي ممیزي و دامنه هر ممیزي را تعری

  ج) به منظور حصول اطمینان از واقع بینی و بی طرفی فرآیند ممیزي، ممیزین را انتخاب و ممیزي ها را اجرا نماید.

  د) اطمینان حاصل نماید که نتایج ممیزي ها به مدیریت مربوطه گزارش می شوند.

  ه) اصالحات و اقدام اصالحی مناسب را بدون تاخیر بی مورد انجام دهد.

  العات مستندي را به عنوان شواهدي از اجراي برنامه ممیزي و نتایج ممیزي، حفظ نماید.و) اط

  مراجعه نمایید. ISO19011براي راهنمایی به استاندارد  یادآوري:

  بازنگري مدیریت  3-9

  کلیات 1-3-9

قرار دهد تا از تداوم مناسب مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل طرح ریزي شده، مورد بازنگري 
  بودن، کفایت، اثربخشی و سازگاري با جهت گیري استراتژیک سازمان، اطمینان حاصل نماید.

  ورودي هاي بازنگري مدیریت 2-3-9

  بازنگري مدیریت باید با در نظر گرفتن موارد زیر طرح ریزي و اجرا شود:

  الف) وضعیت اقدامات از بازنگري هاي مدیریت قبلی

  غییرات در مسائل داخلی و بیرونی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیتب) ت

  ج) اطالعات مربوط به عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله روندهاي مربوط به:

  ) رضایت مشتري و بازخورد طرف هاي ذینفعان مربوطه1

  ) میزانی که اهداف کیفیت برآورده شده اند2

  اق محصوالت و خدمات) عملکرد فرآیندها و انطب3

  ) عدم انطباق ها و اقدام اصالحی4

  ) نتایج پایش و اندازه گیري5

  ) نتایج ممیزي6
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  ) عملکرد ارائه دهندگان بیرونی7

  د) کیفیت منابع

  )1-6ه) اثربخشی اقدامات انجام شده براي پرداختن به ریسک ها و فرصت ها ( رجوع کنید بند 

  و) فرصت هایی براي بهبود

  خروجی هاي بازنگري مدیریت 3-3-9

  خروجی هاي بازنگري مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر باشد:

  الف) فرصت هاي بهبود

  ب) هرگونه نیاز به تغییر سیستم مدیریت کیفیت

  ج) منابع مورد نیاز

  ماید.سازمان باید اطالعات مستندي را به عنوان شواهد بازنگري هاي مدیریت، حفظ ن

  بهبود  -10

  کلیات 1-10

سازمان باید فرصت هاي بهبود را تعیین و انتخاب نماید و اقدامات الزم جهت برآوردن الزامات مشتري و افزایش رضایتمندي 
  مشتري را انجام دهد.

  این امر باید شامل موارد زیر باشد:

  پرداختن به نیازها و انتظارات آیندهالف) بهبود محصوالت و خدمات به منظور برآورده سازي الزامات و نیز 

  ب) اصالح، جلوگیري یا کاهش اثرات نامطلوب

  ج) بهبود عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

مثال هایی از بهبود می تواند شامل اصالح، اقدام اصالحی، بهبود مستمر، تغییر اساسی ( پیشرفت غیرمنتظره تغییر)،  یادآوري:
  نوآوري و سازمان دهی مجدد باشد.
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  عدم انطباق و اقدام اصالحی 2-10

  به هنگام بروز یک عدم انطباق، از جمله هرگونه موارد ناشی از شکایات، سازمان باید: 1-2-10

  الف) به عدم انطباق واکنش نشان دهد، و در صورت کاربرد:

 جهت کنترل و اصالح آن اقدام نماید )1

 به پیامدها رسیدگی نماید )2

ب) نیاز به اقدام براي حذف علت (هاي) عدم انطباق را به منظور اینکه آن عدم انطباق تکرار نشود یا در جاي دیگر رخ ندهد، از 
  د:طریق (موارد زیر) ارزیابی نمای

  ) بازنگري و تحلیل عدم انطباق1

  ) تعیین علل عدم انطباق2

  ) تعیین اینکه آیا عدم انطباق هاي مشابه وجود دارند و یا ممکن است به طور بالقوه اتفاق بیفتند3

  ج) اجرا کردن هر اقدامی که نیاز باشد

  د) بازنگري اثربخشی هر اقدام اصالحی انجام شده

  رصت هاي تعیین شده در حین طرح ریزي در صورت لزومه) به روزرسانی ریسک ها و ف

  و) اعمال تغییر در سیستم مدیریت کیفیت در صورت لزوم

  اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق هاي پیش آمده باشند.

  سازمان باید اطالعات مستند را به عنوان شواهدي (از موارد زیر) حفظ نماید: 2-2-10

  انطباق ها و هرگونه اقدامات بعدي انجام شده الف) ماهیت عدم

  ب) نتایج هر اقدام اصالحی

  بهبود مستمر 3-10

  سازمان باید مناسب بودن، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را به طور مستمر بهبود بخشد.

یین نیازها یا فرصت هایی که باید سازمان باید نتایج تجزیه و تحلیل و ارزیابی، و خروجی هاي بازنگري مدیریت را به منظور تع
  به عنوان بخشی از بهبود مستمر به آن ها پرداخت شود، مورد توجه قرار دهد.
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  محیط زیست و پیرامونیمدیریت استاندارد ایزو 

ISO 14001: 2015 
  

 پیش زمینه -1-0

بدون به خطر انداختن توانایی نسل هاي دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد براي برآوردن نیازهاي امروزي 
  بعدي براي برآوردن نیازهایشان ضروري است.توسعه پایدار به عنوان یک هدف با تعادل سه رکن پایداري به دست می آید.

ب با افزایش قوانین سخت، فشار بر محیط زیست به دلیل آالیندگی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب ضایعات، تغییر آ
و هوا، تخریب اکوسیستم ها و از دست رفتن تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی براي توسعه پایدار، شفاف سازي و پاسخ 

  گویی افزایش پیدا کرده اند.

این امر سازمان ها را بر آن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازي سیستم هاي مدیریت زیست محیطی 
  تماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.رویکردي سیس

  هدف از یک سیستم مدیریت زیست محیطی -2-0

 زیست تغییرات برابر در و واکنش زیست محیط از حفاظت براي ، سازمان به چارچوب یک ارائه المللی بین استاندارد این از هدف
 به باشد قادر سازمان تا کند می مشخص را الزاماتی استاندارد، این.  است اقتصادي – اجتماعی نیازهاي با تعادل در محیطی

 مدیریت به سیستماتیک رویکرد یک.  یابد دست کند می تعیین اش محیطی مدیریت زیست سیستم براي که نظري مورد نتایج
 زیر موارد با کمک تا بدهد قرار ارشد مدیریت اختیار در مدت طوالنی موفقیت ایجاد براي را تواند اطالعاتی محیطی می زیست

  :کند کمک پایدار توسعه به

 محیطی زیست نامطلوب پیامدهاي کاهش یا پیشگیري با زیست محیط از حفاظت -

  سازمان بر محیطی زیست شرایط بالقوه نامطلوب اثر کاهش -

 تطابق به تعهدات برآوردن در سازمان به کمک -

  محیطی زیست عملکرد ارتقاي -

 که حیات چرخه دیدگاه با کمک خدمات و محصوالت تکلیف تعیین و مصرف ، توزیع ، تولید ، طراحی روش بر تاثیر یا کنترل -

  .کند داري خود حیات طی چرخه در دیگر جایی به محیطی زیست پیامدهاي انتقال از تواند می
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 موقعیت و گردد می حاصل زیست محیط دوستدار دیگر هاي گزینه سازي پیاده از که عملیاتی و مالی مزایاي به دستیابی -

  .کند می تقویت بازار در را سازمان

 مرتبط ذینفع طرفهاي به محیطی زیست اطالعات رسانی اطالع -

  .ندارد را سازمان الزامات قانونی تغییر یا افزایش قصد المللی بین استانداردهاي دیگر مانند المللی بین استاندارد این

  عوامل موفقیت -3-0

 هدایت ارشد مدیریت که توسط دارد بستگی سازمان وظایف و سطوح تمام در تعهد به محیطی زیست مدیریت سیستم موفقیت
 پیامدهاي ارتقاي و محیطی زیست نامطلوب کاهش پیامدهاي یا پیشگیري براي ها فرصت از توانند می ها سازمان. شود می

  .کنند استفاده دارند رقابتی و استراتژیک مضامین که آنها رابطه با در خصوص به مطلوب محیطی زیست

 گیري تصمیم و جهت گیري ، سازمان کار و کسب فرایندهاي با محیطی زیست مدیریت سازي یکپارچه با ارشد مدیریت
 زیست حکمرانی کردن دخیل و محیطی زیست)گذاران قانون و کار و کسب هاي اولویت دیگر با آنها همراستایی ، استراتژیک

 استاندارد این سازي پیاده اظهار از. بپردازد هایش فرصت و ها ریسک به طور موثر به تواند می مدیریتش کلی سیستم در محیطی
 موثر در محیطی زیست مدیریت سیستم یک که کرد استفاده نفع ذي هاي طرف در اطمینان کسب توان براي می المللی بین

  .است جریان

 استاندارد این بکارگیري .نیست بهینه محیطی زیست نتایج کننده تضمین خود نوبه به المللی بین استاندارد این بکارگیري البته

 انجام مشابه فعالیتهاي که سازمان دو .باشد سازمان متفاوت ماهیت دلیل به دیگر سازمان به سازمانی از است ممکن المللی بین

 زیست عملکردي اهداف و محیطی زیست هاي آوري فن ، محیطی زیست خط مشی به تعهد ، آنها تطابق به تعهدات اما دهند می

 .باشد داشته انطباق المللی بین استاندارد این الزامات با هردو است ممکن متفاوت دارند محیطی

 به تعهدات ، اش زیست محیطی سیستم کاربرد دامنه ، سازمان فضاي حسب بر مدیریت سیستم پیچیدگی و جزئیات سطح

 و محیطی زیست هاي جنبه شامل اش زیست محیطی پیامدهاي نیز و خدماتش و محصوالت ، فعالیتها ماهیت و ، تطایق
  .متغیر باشد است ممکن آن با توام محیطی زیست پیامدهاي

  اقدام-بررسی-اجرا-مدل طرح ریزي -4-0

 PDCA) مدل PDCA( اقدام– بررسی – اجرا – ریزي طرح مفهوم محیطی زیست مدیریت سیستم یک زیربنایی رویکرد مبناي
 سیستم یک به توان می را آن.  دهد می ارائه مداوم بهبود به دستیابی براي را سازمان استفاده مورد پذیر تکرار فرایند یک

  .کرد توصیف زیر شرح به خالصه طور به میتوان را مدل.  کرد آن اعمال عناصر از هرکدام و محیطی زیست مدیریت

 محیطی زیست مشی خط با تطابق در نتایج ارائه براي الزم فرایندهاي و محیطی زیست اهداف ایجاد:  ریزي طرح 
 سازمان
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 است شده ریزي طرح آنچه سازي پیاده:  اجرا. 

 و محیطی زیست تعهدات، اهداف شامل محیطی زیست مشی خط برابر در فرایندها گیري اندازه و پایش:  بررسی 
 نتایج گزارش و عملیاتی ضوابط

 عملکرد بهبود براي اقداماتی انجام : اقدام 

 خود نوبه به که کرد یکپارچه PDCAمدل  با توان می را استاندارد این در شده معرفی چارچوب چگونه دهد می نشان 1 شکل
 .کنند را درك سیستمی رویکرد اهمیت کند می کمک فعلی و جدید کاربران به

 

  محتویات این استاندارد بین المللی -5-0

 ساختار با متن یک داراي براي استانداردهاي سیستم مدیریت انطباق دارد. این الزامات ISOاین استاندارد بین المللی با الزامات 
شده که  طراحی کاربرانی مندي بهره براي که باشد اصولی می تعاریف و مشترك اصطالحات و یکسان اصلی متن و باال سطح

  را پیاده سازي می کنند.  ISOچندین استاندارد سیستم مدیریتی 

 ایمنی و بهداشت ، کیفیت مربوط به استانداردهاي مانند مدیریتی هاي سیستم دیگر به مربوط الزامات المللی بین استاندارد این

 مشترك رویکردي از سازد می قادر را سازمان المللی استانداردهاي بین این البته . گیرد برنمی در مالی مدیریت یا انرژي ، شغلی

 .کند استفاده دیگر مدیریت هاي سیستم الزامات با زیست محیط مدیریت سازي سیستم یکپارچه براي محور ریسک تفکري و

 این با انطباق خواهد می سازمانی که .باشد می انطباق ارزیابی براي استفاده مورد الزامات برگیرنده در المللی بین استاندارد این

  :نشان دهد زیر کارهاي با را انطباق تواند می دهد نشان را المللی بین استاندارد

  یا اظهاري خود و تعیینی خود یک انجام -
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  یا مانند مشتریان هستند نفعی داراي سازمان در که هایی طرف جانب از بودن انطباق تایید پی در -

  یا سازمان به نسبت خارجی طرف جانب از بودن خوداظهاري تایید پی در -

  خارجی یک سازمان جانب از بودن زیست محیط مدیریت سیستم نامه گواهی ثبت/  نامه گواهی صدور پی در -

 تطابق دهنده نشان ب ضمیمه . دهد می ارائه المللی بین الزامات غلط تفسیر از جلوگیري براي اضافی توضیحات الف ضمیمه
فعلی آن می باشد.راهنماي پیاده سازي سیستم هاي مدیریت محیط  ویرایش و المللی بین استاندارد این قبلی ویرایش میان کلی

  آمده است. ISO14004زیست در 

  :شوند می استفاده زیر شکل به افعالی المللی بین استاندارد این در

 Shall .(باید) به یک الزام داللت دارد 

 Should (بایست) به یک توصیه داللت دارد 

 May (مجاز است) به یک مجوز داللت دارد 

 Can (می تواند) به یک احتمال یا توانایی داللت دارد 

مورد استفاده در  note to entryباشد. می سند این از استفاده یا درك به کمک آمده آوري یاد صورت به که اطالعاتی از هدف
ی دهد و ممکن است شامل مفادي در رابطه با استفاده از اطالعات اضافی براي تکمیل داده هاي واژگان شناسی ارائه م 3بند 

به صورت مفهومی مرتب شده اند و شاخص الفبایی دارند که در انتهاي این  3یک اصطالح باشد.اصطالحات و تعاریف در بند 
  سند آمده است.

  استفاده براي راهنما همراه به الزامات – محیطی زیست مدیریت هاي سیستم

  . دامنه کاربرد1

 براي آن از تواند می یک سازمان که کند می مشخص محیطی زیست مدیریت سیستم براي را الزاماتی المللی بین استاندارد این

 که کنند استفاده المللی بین استاندارد این از هایی که سازمان است این هدف .کند استفاده اش محیطی زیست عملکرد ارتقاي

 پایدار توسعه محیطی زیست ارکان به که هستند سیستماتیک صورت به شان محیطیزیست  مسئولیتهاي مدیریت دنبال به

 .کند می کمک

 فراهم که یابد دست زیست محیطی مدیریت سیستم در نظرش مورد نتایج به کند می کمک سازمان به المللی بین استاندارد این

 ، محیطی زیست مدیریت سیستم نظر مورد نتایج .می باشد نفع ذي هاي طرف و سازمان ، زیست محیط براي ارزش کننده
  :باشند می زیر موارد سازمان شامل محیطی زیست مشی خط با سازگار
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 محیطی زیست عملکرد ارتقاي -

 تطابق به تعهدات انجام -

  محیطی زیست اهداف به دستیابی -

 ، محیطی زیست هاي جنبه و به است کاربرد قابل ماهیت و نوع ، اندازه از صرفنظر سازمانی هر براي المللی بین استاندارد این
 آنها بر حیات چرخه گرفتن نظر در با تواند می کند می سازمان تعیین که گردد می اعمال سازمان خدمات و محصوالت فعالیتها،

  .کند نمی بیان را خاص محیطی زیست عملکردي ضوابط المللی بین این استاندارد. باشود داشته نفوذ یا کنترل

 البته. برد کار به محیطی مدیریت زیست سیستماتیک بهبود براي بخشی یا کلی صورت به توان می را المللی بین استاندارد این
 محیطی زیست مدیریت سیستم در آن الزامات تمام که تا زمانی مگر نیست قبول قابل المللی استاندارد بین این با انطباق ادعاي

  .اند شده برآورده استثنایی و بدون اند شده گرفته کار به سازمان

  .مراجع الزامی2

  ندارند وجود الزامی مراجع

  .واژگان وتعاریف3

  :شوند می برده کار به زیر تعاریف و واژگان ، مدرك این مقاصد براي

  واژگان مرتبط با سازمان و رهبري -1-3

  سیستم مدیریت -1-1-3

ــازمان    ــل س ــرتبط و متعام ــم م ــه ه ــر ب ــه اي از عناص ــداف (  3-1-4(مجموع ــا و اه ــاد خــط مشــی ه ــراي ایج ) و 3-2-5) ب
  ) براي رسیدن به اهداف3-3-5فرآیندها (

 بهداشت و ایمنی ، مدیریت کیفیت مانند ( بپردازد موضوع چند یا موضوع یک به تواند می مدیریت سیستم یک: 1 یادآوري
  ) مالی مدیریت ، انرژي ، شغلی

  .باشند می بهبود و عملکرد ، ارزیابی عملیات و ریزي برنامه مسئولیتها، و وظایف ، ساختار شامل سیستم عناصر: 2 یادآوري

 بخش ، سازمان از اي شده و تعیین مشخص وظایف ، سازمان کل شامل است ممکن مدیریت سیستم کاربرد دامنه: 3 یادآوري
  .باشند ها سازمان از گروهی از میان وظیفه چند یا یک ، سازمان از اي شده تعیین و مشخص هاي
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  سیستم مدیریت زیست محیطی -2-1-3

)، انجــام تعهــدات 3-2-2) مــورد اســتفاده بــر مــدیریت جنبــه هــاي زیســت محیطــی (3-1-1بخشــی از سیســتم مــدیریت (
  )3-2-11) و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها (3-2-9به تطابق (

  خط مشی زیست محیطی -3-1-3

ــازمان (  ــري س ــت گی ــات و جه ــرتبط 3-1-4نی ــرد زیســت محیطــی ( ) م ــا عملک ــور رســمی توســط   3-4-11ب ــه ط ــه ب ) ک
  ) بیان می گردد.3-1-5مدیریت ارشد (

  سازمان -4-1-3

  ) دارد.3-2-5دستیابی به اهدافش ( براي روابط و اختیارات ها، مسئولیت همراه به را خود وظایف که افراد از گروهی یا فرد

 مقام ، بنگاه ، موسسه ) ،corporation)، شرکت (companyکت ( شر شخصی، تاجر یک شامل سازمان مفهوم: 1 یادآوري
  خصوصی. یا دولتی ، نشده یا شده ثبت از اعم می گویند آنها از ترکیبی یا بخشی یا موسسه یا خیریه ، تضامنی شرکت ، مسئول

  مدیریت ارشد -5-1-3

  .کنند می کنترل و هدایت سطح باالترین در ) را3-1-4سازمان ( که افراد از گروهی یا فرد

  دارد. را سازمان در منابع تامین و اختیار تفویض قدرت ارشد مدیریت: 1 یادآوري

 تنهایی به ارشد مدیریت دهد پس می پوشش را سازمان از بخشی ) تنها3-1-1مدیریت ( سیستم کاربرد دامنه اگر: 2 یادآوري
  .کنند می کنترل و هدایت را سازمان از بخش که گردد می اطالق

  طرف ذي نفع -6-1-3

 تاثیر آن از که کند می یا استنباط شود متاثر آن از یا بگذارد اثر فعالیت یا تصمیم یک بر تواند می ) که3-1-4فرد یا سازمانی (
  .است گرفته

  کارکنان گذاران و سرمایه ، دولتی غیر هاي سازمان ، گذاران قانون ، کنندگان تامین ، جوامع ، مشتریان مثال

  .است شده آشکار براي سازمان استنباط که معناست بدین"است گرفته قرار تاثیر تحت اینکه به شخصی استنباط":  یادآوري
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  واژگان مرتبط با طرح ریزي -2-3

  محیط زیست -1-2-3

 روابط و انسانها جانوران، ، طبیعی، گیاهان منابع ، زمین ، آب هوا، شامل کند می کار آن ) در3-1-4سازمان ( که پیرامون محیط

  آنها میان

  .یابد جهانی گسترش و اي منطقه ، محلی سیستم به سازمان داخل از است ممکن پیرامون محیط: 1 یادآوري

  .کرد تشریح دیگر خصوصیات یا هوا و آب هوا، اکوسیستم ، زیستی تنوع نظر از توان می را پیرامون محیط: 2 یادآوري

  جنبه زیست محیطی -2-2-3

) تعامل دارد یا می تواند 3-2-1) یا محصوالت یا خدماتش که با محیط زیست (3-1-4سازمان ( یک هاي فعالیت از بخشی
  داشته باشد.

 بارز محیطی زیست جنبه. ) شود3-2-4محیطی ( زیست پیامد چند یا یک باعث تواند می محیطی زیست جنبه یک: 1 یادآوري
  .باشد داشته تواند با می دارد بارز محیطی زیست پیامد چند یا یک که است اي جنبه آن

  .می شوند تعیین سازمان توسط معیار چند یا یک از استفاده با بارز محیطی زیست هاي جنبه: 2 یادآوري

  شرایط زیست محیطی -3-2-3

  .است شده تعیین زمان از نقطه یک در که نحوي ) به3-2-1زیست ( محیط خصوصیات یا وضعیت

  زیست محیطیپیامد  -4-2-3

) 3-2-2محیطــی ( زیســت جنبــه یــک از کــه جزیــی یــا کلــی مضــر، یــا مفیــد از ) اعــم3-2-1زیســت ( محــیط در تغییــر
  ) حاصل شود3-1-4سازمان (

  هدف -5-2-3

  شود حاصل باید که اي نتیجه

  .باشد عملیاتی یا تاکتیکی ، استراتژیک است ممکن هدف: 1 یادآوري

 زیســت و و ایمنــی بهداشــتی ، مــالی اهــداف ماننــد شــود( مربــوط مختلــف موضــوعات بــه اســت ممکــن هــدف: 2یــادآوري
 ، محصــولی ، اي پــروژه ، اسـتراتژیک، ســازمانی  (ماننــد شــود گرفتـه  کــار بــه مختلــف سـطوح  در اســت ممکــن و ) محیطـی 
  )3-3-5فرایندي ( و خدمات
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، مقصود، ضوابط عملیاتی، اهداف  نظر مورد نتیجه یک عنووان به مثال شود بیان مختلف طرق به است ممکن هدف: 3 یادآوري
  ) یا با استفاده از لغاتی با معانی مشابه (مثال هدف، هدف کالن یا هدف خرد)3-2-6زیست محیطی (

  هدف زیست محیطی -6-2-3

  ) است.3-1-3) و همراستا با خط مشی زیست محیطی (3-1-4) تعیین شده توسط سازمان (3-2-5هدف (

  از آلودگی پیشگیري -7-2-3

 کــاهش ، بــراي جلــوگیري انــرژي یــا خــدمات ، محصــوالت مــواد، ، هــوا تکنیــک ، )، تجــارب3-3-5اســتفاده از فرآینــدها (
 از کـه  نحـوي  بـه  پسـماند  یـا  هرگونـه آالینـده   انتشـار  یـا  تصـاعد  ایجـاد،  ) هـم  بـا  ترکیـب  در یـا  مجـزا  طـور  (بـه  کنترل یا

  جلوگیري کند.) نامطلوب 3-2-4محیطی ( زیست پیامدهاي

 کارآمد استفاده ، خدمت محصول یا ، فرایند در تغییر ، منبع حذف یا کاهش شامل است ممکن آلودگی از پیشگري: 1 یادآوري
  .باشد تصفیه یا ،احیاء بازیافت ، بازیابی ، مجدد استفاده ، انرژي و مواد جایگزینی ، منابع از

  الزام -8-2-3

  عموما متداول یا الزامی است.نیاز یا انتظاري که بیان شده، 

) و طرف هاي 3-1-4براي سازمان ( بحث مورد انتظار یا نیاز بر ضمنی داللت که است آن معنی به متداول عموما: 1 یادآوري
  ) مرسوم و متداول است.3-1-6ذي نفع (

  )3-3-2(مستند  اطالعات قالب در مثال است شده بیان که است الزامی شده مشخص الزام یک: 2 یادآوري

  .آیند می حساب به کند الزامی تبعیت آنها گیرداز می تصمیم سازمان که زمانی قانونی الزامات از غیر الزاماتی: 3 یادآوري

  تعهدات به تطابق (اصطالح ترجیح داده شده) -9-2-3

 به اختیار یا اجبار سازمان کهالزاماتی  سایر و دارد ها آن از تبعیت به ) اجبار3-1-4) که سازمان (3-2-8الزام هاي قانونی (
  .دارد آنها با تطابق

  ) مرتبط می شوند.3-1-2محیطی ( زیست مدیریت سیستم به تطابق به تعهدات: 1 یادآوري

 مانند اختیاري یا تعهدات کاربردي ات مقرر و قوانین مانند اجباري الزامات از است ممکن تطابق به تعهدات: 2 یادآوري
 غیر هاي سازمان یا جوامع هاي گروه با هایی موافقت نامه یا ها نامه آئین ، پیمانکاري روابط ، صنعتی و سازمانی استانداردهاي

  .شود ناشی دولتی
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  ریسک -10-2-3

  اثر عدم قطعیت

  منفی یا مثبت – باشد می انتظار مورد که است چیزي آن از انحراف یک اثر: 1 یادآوري

 می آن احتمال یا ، عواقب رخداد یک به نسبت دانش یا درك ، عات اطال نبود از جزیی ولو وضعیتی قطعیت عدم: 2 یادآوري
  .باشد

تعریف  ISO guide 73:2009 3-5-1-3بالقوه (به نحوي که در بند  " رخدادهاي" با ارتباط در معموال را ریسک: 3 یادآوري
  یا ترکیبی از اینها بیان می شود. تعریف شده) ISO guide 73:2009، 3-6-1-3شده) و عواقب (به نحوي که در بند 

احتمال وقوع آن (به نحوي که در  و ) شرایط در تغییراتی شامل ( رخداد یک عواقب ترکیب برحسب اغلب ریسک: 4 یادآوري
Guide 73:2009 3.6.1.1ISO  (بیان می گردد.تعریف شده  

  ریسک ها و فرصت ها -11-2-3

  ) ها فرصت ( مفید بالقوه اثرات و ) تهدیدها نامطلوب( بالقوه اثرات

  واژگان مرتبط با پشتیبانی و عملیات -3-3

  صالحیت -1-3-3

  نظر مورد نتایج به دستیابی براي مهارت و دانش بکارگیري توانایی

  اطالعات مستند -2-3-3

  ) کنترل و نگه داري شود و رسانه اي که اطالعات را در برمی گیرد.3-1-4سازمان ( توسط باید که اطالعاتی

  باشند منبعی هر از و اي رسانه و قالب هر در است ممکن مستند اطالعات: 1 یادآوري

  :کند اشاره زیر موارد به است ممکن مستند اطالعات: 2 یادآوري

 3-3-5) شامل فرآیندهاي مرتبط  (3-1-2محیطی ( زیست مدیریت سیستم( 

 شود) یاد سازي مستند به آن از است ممکن ( سازمان عملیات براي شده ایجاد عات اطال 

 یادشود) سازي مستند به آن از است ممکن ( سازمان عملیات براي شده ایجاد اطاعات 

 شود) یاد سوابق به آنها از است ممکن ( آمده دست به نتایج شواهد 
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  چرخه حیات -3-3-3

  نهایی دفع تا منابع طبیعی از تولید یا اولیه مواد تهیه از ) خدمت یا ( محصول سیستم مرتبط هم به و پی در پی مراحل

 و عمر پایان در ، تصفیه استفاده ، تحول/  نقل و حمل ، تولید ، طراحی ، اولیه مواد تهیه شامل حیات چرخه مراحل: 1 یادآوري
  باشد می نهایی تکلیف تعیین

نیز اضافه شده  1کلمات (یا خدمت) به تعریف اضافه شده و یا یادآوري -اصالح شده ISO 14044:2006از  3 ,1منبع: بند 
  است.

  برون سپاري (فعل) -4-3-3

  ) یک سازمان را انجام می دهد.3-3-5) خارجی بخشی از یک وظیفه یا فرآیند (3-1-4انجام ترکیباتی که یک سازمان (

 شده سپاري برون فرایند ) است با این وجود وظیفه یا3-1-1مدیریت ( سیستم دامنه از بیرون خارجی سازمان یک: 1 یادآوري
  .باشد می کاربرد دامنه درون

  فرآیند -5-3-3

  .کنند می تبدیل ها خروجی به را ها ورودي که متعادل و مرتبط هم به فعالیتهاي از اي مجموعه

  . نشود یا شود مستند است ممکن فرایند یک: 1 یادآوري

  مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبوداصطالحات  -4-3

  ممیزي -1-4-3

 شدن برآورده میزان براي تعیین آن عینی ارزیابی و ممیزي شواهد کسب براي مستند و مستقل ، ) سیستماتیک3-3-5فرایند (
  ممیزي معیارهاي

  انجام می شود.) یا یک طرف برون سازمانی از طرف سازمان 3-1-4: ممیزي داخلی توسط خود سازمان (1یادآوري

  باشد ) رشته چند یا دو ترکیب ( ترکیبی ممیزي صورت به تواند می ممیزي: 2 یادآوري

 منفعت یا طرفداري عدم وجود یا شود می ممیزي که فعالیتی به نسبت مسئولیت بودن جدا با توان می را استقالل: 3 یادآوري
  .داد نشان
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 می تصدیق قابل و است معیارهاي ممیزي مرتبط با اطالعات دیگر یا حقایق بیانیه سوابق شامل ممیزي شواهد:  4 یادآوري
 که باشند می مرجع عنوان به استفاده ) مورد3-2-8یا الزامات ( ها رویه ها، مشی خط مجموعه ممیزي معیارهاي و ، باشند
  تعریف شده اند. ISO 19011:2011از  3-2و  3-3مقایسه می شوند همانطور که به ترتیب در بند  آنها با ممیزي شواهد

  انطباق -2-4-3

  ) 3-2-8برآوردن یک الزام (

  عدم انطباق -3-4-3

  )3-2-8برآورده نشدن یک الزام (

) که سازمان 3-1-2مدیریت زیست محیطی ( سیستم الزامات دیگر و المللی بین استاندارد این الزامات به انطباق عدم: 1 یادآوري
  ند مربوط می شود.) براي خود ایجاد می ک4-1-3(

  اقدام اصالحی -4-4-3

  ) و پیشگیري از وقوع مجدد3-4-3انطباق ( عدم علت حذف براي اقدام

  .باشد داشته وجود دلیل یک از بیش انطباق عدم یک براي است ممکن: 1 یادآوري

  بهبود مداوم -5-4-3

  )3-4-10عملکرد ( ارتقاي براي شونده تکرار فعالیت

ــادآوري ــه عملکــرد ارتقــاي: 1 ی ــدیریت سیســتم از اســتفاده ب ــراي ارتقــاي عملکــرد3-1-2محیطــی ( زیســت م  زیســت ) ب
  ) مرتبط می شود.3-1-4) سازمان (3-1-3محیطی ( زیست مشی خط با ) همراستاي3-4-11محیطی (

  . دهد رخ وقفه بدون یا همزمان طور به ها زمینه تمام در فعالیت نیست نیاز: 2 یادآوري

  اثربخشی -6-4-3

  شده ریزي طرح نتایج به دستیابی و شده ریزي طرح فعالیتهاي تحقق میزان

  شرایط یا مدیریت ، عملیات وضعیت یا شرایط از گیري اندازه قابل نمایش شاخص -7-4-3

  3-15بند  ISO 14031:2013منبع: 

  



  
  

 IMS سیستم مدیریت یکپارچهمتن استاندارد                                                                                                                 

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

  پایش -8-4-3

  ) یا یک فعالیت3-3-5تعیین وضعیت یک سیستم، فرایند (

  .داشته باشیم نیاز انتقادي مشاهده یا نظارت ، بررسی به است ممکن وضعیت تعیین براي: 1 یادآوري

  اندازه گیري -9-4-3

  براي اندازه گیري یک مقدار) 5-3-3فرایندي (

  عملکرد -10-4-3

  نتایج قابل اندازه گیري

  .شود مرتبط کیفی و کمی هاي یافته به تواند می عملکرد: 1 یادآوري

) محصوالت (شامل خدمات)، سیستم ها یا سازمان ها 5-3-3فرایندها ( ، مدیریتی فعالیتهاي به است ممکن عملکرد: 2 یادآوري
  ) مرتبط شود.4-1-3(

  عملکرد زیست محیطی -11-4-3

  )3-2-2محیطی ( زیست هاي جنبه مدیریت با ) مرتبط3-4-10عملکرد (

) 3-1-3است در برابر خط مشی زیست محیطی ( ) نتایج ممکن3-1-2محیطی ( زیست مدیریت سیستم براي: 1 یادآوري
  ) یا دیگر معیارها با استفاده از شاخص ها اندازه گیري شوند.3-2-6)، اهداف زیست محیطی (3-1-4سازمان (

  فضاي سازمان -4

  درك سازمان و فضاي آن -1-4

 نظر مورد نتایج به خود توانایی دستیابی بر که را موضوعاتی و خود مقصود با مرتبط خارجی و داخلی موضوعات باید سازمان
 تاثیر تحت محیطی زیست شرایط شامل موضوعات این. تعیین نماید باشند می گذار تاثیر محیطی زیست مدیریت سیستم
  .باشد می گذاري بر آن تاثیر توانایی با یا سازمان

  درك نیازها و انتظارات طرف هاي ذینفع -2-4

  :نماید  تعیین باید سازمان

  محیطی زیست مدیریت سیستم با مرتبط نفع ذي هاي طرف.  الف
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  ) نفع ذي هاي طرف الزامات مثال عنوان به ( نفع ذي هاي طرف

  .گردند می تطابق به تعهدات به تبدیل انتظارات و نیازها این از یک کدام. ج

  تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی -3-4

  .نماید تعیین خود کاربرد برقراري دامنه براي را محیطی زیست مدیریت سیستم کاربرد قابلیت و مرزها بایست می سازمان

  :بگیرد نظر در را زیر موارد باید سازمان کاربرد دامنه تعیین زمان در

  4-1 بند در شده اشاره خارجی و داخلی موضوعات الف

  4-2بند  در شده اشاره تطابق به تعهدات. ب

  خود فیزیکی مرزهاي و وظایف ، ) واحد(ها.  ج

  خود خدمات و محصوالت ، ها فعالیت. د

  گذاري تاثیر و کنترل اعمال در خود توانایی و اختیار. ه

 مدیریت سیستم در باید کاربرد آن دامنه در سازمان خدمات و محصوالت ، ها فعالیت تمام گردید تعیین کاربرد دامنه که زمانی
  .شوند گنجانده محیطی زیست

  .باشد نفعان ذي دسترس در و شده داري نگه مستند اطالعات عنوان به باید کاربرد دامنه

  سیستم مدیریت زیست محیطی -4-4

 محیطی زیست مدیریت یک سیستم خود محیطی زیست عملکرد ارتقاء شامل نظر مورد نتایج به دستیابی جهت باید سازمان
 داري نگه و سازي پیاده ، کرده ایجاد ، المللی بین استاندارد الزامات این با مطابق ها آن تعامالت و نیاز مورد شامل  فرایندهاي

  .بهبود ببخشد مداوم طور به و کند

را در هنگام ایجاد و نگه داري سیستم مدیریت زیست محیطی خود در نظر  4-2و  4-1بند  در آمده دست به دانش باید سازمان
  بگیرد.

  رهبري -5

  رهبري و تعهد -1-5

  :دهد نشان را و تعهد رهبري زیر موارد طریق از محیطی زیست مدیریت سیستم با رابطه در باید ارشد مدیریت
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  محیطی زیست مدیریت سیستم بخشی اثر قبال در پاسخگویی الف

 فضاي و استراتژیک گیري با جهت آنها تطابق و محیطی زیست اهداف و محیطی زیست مشی خط تعیین از اطمینان حصول. ب
  سازمان

  سازمان و کار کسب فرایندهاي با محیطی زیست مدیریت سیستم الزامات یکپارچگی از اطمینان حصول.  ج

  .می باشند دسترس در محیطی زیست مدیریت سیستم نیاز مورد منابع اینکه از اطمینان حصول. د

  محیطی زیست اثربخشی مدیریت اهمیت پیرامون رسانی اطالع.  ه

  نظر مورد نتایج به محیطی زیست مدیریت سیستم دستیابی از اطمینان حصول.  و

  محیطی زیست مدیریت سیستم بخشی اثر درجهت مشارکت جهت افراد از حمایت و هدایت.  ز

  مداوم بهبود ترویج. ح

  مسئولیت خود محدوده در خود رهبري دادن نشان درجهت مدیریت هاي نقش سایر از حمایت.  ط

 که کرد تفسیر هایی فعالیت به معنی گسترده سطح در توان می را المللی بین استاندارد این در" کار و کسب "به اشاره یادآوري
  .شمارمی روند به اصلی هاي فعالیت ، سازمان وجودي ماهیت براي

  خط مشی زیست محیطی -2-5

 ایجاد خود محیطی زیست سیستم مدیریت شده تعریف کاربرد دامنه حیطه در محیطی زیست مشی خط یک باید ارشد مدیریت
  : که نماید داري نگه و بکارگیري ،

 و محصوالت ، ها محیطی فعالیت زیست پیامدهاي و اندازه ماهیت شامل سازمان فضاي و وجودي ماهیت با متناسب ) الف
  .باشد می خدماتش

  .نماید فراهم محیطی زیست اهداف تعیین براي چارچوبی ب)

  است سازمان فضاي با ویژه مرتبط تعهدات سایر و آلودگی از پیشگیري شامل زیست محیط از حفاظت براي تعهد شامل ج)

 تغییرات سازگاري و ،کاهش منابع پایدار مصرف شامل توانند می زیست محیط از حافظت براي ویژه تعهدات سایر:  یادآوري
  .باشد ها اکوسیستم و زیستی تنوع از حفاظت و اقلیمی

  باشد تطابق به تعهدات برآوردن براي تعهدي شامل د)

  محیطی باشد زیست عملکرد ارتقاء براي محیطی زیست مدیریت سیستم مداوم بهبود به تعهد شامل ه)
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  :باید محیطی زیست مشی خط

  شود داري نگه مستند اطالعات صورت به

  . شود رسانی اطالع سازمان در

  باشد نفع ذي طرفهاي دسترس در

  اختیارات سازمانی نقش ها، مسئولیت ها و -3-5

 حاصل اطمینان سازمان آنها درون رسانی اطالع و مرتبط هاي نقش براي اختیارات و ها مسئولیت تعیین از باید ارشد مدیریت
  :نماید تعیین را موارد زیر به مربوط اختیار و مسئولیت باید ارشد مدیریت. نماید

  المللی بین استاندارد این الزامات با محیطی زیست مدیریت سیستم انطباق از اطمینان حصول الف)

  ارشد به مدیریت ، محیطی عملکرد زیست شامل محیطی زیست مدیریت عملکرد خصوص در گزارش ارائه ب)

  طرح ریزي -6

  اقدامات جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها -1-6

  کلیات 1-1-6

  استقرار، پیاده سازي و نگه نماید. 6-1-4تا  6-1-1بندهاي  الزامات برآوردن جهت را ) (هایی فرایند باید سازمان

  :بگیرد نظر را در ذیل موارد موضوعات باید سازمان محیطی زیست مدیریت سیستم براي ریزي طرح درحین

  4-1در  اشاره مورد موضوعات. الف

  4-2در  اشاره مورد الزامات. ب

هـاي زیسـت محیطـی     جنبـه  بـا  مـرتبط  تهدیـدات  و هـا  ریسـک  و اش محیطـی  زیسـت  مـدیریت  سیسـتم  کاربرد دامنه.  ج
ــابق (ر.ك.  6-1-3(ر.ك.  ــه تط ــدات ب ــر ) و6-1-3)، تعه ــائل دیگ ــد    و مس ــده در بن ــایی ش ــات شناس ــه 4-2و  4-1الزام  ک

  :کند تعیین را پرداخت آنها به زیر موارد جهت باید

 یابد دست نظر مورد نتایج به تواند می محیطی زیست مدیریت سیستم اینکه به اطمینان دادن. 

 می اثر که برسازمان خارجی محیطی زیست شرایط براي بالقوه احتمال شامل ، نامطلوب اثرات کاهش یا پیشگیري 
 گذارند
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 مداوم بهبود به دستیابی 

 زیست پیامد است ممکن که شامل آنهایی بالقوه اضطراري شرایط باید سازمان ، محیطی زیست مدیریت کاربرد سیستم دامنه در
  .کند تعیین را باشند داشته محیطی

  : کند داري نگه زیر موارد از مستند اطالعات باید سازمان

 پرداخت آنها به باید که هایی مجال و ها ریسک 

 (هاي)می انجام برنامه آنها مطابق اینکه از اطمینان به میزان الزم براي کسب 6-1-4تا  6-1-1در  نیاز مورد فرایند 
 . شوند

  زیست محیطیجنبه هاي  -2-1-6

 محیطی زیست هاي ،جنبه حیات چرخه دیدگاه با و محیطی زیست مدیریت سیستم کاربرد دامنه محدوده در باید سازمان
 زیست پیامدهاي و بگذارد اثر آنها بر تواند می که و آنهایی باشند می کنترل قابل که را خود خدمات و محصوالت ، فعالیتها
  .کند تعریف آنها با توام محیطی

  :نظرگیرد در را زیر موارد باید سازمان محیطی زیست هاي جنبه تعیین درهنگام

  شده اصالح یا خدمات جدید و محصوالت ، ها فعالیت و جدید یا شده ریزي برنامه هاي توسعه از اعم ، تغییر.  الف

  هستند بینی پیش قابل منطقی طور به که اضطراري هاي وضعیت و عادي غیر شرایط. ب

  دارند زیست محیط روي بر بارزي اثر که را هایی جنبه شده تعیین معیارهاي کمک با باید سازمان

  .کنند تعیین ، بارز هاي جنبه یعنی باشند داشته توانند می یا و

  .دهد انتقال سازمان وظایف گوناگون و سطوح میان در را خود محیطی زیست بارز هاي جنبه مناسب نحو به باید سازمان

  :نماید داري نگه را زیر موارد به مربوط مستند اطالعات باید سازمان

 مرتبط محیطی زیست پیامدهاي و محیطی زیست هاي جنبه: 

 خود، محیطی زیست بارز هاي جنبه تعیین براي شده استفاده معیارهاي 

 محیطی، زیست بارز هاي جنبه 

 (تهدیدها) نامطلوب زیست محیطی پیامدهاي با توام فرصتهاي و ها ریسک به منجر میتوانند محیطی زیست هاي جنبه: یادآوري
  .گردند (فرصتها) مفید محیطی زیست پیامدهاي یا و
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  تعهدات به تطابق -3-1-6

  :باید سازمان

  .باشد دسترسی داشته آنها به و کرده تعیین را خود محیطی زیست هاي جنبه به مربوط تطابق به تعهدات الف)

  .دارند کاربرد سازمان در چگونه تطابق به تعهدات این کند تعیین ب)

 درنظر اش محیطی مدیریت زیست هاي سیستم مداوم بهبود و داري نگه سازي، پیاده ایجاد، درحین را تطابق به تعهدات این ج)
  .داري نماید نگه را خود تطابق به تعهدات از مستند اطالعات باید سازمان. بگیرد

  .گردند فرصتهایی و ها ریسک به منجر سازمان براي میتوانند تطابق به تعهدات: یادآوري

  طرح ریزي براي اقدام -4-1-6

  :کند ریزي طرح را زیر موارد باید سازمان

  :به پرداختن براي اقدام الف)

 بارز محیطی زیست هاي جنبه .1

 تطابق به تعهدات.  .2

 6-1-1در  شده شناسایی فرصتهاي و ریسکها .3

  ب) که چگونه:

 و کسب فرایندهاي ) یا دیگر9-1و بند  8، بند 7، بند 6-2خود (ر.ك. بند  محیطی زیست سیستم فرآیندهاي در را اقداماتی. 1
  .نماید سازي پیاده و سازي یکپارچه کار

  )9-1نماید (ر.ك.  ارزیابی را اقدامات این اثربخشی. 2

 در نظر خود را کاري کسب و و عملیاتی مالیف الزامات و اوري فن هاي گزینه باید سازمان اقدامات، این ریزي طرح درهنگام
  .بگیرد
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  آنها به دستیابی براي ریزي طرح و محیطی زیست اهداف -2-6

  اهداف زیست محیطی -1-2-6

 فرصتهایش و ریسکها درنظرگرفتن و آنها با توام تطابق به تعهدات و محیطی زیست بارز هاي جنبه گرفتن در نظر با باید سازمان
  .ایجادکند مرتبط سطوح و وظایف در محیطی زیست اهداف

  :باید محیطی زیست اهداف

  باشند، سازمان محیطی زیست مشی خط با سازگار الف)

  امکان) صورت در باشند( گیري اندازه قابل ب)

  بشوند پایش ج)

  شوند رسانی د) اطالع

  .شوند رسانی روز به مناسب ه)بطور

  .نماید حفظ را محیطی زیست اهداف در مورد مستند اطالعات باید سازمان

  طرح ریزي اقداماتی جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی -2-2-6

  :نماید که تعیین باید خود، محیطی زیست اهداف به دستیابی چگونگی براي ریزي طرح حین در سازمان

  گرفت؛ خواهد انجام چیزي چه ) الف

  بود؛ خواهند نیاز مورد منابعی چه ) ب

  بود؛ خواهد مسئول کسی چه ) ج

  ؛ گرفت خواهد انجام زمانی چه ) د

 محیطی زیست اهداف دستیابی به راستاي در پیشرفت پایش براي هایی شاخص بر مشتمل شد، خواهند ارزیابی نتایج ه ) چگونه
  )9-1-1گیري (ر.ك.  اندازه قابل

 کار و کسب با فرآیندهاي میتوان را محیطی زیست اهداف به دستیابی براي الزم اقدامات چگونه که کند بررسی باید سازمان
  .کرد یکپارچه سازمان
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  پشتیبانی -7

  منابع -1-7

 و تعیین را محیطی مدیریت زیست سیستم مداوم بهبود و داري نگه سازي، پیاده استقرار، براي نیاز مورد منابع باید سازمان
  .نماید تامین

  صالحیت -2-7

  :باید سازمان

 محیطی زیست سیستم مدیریت بر روي و نماید(ند) می فعالیت سازمان کنترل تحت راکه افرادي) فردي( الزم صالحیت الف)
  .کند تعیین اثرمیگذارد(ند)

  .دارا میباشند مناسب تجربه یا و آمووزش تحصیالت، نظر از را الزم صالحیت افراد این که یابد اطمینان ) ب

  .تعیین نماید را محیطی زیست مدیریت سیستم و محیطی زیست هاي باجنبه همراه آموزشی نیازهاي ) ج

 را ارزیابی گرفته اقدامات صورت اثربخشی دهد انجام الزم صالحیت به دستیابی را براي اقداماتی دارد، کاربرد که درجایی ) د
  .کند

 کارکنان حاضر درحال که پست افرادي تغییر یا و مربیگري آموزش، ارائه شامل میتوانند مثال براي کاربرد قابل اقدامات: یادآوري
 را شده مستند اطالعات باید سازمان.باشد صالحیت افراد واجد به سپردن پیمانی کار یا و کارگیري به و یا میباشند، سازمان
  .نماید حفظ صالحیت شواهد بعنوان

  آگاهی -3-7

  .آگاهی دارند زیر از موارد کار میکنند سازمان کنترل تحت که پرسنلی کند حاصل اطمینان باید سازمان

  محیطی زیست مشی خط الف)

  آنها فعالیت با و همراه مرتبط بالقوه و بالفعل پیامدهاي و محیطی زیست بارز هاي جنبه ) ب

  محیطی زیست سیستم مدیریت کارآیی ارتقاء برفواید مشتمل محیطی، زیست مدیریت سیستم اثربخشی در آنها سهم ) ج

  تطابق به تعهدات سازمان برآوردن عدم شامل محیطی زیست مدیریت سیستم الزامات با انطباق عدم عواقب. د
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  ارتباطات -4-7

  کلیات -1-4-7

 نگه و سازي پیاده محیطی ایجاد، زیست مدیریت سیستم با مرتبط خارجی و داخلی ارتباطات براي را فرآیندي باید سازمان
  :اینکه بر شامل نماید داري

  کرد؛ خواهد برقرار ارتباط چیزي چه درباره ) الف

  کند؛ برقرار ارتباط زمانی چه ) ب

  کند؛ برقرار ارتباط کسی چه با ) ج

  کرد؛ خواهد برقرار ارتباط چگونه ) د

  :باید خود ارتباطات فرایندهاي ایجاد درحین سازمان

 باشد؛ داشته درنظر تطابق به خود تعهدات 

 محیطی زیست درسیستم مدیریت شده تولید اطالعات با شده رسانی اطالع محیطی زیست اطالعات که یابد اطمینان 
 .میباشند اطمینان قابل و دارند همخوانی

  .دهد پاسخ خود محیطی زیست مدیریت باسیستم مرتبط ارتباطات به باید سازمان

  .حفظ نماید خود ارتباطات خصوص در شواهدي عنوان به را مستندي اطالعات مناسب نحوي به باید سازمان

  ارتباطات داخلی -2-4-7

  سازمان باید:

 گردش به سازمان وظایف مختلف و سطوح درمیان محیطی زیست سیستم تغییرات شامل را اطالعات مناسب نحوي به ) الف
  .درآورد

 کار سازمان کنترل که تحت کارکنانی که سازد می قادر را افراد سازمان ارتباطات ) فرآیند(هاي که کند حاصل اطمینان ) ب
  .کنند کمک مداوم بهبود به میکنند

  ارتباطات خارجی 3-4-7

 شده تعیین سازمان فرایند ارتباطات در که همانگونه محیطی زیست مدیریت سیستم به مربوط اطالعات درخصوص باید سازمان
  .نماید برقرار سازمانی برون ارتباط اند، کرده الزام تطابق به تعهدات و
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  اطالعات مستند -5-7

  کلیات -1-5-7

  :باشد زیر موارد شامل باید سازمان محیطی زیست مدیریت سیستم

  .اند شده الزام المللی استاندارد بین این توسط که مستندي اطالعات الف)

  .اند تعیین شده الزم محیطی زیست مدیریت سیستم بخشی اثر براي سازمان توسط که مستندي اطالعات ب)

 به ازسازمانی زیر به موارد توجه با است ممکن محیطی زیست مدیریت سیستم یک براي مستند اطالعات میزان:  یادآوري
  :کند تغییر دیگر سازمان

 آن خدمات و محصوالت فرایندها، ها، فعالیت نوع و سازمان اندازه -

 تطابق به تعهدات برآوردن دادن نشان به نیاز -

 آنها متقابل اثر و فرایندها پیچیدگی -

 .میکنند کار سازمان کنترل تحت که افرادي صالحیت -

  ایجاد و بروز رسانی -2-5-7

  :حاصل نماید اطمینان زیر موارد بودن مناسب از باید سازمان مستند، اطالعات رسانی روز به و ایجاد درحین

  ارجاع) شماره یا و نویسنده ، تاریخ عنوان، یک مثال عنوان به ( وتشریح شناسایی ) الف

  الکترونیکی) کاغذي، مثال عنوان به ( رسانه و ها) شکل افزار، نرم نسخه زبان، مثال عنوان (به قالب ) ب

  کفایت و تناسب براي تایید و بازنگري ) ج

  کنترل اطالعات مستند -3-5-7

 حاصل اطمینان تا کنترل شوند بایستی المللی بین استاندارد این و محیطی زیست مدیریت سیستم نیاز مورد مستند اطالعات
  :که گردد

  میباشند؛ استفاده مناسب و بوده دسترس در میباشد نیاز آنها به که مکانی و زمان در الف)

 یکپارچگی) دادن ازدست ، ویا نامناسب استفاده محرمانگی، رفتن ازبین برابر در مثال براي شوند( می محافظت قدرکافی به ب)
  :دهد انجام کاربردصورت  در را زیر فعالیتهاي باید سازمان مستند، اطالعات کنترل براي
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 ،استفاده و بازیابی دسترسی، توزیع 

 خوانایی حفظ شامل حفاظت، و انبارش 

 نسخه) کنترل مثال ( تغییرات کنترل 

 تکلیف تعیین و حفظ 

 شناخته الزم محیطی مدیریت زیست سیستم کارکرد و ریزي طرح براي سازمان توسط که خارجی با منشاء مستند اطالعات
  .شوند کنترل و شناسایی مناسب صورت به باید اند، شده

یا  و مستند اطالعات تنها مشاهده براي مجوز صدور خصوص در گیري تصمیم ازیک حاکی میتواند دسترسی سطح:  یادآوري
  .باشد آنها تغییر و مشاهده اختیار و مجوز

  عملیات -8

  طرح ریزي و کنترل عملیات -1-8

 نگه و کنترل سازي، ریزي، پیاده طرح را محیطی زیست مدیریت سیستم الزامات برآوردن براي الزم فرایندهاي باید سازمان
  اجراء کند: زیر موارد رابوسیله 6-2و  6-1در  شده تعیین اقدامات و نماید داري

 فرایند(ها) براي عملیاتی معیارهاي برقراري 

 عملیاتی با معیارهاي مطابق فرایند(ها)، کنترل اجراي 

 ( مراتب سلسله یک با پیروي از را میتوان کنترلها. باشند ها رویه و مهندسی هاي کنترل شامل است ممکن ها کنترل: یادآوري
  .گیرند قرار استفاده مورد ترکیبی صورت یا به و تنهایی به میتوانند و کرد سازي پیاده اداري) تعویض، حذف، مثال عنوان به

 الزم اقدامات نیاز در صورت و نموده رابازنگري ناخواسته تغییرات نتایج و کند کنترل را شده ریزي طرح تغییرات باید سازمان
  .دهد صورت ناخواسته عوارض کاهش جهت

 تاثیر یا کنترل میزان و نوع .باشند می تاثیر و کنترل تحت شده سپاري برون فرآیندهاي که نماید حاصل اطمینان باید سازمان
  .تعریف شوند محیطی زیست مدیریت سیستم در باید فرایندها بر شده اعمال

  :باید سازمان حیات، چرخه دیدگاه با همراستا

 در با خدمات یا براي محصول توسعه و طراحی فرایند در شود حاصل اطمینان تا کند ایجاد را هایی کنترل مناسب طور به الف)
  .میشود محیطی پرداخته زیست هاي الزام به حیات چرخه مراحل از کدام هر نظرگرفتن
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  .کند تعیین مناسب نحوي به را خدمات و محصوالت تامین براي محیطی زیست هاي الزام ب)

  .کند رسانی اطالع پیمانکاران خارجی،شامل کنندگان ارائه به را مرتبط محیطی زیست الزامات ج)

 در رفتار مصرف، یا تحویل، نقل و حمل با همراه بارز محیطی زیست هاي جنبه بالقوه پیامدهاي درباره اطالعات ارائه به نیاز د)
  .بگیرد در نظر خدمات و محصوالت نهایی تکلیف تعیین و عمر پایان

 مستند اطالعات رسند می به انجام اند شده ریزي طرح آنچه طبق فرایندها ازآنکه اطمینان کسب براي الزم میزان به باید سازمان
  .نماید داري نگه

  اضطراريآمادگی و واکنش در شرایط  -2-8

 شده شناسایی 6-1-1که در بند  بالقوه اضطراري وضعیتهاي برابر در واکنش و آمادگی براي نیاز مورد فرایند(هاي) باید سازمان
  .نماید داري نگه و سازي پیاده ایجاد، اند

  :باید سازمان

 وضعیتهاي از نامطلوب محیطیزیست  پیامدهاي کاهش یا جلوگیري براي شده ریزي طرح اقدامات طریق از واکنش براي الف)
  .باشد آماده اضطراري

  .دهد پاسخ فعلی حوادث و اضطراري شرایط به ب)

 پیامداي و بودن میزان اضطراري مناسب که اضطراري محیطی زیست وضعیتهاي عواقب کاهش یا جلوگیري راجهت اقداماتی ج)
  .دهد صورت باشد محیطی زیست بالقوه

  .نماید آزمایش را شده ریزي طرح واکنشی اقدامات اي دوره صورت به امکان صورت د) در

 واصالح بازنگري را شده طرح ریزي فرایندهاي ها، آزمایش یا اضطراري وضعیت وقوع از پس ویژه به و اي دوره صورت به ه)
  .نماید

 مرتبط نفع ذي هاي طرف به شرایط اضطراري دربرابر واکنش و آمادگی با رابطه در آموزش و مرتبط اطالعات مناسبی طور به و)
  .نماید ارائه کارمیکنند سازمان کنترل تحت که افرادي شامل

 نگه میشوند انجام اند ریزي شده طرح آنچه طبق ) فرایند(ها نماید حاصل اطمینان که میزانی به مستند اطالعات باید سازمان
  .دارد
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  ارزیابی -9

  ارزیابیپایش، اندازه گیري، تجزیه و تحلیل و  -1-9

  کلیات -1-1-9

  .نماید ارزیابی و تحلیل و تجزیه و گیري، اندازه پایش، را خود محیطی زیست عملکرد باید سازمان

  :کند تعیین را زیر موارد باید سازمان

  شود گیري اندازه و پایش باید آنچه الف)

  معتبر اطمینان از نتایج کسب براي کاربرد، درصورت ارزیابی، و تحلیل و تجزیه گیري، اندازه پایش، روشهاي ) ب

  هاي مناسب شاخص و میکند ارزیابی آنها در برابر را اش محیطی زیست عملکرد سازمان که معیارهایی ) ج

  داد انجام را گیري اندازه و پایش باید زمانی چه د)

  کرد ارزیابی و تحلیل و تجزیه راباید گیري اندازه و پایش نتایج زمانی چه ) ه

 هستند استفاده مورد طور صحیحی به گیري اندازه و پایش شده تصدیق و کالیبره تجهیزات نماید حاصل اطمینان باید سازمان
  .میشوند داري نگه و

  .کند ارزیابی را محیطی زیست مدیریت سیستم اثربخشی و خود محیطی زیست عملکرد باید سازمان

 فرایند در که همانگونه برون سازمانی و سازمانی درون صورت به را خوود محیطی زیست عملکرد با مرتبط اطالعات باید سازمان
  .نماید اطالع رسانی کرده الزام تطابق به تعهداتش یا و شده تعیین ارتباطاتش

  .نماید داري نگه و ارزیابی، تحلیل و تجزیه ، گري اندازه پایش، نتایج شواهد عنوان به را مناسبی مستند اطالعات باید سازمان

  ممیزي داخلی -2-9

  کلیات -1-2-9

 آیا دهد نشان که نماید اطالعاتی را فراهم تا ، دهد انجام شده ریزي برنامه زمانی درفواصل را داخلی هاي ممیزي باید سازمان
  :محیطی زیست مدیریت سیستم

  :با دارد انطباق الف)

  محیطی زیست مدیریت سیستم براي سازمان خود الزامات.1
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  المللی بین استاندارد این الزامات. 2

  .گردد می داري نگه و اجرا اثربخش صورت به ب)

  برنامه ممیزي داخلی -2-2-9

 هاي ممیزي دهی و گزارش ریزي طرح الزامات مسئولیتها، روشها، تواتر، شامل داخلی ممیزي ) هاي ( برنامه (یک) باید سازمان
  .نماید داري نگه و بکارگیري ایجاد، اش داخلی

 نتایج و میگذارند تحت تاثیر را سازمان که تغییراتی مربوطه، فرایندهاي اهمیت باید داخلی، ممیزي برنامه درایجاد سازمان
  بگیرد؛ درنظر را قبلی هاي ممیزي

  :باید سازمان

  نماید؛ تعیین را ممیزي هر کاربرد دامنه و ممیزي معیارهاي الف)

  نماید، حاصل ممیزي اطمینان فرایند طرفی بی و بودن ازعینی تا بدهد انجام هایی ممیزي و نماید انتخاب را ممیزان ب)

  .است شده دهی گزارش مرتبط مدیران به ممیزي نتایج کند حاصل اطمینان ج)

  .نماید داري ممیزي، نگه نتایج و ممیزي برنامه اجراي بر مبنی شواهدي عنوان به را مستندي اطالعات باید سازمان

  بازنگري مدیریت -3-9

از  تا قرار دهد بازنگري شده، مورد ریزي برنامه زمانی رادرفواصل سازمان محیطی زیست مدیریت سیستم باید ارشد مدیریت
  .نماید حاصل اطمینان آن اثربخشی و کفایت تناسب، تداوم

  : شود زیر مالحظات شامل باید مدیریت بازنگري

  قبلی مدیریت بازنگري به مربوط اقدامات وضعیت الف)

  :در تغییرات ب)

 محیطی زیست مدیریت سیستم با مرتبط داخلی و خارجی موضوعات .1

 تطابق به تعهدات شامل نفع ذي هاي طرف انتظارات و نیازها .2

 خود بارز محیطی زیست هاي جنبه .3

 فرصتها و ها ریسک .4
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  اهداف شدن برآورده میزان ج)

  :روندهاي شامل سازمان، محیطی زیست عملکرد درمورد اطالعاتی د)

 اصالحی اقدامات و ها انطباق عدم .1

 گیري اندازه و پایش نتایج .2

 خود تطابق به تعهدات برآوردن .3

 ها ممیزي نتایج .4

  منابع کفایت ه)

  شکایات شامل سازمانی برون ذینفع هاي ازطرف مرتبط ) ارتباطات ارتباط( و)

  مداوم بهبود براي هایی فرصت ز)

  :باشد زیر موارد بایدشامل مدیریت بازنگري هاي خروجی

 محیطی، زیست مدیریت سیستم اثربخشی و کفایت تناسب، تداوم درزمینه هایی گیري نتیجه 

 مداوم، بهبود هاي فرصت زمینه در تصمیمات 

 منابع شامل محیطی، زیست مدیریت درسیستم تغییري هرگونه به نیاز با مرتبط تصمیمات 

 اهداف تحقق عدم درصورت نیاز، درصورت اقدامات 

 نیاز کار درصورت و کسب فرایندهاي دیگر با محیطی زیست مدیریت سیستم سازي یکپارچه بهبود فرصتهاي 

 سازمان استراتژیک گیري جهت براي عواقب هرگونه 

  .نماید داري نگه مدیریت هاي بازنگري نتایج شواهد عنوان به را مستندي اطالعات باید سازمان

  بهبود -10

  کلیات -1-10

 سیستم نظر مورد به نتایج دستیابی براي را الزم اقدامات کندو تعیین ) را9-3، 9-2، 9-1(ر.ك. بهبود  فرصتهاي باید سازمان
  .کند سازي پیاده محیطی زیست مدیریت
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  عدم انطباق و اقدام اصالحی -2-10

  :باید سازمان دهد، می رخ انطباق عدم یک که زمانی

  :کاربرد درصورت و دهد، نشان واکنش انطباق عدم به نسبت الف)

 کند؛ اقدام آن اصالح و کنترل براي .1

 بپردازد؛ محیطی زیست نامطلوب پیامدهاي کاهش شامل عواقب به .2

 و مجددا انطباق عدم این نماید، تا ارزیابی را انطباق عدم هاي ریشه حذف درجهت اقدامات انجام به نیاز زیر موارد توسط به ب)
  :نیفتد اتفاق دیگري درجاي یا

 ؛ انطباق عدم بازنگري .1

 انطباق؛ عدم هاي ریشه تعیین .2

 دارد؛ وجود آن وقوع پتانسیل یا و دارد وجود مشابهی هاي انطباق عدم آیا اینکه تعیین .3

  دهد؛ انجام را نیاز مورد اقدام هرگونه ج)

  کند؛ بررسی را شده انجام اصالحی اقدام هرگونه اثربخشی د)

  دهد؛ صورت را محیطی زیست مدیریت درسیستم تغییرات نیاز درصورت ه)

  .باشد زیست محیطی، ) (هواي پیامد شامل داده رخ ها انطباق عدم اثرات با اهمیت متناسب باید اصالحی اقدامات

  :نماید حفظ زیر موارد درخصوص شواهدي عنوان به را مستندي اطالعات باید سازمان

 گرفته صورت بعدي اقدامات هرگونه و انطباق عدم ماهیت -

 اصالحی اقدام هرگونه از حاصل نتایج -

  بهبود مداوم -3-10

 عملکرد زیست افزایش به منظور را محیطی زیست مدیریت سیستم بخشی اثر و کفایت مستمرتناسب، صورت به باید سازمان
  .ببخشد بهبود محیطی
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  استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي

OHSAS 18001: 2007  
 

  دامنه کاربرد-1

، الزاماتی را جهت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي OHSASمجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه اي 
مشخص می کند تا یک سازمان بتواند ریسک هاي ایمنی و سالمت حرفه اي خود را کنترل نموده و عملکرد ایمنی و سالمت 

  حرفه اي خود را بهبود بخشد.

رهاي خاصی را براي عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي و همچنین مشخصات جزئی براي طراحی سیستم این استاندارد معیا
  مدیریت بیان نمی نماید.

  براي هر سازمانی که تمایل به انجام اقدامات ذیل داشته باشد، کاربرد دارد: OHSASاستاندارد 

حداقل رساندن ریسک براي کارکنان و سایر طرف  ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي جهت حذف یا به-الف
  هاي ذینفع که ممکن است در معرض خطرهاي ایمنی و سالمت حرفه اي مرتبط با فعالیت هاي سازمان قرار گیرند.

  اجرا، نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي -ب

  حرفه اي که خود تعیین نموده است.حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سالمت -ج

  از طریق : OHSASاثبات انطباق با استاندارد -د

  تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي توسط سازمان و خوداظهاري-1

  درخواست تایید انطباق توسط طرف هاي ذینفع سازمان از قبیل مشتریان-2

  مراجع برون سازمانیدرخواست تایید خوداظهاري جهت سازمان توسط -3

  متقاضی دریافت گواهی نامه/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي توسط سازمان هاي صدور گواهی-4

، به منظور لحاظ شدن در یک سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي در نظر گرفته شده OHSASتمام الزامات استاندارد 
مشی ایمنی و سالمت حرفه اي، ماهیت فعالیت ها و ریسک ها و پیچیدگی عملیات اند.وسعت کاربرد آن به عواملی مانند خط 

  سازمان بستگی دارد.

با هدف پرداختن به ایمنی و سالمت حرفه اي بوده و به سایر حوزه هاي ایمنی و سالمت از قبیل رفاه و  OHSASاستاندارد 
  یست محیطی نمی پردازد.آسایش کارکنان ایمنی، ایمنی محصول، صدمه به اموال یا اثرات ز
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  انتشارات مرجع-2

  همیشه آخرین نسخه از استاندارد قابل ارجاع می باشد همچنین مراجع زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند:

 OHSAS 18002راهنمایی براي اجراي -، سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ايOHSAS 18001 

 ILO:2001  هایی در مورد سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي سازمان بین المللی کار، راهنماییOHS-MS 

  اصطالحات و تعاریف-3

  براي درك این استاندارد، اصطالحات و تعاریف ذیل کاربرد دارند.

  ریسک قابل قبول -1-3

  ی شود.به ریسک کاهش یافته تا حد قابل تحمل سازمان براساس الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي گفته م

  ممیزي -2-3

فرآیند سیستماتیک، مستقل و مستند به منظور کسب شواهد ممیزي و ارزشیابی واقع بینانه آن جهت تعیین میزان برآورده 
  شدن معیارهاي ممیزي می باشد.

کوچک، استقالل : فرآیند مستقل، ضرورتا به معنی بیرون از سازمان نمی باشد.در برخی از موارد به ویژه در سازمان هاي 1یادآوري
  می تواند در قالب نداشتن مسئولیت در فعالیت هاي مورد ممیزي بیان شود.

  مراجعه شود. ISO 19011: براي کسب راهنمایی بیشتر در مورد شواهد ممیزي به 2یادآوري

  بهبود مداوم -3-3

ود در عملکرد کلی ایمنی و سالمت ) جهت دستیابی به بهب3-13فرآیند تکرا ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي (
  ) سازمان می باشد.3-17) در راستاي خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي (3-15حرفه اي (

  : فرآیندي که نیاز به وقوع همزمان در کلیه حوزه هاي فعالیت سازمان ندارد.1یادآوري

 ISO 14001:2004استاندارد  2-3: برگرفته از بند 2یادآوري

  حیاقدام اصال -4-3

  ) یا دیگر شرایط ناخواسته، گفته می شود.3-11به اقدام جهت حذف علت عدم انطباق کشف شده (

  : براي هر عدم انطباق می تواند چندین علت وجود داشته باشد.1یادآوري
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وع : اقدام اصالحی جهت پیشگیري از وقوع مجدد اعنال می شود در حالیکه اقدام پیشگیرانه جهت پیشگیري از وق2یادآوري
  )ISO 9000:2005استاندارد  5-6-3(عدم انطباق) صورت گیرد.(بند 

  سند-5-3

  به اطالعات و محیط پشتیبانی کننده آن می گویند.

یادآوري: محیط پشتیبان می تواند کاغذ، دیسک مغناطیسی، الکترونیکی یا نوري، عکس یا نمونه مرجع و یا ترکیبی از آن ها 
  )ISO 14001:2004استاندارد  -4-3باشد.(بند 

  خطر بالقوه -6-3

  ) و یا ترکیبی از آن ها می باشد.3-8منبع، شرایط یا عمل، با پتانسیل آسیب به صورت آسیب انسانی یا بیماري (

  شناسایی خطر بالقوه -7-3

  ) و تعیین ویژگی هاي آن3-6فرآیند شناسایی وجود خطر بالقوه (

  بیماري -8-3

  قابل تشخیص، ناشی از فعالیت هاي کاري یا تشدید شده از آن یا شرایط مرتبط با کار.شرایط جسمانی یا روانی زیان آور 

  رویداد -9-3

) (صرف نظر از شدت) یا مرگ اتفاق می افتد یا می تواند اتفاق 3-8رخدادهاي مرتبط با کار که در آن یک آسیب یا بیماري (
  بیفتد.

  ماري یا مرگ می شود.: حادثه، رویدادي است که منجر به آسیب، بی1یادآوري

: رویدادي که بدون بروز آسیب، بیماري یا مرگ وقوع می یابد، می تواند به عنوان یک شبه حادثه، نزدیک به تصادم یا 2یادآوري
  وقوع خطرناك مالحظه شود.

  مالحظه شود) یک نوع خاصی از رویداد می باشد. 7-4-4: شرایط اضطراري (بند 3یادآوري

  طرف هاي ذینفع -10-3

) سازمان 15-3)، مرتبط یا تحت تاثیر عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي (23-3به شخص یا گروه از داخل یا بیرون محل کار (
  ) اطالق می شود.17-3(
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  عدم انطباق -11-3

  )ISO 9000، 15-3و بند  ISO 14001، 2-6-3عدم برآورده شدن الزامات (بند 

  موارد ذیل باشد: یادآوري: عدم انطباق می تواند انحراف از

 استانداردهاي کاري مرتبط، اعمال، روش هاي اجرایی، الزامات قانونی و غیره 

 ) 3-13الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي( 

  ایمنی و سالمت حرفه اي -12-3

نکار)، بازدیدکنندگان یا شرایط و عواملی که بر ایمنی و سالمت کارکنان یا دیگر کارگران (شامل کارگران موقتی و پرسنل پیما
  ) تاثیر می گذارد یا پتانسیل تاثیر را دارد.3-23هر شخص دیگري در محل کار (

یادآوري: سازمان ها می توانند به الزامات قانونی جهت ایمنی و سالمت افراد فراتر از محل کار کنونی یا آن هایی که در معرض 
  فعالیت هاي محل کار هستند، توجه نمایند.

  سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي -13-3

) و مدیریت 3-16) که جهت ایجاد و اجراي خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي (3-17بخشی از سیستم مدیریت سازمان (
  ) ایمنی و سالمت حرفه اي آن به کار گرفته می شود.3-21ریسک هاي (

هم که جهت ایجاد خط مشی و اهداف و نیز دستیابی به آن : سیستم مدیریت، مجموعه اي است از عناصر مرتبط به 1یادآوري
  اهداف، استفاده می شود.

: سیستم مدیریت شامل ساختار سازمانی، فعالیت هاي طرح ریزي، ارزیابی ریسک و تنظیم اهداف، مسئولیت ها، اعمال، 2یادآوري
  ) فرآیندها و منابع می باشد.3-19روش هاي اجرایی (

  ISO 14001:2004استاندارد  8-3ند استاندارد : برگرفته از ب3یادآوري

  اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي -14-3

) خود را ملزم به دستیابی آن 3-17مقاصد ایمنی و سالمت حرفه اي به معناي عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي که سازمان (
  می داند.

  : اهداف بایستی حتی االمکان به صورت کمی بیان شود.1یادآوري

  اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي را ملزم به سازگاري با خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي می نماید. 3-3-4: بند 2ريیادآو
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  عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي -15-3

  )3-17) سازمان (3-21نتایج قابل اندازه گیري ناشی از مدیریت ریسک هاي ایمنی و سالمت حرفه اي (

  د ایمنی و سالمت حرفه اي، شامل اندازه گیري اثربخشی کنترل هاي سازمان می باشد.: اندازه گیري عملکر1یادآوري

) ایمنی و 3-16: در بافت سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه اي، نتایج نیز می تواند با استفاده از خط مشی (2یادآوري
الزامات عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي ) و سایر 3-14)، اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي (3-11سالمت حرفه اي سازمان (

  اندازه گیري شود.

  خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي -16-3

) که توسط مدیریت ارشد به 3-15) مرتبط با عملکرد ایمنی و سالمت حرفه اي (3-17مقاصد کلی و جهت گیري سازمان (
  صورت رسمی بیان گردد.

) 3-14چارچوبی براي اقدامات و تنظیم اهداف ایمنی و سالمت حرفه اي (: خط مشی ایمنی و سالمت حرفه اي، 1یادآوري
  فراهم می نماید.

 ISO 14001:2004استاندارد  11-3: برگرفته از بند 2یادآوري

  سازمان -17-3 

یا  شرکت، بنگاه، اداره، مجتمع کاري، نهاد مسئول یا موسسه یا بخش یا ترکیبی از آن ها اعم از ثبت شده یا نشده، عمومی
  خصوصی که داراي عملکرد و مکانیسم اداري خاص خود باشند.

یادآوري: براي سازمان هایی با بیش از یک واحد عملیاتی، می توان هر واحد عملیاتی منفرد را یک سازمان در نظر گرفت (بند 
  )ISO 14001:2004استاندارد  16-3

  اقدام پیشگیرانه -18-3

  ) یا دیگر شرایط بالقوه ناخواسته3-11ه (اقدام به حذف علت عدم انطباق بالقو

  : براي هر عدم انطباق بالقوه می تواند چندین علت وجود داشته باشد.1یادآوري

) جهت پیشگیري از وقوع 3-4: اقدام پیشگیرانه جهت پیشگیري از وقوع اعمال می گردد در حالیکه اقدام اصالحی (2یادآوري
  )ISO 9000:2005استاندارد  4-6-3مجدد (عدم انطباق) صورت می گیرد (بند 
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  روش اجرایی -19-3

  طریقه مشخص انجام یک فعالیت یا یک فرآیند

  )ISO 9001:2005استاندارد  5-4-3یادآوري: روش هاي اجرایی می تواند مدون باشند یا نباشند (بند 

  سابقه -20-3

  )ISO 14001:2004استاندارد  20-3بیانگر نتایج به دست آمده یا ارائه شواهد فعالیت هاي انجام شده باشد (بند  سندي که

  ریسک -21-3

) که می تواند ناشی از رخداد یا 3-8ترکیبی از احتمال وقوع یک رخداد یا مواجهه هاي خطرناك و شدت آسیب یا بیماري (
  مواجهه ها باشد.

  ارزیابی ریسک -22-3

) ناشی از یک خطر (خطرها)، با در نظر گرفتن کفایت کنترل هاي موجود و تصمیم گیري در 3-21فرآیند ارزشیابی ریسک (
  خصوص قابل قبول بودن یا نبودن ریسک ها

  محل کار -23-3

  هر محل فیزیکی که در آن فعالیت هاي مرتبط با کار تحت کنترل سازمان انجام می شوند.

نظر گرفتن مالحظاتی که با آن محل کار ایجاد می شود، سازمان بایستی اثرات ایمنی و سالمت حرفه اي را یادآوري: هنگام در 
بر روي کارکنانی که در حال سفر و جا به جایی هستد (مانند سفرهاي زمینی، هوایی، دریایی، ریلی) و در محل کارفرما، مشتري 

  یا در منزل کار می کنند، در نظر بگیرد.

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات-4

  الزامات عمومی -1-4

ایجاد، مستند، مستقر و  OHSASسازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مطابق با الزامات این استاندارد 
  نگهداري نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق این الزامات را نیز مشخص نماید.

  شی ایمنی و بهداشت شغلیخط م -2-4

مدیریت عالی باید خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان پیدا کند که این خط مشی 
  مطابق با دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آن بوده و :
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  زمان استمتناسب با ماهیت و میزان ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی سا-الف

شامل تعهد به پیشگیري از آسیب و بیماري و بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد ایمنی و بهداشت -ب
  شغلی است.

حداقل شامل تعهد به تبعیت از الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزاماتی است که سازمان در ارتباط با خطرات ایمنی و -ج
  بت به رعایت آن ها موظف گردیده است.بهداشت شغلی خود نس

  چارچوبی براي تعیین و بازنگري اهداف ایمنی و بهداشت شغلی فراهم می نماید.-د

  مدون، مستقر و نگهداري شده است-ه

به تمامی افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند با هدف آگاه کردن آنان از تمامی تعهدات ایمنی و بهداشت شغلی -و
  ابالغ شده است. فردي خود

  در دسترس طرف هاي ذینفع قرار دارد.-ز

  به طور دوره اي بازنگري می شود تا این اطمینان حاصل گردد که مرتبط و متناسب با سازمان باقی مانده است.-ح

  طرح ریزي -3-4

  شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها -1-3-4

یابی ریسک و تعیین کنترل هاي مورد نیاز، اقدام به ایجاد، استقرار و نگهداري روش سازمان باید براي شناسایی مداوم خطر، ارز
  هاي اجرایی نماید.روش هاي اجرایی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

  فعالیت هاي عادي و غیرعادي-الف

  جمله پیمانکاران و بازدیدکنندگان)فعالیت هاي کلیه افرادي که به محیط کار دسترسی دارند (از -ب

  رفتار انسانی، قابلیت ها و دیگر عوامل انسانی-ج

خطرات شناسایی شده با منشا بیرونی محیط کار که قابلیت تاثیرگذاري نامطلوب بر ایمنی و بهداشت افراد تحت کنترل -د
  سازمان را درون محیط کار دارند.

  واسطه فعالیت هاي مربوط به کار که تحت کنترل سازمان هستند. خطرات ایجاد شده در مجاورت محیط کار به-ه

  : ممکن است مناسب تر آن باشد که چنین خطراتی به عنوان یک جنبه زیست محیطی ارزیابی شوند.1یادآوري

  زیرساخت ها، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار، چه توسط سازمان فراهم شده باشد و چه توسط دیگران-و
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  انجام شده یا تغییرات پیشنهاد شده در سازمان، فعالیت ها یا مواد آنتغییرات -ز

ــات،        -ح ــر عملی ــا ب ــدهاي آن ه ــوقتی و پیام ــرات م ــامل تغیی ــغلی، ش ــت ش ــی و بهداش ــدیریت ایمن ــتم م ــالحات سیس اص
  فرآیندها و فعالیت ها

  زمهرگونه تعهدات قانونی قابل کاربرد مربوط به ارزیابی ریسک و استقرار کنترل هاي ال-ط

طراحی محدوده هاي کاري، فرآیندها، تاسیسات، ماشین آالت/تجهیزات، روش هاي اجرایی عملیاتی و سازمان کاري، شامل -ي
 تطبیق آن ها با قابلیت هاي انسانی

  متدولوژي سازمان براي شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید:

اطمینان حاصل شود که بیشتر پیشگیرانه عمل می نماید تا متناسب با دامنه کاربرد، ماهیت و زمانبندي تعریف گردد تا -الف
  واکنشی

  شناسایی، اولویت بندي و مستندسازي ریسک ها و بکارگیري کنترل ها را به طور متناسب، میسر نماید.-ب

منی و به منظور مدیریت تغییر، سازمان باید خطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با تغییرات در سازمان، سیستم مدیریت ای
بهداشت شغلی یا فعالیت هایی را قبل از انجام چنین تغییراتی شناسایی نماید.سازمان باید اطمینان حاصل نماید که نتایج این 
ارزیابی ها به هنگام تعیین کنترل ها در نظر گرفته می شوند.هنگام تعیین کنترل ها یا در نظر گرفتن تغییرات در کنترل هاي 

  مطابق با سلسله مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد: موجود، کاهش ریسک باید

  الف)حذف

  ب)جایگزینی

  ج)کنترل هاي مهندسی

  د)عالئم/هشدارها و یا کنترل هاي اجرایی/اداري

  ه)تجهیزات حفاظت فردي

مان باید سازمان باید نتایج شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل هاي تعیین شده را مدون نماید و به روز نگهداري کند.ساز
اطمینان حاصل نماید که ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی و کنترل هاي تعیین شده به هنگام ایجاد، استقرار و نگهداري 

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آن مورد نظر قرار گرفته است.
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  الزامات قانونی و سایر الزامات-2-3-4

دستیابی به الزامات قانونی و دیگر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی که در سازمان  سازمان باید روش هاي اجرایی براي شناسایی و
کاربرد دارد، ایجاد، مستقر و نگهداري نماید.سازمان باید اطمینان حاصل کند که این الزامات قانونی و دیگر الزامات قابل کاربرد 

ار و نگهداري سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد که سازمان خود را موظف به رعایت آن ها می داند، در ایجاد، استقر
توجه قرار گرفته است.سازمان باید این اطالعات را به روز نگهداري نماید.سازمان باید اطالعات مربوط به الزامات قانونی و دیگر 

  الزامات را به افرادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند و سایر طرف هاي ذینفع مرتبط نماید.

  اهداف و برنامه ها -3-3-4

سازمان باید اهداف ایمنی و بهداشت شغلی مدونی را در ارتباط با بخش ها و سطوح درون سازمان، ایجاد، مستقر و نگهداري 
نماید.اهداف باید تا آنجا که کاربرد داشته باشد، قابل اندازه گیري بوده و با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی، شامل تعهد به 

ري از آسیب و بیماري، انطباق با الزامات قانونی و دیگر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را موظف به رعایت آن ها می پیشگی
داند و بهبود مستمر سازگار باشند. یک سازمان باید هنگام ایجاد ایجاد و بازنگري اهداف خود، الزامات قانونی و دیگر الزاماتی که 

ن ها می داند و ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود را در نظر داشته باشد.همچنین سازمان باید خود را موظف به رعایت آ
گزینه هاي فن آوري خود، الزامات تجاري، عملیاتی و مالی خود و دیدگاه هاي طرف هاي ذي نفع را مورد توجه قرار دهد.سازمان 

  د، مستقر و نگهداري کند.برنامه ها باید الاقل شامل موارد زیر باشد:باید برنامه هایی را به منظور دستیابی به اهداف خود ایجا

  الف)تعیین مسئولیت ها و اختیارات براي دستیابی به اهداف در سطوح و بخش هاي مرتبط سازمان

 وسایل و چارچوب زمانی که به وسیله آن اهداف تحقق می یابندب) 

ي شده بازنگري و در صورت لزوم تعدیل شود تا این اطمینان حاصل گردد که برنامه ها باید در فواصل زمانی منظم و برنامه ریز
  .دستیابی به اهداف صورت می گیرد

  اجرا و عملیات -4-4

 منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار -1-4-4

را بر عهده گیرد.  مدیریت عالی باید مسئولیت نهایی براي ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
 :مدیریت عالی باید تعهد خود را به وسیله موارد زیر اثبات نماید

نگهداري و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  ستقرار،ا ،دسترس بودن منابع ضروري براي ایجادالف) حصول اطمینان از در 
 شغلی

 ،منظور تسهیل مدیریت اثربخش ایمنی و بهداشت شغلی به ،مسئولیتها و پاسخگویی ها و تفویض اختیارات ،تعریف وظایفب) 
و ابالغ گردد. سازمان باید عضوي از سطح مدیریت عالی را با مسئولیت  دونپاسخگویی ها و اختیارات باید م ،ها مسئولیت ،وظایف
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براي موارد زیر مشخص براي ایمنی و بهداشت شغلی و با صرف نظر از دیگر مسئولیت ها با وظایف و اختیارات تعریف شده 
 :منصوب نماید

و نگهداري  رمستق ،ایجاد OHSAS حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استانداردالف) 
 .شده است

هاي عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور بازنگري مدیریت عالی ارائه اطمینان از اینکه گزارش ب) حصول
 براي بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار گیرد یشده و به عنوان مبنای

ها منصوب شده مدیریت عالی ممکن است برخی از وظایف خود را در حالی که همچنان پاسخگوي مسئولیت: شخص یادآوري 
مدیریت عالی باید براي تمامی افرادي که تحت شده ي  بوصمنهویت هاي مدیریت زیردست تفویض نماید. باشد به نماینده

کنند محرز باشد. تمامی افراد با مسئولیت هاي مدیریتی باید تعهد خود را به بهبود مستمر عملکرد ایمنی کنترل سازمان کار می
اي ایمنی و سازمان باید اطمینان حاصل کند که افراد در محیط کار مسئولیت در قبال جنبه ه .و بهداشت شغلی اثبات کنند

  .بهداشت شغلی تحت کنترل خود از جمله تبعیت از الزامات ایمنی و بهداشت شغلی قابل کاربرد در سازمان را برعهده گرفته اند

 صالحیت، آموزش و آگاهی 2-4-4

ایمنی و  دتواند پیامدهد که میسازمان باید اطمینان حاصل نماید که هر فردي که تحت کنترل سازمان وظایفی را انجام می
آموزش یا تجربه مناسب می باشد و باید سوابق مربوطه را  ،واجد صالحیت بر اساس تحصیالت ،بهداشت شغلی داشته باشد

نگهداري کند. سازمان باید نیازهاي آموزشی مرتبط با ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود و سیستم مدیریت ایمنی و 
بخشی اثر ،آموزش یا دیگر اقدامات را براي برآورده نمودن این نیازها فراهم نماید سازمان باید. بهداشت خود را شناسایی کند

 و مستقر ایجاد، اجرایی روشهاي باید سازمان .اقدامات انجام شده را ارزیابی کند و سوابق مربوطه را نگهداري نماید یا آموزش
 :از موارد زیر آگاه سازد راکنند می کار سازمان کنترل تحت که افرادي تا کند نگهداري

رفتار آنان و مزایاي ایمنی و بهداشت شغلی  ،هاي کاري آنانو بهداشت شغلی فعالیتایمنی  بالفعل یا بالقوهپیامدهاي الف) 
 عملکرد فردي بهبود یافته

اي اجرایی و وظایف و مسئولیت هاي آنان و اهمیت در دستیابی به انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و روش هب) 
 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از جمله الزامات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري

 انحراف از روش هاي اجرایی مشخص شده بالقوه پیامدهايج) 

 :روشهاي اجرایی آموزش باید سطوح مختلف موارد زیر را در نظر داشته باشد

 ت هاي کالمیسواد و مهار ،توانایی ،مسئولیتالف) 

  ریسکب) 
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  ارتباطات، مشارکت و مشاوره -3-4-4

 ارتباطات -1-3-4-4

سازمان باید با توجه به خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود روش هاي اجرایی براي  
 :مستقر و نگهداري نماید ،موارد زیر را ایجاد

 بخش هاي مختلف سازمانارتباطات داخلی میان سطوح و الف) 

 ارتباطات با پیمانکاران و دیگر بازدیدکنندگان محیط کارب) 

ه از سوي طرف هاي ذینفع بیرون از سازمان برقرار شده کمستند کردن و پاسخگویی به ارتباطات داراي موضوعیت  ،دریافتج) 
  است

 مشارکت و مشاوره -2-3-4-4

 :و نگهداري نماید رمستق ،ر ایجادهاي اجرایی براي موارد زیزمان باید روشسا

 :مشارکت کارگران از طریقالف) 

 هاهاي ریسک و تعیین کنترلارزیابی ،رکت مناسب در شناسایی خطرمشا 

 مشارکت مناسب در رسیدگی به رویداد 

 مشارکت مناسب در تدوین و بازنگري خط مشی ها و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی 

 گذاردصورت می گیرد که بر ایمنی و بهداشت شغلی آنان تأثیر میوره در جایی که تغییراتی مشا 

 ارائه موضوعات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی 

آگاه  ،کارگران باید از ترتیبات مشارکت خود از جمله اینکه چه کسی نماینده ي آنان در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی است 
 .باشند

گذارد. سازمان باید تغییراتی صورت می گیرد که بر ایمنی و بهداشت شغلی آنان تأثیر می وره با پیمانکاران در جایی کهب) مشا
درباره موضوعات ایمنی و بهداشت  ،در زمان مقتضی ،اطمینان حاصل پیدا کند که طرف هاي ذینفع مرتبط خارج از سازمان

 .گیرندشغلی مورد مشاوره قرار می

 مستند سازي -4-4-4

 :دیریت ایمنی و بهداشت شغلی باید شامل موارد زیر باشدمستند سازي سیستم م
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 خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلیالف) 

 دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیب) 

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و روابط متقابل آنها و ارجاع به مستندات مربوطه ر اصلیتشریح عناصج) 

 آنها را الزام نموده است OHSAS از جمله سوابقی که استاندارد ،مستنداتد) 

مستندات از جمله سوابقی که توسط سازمان ضروري تشخیص داده شده اند تا از موثر بودن طرح ریزي اجرا و کنترل ه) 
 .یندهاي مرتبط با مدیریت ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی خود اطمینان حاصل نمایدآفر

 ستنداتکنترل م -5-4-4

د. سازمان نالزام شده اند باید کنترل شو OHSAS مستنداتی که توسط سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و این استاندارد
 :هاي اجرایی ایجاد مستقل و نگهداري نماید باید براي موارد زیر روش

 ها پیش از انتشار جهت کفایت آن مستندات تصویبالف) 

 به روز آوري و تصویب مجدد مستنداتبازنگري و در صورت نیاز ب) 

 این اطمینان حاصل گردد که تغییرات و وضعیت ویرایش جاري مستندات مشخص باشندج) 

 باشد هاي استفاده از آنها در دسترس می هاي مستندات مورد کاربرد در محلاطمینان از اینکه نسخه د) حصول

 سایی هستندحصول اطمینان از اینکه خوانا و به آسانی قابل شناه) 

سازمان آنها براي طرح ریزي و عملیات سیستم مدیریت ایمنی  هاطمینان از اینکه مستندات با منشاء برون سازمانی ک و) حصول
 .داند شناسایی شده اند و توزیع آنها تحت کنترل استو بهداشت شغلی الزم می

د ننان نگهداري می شوچکه این مستندات به هر دلیل هم پیشگیري از استفاده ي ناخواسته از مستندات منسوخ و در صورتیز) 
 .به طور مناسب شناسایی می گردند

 کنترل عملیات -6-4-4

عملیات و فعالیت هایی که مرتبط با خطر هاي شناسایی شده هستند را در جایی که استقرار کنترل ها براي مدیریت سازمان باید 
 .ماید. این کار باید شامل مدیریت تغییر باشدریسک ایمنی و بهداشت شغلی ضروري است تعیین ن

 :و نگهداري نماید رها موارد زیر را مستقزمان باید براي این عملیات و فعالیتسا
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هاي آن قابل کاربرد باشد سازمان باید آن کنترل هاي عملیاتی که براي سازمان و فعالیت به طوري ،کنترل هاي عملیاتیالف) 
 .منی و بهداشت شغلی خود یکپارچه سازدرا با کل سیستم مدیریت ای

 تجهیزات و خدمات خریداري شده ،کنترل هاي مربوط به کاالهاب) 

 کنترل هاي مربوط به پیمانکاران و دیگر بازدیدکنندگان محیط کارج) 

اهداف ایمنی تواند موجب انحراف از خط مشی و ها می هایی که نبود آنبراي پوشش دادن وضعیت مدون هاي اجرایید) روش 
 و بهداشت شغلی شود

 .ریح معیارهاي عملیاتی در جایی که نبود آنها می تواند موجب انحراف از خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی شودصته) 

 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري-7-4-4

 :و نگهداري نماید رهاي اجرایی براي موارد زیر ایجاد مستقزمان باید روشسا

 براي وضعیت هاي اضطراري القوهناسایی زمینه هاي بشالف) 

 واکنش در برابر چنین وضعیت هاي اضطراريب) 

 ه واکنش نشان دهد و از عواقب نامطلوب ایمنی و بهداشت شغلی مربوط بالفعلسازمان باید در برابر وضعیت هاي اضطراري 
در شرایط اضطراري خود باید نیازهاي طرف هاي  کنشواپیشگیري نماید یا شدت آنها را کاهش دهد. سازمان در طرح ریزي 

همچنین سازمان باید هر جا که امکان .خدمات شرایط اضطراري و همسایگان را در نظر داشته باشد ،براي مثال ،ذینفع مربوطه
کت طرف با مشار قتضیروش هاي اجرایی واکنش در وضعیت هاي اضطراري خود را به طور دوره اي و در موارد م ،پذیر باشد

ي روش هاي اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري ا دوره طور به باید سازمان. گذاردهاي ذینفع مربوطه به آزمایش ب
این کار به ویژه باید بعد از تست هاي دوره اي و رخداد وضعیت هاي  .و هر جا که الزم باشد تجدید نظر نماید ،خود را بازنگري

 .اضطراري صورت گیرد

 بررسی  -5-4

 اندازه گیري و پایش عملکرد -1-5-4

مستقر و نگهداري نماید تا عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی را به طور منظم پایش و اندازه گیري  ،ایجاد ،سازمان هاي اجرایی
 :دننماید. این روشهاي اجرایی باید براي موارد زیر تهیه شو

 سازمان متناسب با نیازهاي ،اندازه گیري کیفی و کمیالف) 

 زمانساپایش میزان برآورده شدن اهداف ایمنی و بهداشت شغلی ب) 



  
  

 IMS سیستم مدیریت یکپارچهمتن استاندارد                                                                                                                 

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

 )براي بهداشت و همچنین براي ایمنی(پایش اثربخشی کنترل ها ج) 

کنترل ها و معیار هاي عملیاتی را پایش می  ،هاي ایمنی و بهداشت شغلیخص هاي پیشگیرانه عملکرد که انطباق با برنامهد)شا
 .کند

واکنشی عملکرد چه بیماري رویدادها و دیگر شواهد عملکرد نامناسب ایمنی و بهداشت شغلی در گذشته را پایش شاخص هاي 
 می کنند

ثبت داده ها و نتایج پایش و اندازه گیري به طوري که جهت تسهیل تجزیه و تحلیل اقدام پیشگیرانه و اقدام اصالحی بعدي که 
 فایت نماید

ندازه گیري عملکرد مورد نیاز باشد سازمان باید در موارد مقتضی روشهاي اجرایی براي کالیبراسیون اگر تجهیزاتی براي پایش و ا
  . و نگهداري چنین تجهیزاتی ایجاد و حفظ نماید. سوابق فعالیت ها و نتایج کالیبراسیون باید حفظ شود

  ارزیابی انطباق -2-5-4

ش هاي اجرایی براي ارزیابی دوره اي رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد سازمان باید در راستاي الزامات قانونی، رو -4-5-2-1
  ایجاد، مستقر و نگهداري نماید.

سازمان باید رعایت دیگر الزامات که خود را موظف به پیروي از آن ها می داند را ارزیابی نماید.سازمان ممکن است  -4-5-2-2
  رعایت الزامات قانونی توام نماید یا روش هاي اجرایی جداگانه ایجاد کند. تمایل داشته باشد که این ارزیابی را با ارزیابی

  بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه -3-5-4

  بررسی رویداد 1-3-5-4

  اري کند:سازمان باید روش هاي اجرایی براي ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها جهت موارد زیر ایجاد، مستقر و نگهد

  الف) تعیین نواقص اساسی ایمنی و بهداشت شغلی و دیگر عواملی که ممکن است علت یا مسبب بروز رویدادها باشند.

  ب) شناسایی نیاز به اقدام اصالحی

  ج) شناسایی فرصت ها براي اقدامات پیشگیرانه

  د) شناسایی فرصت ها براي بهبود مستمر

  ه) اطالع رسانی نتایج این تحقیقات
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بررسی ها باید به طور زمانبندي شده انجام شوند.به هرگونه نیاز شناسایی شده به اقدام اصالحی یا فرصت هاي اقدام پیشگیرانه 
  پرداخته شود.نتایج بررسی هاي رویداد باید مدون و نگهداري گردد. 2-3-5-4باید مطابق با بخش هاي مربوطه در 

  ام پیشگیرانهعدم انطباق، اقدام اصالحی و اقد -2-3-5-4

سازمان باید روش هاي اجرایی براي پرداختن به عدم انطباق هاي بالفعل و بالقوه و انجام اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه ایجاد، 
  مستقر و نگهداري نماید.این روش هاي اجرایی باید الزاماتی را براي موارد زیر تعریف نمایند:

  انجام اقدام هایی به منظور کاهش عواقب ایمنی و بهداشت شغلی آن ها  الف) شناسایی و اصالح عدم انطباق ها و

  ب) بررسی عدم انطباق ها، تعیین علت آن ها و انجام اقداماتی به منظور جلوگیري از رخداد مجدد آن ها

رخداد آن ها طراحی ج) ارزیابی نیاز به اقدام به منظور پیشگیري از عدم انطباق و اجراي اقدامات مناسب که براي جلوگیري از 
  می شود.

  د) ثبت و ابالغ نتایج اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه انجام شده

  ه) بازنگري اثربخشی اقدام پیشگیرانه انجام شده

هرجا شناسایی شود که اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه موجب خطرات جدید یا تغییر در خطرات موجود یا نیاز به کنترل هاي 
یر در کنترل هاي موجود می گردد.روش اجرایی باید الزام نماید که اقدامات پیشنهادي باید قبل از اجرا مورد ارزیابی جدید یا تغی

ریسک قرار گیرند.هرگونه اقدام اصالحی یا اقدام پیشگیرانه اي که براي حذف علت هاي عدم انطباق بالفعل و بالقوه انجام می 
شد و با ریسک ایمنی و بهداشت شغلی پیش رو تناسب داشته باشد.سازمان باید اطمینان شود باید متناسب با میزان مشکالت با

حاصل نماید که هرگونه تغییرات مورد نیاز که از اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه ناشی می شوند، در سیستم ایمنی و بهداشت 
  شغلی مستندسازي می شوند.

  کنترل سوابق -4-5-4

ق مورد نیاز به منظور اثبات با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود و این استاندارد سازمان باید هگونه سواب
OHSAS  و نتایج حاصل را ایجاد و نگهداري نماید.سازمان باید روش اجرایی براي شناسایی، انبارش، حفاظت، بازیابی، نگهداري

  ا، قابل شناسایی و قابل ارزیابی باشند.و امحاي سوابق، مستقر و نگهداري نماید.سوابق باید خوان

  ممیزي داخلی -5-5-4

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ممیزي هاي داخلی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در دوره هاي زمانی برنامه ریزي شده 
  انجام می شوند تا بدین وسیله:

  الف) معین شود که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:
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 انطباق دارد. OHSASت طرح ریزي شده براي مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از جمله الزامات این استاندارد با ترتیبا -1

 به طور مناسب مستقر و نگهداري می شود -2

 در برآورده نمودن خط مشی و اهداف سازمان اثربخش است -3

  ب) اطالعات مربوط به نتایج ممیزي ها براي ارائه به مدیریت فراهم شود.

ممیزي باید براساس نتایح ارزیابی هاي ریسک فعالیت هاي سازمان و نتایج ممیزي هاي قبلی، توسط سازمان طرح ریزي، برنامه 
ایجاد، مستقر و نگهداري گردد. روش هاي اجرایی ممیزي باید ایجاد، مستقر و نگهداري شود، به طوري که در آن ها موارد زیر 

  مورد توجه قرار گیرد:

  صالحیت ها و الزامات براي طرح ریزي و انجام ممیزي ها، گزارش نتایج و نگهداري سوابق مربوطهالف) مسئولیت ها، 

  ب) تعیین معیارها، دامنه کاربرد، فراوانی و روش هاي ممیزي

  در انتخاب ممیزان و انجام ممیزي ها باید نسبت به واقع بینی و بی طرف بودن فرآیند ممیزي اطمینان حاصل شود.

  بازنگري مدیریت -6-4

مدیریت عالی باید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در فواصل زمانی برنامه ریزي شده، بازنگري نماید تا از 
تناسب، کفایت و اثربخشی مستمر آن اطمینان حاصل کند. بازنگري ها باید شامل ارزیابی فرصت هاي بهبود و تغییرات مورد 

  ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی باشد. نیاز در سیستم مدیریت

  سوابق بازنگري هاي مدیریت باید نگهداري شوند.ورودي هاي بازنگري هاي مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

موظف به پیروي الف) نتایج ممیزي داخلی و ارزشیابی هاي رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد که سازمان خود را 
  از آن ها می داند.

  ب) نتایج مشارکت و مشاوره

  ج) ارتباطات مرتبط از سوي طرف هاي ذي نفع برون سازمانی از جمله شکایت ها

  د) عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان

  ه) میزان برآورده شدن اهداف

  و) وضعیت بررسی رویداد، اقدامات اصالحی و اقدامات پیشگیرانه

  ري اقدامات مربوط به بازنگري هاي مدیریت قبلیز) پیگی



  
  

 IMS سیستم مدیریت یکپارچهمتن استاندارد                                                                                                                 

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

  ح) تغییر شرایط حاکم، از جمله توسعه ها در قوانین و سایر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی

  ط) توصیه هایی براي بهبود

ت خروجی هاي بازنگري هاي مدیریت باید متناسب با تعهد سازمان به بهبود مستمر باشد شامل هرگونه تصمیمات و اقداما
  مربوطه به تغییرات ممکن در موارد زیر باشد:

  الف) عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی

  ب) خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی

  ج) منابع

  د) سایر عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  خروجی هاي بازنگري مدیریت باید براي اطالع رسانی و مشاوره در دسترس باشند
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