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 ISO 4500118001 یک استاندارد ایمنی جدید در محل کار است که جایگزین OHSAS  2018شده است. این استاندارد در سال 

 منتقل شوند.   ISO 45001هستند باید به OHSAS 18001رو مجموعه هایی که دارای گواهینامه  منتشر شد. از این

برای عموم منتشر کرد و چرخه توسعه بیش از چهار سال و نیم را  پایان داد. با  2018مارس  12را در   ISO 45001سازمان ایزو،

 درک اهمیت و پیامدهای گسترده این استاندارد جدید، پاسخ طرفداران ایمنی و سازمان های صنعتی مثبت بود. 

یکی از مهمترین تحوالت ایمنی "را   45001ر یک بیانیه مطبوعاتی، رئیس گروه مشاوره فنی موسسه استاندارد ملی آمریکا ایزو د

راه حلی "این استاندارد را به عنوان  (IOSH) نامید. ریچارد جونز ، مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی  "سال گذشته 50محل کار در 

 اعالم کرد.  "بسیار کاربردی که می تواند حرکت به سوی دنیای ایمن و سالم کار را افزایش دهد

  

 صنایع و برنامه های کاربردی 

انعطاف پذیری کافی برای پیاده سازی  ISO 45001 یالزامات و پروتکل های ایمنی در هر صنعت و شغلی متفاوت است. یکی از مزایا

 در هر سازمانی است. برخی از صنایعی که می توانند از سیستم مدیریت ایمنی استاندارد بیشترین بهره را ببرند عبارتند از: 

 

 نفت و گاز

 میزان مرگ و میر شغلی برای کارگران استخراج نفت و گاز تا هفت برابر بیشتر از کارگران صنعت عمومی است. 

این امر تا حدودی به دلیل چالش های خاص صنعت، از جمله زنجیره تأمین پیچیده و نیروی کار متنوع و غالباً مبتنی بر قرارداد و 

با  ISO 45001تجهیزات خطرناک ، بسیار زیاد است که این کارگران روزانه با آنها در ارتباط هستند.همچنین فرایندها، سایت ها و 

ارائه یک زبان مشترک و مجموعه ای از استانداردهای ایمنی که به راحتی توسط هر کارگری قابل دسترسی است، می تواند کمک 

 بیشتر و در نهایت، محل کار ایمن تری می شود.  شایانی بکند. در واقع این امر منجر به مشارکت و پاسخگویی

  

 ساخت و ساز

کارگران ساختمانی با خطرات زیادی روبرو هستند، از صدمات ناشی از لغزش و سقوط تا مشکالت طوالنی مدت سالمتی مرتبط با 

احبان مشاغل باید بهره وری و قرار گرفتن در معرض آزبست، صدمات ناشی از استرس مکرر و موارد دیگر. در عین حال، مدیران و ص

یک چارچوب ساده ارائه می دهد که با جریان های کاری شما ادغام  ISO 45001سودآوری خود را در این بخش رقابتی حفظ کنند. 
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با تمرکز بر تأثیرات مثبت مدیریت سالمت و ایمنی کارگران،  ISO 45001می شود و ایمنی را به محیط کار شما وارد می کند. 

 ، روحیه کارکنان را افزایش می دهد و می تواند منجر به کاهش حق بیمه و سایر هزینه های عملیاتی شود.  و بهبودیش بهره وری افزا

  

 دارویی و شیمیایی

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی، خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار، و صدمات ناشی از لغزش و افتادن از مسائل 

است. تولیدکنندگان همچنین با یک محیط مقررات سختگیرانه با الزامات اداری گسترده  سازیایمنی شایع کارگران داروبهداشتی و 

با سایر سیستم های مدیریت کیفیت ادغام می شود و باعث کاهش خط  Annex SLبا ترکیب ساختار  ISO 45001روبرو هستند. 

مشی دخیل در سازگاری و مدیریت سازمان ریسک در سراسر جهان می شود. در نهایت ، وقتی سازمان ها سالمت و ایمنی را جزء 

 سایر اهداف کیفی می دانند، ایجاد یک عملیات مؤثرتر از ابتدا آسان تر می شود. 

 برای اطمینان از سالمت شغلی بهره مند شوند عبارتند از:   ISO 45001که می توانند از گواهینامه سایر صنایع 

  پردازش غذا و نوشیدنی 

  خدمات عمومی و خدمات مخابراتی 

 .تولید خودرو و غیره  

  

   ISO 45001شروع کار با 

ولین قدم را برای تماس با طاها مدیران ، برای درخواست وجود ندارد. ا ISO 45001زمان بهتری برای شروع فرآیند صدور گواهینامه 

 قیمت امروز بردارید. 

  

ISO 45001  چیست؟ 

ISO 45001 (سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)  یک استاندارد ایمنی در محل کار است. این استاندارد جایگزین ،

را  ISO 45001هستند، باید OHSAS  18001شده است. در حال حاضر مشتریانی که دارای گواهینامه OHSAS  18001استاندارد، 

 . دریافت کنند

  

 سابقه و هدف: استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت 
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ق این مرگ ها میلیون نفر بر اثر فعالیت های محل کار جان خود را از دست دادند. اکثریت قریب به اتفا 2.34تقریبا  2013در سال 

به دلیل آسیب های ناشی از مسائل مربوط به بهداشت محیط کار بوده است. نمونه هایی از این خطرات  (میلیون نفر 2حدود )

 بهداشتی و ایمنی عبارتند از: 

 مواد شیمیایی سمی، رنگها و حاللها  •

 استفاده از تجهیزات کار بدون آموزش مناسب  •

 صدمات ناشی از لغزش و افتادن  •

 تکنیک های غلط بلند کردن و جابجایی  •

 دمای شدید محیط کار  •

  

  
  

توجه داشته باشید که تأثیر غیر مستقیم بسیار ملموس تر است. صدمات محل کار اغلب منجر به کاهش روحیه و گردش کارکنان، 

کاهش بهره وری و مشکل در رعایت مقررات می شود. سازمان هایی که تعداد زیادی از آسیب های محیط کار و نگرانی های مربوط 

دست آوردن سهم بازار رو به رشد مصرف کنندگان، نگران شهرت کلی یک سازمان و نه فقط به سالمتی دارند ممکن است برای به 
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کیفیت محصول آنها باشند. یک استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت در تالش است تا بهره وری و رفاه کلی سازمان را از طریق رفع 

 نگرانی هایی که می تواند منجر به نتایج منفی شود، بهبود بخشد. 

  

 چرا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را پیاده سازی کنیم؟ 

 OHSASه ممکن است از برخی مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مطلع باشید. اگر سازمان شما دارای گواهینام

اول مزایای پیاده سازی سیستم است ، احتماالً تجربه دست   14001ISO و  9001ISO دماننایزو  ییا سایر گواهینامه ها 18001

 مدیریت را دارید. 

 مزایایی که سازمانها می توانند با پیاده سازی یک سیستم مدیریتی به دست آورند عبارتند از: 

 مطابقت با مقررات و سایر الزامات انطباق  •

 بهبود عملکرد به صورت ساختارمند  •

 ت ها پیاده سازی سیستمی برای مدیریت سیستماتیک خطرات و فرص •

 تالش برای بهبود تغییرات فرهنگی  •

 در مورد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی، مزایای دیگری نیز وجود دارد. این موارد شامل:  

 اثبات تعهد به بهداشت و ایمنی شغلی کارگران  •

 محافظت و ایمنی از کارکنان و پیمانکاران   •

 امکان کاهش حق بیمه کارگران  •

 افزایش بهره وری از طریق کاهش آسیب ها و سالمت محیط کار  •

 حتی فراتر می رود.  ISO 45001بر دانش و مشارکت کارکنان تأکید دارند،  ISOاگرچه بسیاری از استانداردهای مدیریت 

، به "رهبری"و  "سازمان زمینه"تمرکز بر مشارکت کارکنان الزامی خواهد بود. برخی از بندهای مندرج در استاندارد جدید، مانند 

 طور خاص به نقش کارکنان در توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار مدیریت و کارکنان ارشد می پردازد. 

  

 OHSAS  18001استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی قبلی 

منتشر  1999نداردها برای اولین بار در سال از رایج ترین استانداردهای بهداشت و ایمنی بودند. این استا OHSAS  18001سری 

  است: OHSAS  18002و  OHSAS  18001شد. این سری شامل 
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  .: الزامات مربوط به یک برنامه بهداشت حرفه ای و ایمنی محل کار را مشخص می کندOHSAS 18001 استاندارد •

 ارائه می دهد  18001: توصیه هایی را برای اجرای الزامات موجود در OHSAS 18002استاندراد  •

 ،2007اولین استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار بود که به طور گسترده پذیرفته شد. در سال  OHSAS 18000سری 

OHSAS 18001 ت تجدید نظر شد. این امر بیشتر با الزاما ی ایزوبرای مطابقت بهتر با استانداردهاISO 9001 و ISO 14001  مطابقت

 دارد. 

ISO 45001 از چارچوب استانداردهای اخیراً اصالح شده (Annex SL)  برای مطابقت الزاماتOHS  با سایر استانداردهای بین المللی

 استفاده می کند. 

  

  ISO 45001استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی جدید 

ان می دهد سیستم های مدیریت ایمنی به گونه ای طراحی شده است که به سازمان ها امک ISO 45001استاندارد بین المللی جدید 

به جای تمرکز بر اطمینان از اتخاذ یک  ISO 45001و بهداشت شغلی را به طور موثرتری در محل کار خود تنظیم کنند. الزامات 

روش خاص، فرآیند محور است. این استاندارد به سازمان ها امکان می دهد برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را توسعه دهند 

 که خطرات خاص محل کار آنها را برطرف کند. 

نجاری خود استفاده می کند. این بدان معناست که به عنوان مراجع ه  14001:2015ISOو  9001:2015ISOز استاندارد جدید ا

الزامات این استاندارد با الزامات دو استاندارد دیگر هماهنگ می شود و ادغام در یک سیستم مدیریتی موجود به دلیل چارچوب 

 بسیار ساده تر می شود.  (SL پیوست (مشترک 

 تغییرات عمده ای را مشاهده کنید.  ISO 45001نگام انتقال به هستید، بعید است ه OHSAS 18001اگر از قبل دارای گواهینامه 

 برخی از تفاوت هایی که مشاهده خواهید کرد عبارتند از: 

 تأکید بیشتر بر مشارکت نیروی کار  .1

، تأکید اولیه بر افراد در نیروی کار است. این امرشامل اطمینان از آگاهی کارکنان در مورد ایمنی شغلی و OHSAS 18001در 

 ISO 45001تمرکز بر مشارکت و دانش کارکنان در  این تمرکز را تقویت می کند. ISO 45001مشارکت فعال در این فرایند است. 

ستم های ایمنی و بهداشت شغلی هنگامی که افراد در سراسر سازمان مشغول به یافت می شود. این فرآیند به این دلیل است که سی

 هر دو به طور خاص بر این الزامات تمرکز می کنند.  8و  4کار هستند ، بسیار مؤثر هستند. بندهای 

 OHSAS 18001با  ISO 45001ایجاد می شود. با این حال، ساختار  (عملیات) 8و بند  (زمینه سازمان) 4اکثر الزامات جدید در بند 

 تفاوت چشمگیری دارد. 
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 تمرکز گسترده بر برنامه های بهداشت و ایمنی  .2

مشاهده خواهید کرد تمرکز بر مزایای سیستم مدیریت ایمنی و  ISO 45001و  OHSAS 18001تفاوت قابل توجه دیگری که بین 

 حوادث بهداشتی و ایمنی تمرکز داشت.  در درجه اول بر کاهش تأثیرات منفی OHSAS 18001سالمت کارگران است. 

بر ارزیابی تأثیر مثبت برنامه های بهداشت و ایمنی کارگران تمرکز می کند. این مزایا ممکن است شامل   ISO 45001 از سوی دیگر،

 موارد زیر باشد: 

  کاهش حق بیمه 

  بهبود بهره وری محل کار 

  روحیه بهتر در محل کار 

 سط مشتریشخیص مسئولیت اجتماعی توت  

ISO 45001  بر مدیریت ریسک تمرکز دارد، اما همچنین بر نقشی که مدیریت ایمنی و بهداشت می تواند در ایجاد تغییرات مثبت

فرهنگی در یک سازمان داشته باشد، تمرکز می کند. این تأکید از طریق افزایش تعداد الزامات برای مشارکت کارکنان نشان داده می 

 مینه سازمانی، از جمله ذینفعان، تأثیرات خارجی و الزامات نظارتی نشان داده می شود. شود. همچنین با تمرکز اضافه بر درک ز

 کاهش تمرکز بر رویه های استاندارد شده  .3

 کمتر شده است.  OHSAS  18001نسبت به ISO 45001بسیاری از سازمانها متوجه خواهند شد که الزامات صدور گواهینامه 

به طور خاص با انعطاف پذیری در نظر گرفته شده است، اما  (عملیات ) 8و  (رهبری) 7،  (مه ریزیبرنا) 6الزامات موجود در بندهای 

 بر اساس ریسک و فرصت است. 

ISO 45001  همچنان از سازمانها می خواهد که روشهای ایمنی و بهداشت را به صورت ساختارمند پیاده سازی و ثبت کنند. با این

 حال، الزامات خاصی برای اجرای این رویه ها در استاندارد وجود نخواهد داشت. 

  

 این تغییر به دو دلیل انجام شده است: 

  ایمنی و بهداشت برای نیازها و خطرات خاص مشاغل مورد نظر اعمال می اطمینان حاصل کنید که برنامه های مدیریت

 شود. 

  کمک به ادغام برنامه های مدیریت سالمت و ایمنی در فرهنگ سازمان با اطمینان از اینکه برنامه ها به جای تحمیل خارجی

 به تصویب داخلی رسیده اند. 
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به برنامه های ایمنی محل کار نیز اجازه می دهد تا متفاوت باشند.  ISO 45001از آنجا که نیازهای ایمنی در صنعت متفاوت است، 

به عنوان مثال، خطرات شغلی در صنعت ساختمان بسیار متفاوت از خطرات صنعت داروسازی است. بنابراین، هر دو سازمان ممکن 

جدید باید سازمانها را در طراحی برنامه  است برنامه های متفاوتی را برای کاهش خطر خود دنبال کنند. انعطاف پذیری استاندارد

 های ایمنی و بهداشتی که خطرات محل کار خاص آنها را برطرف می کند، تسهیل کند. 

  

 برای چه کسانی صدق می کند؟  45001 ایزو

توانند این سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت در هر نوع مشاغل با کارکنان اعمال می شود. سازمان های بزرگ و کوچک می 

گواهینامه ها را دریافت کنند. الزامات یک برنامه بهداشت و ایمنی شغلی را می توان به راحتی متناسب با نیازهای مشاغل در طیف 

 Annexبرای کاربرد در مشاغل بزرگ و کوچک طراحی شده است. استفاده از قالب  ISO 45001 گسترده ای از صنایع تنظیم کرد.

L انداردهای جدید را برای سازمان هایی با اندازه های مختلف و در انواع مختلف صنایع آسان می سازد. جدید، پذیرش است 

را در نظر بگیرید. این استاندارد  ISO 45001است، باید به طور جدی مدرک  OHSAS  18001اگر سازمان شما قبالً دارای گواهینامه 

 منتقل شود. ISO 45001 هبراین گواهینامه قبلی شما باید باست، بنا OHSAS  18000جایگزین سری استانداردهای
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 :  ISO 45001انتظارات از به روز رسانی 

 انتظار داشته باشید می تواند شامل موارد زیر باشد:  ISO 45001آنچه می توانید از به روز رسانی 

  ، مانند بسیاری از استانداردهای جدید بین المللیISO 45001  از قالبAnnex L  استفاده خواهد کرد. این بدان معناست

 ISOبرای سازمانهایی که دارای سایر گواهینامه های سیستم مدیریت  ISO 45001که چارچوب و بسیاری از محتوای 

 هستند ، آشنا خواهد بود. 

 Annex SL  یک چارچوب جدید برای سیستم های مدیریت است. این برنامه به منظور سهولت اجرای استانداردهای مدیریت

متعدد در یک سازمان طراحی شده است. اگرچه هر استاندارد دارای بندهای مخصوص خواهد بود، بسیاری از اصطالحات، 

 مراجع و بندهای کلی به اشتراک گذاشته می شوند. 

  پیوستSL ل یک چارچوب سطح باال ، پیوست های مورد نیاز ، برخی از زبان اصلی و اصطالحات رایج بوده و به عنوان شام

الگویی برای انواع استانداردهای سیستم مدیریت مختلف عمل می کند. استانداردهای فردی بندهای مربوط به رشته را نیز 

 اضافه می کند. 

  

برای رفع تعارض بین استانداردهای مختلف انجام شده است . برخی از این  Annex SLالزم به ذکر است که تغییر در چارچوب 

 درگیری ها عبارتند از: 

  تعارض در اصطالحات و تعاریف بین استانداردهای مختلف مدیریت 

  نیاز به تکرار فرآیندها به منظور حفظ گواهینامه های متعدد 

 یت الزامات ناسازگار بین استانداردهای مختلف مدیر 

  

 این تضادها را کاهش می دهد. هدف  Annex Lبا استفاده از ساختار یکسان و اصطالحات و تعاریف مشترک ، قالب 

این را تشخیص می دهد. به  ISOاستانداردهای مدیریت افزایش بهره وری است. تکثیر فرآیندها استفاده ناکارآمد از منابع است و 

 معرفی شد.  Annex Lهمین دلیل 

 

 Annex L  شامل چه مواردی می شود؟ 

 پیروی می کند. این همان ساختاری است که ممکن است در   Annex Lاز قالب جدید ISO 45001مانند اکثر استانداردها، 
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  دیده باشید.  ISO 27001:2013و ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015  اصالحات اخیر

اعمال می شود. برای اطمینان از این که استانداردها  ایزو بسیاری از استانداردهای جدیداین قالب یک ساختار سطح باال است که برای 

از اصطالحات و تعاریف یکسانی برخوردار هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد. با متداول شدن ساختار جدید ، انتظار می رود 

 از استانداردها را شامل شود. درصد از الزامات بسیاری  40تا  Lاستانداردها و اصطالحات ضمیمه 

  

 کمک می کند تا:   Lپیوست 

  استانداردسازی شرایط و ضوابط بین استانداردهای مختلفISO  

  کاهش سردرگمی بین الزامات و تعاریف در استانداردهای مختلفISO  

  نیاز به فرآیندهای تکراری برای حفظ گواهینامه های مختلفISO  را کاهش دهید 

  بروکراسی را کاهش دهید 

  فرآیندهای مدیریت مورد نیاز برای صدور گواهینامهISO  را کارآمدتر کنید 

  

فقط برای استانداردهای بین المللی و مشخصات فنی در آینده استفاده می شود. با گذشت زمان، استانداردهای  Annex Lساختار 

 یجاد می کند. بین المللی ظاهر مشترک و مجموعه ای از الزامات را ا

آشنا خواهید  Annex Lاست ، با چارچوب  ISO 14001:2015یا  ISO 9001:2015اگر سازمان شما در حال حاضر دارای گواهینامه 

 عنصر است:  10شامل  Annex Lشد. فرمت 

  محدوده 

  مراجع هنجاری 

  اصطالحات و تعاریف 

  زمینه سازمان 

  رهبری 

  برنامه ریزی 

  پشتیبانی 

  عمل 

  سنجش عملکرد 

  بهبود 
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 در زیر به تفصیل هر یک از این موارد را توضیح می دهیم. 

  
  

 معرفی 

سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای اغلب توسط رهبران کسب و کار مدرن به عنوان سیستم هایی در نظر گرفته می شوند که 

لی فراهم می کند.سیستم پس از دستیابی به پتانسیل کامل خود، اسبابی را برای رعایت قوانین نظارتی و رعایت بهداشت و ایمنی شغ

مزایای مالی، اقتصادی و اعتباری و همچنین مزایای آشکار بهداشت و ایمنی شغلی را فراهم می کند . این فرآیند، چه به تنهایی و 

، بندهای استاندارد (محیط زیست) ISO 14001یا  (کیفیت) ISO 9001چه در یک سیستم یکپارچه باسیستم مدیریت دیگری مانند 

ISO 45001:2018  .راهنمایی و دستورالعمل هایی در مورد چگونگی مدیریت یک سازمان ارائه می شود 

تمامی این فرآیندها باعث  کاهش خطرات بهداشت و شغلی افراد می شود. درک نحوه استفاده هوشمندانه از استاندارد می تواند 

 OH&Sسازمان در هر اندازه ای به ارمغان می آورد. این راهنما برای کمک به کارکنان در ایجاد و نگهداری مزایای بسیاری را برای یک 

 طراحی شده است. 
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در سیستم مدیریت هر سازمان، هر بند به یک صورت توضیح داده می شود. این یعنی الزامات و دستوراعمل ها را میتوان بر اساس 

 برای هر سازمانی بومی سازی کرد تا بهترین بازخورد را از آن دریافت کرد.  ISO 45001الزامات 

  

 رویکرد فرآیند  : 1بند 

 اصطالحات و تعاریف: 1-1بند 

 فرآیند: 1-1-1بند 

این امر را می توان به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و اقداماتی که می تواند به طور مداوم تکرار شود تعریف کرد.یک تبدیل از یک 

 سری ورودی به یک خروجی تعریف شده ایجاد می کند. 

 

 رویکرد فرآیندی :1-1-2بند 

از یک ترکیب از توالی ها و فعل و انفعاالت برای  سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی، مشابه سایر سیستم های مدیریتی،

تولید خروجی مورد نظر استفاده میشود. زمانی که تمام فعالیت ها و اقدامات مدیریت می شوند، همراه با رصد باقی مسائل 

 و نتیجه نهایی، این روش شناخته شده میشود. 

حبان فرایند را مشخص می کند. بنابراین، زمانی که یک رویکرد فرایندی به جای ارائه مسئولیت های کلی ، مسئولیت صا 

است، سیستمی را داراست که با در نظر گرفتن تمامی متغیرها، یک سیستم فعال و سیال  OH&Sشرکت دارای مدیریت 

 محسوب می شود. 

 توجه داشته باشید که اثرات بر اهداف یک رویکرد فرآیندی در نظر گرفته می شود. 

  

 دی هاورو: 1-1-3بند 

اینها مجموعه ای از عناصر هستند که ممکن است برای تغذیه یک فرایند مورد نیاز باشد، برای مثال منابع، مواد اولیه و 

 ماشین آالت 

 خروجی ها: 1-1-4بند 

روجی اینها نتایج یک فرایند هستند، چه خروجی های مطلوب و چه نامطلوب، مانند اتالف یا آلودگی. الزم به ذکر است که یک خ

 همیشه یک عنصر نهایی نیست، بلکه ممکن است فقط ورودی به فرآیند بعدی در یک زنجیره باشد. 
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 تأثیر رویکرد فرآیند : 2بند 

سیستم مدیریت ایمنی  45001ایزو است. استاندارد ایزو  استفاده از رویکرد فرآیند بخش مهمی از انطباق و صدور گواهینامه بر اساس

 و بهداشت شغلی است، اما سالمت و ایمنی شغلی یا منافع مالی را تضمین نمی کند. 

با این حال، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر فرآیند ابزار مفیدی است که پیوستگی را از طریق عملیات فراهم می 

داف و اقدامات و در نتیجه کاهش آثار منفی بر سالمت شغلی و ایمنی می گذارد کند و پیوندی بین سیاست ها، الزامات، عملکرد، اه

 . بنابراین، رویکرد فرآیند، به موثرترین روش مدیریت و کاهش هزینه ها تبدیل می شود. 

 ی کند. خطرات و حوادث مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی، با توجه به اینکه امکان دید تحلیلی و سیستمی بیشتری را فراهم م

 تعامالت فرآیند و اثرات آنها، به جای تمرکز بر مشکالت محلی بیشتر که در فرآیند بوجود می آیند. 

 .توسط سیستمی که توسعه یافته است OH&Sمدیریت سیستم مدیریت 

به دنبال پیاده سازی و با درک کامل رابطه فرآیندهای متقابل و اثرات آنها، منافع کوتاه مدت و بلند مدت بیشتری برای سازمانی که 

 است، خواهد داشت.  ISO 45001:2018حفظ 

  

  Plan-Do-Check-Act : چرخه3بند 

 می باشد که برای عملکرد بهداشت و ایمنی شغلی حیاتی است.  "برنامه ریزی، انجام، بررسی، بازخورد"مخفف (  PDCA)چرخه 

از نظر دستیابی به اهداف تعیین شده و پیشرفت متداوم می باشد و می توان  ISO 45001:2018 سیستم مدیریت طبق استاندارد

 آن را به شرح زیر توصیف کرد: 

تعیین اهداف و فرایندهایی که ممکن است به آنها برسد ، مطابق با سیاست ایمنی و بهداشت شغلی که توسط  برنامه:

 سازمان تعیین شده است. 

 ی شده اجرای فرآیندهای برنامه ریز انجام:
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نظارت و اندازه گیری نتایج در مقابل سیاست ایمنی و بهداشت شغلی، از جمله کلیه تعهدات، اهداف و معیارها و  بررسی:

 گزارش آنها 

نامیده می شود، این مرحله جایی است که یک فرآیند بهبود می یابد. سوابق مراحل  "تنظیم"این مرحله همچنین برخورد: 

به شناسایی مشکالت مربوط به فرآیند کمک می کند. این مسائل ممکن است شامل مشکالت، عدم  "بررسی"انجام  و 

انطباق ها، فرصت های بهبود، ناکارآمدی ها و سایر مسائلی باشد که به نتایجی می رسد که ظاهراً کمتر از حد مطلوب 

 هستند. 

  هم اجباری و هم بسیار سودمند است. استاندارد  در سیستم های مختلف مدیریت کسب و کار،  استفاده از آن در داخل

ISO 45001:2018، به گونه ای نوشته شده است که بخش های استاندارد ISO 45001:2018 به راحتی در این چرخهPDCA  قرار

 می گیرند. 

  

  
 

 زمینه سازمان : 4بند 
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 درک سازمان و زمینه آن : 4-1بند 

وجود دارد و از سازمان می خواهد که تمام مسائل داخلی و خارجی را که ممکن  ISOاین بند در همه استانداردهای سیستم مدیریت 

باشد ، تعیین کند. این فرآیند شامل تمام عناصری است که میتوانند بر  OH&Sاست مربوط به دستیابی به اهداف سیستم مدیریت 

 أثیر بگذارند . این اهداف و نتایج در آینده ت

  

 درک نیازها و انتظارات افراد عالقه مند : 4-2بند 

چه کسانی هستند،  OH&Sاین استاندارد اکنون سازمان را ملزم میکند تا ارزیابی کند که طرفهای ذینفع از نظر سیستم مدیریت 

 انطباق تبدیل می شوند.  نیازها و انتظارات آنها چیست و در نتیجه، آیا وجود آنها الزامیست و یا به تعهدات

  

  OH&Sتعیین محدوده سیستم مدیریت : 4-3بند 

اکنون باید کامالً بررسی و با توجه به اشخاص ذی نفع فوق الذکر و نیازهای آنها ، و همچنین  OH&Sمحدوده سیستم مدیریت 

و محدودیت های فیزیکی ، و کلیه  OH&Sتعهدات مربوط به رعایت آنها ، مشخص شود. بنابراین عملکرد سیستم مدیریت 

محصوالت ، خدمات و فعالیتها ، از جمله توانایی سازمان برای اعمال کنترل بر عوامل خارجی ، با نتایج کلی تعریف در 

 و اطالعات مستند، گنجانده شده و به صورت انتقادی حفظ می شود.   OH&Sسیستم مدیریت 

  

 شغلی سازمان   بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت: 4-4بند 

باید برای دستیابی به نتایج مطلوب با استفاده  OH&Sاستاندارد نشان می دهد که یک سیستم مدیریت  OH&Sسیستم مدیریت 

 از فرآیندهای متقابل برای بهبود مستمر ایجاد شود. هدف نهایی بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان است. 

 

 رهبری  :5 بند

نامیده می  "مدیریت"، در این بند،  معموالً به عنوان Annex SLقبل از پذیرش فرمت   45001ISOت که استاندارد الزم به ذکر اس

 شد. عبارت جدید برای منعکس کردن نقشی که انواع مختلف رهبری در اتخاذ یک سیستم مدیریت ایفا می کنند، اتخاذ شد. 
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این بند بر مشارکت بیشتر مدیریت ارشد و کارمندان تاکید دارد. در نتیجه، انتظار می رود که مدیریت ارشد بیشتر درگیر رویه های 

 بررسی باشد. از اینرو آگاهی و مشارکت بیشتر کارکنان نیز انتظار می رود. 

ظر برنامه های بهداشت و ایمنی شد. آنها همچنین خواستار توضیح در مورد نتایج مورد ن ISO 45001نظرات در مورد پیش نویس 

بر روشن کردن نقش رهبری عالی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت تمرکز کردند. انتظار می رود این بند قبل از انتشار استاندارد 

 نهایی مورد بازنگری قرار گیرد. 

 .دارد ISO 45001اضافی مخصوص یافت می شود و یک زیر بند  SLدارای سه بند فرعی است که در ضمیمه 

  

 رهبری و تعهد : 5-1بند 

می باشد  OHSAS 18001در  4.4.6و  4.4.3، 4.4.1رهبری و تعهد بعنوان بند اول این بخش معرفی می شود.این بند مشابه بندهای 

 .ران وجود داردو بیانگر این است که در حین توسعه برنامه های ایمنی و بهداشت، تاکید بیشتری بر تعامل با کارگ

  

 سیاست  :5-2بند 

 سازمان ها موظفند به ارتباط و مشارکت کارگران توجه بیشتری داشته باشند.  •

 سازمان ها باید سلسله مراتب کنترل ها را در مورد خطرات ایمنی و سالمت اعمال کنند.  •

 سازمان ها باید متعهد به رعایت الزامات قانونی برنامه های بهداشت و ایمنی باشند.  •

  

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

 است.  OHSAS 18001در  4.4.1این بخش مشابه بند 

  

 مشارکت و مشاوره : 5-4بند 
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اضافه شده است.همچنین بر نیاز به مشارکت   ISO 45001یافت نمی شود. به طور خاص به  Annex SLاین بند در قالب استاندارد 

با کارگران در حین توسعه برنامه های بهداشت و ایمنی تأکید می کند. الزم به ذکر است که نقش های غیر مدیریتی را برای مشارکت 

 در الزامات ایمنی و بهداشت تشویق می کند. 

  

 زی : برنامه ری6 بند

بیان کرده است. مانند بسیاری از استانداردهای  4مستقیماً به خطرات و فرصت هایی می پردازد که سازمان در بند  "برنامه ریزی"بند 

 مدیریت جدید و تجدید نظر شده، این بند بر تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک تأکید دارد. 

 18001تفاوت های عمده ای را مشاهده خواهند کرد.  OHSAS 18001این منطقه ای است که سازمان های دارای گواهینامه 

OHSAS  .بر پیشگیری تاکید دارد و اقدامات اصالحی در صورت لزوم انجام می شودISO 45001  .بر رویکرد فعال تر تاکید دارد

د و چه کسی اقدامات پیشگیرانه سازمان ها باید انتظار داشته باشند که خطرات عمده را شناسایی کنند، چه زمانی ممکن است رخ دهن

 را انجام خواهد داد. 

منتشر شد، اکثر نظرات در این بخش به تناقضات زبانی پرداختند. انتظار میرود  ISO 45001هنگامی که پیش نویس استاندارد 

 ارائه دهد.  "حادثه"و  "خطر"بازبینیها، شفافسازی بیشتری از معنای عباراتی مانند 

  

 دارای دو زیر بند است:  6بند 

 اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت ها : 6-1بند 

است.الزامات قانونی و مقرراتی برای برنامه های ایمنی و بهداشت  OHSAS  18001در 4.3.3و  4.3.2، 4.3.1این بخش مشابه بندهای 

باید در این بخش مشخص شود. همچنین سازمان باید اثربخشی اقدامات انجام شده برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها را در 

 نظر بگیرد. 
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 اهداف سیستم مدیریت و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها : 6-2بند

 و برنامه ها باید مستند باشد  اهداف 

سازمان باید برنامه ای برای دستیابی به اهداف مستند تدوین کند که شامل افراد مسئول، جدول زمانی اجرا و نحوه سنجش پیشرفت 

 و موفقیت باشد.این سازمان مسئول بررسی اهداف ایمنی و بهداشتی است. 

  

 : پشتیبانی 7بند 

نی یا منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت می پردازد. در بسیاری از موارد، بند این بخش مستقیماً به پشتیبا

که سازمان قباًل ( 6بند )، و برنامه های بهداشتی و ایمنی (5بند )، الزامات تعهد (4بند (به طور مستقیم به ریسک ها و فرصت ها  7

در  7یافت می شود. الزامات بند  OHSAS  18001زامات مشابه مواردی است که تحتترسیم کرده است، می پردازد. اکثر این ال

یافت می شود. بسیاری از الزامات اسناد در این بخش یافت می شوند. در پیش  OHSAS  18001در 4.5و  4.4درجه اول در بند 

 می باشد : نویس این بخش نظرات مختلفی در مورد آن ارائه شده است. سواالت شامل موارد زیر 

 درخواست هایی برای توضیح در مورد الزامات شایستگی  •

 مستندات  •
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 آگاهی و ارتباطات   •

 انتظار می رود برای روشن شدن این سواالت، بازنگری های عمده ای در استاندارد منتشر شده مشاهده شود. 

 این عنصر دارای پنج زیر بند است. 

 

 منابع : 7-1بند 

 سازمان باید منابع مورد نیاز برای طرح ایمنی و بهداشت را تعیین کند.سازمان مسئول تعیین نحوه تامین این منابع است. 

  

 شایستگی : 7-2بند 

سازمان باید شایستگی را ارزیابی کرده و اقدامات الزم برای توسعه آن را تعیین کند. اقدامات انجام شده برای ارزیابی و توسعه 

دیگر مورد نیاز نیستند. با این حال، سازمان باید  OHSAS 18001باید بازنگری شود.رویه ها و مستندات خاص مورد نیاز  شایستگی

 برنامه ای برای مستندسازی شایستگی ها و ارزیابی ها داشته باشد. 

  

 آگاهی : 7-3بند 

کارگران باید از هر عنصری  خطرات و آسیب ها ایجاد کند. سازمان باید برنامه ای برای آگاه کردن کارگران در مورد ایمنی محل کار،

در طرح بهداشت و ایمنی که ملزم به انجام آن هستند مطلع شوند. سازمان باید طرحی را برای آگاه کردن کارگران از نتایج تحقیقات 

 مربوط به بهداشت و ایمنی تهیه کند. 

  

 ارتباطات : 7-4بند 

است. سازمان یک الزام اضافی برای اطمینان از دریافت ارتباط و تعیین  OHSAS  18001در 4.4.3.2و  4.4.3این بند مشابه بند 

 18001اینکه آیا این ارتباطات مؤثر بوده است، دارد. اطالعات مستند در این بخش جایگزین برخی از الزامات رویه ای موجود در 

OHSAS  .می شود 
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 اطالعات مستند : 7-5بند 

ندارد.سازمان ها ممکن است هر گونه رویه یا مستندات مربوطه  OHSAS  18001الزامات رویه ای یا اسنادی مشابه دیگر نیازی به

 حفظ کنند.اطالعات مستند نیاز به کنترل های مناسب دارد.  OHSAS  18001را از

  

 : عملیات 8بند 

فقط شامل یک زیرمجموعه الزامی است. با این حال، اکثر الزامات برای سیستم مدیریت در این بخش  8، بند SLدر قالب ضمیمه 

 تغییر میکنند متوجه میشوند که این بخش شامل بیشتر الزامات جدید است.  OHSAS  18001یافت می شود. سازمانهایی که از

تعدادی از نظرات با اشاره به این عنصر در پیش نویس استاندارد ارائه شده است. در نتیجه، انتظار می رود این بند قبل از انتشار 

استاندارد نهایی مورد بازنگری های اساسی قرار گیرد. نظرات شامل درخواست هایی برای توضیح بیشتر در مورد نقش سلسله مراتب 

ریت تغییرات بود. سؤاالت دیگر شامل الزامات برنامه های ایمنی و بهداشت است که برای پیمانکاران و کنترل ها و همچنین مدی

 تأمین کنندگان اعمال می شود، و اینکه برنامه بهداشت و ایمنی چه نوع مکان هایی را باید در نظر بگیرد. 

 است.  ISO 45001این بخش دارای هفت بند است. شش مورد از این بندها منحصر به 

  

 برنامه ریزی و کنترل عملیاتی : 8-1-1بند

 ،این بند مستلزم توسعه کنترل های ریسک در ارتباط با سایر کنترل های عملیاتی است.  OHSAS 18001در  4.4.6مطابق با بخش 

  

 سلسله مراتب کنترل ها : 8-1-2بند 

 ت تجاری مشخص کند. سازمان موظف است سلسله مراتب کنترل ها را در عملیا نیاز جدید:

 سلسله مراتب کنترل های اتخاذ شده توسط سازمان مستلزم در نظر گرفتن مدیریت ریسک است. 
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 مدیریت تغییر : 8-2بند 

 نیاز جدید برای رسیدگی به تغییرات ایجاد شده در عملیات  •

  الزامات تغییرات ایجاد شده و همچنین منابع تغییرات را مشخص می کند. •

 

 برون سپاری : 8-3بند 

 نیاز جدید به برنامه ریزی عملیاتی، کنترل ها و تغییرات مربوط به کارهای برون سپاری می پردازد. 

  

 تدارکات : 8-4بند 

 نیاز جدید به نیازهای برنامه بهداشت و ایمنی در رابطه با تهیه مواد می پردازد. 

  

 پیمانکاران : 8-5بند 

 نیاز جدید ،کنترل فعالیت های پیمانکاران را ایجاد می کند. 

 این الزام همچنین مستلزم ایجاد الزامات ارتباطی برای پیمانکاران و کارگران شرکت میزبان می باشد. 

  

 آمادگی و واکنش اضطراری : 8-6بند 

تراز می شود. الزامات آمادگی و واکنش اضطراری را برای گنجاندن یک طرح ارتباطی گسترش می  OHSAS 18001در  4.4.7با 

 دهد. 
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 : ارزیابی عملکرد 9بند 

این بند به نیاز نظارت و ارزیابی برنامه ایمنی و بهداشت سازمان می پردازد. سازمان باید انتظار داشته باشد که مشخص کند کدام 

ندازه گیری، تجزیه و تحلیل یا ارزیابی شوند. فرآیند و الزامات نظارت، اندازه گیری و ارزیابی باید با در نظر گرفتن عناصر باید پایش، ا

 نیازهای سازمان توسعه یابد. یک حسابرسی داخلی برای اطمینان از اثربخشی و همچنین انطباق با استاندارد مورد نیاز الزم است. 

 وجود دارد.  OHSAS 18001 4.6و  4.5در بندهای  9ابی عملکرد موجود در بند اکثر الزامات عمومی برای ارزی

به طور  9.2.2و  9.1.2وجود دارد. بندهای  Annex SLدر این عنصر پنج زیر بند وجود دارد. سه مورد از آنها در تمام استانداردهای 

 اضافه شده است.  ISO 45001خاص برای 

 زیه و تحلیل و ارزیابی نظارت، اندازه گیری، تج: 9-1بند 

 الزامات برای تعیین آنچه که اکنون باید نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل یا ارزیابی شود شامل نیاز به مستندسازی معیارها است. 
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 سازمان موظف است اطالعات را مستند کند .  •

  می شود. OHSAS 18001الزامی که جایگزین الزامات رویه ای  •

  

 ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات : 9-1-2بند 

است . در نظر داشته باشید که برنامه ریزی  ISO 45001الزامات رویه ای با الزام به مستندسازی اطالعات جایگزین شده مخصوص 

 ارزشیابی باید شامل دفعات ارزیابی باشد. 

  

 اهداف حسابرسی داخلی : 9-2بند 

با الزام به مستندسازی اطالعات  OHSAS 18001مطابقت دارد.الزامات رویه ای در  OHSAS 18001در  4.5.5این بخش با بند 

 جایگزین شده است. 

  

 فرآیند حسابرسی داخلی : 9-2-2بند 

مطابقت دارد.الزامات فرآیند حسابرسی داخلی شامل برقراری ارتباط با کارگران  OHSAS 18001در  4.5.5این بخش با بند 

مان موظف است اطالعات مستند را حفظ کند.یک الزام جدید برای رسیدگی به عدم انطباق های یافت شده در طول فرآیند است.ساز

 حسابرسی اضافه شده است. 

  

 بررسی مدیریت : 9-3بند 

مطابقت دارد.مدیریت موظف است سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را برای اثربخشی بررسی  OHSAS 18001در  4.6این بند با بند 

 کند. همچنین تأکید بیشتری بر همسوسازی ارتباطات و بهبودها با خطرات و فرصتهایی که قب الالً ایجاد شده بود ، دارد. 

  

 : بهبود 10بند 
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 پردازد.  این بخش به برنامه های سازمان برای اقدامات اصالحی می

تحت بازنگری های متوسط باشد. نظرات در مورد پیش نویس استاندارد بر شفاف سازی تعریف  ISO 45001،  10 انتظار می رود بند

 4.2و  4.1حوادث ایمنی و بهداشتی، بررسی حوادث و بهبود مستمر متمرکز بود.چهار زیرمجموعه در این عنصر وجود دارد. بندهای 

به طور خاص برای رسیدگی به نیازهای برنامه مدیریت ایمنی و  4.2.2و  4.2.1هستند. بندهای  Annex SLهر دو بخشی از فرمت 

 بهداشت اضافه شده است. 

 

 عدم انطباق و اقدام اصالحی : 10-1بند 

رانه که در اکثر استانداردها وجود هماهنگ است.زبان اقدام پیشگی OHSAS 18001 4.5.3.2و  4.5.3.1، 4.5.3این بخش با بندهای 

دارد، کاهش یافته است. این به این دلیل است که اقدامات پیشگیرانه برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ذاتی در نظر 

اصلی  گرفته می شود. از اینرو سازمان موظف است برای رفع موارد عدم انطباق اقدام مستقیم انجام دهد.همچنین سازمان باید علت

یک حادثه را بررسی کند و در اقدامات اصالحی به این علت بپردازد.در نهایت نیز سازمان ها را ملزم می کند که اثربخشی هر گونه 

 اقدام اصالحی انجام شده را مستندسازی و بررسی کنند. 

  

 بهبود مستمر : 10-2بند 

برای جلوگیری از رخدادها، حوادث و عدم انطباق ها به منظور  OHSبهبود مستمر مناسب بودن، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت 

 افزایش عملکرد. 

  

 اهداف بهبود مستمر : 10-2-1بند 

 برای تغییر فرهنگ مثبت و بهبود عملکرد. 
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 روند بهبود مستمر : 10-2-2بند 

 18001ز تفاده می کنند. حرکت جهشی اسازمان ها باید نشان دهند که از نتایج این فرآیند برای شناسایی فرصت های بهبود اس

OHSAS ه بISO 45001چه بخواهید گواهینامه ، ISO 45001 18001 را از ابتدا دریافت کنید، چه در حال حاضر گواهینامه 

OHSAS  .داشته باشید، روند صدور گواهینامه مشابه است. در اینجا چند نکته برای آسان کردن حرکت جهشی آورده شده است 

  

 دریافت کنید و آن را مطالعه کنید.  ISO 45001پی از استاندارد یک ک .1

داشته باشید یا نه. اگرچه استاندارد نهایی هنوز منتشر  OHSAS  18001این مرحله ضروری است، چه در حال حاضر گواهینامه

 18001نظر بگیرید که چگونه الزامات نشده است، ما تعدادی منابع را برای کمک به شما برای شروع ارائه می کنیم. این تحلیل را در 

OHSAS  بهISO 45001 ترسیم می شود. همچنین ممکن است بخواهید از جعبه ابزار استاندارد بهداشت و ایمنیISO 45001 

 طاها مدیران استفاده کنید. 
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یابی انطباق با اطالعات مربوط به الزامات قانونی و سایر الزامات برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی و نحوه ارز .2

 این الزامات را برای نشان دادن اثربخشی شناسایی کنید. 

را ندارند مناسب است. اگر قبالً گواهی مدیریت ایمنی  OHSAS 18001این فرایند برای سازمان هایی که در حال حاضر گواهینامه 

و بهداشت دارید، احتماالً این اطالعات قب الاًل شناسایی شده است. در غیر این صورت، اکنون زمان شناسایی هر گونه الزامات قانونی 

 . و دیگر مواردی است که ممکن است بر برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شما تأثیر بگذارد

  

 بررسی خطرات محل کار و ایجاد یک روش ارزیابی ریسک  .3

به طور مشابه، این مرحله در درجه اول برای سازمان هایی اعمال می شود که در حال حاضر گواهینامه سالمت و ایمنی ندارند. اگر 

 در حال حاضر گواهینامه دارید، اسناد خود را برای یافتن این ارزیابی ریسک بررسی کنید. 

  

 تجزیه و تحلیل شکاف را انجام دهید.  .4

هستند و همچنین کسانی که  OHSAS 18001انجام تجزیه و تحلیل شکاف به سازمان هایی که در حال حاضر دارای گواهینامه 

هستید، نباید  OHSAS 18001برای اولین بار به دنبال دریافت گواهی هستند کمک می کند. اگر در حال حاضر دارای گواهینامه 

اف های زیادی به جز تفاوت های برجسته بین این دو استاندارد وجود داشته باشد. تجزیه و تحلیل شکاف نیز باید شامل زمینه شک

هایی برای بهبود باشد. اگرچه این ایده خوبی است که از قبل آماده شوید، اما تا زمانی که استاندارد نهایی منتشر نشود، امکان 

 ود نخواهد داشت. وج ISO 45001درخواست برای 



 

  

27 

  
 

، به سایت طاها مدیران سر بزنید و از اطالعات مفید آن استفاده ISO 45001برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گواهینامه 

 نمائید. شما همچنین می توانید بصورت مستقیم با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

  

  

 


