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 شگفتار یپ

ISO در سراسر جهان است یمل  ون ی فدراس کیاستاندارد(   یالملل  نی)سازمان ب 

 است  یبه طور عاد یالملل  نیب  یاستانداردها هی (. کار تهISOعضو   یاستاندارد )بدنها  ی نهادها

 است که الف  ی شود. هر عضو عضو عالقه مند به موضوع ی انجام م زویا  یفن  یها تهی کم  قیطر از

 را دارد.  ته یشده است حق حضور در آن کم سیتأس یفن  تهیکم

 کنند   یشرکت م ز ی، ن ISO، در ارتباط با  یردولت ی غ ی دولت ریغ  ی، دولت یالملل  نیب  یها سازمان 

 دارد  کی نزد  ی( همکارIECالکترو )   یفن یالملل  نیب ون یس یاز طرف همه با کم زوی. اکار

 . یکیالکترون   یاستاندارد ساز مسائل

 tسند و  نیا ه یمورد استفاده در ته مراحل

 آن هستند   شتریب ی نگهدار یدر نظر گرفته شده برا لنگیش

 ی برا ازیمورد ن د ییمختلف تأ ی ارهای مع ژهی. به و 1، قسمت  ISO / IECداده شده در بخشنامه   شرح

 شده است  هی سند مطابق با آن ته نیذکر شود. ا د یبا ISOاز اسناد   ی مختلف انواع

مراجعه   www.iso.org/directives)به آدرس   2، قسمت  ISO / IEC  یدستورالعمل ها یال یر  شیرایو  نیقوان

 (.د یکن

 

 



 

 

 

 سند ممکن است موضوع آن باشد  نیاز عناصر ا   یاحتمال وجود دارد که برخ   نیبه ا توجه

 ات ی. جزئردی گ یهمه آنها را بر عهده نم  ای حقوق حق ثبت اختراع  یی شناسا ت یمسئول  زوی ت اختراع اثب حقوق 

 خواهد بود  ای شده باشد ، در مقدمه و /  ییسند شناسا ه یگونه حق ثبت اختراع که در طول ته هر

 (.د یمراجعه کن  www.iso.org/patentsشده )به   افتیثبت اختراع در یها  ه یاعالم  ISO  ستیل  در

 است  یسند اطالعات  نیمورد استفاده در ا ینام تجار هر

 کند  ینم  نیشود و چن یکاربران داده م   یراحت  یبرا ونی

 د یکن  د ییتأ

 و  ISOاصطالحات خاص   یداوطلبانه استانداردها ، معن  تیدر مورد ماه ح یتوض یبرا

 به  ISO  یبند ی در مورد پا یاطالعات  نیانطباق ، و همچن ی اب یمربوط به ارز  عبارات

 د یرا مشاهده کن  ری( موارد زTBTتجارت )  ی( در موانع فن WTO) یسازمان تجارت جهان اصول

URL: www.iso.org/iso/foreword.html . 

 

 مقدمه

 نه یزم0.1

 توانند   یافراد را دارد که م  ریکارگران و سا ی شغل یمن یبهداشت و ا  فهی سازمان وظ کی

 روان.  سالمت و آنها است  یاز جسم  تی شامل ارتقاء و حما ت یمسئول  ن یا ش یتهایفعال  ریتأث  تحت

 کند   تیامن  نیسازمان را قادر به تأم کیدر نظر گرفته شده است تا   OH&S تی ریمد  ستمیس کی  بیتصو 

 



 

 

 

  OHکند و به طور مداوم باعث بهبود  ی م یریجلوگ   یاز کار و سالمت یناش   یها بیکار سالم ، از آس  یمحل ها و

 شود  یم  Sو 

 .ییکارا

 OH&S  تیری مد  ستمیهدف از س  0.2

 و   OH&Sخطرات   ت یریمد  یبرا یفراهم کردن چارچوب  OH&S  تی ریمد  ستمیاز س هدف

 از آن است   یریجلوگ OH&S تی ریمد  ستم یمورد نظر س  ج یها. هدف و نتا فرصت

 جه، یو سالم در نت  منیا  یکارگران و فراهم آوردن مکانها یو سالمت  یکار  یها بیآس

مهم   اریسازمان بس  نیبا استفاده از ا OH&Sبردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات  نیسازمان از ب یبرا

 است 

 و محافظ مؤثر.  رانهیشگ یپ  اقدامات

 اقدامات انجام شود نیا  یوقت

 شوند  یتوسط سازمان استفاده م  ، OH&S  تیری مد  ستمی س قیاز طر آنها

 تواند مؤثرتر و کارآمدتر باشد   یم OH&S تی ر یمد  ستمیس کیرا بهبود بخشد.  OH&S عملکرد

 . OH&Sبهبود عملکرد   یپرداختن به فرصت ها یبرا ه ی انجام اقدامات اول  هنگام 

 مصور 

 سازد  یسازمان را قادر م کیسند   نیمطابق با ا OH&S تی ریمد  ستمیس کی  جادیا

تواند   ی م OH&S  تی ریمد  ستمیس کی را بهبود بخشد.  OH&Sکرده و عملکرد    تیریخود را مد  OH&S خطرات 

 کمک کند 

 



 

 

 الزامات خود   ریو سا ی تحقق الزامات قانون یسازمان برا کی

 ت یعوامل موفق 0.3

 آن است ی برا ی اتی و عمل کی استراتژ  میتصم کی  OH&S  تیر یمد  ستمیس  یاجرا

 ، تعهد و  یبه رهبر  OH&S  تیریمد   ستمیس تی . موفقسازمان

 سازمان.  یاز تمام سطوح و کارکردها  مشارکت

 آن  ییو توانا  ی، اثربخش OH&S  تیریمد  ستمیاز س   یو نگهدار  یاجرا

تواند شامل موارد   ی وابسته است ، که م  یاز عوامل اصل یدر نظر گرفته شده به تعداد جی به نتا یاب یدست  یبرا

 باشد: ریز

 ارشد ، تعهد ، تی ریمد  یالف( رهبر

 ؛ییها و پاسخگو تیمسئول 

 کند   یم ی بانیکه پشت  یفرهنگ در سازمان  جی و ترو  یارشد در حال توسعه ، رهبر  تیری( مد ب

 . OH&S  تی ریمد  ستمیشده از س  ین یب  شی پ جی نتا

 ( ارتباطات؛ ج

 مشارکت کارگران ، و ، ه ( مشورت و د

 کارگران.  ندگانی وجود دارند ، نما آنها

 حفظ آن.  یمنابع الزم برا  صی ( تخصه

 سازمان؛و جهت آن سازگار است  کی اهداف استراتژ  هی ، که با کل OH&S  یها است ی( سو

 OH&Sو استفاده از   OH&Sحماس ، کنترل خطرات   ییشناسا  ی مؤثر برا یندهای( فراف

 ها؛  فرصت



 

 

 بهبود  یبرا  OH&S  تیریمد  ستمیعملکرد مداوم و نظارت بر س ی ابی ارز( ح

 ؛ OH&S عملکرد

 در مشاغل سازمان OH&S ت ی ریمد  ستمی ( ادغام سخ

 ؛ یاصول  یندهایفرآ

 ،  ردی گ یاست و خطرات سازمان را در نظر م  OH&S است یکه مطابق با س   OH&S( اهداف  ر

 ؛OH&Sو   OH&S خطرات 

 الزامات آن.   ریو سا یمقررات قانون  تی ( رعاک

 ز یآم تی دادن موفق نشان

 ارائه استفاده کرد   یتوان توسط سازمان برا یسند را م  نیا  ونی

 در آن وجود دارد  OH&Sمؤثر   ت یریمد  ستمی س ک یعالقه مندان که  ری به کارگران و سا  نان ی اطم

 نخواهد کرد ن یاز کار را تضم یاز کار ناش  یریخود جلوگ   یسند به خود نیا بی وجود ، تصو  نی. با امحل

 OH&Sو سالم و بهبود    منیا یبه کارگران ، فراهم آوردن مکانها ی و سالمت بیآس

 .ییکارا

 ازبه ی اطالعات مستند شده و منابع مورد ن  زانی، م  ی دگیچی، پ  اتی جزئ سطح

 دارد ،  یاز عوامل بستگ ی سازمان به تعداد ی سن و سال آگاه  تیریمد  ستم یس ت یحاصل شود که موفق نان ی اطم

 :مانند 

 و.(  ی، فرهنگ ، الزامات قانون  ایسازمان )به عنوان مثال تعداد کارگران ، اندازه ، جغراف  نهی زم -

 (؛گرید ملزومات 

 



 

 

 سازمان؛ OH&S  تی ریمد  ستمی دامنه س -

 OH&Sسازمان و خطرات مرتبط با   یها تیفعال  تی ماه -

 

 چرخه: 

 شده است ی گذار ه یمفهوم پا هیسند به کار رفته است ، بر پا  نیکه در ا   OH&S  تیر یمد  ستمیس  کردیرو

PlanDoPlanDo-CheckCheck-Act (PDCA) . 

 شود  یتکرار شونده است که توسط آن استفاده م  ند ی فرا کی  PDCA مفهوم 

 ی ت  یمداوم آ شرفت یبه پ یاب یدست  یبرا سازمانها

 اعمال شود:  ریاز عناصر جداگانه آن به شرح ز کیو هر    یتیریمد  ستمیس  کی یتواند برا یم

 فرصتها ،  ریخطرات و سا  ریو سا   OH&S  ی، فرصتها OH&Sخطرات    یابی و ارز نیی: تعیزیر برنامه 

 د یکن   جادیمطابق با آنها ا  جی به نتا یاب یدست یرا برا  OH & S  یالزم برا یندهایو فرا اهداف

 سازمان؛ OH&S  استیس

 .د یانجام ده یزی را طبق برنامه ر  ندهای: فراد ی( انجام ده ب

 د یکن  ی ریرا نظارت و اندازه گ OH&Sو    OH&S  استیمربوط به س یندهایو فرآ  تهای: فعال د یکن   ی( بررسج

 ج؛ ی، و گزارش نتا اهداف

 .د ی انجام ده OH&Sبهبود مستمر عملکرد  یرا برا یمورد نظر اقدامات  ج یبه نتا  یابیدست ی( قانون: براد

  دهینشان داده شده است ، گنجان  1  1، همانطور که در شکل   د یچارچوب جد  کیرا در   PDCAسند ، مفهوم  نیا

 است. 

 



 

 

 سند  نیا یمحتوا 5. 0

 نها یمطابقت دارد. ا تیریمد  ستمی س یاستانداردها یبرا  ISOسند با الزامات   نیا

 ،  یاصل فیو اصطالحات مشترک با تعار  کسانی  یساختار سطح باال ، متن اصل  ک یشامل  الزامات 

 کمک کند. ISO ت یریمد  ستمی استاندارد س   نیچند  یشده است که به کاربران در اجرا یطراح   یگونه ا به

 ، در بر ندارد  ی، اجتماع ت یفی ک  یبرا  ی، مانند موارد گریموضوعات د یرا برا  یسند الزامات خاص  نیا

 ا یتوانند تراز شوند   یانسان ، گرچه عناصر آن م  یرشد اقتصاد ای  تی ، امن ستیز طی، مح  تیمسئول 

 ادغام شده است.  گرید  یت یر یمد  یها ستمیس با

 رد یمورد استفاده قرار گ OH&S  یاجرا یسازمان برا کی تواند توسط  ی است که م  یسند شامل الزامات  نیا

 به نشان دادن انطباق است لی که ما  ی انطباق. سازمان یاب یو ارز تی ریمد  ستمیس

 :د یکار را انجام ده   نیا د یتوان   ی سند م نیاستفاده از ا با

 ا ی،  یو خودمختار یخودمختار -

 عالقمند به سازمان ، مانند  ی انطباق آن توسط طرفها د ییأ به دنبال ت -

 ا ی،  انیمشتر

 ای در سازمان ،  ی خود اظهارنامه خود توسط طرف خارج د ییتأ یدر جستجو -

 . یسازمان خارج   کیتوسط  OH&S  تیری مد  ستمی/ ثبت نام س نامهی به دنبال صدور گواه -

 ف یتعارو اصطالحات و   یسند دامنه ، مراجع هنجار نیدر ا 3تا  1 یبندها

از آنها   د ی است که با  یالزامات   یحاو  10تا  4  یکه بندها  یسند کاربرد دارد ، در حال  نی در مورد استفاده از ا که

 استفاده شود 

 



 

 

 دهد. یالزامات ارائه م  نیراجع به ا  یآموزنده ا حاتیتوض A  مهی . ضمد یکن یاب ی سند را ارز ن یبا ا انطباق

 شده است  می تنظ ییشاخص الفبا کیو با  ی مفهوم بی به ترت 3در بند  فیو تعار   اصطالحات

 سند. نیا  انی شده در پا ارائه 

 استفاده شده است: ری ز یسند از اشکال کالم  نیا در

 الزام است.  ک ی انگریب  "د یبا"( الف

 دهد؛ یرا نشان م   هیتوص  ک ی "د یبا"( د

 مجوز را نشان دهد.  "ممکن است"( ج

 دهد. یرا نشان م  ییتوانا ایاحتمال  ک ی "تواند  یم"( د

 مرتبط است  یشفاف ساز ایدر فهم   یی راهنما یبرا "توجه "مشخص شده به عنوان  اطالعات

 کند   یرا درج م یاطالعات اضاف 3استفاده شده در بند  "ورود  ی ها ادداشتی" از ین  مورد

 اصطالح است.   کیو شامل مقررات مربوط به استفاده از  یالحات شناخت مربوط به اصط  یها داده

 

 ی حرفه ا ی منیبهداشت و ا  تیریمد  ی ها ستمیس

 الزامات  -

 استفاده  ی برا یی راهنما با

 دامنه  1

 کند   ی( را مشخص مOH&S) ی شغل یمنیبهداشت و ا ت یریسند الزامات مربوط به مد  نیا

 

 



 

 

و   منیا یکار   یکند تا سازمان ها بتوانند مکانها  یم یی استفاده از آن راهنما ی کند و برا  یم یی را راهنما ستمیس

 سالم را فراهم کنند 

 OH&Sبا بهبود عملکرد  نیاز کار و سالمت ، و همچن   یناش یدگید  بیاز آس ی ریجلوگ با

 .ییکارا

 هر سازمان دهنده قابل استفاده است یسند برا نیا

 کی و حفظ  یساز ادهی، پ جادیبه ا لیمورد آن ما  در

 بردن خطرات و به حداقل رساندن نی، از ب  یشغل  یمن یبهبود بهداشت و ا  یبرا OH&S  تی ریمد  ستمیس

 کند   ی را برطرف م OH&Sاستفاده کرده و  OH&S ی( ، از فرصتهاستمیس صی )از جمله نقا OH&S خطرات 

 آن  یها تیبا فعال  تیری مد  ستمیمطابقت س عدم 

 کند  ی کمک م  OH&S  تیر یمورد نظر مد  ج یبه نتا یاب ی دست یسازمان برا کیسند به  نیا

 OH&Sدر نظر گرفته شده از   جیسازمان ، نتا OH&S  استی. مطابق با سستمیس

 شامل: تیریمد  ی ها ستمیس

 ؛ OH&S( بهبود مستمر عملکرد الف

 الزامات؛  ر یو سا  ی( تحقق الزامات قانون ب

 OH&Sبه اهداف  یاب ی( دستج

 است  نیآن در مورد هر سازمان قابل اجرا است. ا یها ت یسند صرف نظر از اندازه ، نوع و فعال  نیا

 نترل سازمان است تحت ک  OH&S، در معرض خطرات   ریمانند موارد ز  یبرنامه با در نظر گرفتن عوامل  نیا

 عالقه مند  افراد موارد ریو انتظارات کارگران خود و سا ازهای کند و ن  یم  تیکه در آن سازمان فعال   یا نه یزم

 



 

 

 سند خاص ندارد  نیا

 ست ین ی نسخه تجرب ن یدر مورد ا نی، و همچن  OH&Sعملکرد  یارهایمع

 . OH&S  تی ریمد  ستمی س یطراح 

 کند   یم یگریخود قادر به ادغام د OH&S  تیر یمد  ستمیس  قیسازمان را از طر کیسند  نیا

 کارگران.  یست ی / بهز ی، مانند سالمت  ی من یو ا  یسالمت یها جنبه

 پردازد   ینم ست یز  طیمح ای  ییمحصول ، خسارت دارا یمن یاز جمله ا   یسند به موارد نیا

 .ربطیذ نفعانیذ  ریکارگران و سا  ی، فراتر از خطرات برا راتیتأث

 رد یممکن است بطور منظم مورد استفاده قرار گ  یجزئ  ایسند به طور کامل   نیا

 و  د یرا بهبود بخش یحرفه ا بهداشت

 تمام آن باشد   نکهی ، مگر ا ستیسند قابل قبول ن  نیمربوط به انطباق با ا یحال ، ادعاها نی. با ایمن ی ا تیریمد 

 شود  یشده است و بدون آن محقق م دهیسازمان گنجان کی OH&S تی ریمد  ستمی در س الزامات 

 ت یمحروم

 ی منابع عاد 2

 سند وجود ندارد.  نی در ا  یمرجع هنجار چیه

 ف یاصطالحات و تعار 3

 شود.  یاعمال م  ریز ف یسند ، اصطالحات و تعار نیاهداف ا یبرا

ISO  وIEC کنند  ی م رهیذخ ر یدر ز یاستفاده در استاندارد ساز  یاصطالحات را برا یداده ها  گاهیپا 

- IEC Electropedia در :http://www.electropedia.org/  موجود است 

 



 

 

3.1 

 سازمان 

 خاص خود را دارد   فیاز افراد که وظا یگروه   ایشخص 

 ( 3.16به اهداف خود ) یاب ی دست یبراها ، مقامات و روابط تیمسئول  با

 شود یورود: مفهوم سازمان شامل ، اما تنها به تنها محدود نم  یبرا  1 تبصره

  ای  ی، دولت ریغ  ای ، اعم از ادغام  آن یبی ترک ای  یبخش  ای نهاد   ای  هیر ی، مشارکت ، خ اریبازرگان ، شرکت  ، اخت  تنها

 . یخصوص

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 2  نکته

 ، بخش ISO / IEC  یبه دستورالعمل ها  یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

1 

 ( یحیشخص عالقمند )مدت ترج  3.2

 )مدت مجاز(  نفعیذ

 قرار دهد  ر ی خود را تحت تأث ای  ردیقرار گ ری ، تحت تأث ردی قرار گ ر یتواند تحت تأث  ی( که م3.1سازمان ) ای شخص

 ت ی فعال  ای م یتصم

 ن یورود: ا ی برا 1 د یداشته باش توجه

 دهد  یم لیرا تشک  زوی ا ت یریمد  یبرا یاصل  فی از اصطالحات و تعار  یکی

 . 1، قسمت  ISO / IEC  یدر دستورالعمل ها ی قی تلف  ISOاز مکمل   SL مهیداده شده در ضم یاستانداردها ستمیس

 

 



 

 

 کارگر  3.3

 دهد  یکار را انجام م  ایکه کار    یشخص

 (3.1مربوط به کار که تحت کنترل سازمان است ) یتهایفعال 

 دهند  یکار را انجام م  ای ورود: افراد کار  یبرا 1  نکته

 ا یمختلف ، پرداخت شده  باتیمربوط به کار تحت ترت  یتهایفعال 

 به صورت پاره وقت.  ای  ی، به طور اتفاق  ی فصل ای موقت ، متناوب  ای پرداخت ، مانند مرتباً  بدون

 تا  2 د یداشته باش توجه

 هستند. یت یریرمد یو غ  یت یری( ، اشخاص مد 12/3ارشد ) تیری : کارگران شامل مد ورود

 کار   ای ورود: کار  ی برا 3 د یداشته باش توجه

 شود  یمربوط به کار تحت کنترل سازمان انجام م یتهایفعال 

 ،  یکی الکترون یک یارائه دهندگان الکتروناست توسط کارگران شاغل در سازمان ، کارگران   ممکن

 مشارکت سازمان زانیبه م گر ی، افراد ، کارمندان آژانسها و افراد د مانکارانیپ

 .د یمرتبط با کار خود کنترل کن  یتهایفعال  ایسازمان ، بر کار   طیبا شرا  مطابق

3.4 

 مشارکت 

 یریگ  م یتصم شدن در ریدرگ

 باشد.   یو کارگران م یمن یو ا  یبهداشت یها ته ی ورود: مشارکت شامل مشاغل کم  یبرا  1 تبصره

 که آنها وجود دارند.  یی، جا ندگانینما

 



 

 3.5مشاوره 

 د یباش دگاهیبه دنبال د یری گ میقبل از تصم 

که آنها   یی ، جا ندگانینما و کارگران  یمن یا  یها تهی کم  سالمت و ت یورود: مشاوره شامل جذاب  یبرا  1 تبصره

 وجود دارند.

 کار  محل3.6

 به سر کار برود   د یبا  ایبه حضور دارد    ازی( که در آن شخص ن 3.1تحت کنترل سازمان ) محل

 اهداف 

 OH&Sسازمان تحت   ی ها تی ورود: مسئول  ی برا 1 د یداشته باش توجه

 ی ( برا3.11) تی ریمد  ستمیس

 دارد.  یکنترل در محل کار بستگ   زانیکار به م محل

 مانکار یپ3.7

 ( ارائه خدمات به سازمان مطابق موافقت نامه 3.1) یخارج  سازمان 

 و ضوابط ط ی، شرا مشخصات

 ورود:  ی برا 1 د یداشته باش توجه

 باشد.  یساختمان  یها  تی ممکن است شامل فعال  گریجمله خدمات د  از

 از یمورد ن 3.8

 واجب است  ا یشده است ، عموماً داللت   ان یکه ب  ی انتظار ا ی از ین

سازمان   یمعمول برا  ایسازمان عرف   کی نیاست که ا نیا یبه معنا   "یضمن یبه طور کل "ورود:   یبرا  1 تبصره

 است 

 



 

 

 کند.   یرا داللت م  یانتظار مورد بررس ای  ازی( که ن3.2) نفع ی( و اشخاص ذ3.1)

 شده است  انیمثال در مستند ب  یکه برا  است یمورد مشخص همان مورد  کیورود:   یبرا  2 تبصره

 (.3.24) اطالعات

 است ج یاز اصطالحات را یک ی نیورود: ا  یبرا 3  نکته

d تیری مد  یبرا یاصل   فیتعر  ISO 

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 الزامات  ر یو سا ی قانون الزامات 3.9

 با آن مطابقت دهد  د ی( با3.1سازمان ) کیکه  ی قانون الزامات 

d  ( که 3.8الزامات ) ریسا 

 کند  یرویکه از آن پ  ردیبگ  میتصم د یبا  ای سازمان مجبور است   کی

 الف  ی سند ، الزامات قانون نیاهداف ا  یورود: برا   یبرا  1 تبصره

 الزامات هستند  دوم 

 OH&S (3.11.)  تیریمد  ستمیمرتبط با س موارد

 ی قانون"ورود:   ی برا 2 د یداشته باش توجه

 نامه ها  توافق است  یشامل مفاد جمع "الزامات   ریو سا الزامات 

 کننده آن هستند   نییاست که تع  یالزامات شامل موارد ری و سا  یورود: الزامات قانون   یبرا  3تبصره 

 هستند  ینامه ها ، جمع  نی، آئ نیکارگر مطابق با قوان  نده ی( نما3.3که )  یافراد

 



 

 

 ها  ه ینامه ها و رو  توافق

3.10 

 ت ی ریمد  ستمیس

 ( و 3.14) استیس  جاد یا  ی( برا3.1سازمان )  کیمتقابل  ای  وستهیاز عناصر به هم پ ی ا مجموعه

 به آن اهداف   یابیدست ی( برا3.25) یندهای ( و فرآ3.16) اهداف

 ورود: الف  ی برا 1 د یداشته باش توجه

 رشته بپردازد.  نیچند  ای رشته واحد   کیتواند به   یم تی ریمد  ستمیس

 سازمان هستند ، یها تیشامل ساختار ، نقش ها و مسئول  ستمیورود: عناصر س یبرا 2  نکته

 عملکرد و بهبود. یاب ی ، ارز ی، بهره بردار  یزیر برنامه 

 Tورود:   ی برا 3 د یداشته باش توجه

 ممکن است کل سازمان را شامل شود ، یت یریمد  ستمیس کی  دامنه

 خاص و مشخص شده از سازمان   یخاص و مشخص سازمان ، بخشها یکارکردها

 از سازمانها. یگروه  نیچند کارکرد در ب  ای  کی ا ی سازمان 

 رش یپذ ی برا 4 د یداشته باش توجه

yاست  زویا  تیریمد  یبرا یاصل   فیاز اصطالحات مشترک و تعار یک ی نی: ا 

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

را   تیر یمد  کیاز عناصر گسترده تر  ی اصالح شده است تا برخ ستم یورود به س یبرا  2 ادداشت ی . 1 قسمت

 روشن کند 

. 



 

 

 ی شغل یمن یبهداشت و ا ت یریمد  ستم یس 11. 3

 OH&S  تی ریمد  ستمیس

شود   ی استفاده م   OH&S  استی به س یاب یدست  یکه برا یت یر یمد  ستمیاز س   یبخش ا ی( 3.10) تی ریمد  ستمیس

(3.15) 

 OH&Sدر نظر گرفته شده از   جی ورود: نتا یبرا 1  نکته

 و   بی از آس  یریجلوگ یبرا تی ریمد  ستمیس

 و سالم ) منیا  ی( و فراهم کردن مکانها3.3( به کارگران )3.18بد ) بهداشت

 در کار و  یمن یا"( و  OH&S)  "در کار  یمنیبهداشت و ا"ورود: اصطالحات   یبرا  2 تبصره

 را دارند.  یمعن نی( هم OSH) " یسالمت

3.1 

 برتر   تیریمد  3.12

 کنند   یو کنترل م   تیدا سطح ه نی( را در باالتر3.1سازمان ) کیاز افراد که  یگروه   ای شخص

 منابع در داخل را دارد  نیو تأم اریاخت  ض ی قدرت تفو ی عال  تیریورود: مد   یبرا  1 تبصره

 ( است 3.11) OH&S تی ر یمد  ستمیس  یبرا  یینها ت یسازمان ، مسئول  نیا

 ، رد یگ یسازمان را در بر م  کیاز    ی( فقط بخش3.10) تی ریمد  ستمیورود: اگر دامنه س یبرا 2  نکته

 کنند ، اشاره دارد.  یو کنترل م ت یاز سازمان را هدا ی که بخش  یارشد به کسان  تی ریاز آن ، مد  پس

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 3نکته  

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 ارشد در رابطه را روشن کند  تیری مد  ت یاصالح شده است تا مسئول   ستمیورود به س   یبرا  1. تبصره 1 قسمت



 

 

 ی اثربخش 3.13.13

 شده به دست آمده است  یزی برنامه ر ج یشده و نتا  یزیبرنامه ر  یها ت یتحقق فعال   زانیم

 است ISO یبرا یاصل   فیاز اصطالحات متداول و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 ت یریمد 

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

3.1 

 3.14 یمش خط

 شده است  انیآن ب یعال  تی ریتوسط مد  ی ( ، که بطور رسم 3.1سازمان ) کیو جهت  اهداف

( 

 ن یورود: ا ی برا 1 د یداشته باش توجه

 دهد  یم لیرا تشک  زوی ا ت یریمد  یبرا یاصل  فی از اصطالحات و تعار  یکی

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

3.1 

 ی شغل  یمنیبهداشت و ا  استیس 3.15

(  3.3( به کارگران )3.18از کار و بهداشت بد ) یناش  ی ها بیاز آس ی ریجلوگ ( به3.14)  یمش خطOH&S  استیس

 (3.6و سالم ) منیا اماکن  و فراهم آوردن آنها

 



 

 

 هدف 3.16

 شود  یحاصل م   یا جه ینت

 باشد.  ی اتی عمل ای  یک ی، تاکت ک یتواند استراتژ  یهدف م کیورود:  یبرا 1  نکته

 ورود: اهداف  یبرا 2  نکته

 و ...( مرتبط باشد   یمن ی، بهداشت و ا ی مختلف )از جمله مال  یتواند به رشته ها یم

 ، سازمان در سطح سازمان ، پروژه ،  کیتواند در سطوح مختلف )مانند استراتژ ی( و م یط یمح اهداف

 (.3.25) ند یو فرآ  محصول

 شود  ان ی تواند ب یهدف م کیورود:  یبرا 3  نکته

 هدف ، کیدر نظر گرفته شده ،  جهی نت  کی، به عنوان مثال به عنوان  گر ید یروش ها به

 با موارد مشابه  گریبا استفاده از کلمات د ایOH&S (3.17 ، )هدف  ک ی، به عنوان  یات یعمل  اری مع کی

 هدف(. ای)به عنوان مثال ، هدف ،  ی معن

 از اصطالحات مشترک و مشترک است  یک ی نیورود: ا  یبرا 4  نکته

 ISO تیر یمد  یمجدد برا فیتعار

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 ی . اصل1 قسمت

 شده است.   ف یتعر 3.17به طور جداگانه در  OH&Sاصطالح هدف  رایورود حذف شده است ز  یبرا  4تبصره 

 ی شغل یمنیهدف بهداشت و ا 3.17

 

 



 

 

 OH&Sخاص مطابق با   جی به نتا یاب یدست ی( برا 3.1شده توسط سازمان ) نییتعهدف ( 3.16) 

 ( 3.17) یمش خط

 ی و سالمت   بیآس 3.18

 ی شناخت  ای  ی، روح  ی نامطلوب بر جسم اثرات

 فرد  ک ی تی وضع

 و مرگ است.  یماری، ب ی شغل یماریشامل ب  ی عوارض جانب نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 

 داللت بر وجود دارد  "یو سالمت   بیآس"ورود: اصطالح  یبرا 2  نکته

 رو  نی از ا ا ی،  یسالمت  ای  بیآس

 . بیدر ترک  ا یو  خود

3.1 

 خطر  3.19

 ( 3.18) یو سالمت بی آس جاد یا  لیبا پتانس  منبع

 باشند خطرناک  ایصدمه  جاد یبا احتمال ا  یتوانند شامل منابع یورود: خطرات م   یبرا  1 تبصره

 شود.  یم  یو سالمت   بی که احتمال مواجهه با آنها منجر به آس یط یشرا ایها   تی موقع

 نان یعدم اطم اثر  خطر 22. 3

 از ورود: اثر انحراف از انتظارات است   1 تبصره

 

 



 

 . یمنف  ای مثبت  -

 ، ی جزئ ی دولت ، حت ت یورود: عدم قطع یبرا 2  نکته

 اطالعات مربوط به ، کمبود

 احتمال آن. ای آن  امد ی واقعه ، پ  کیاطالع از   ای  درک

شود( مشخص   یمشخص م  ISO)مطابق در  یاحتمال  "یدادهایرو"ورود: خطر اغلب با مراجعه به  یبرا 3  نکته

 شود  یم

شده است(    فیتعر ISO 73: 2009  ،3.6.1.3  ی)همانطور که در راهنما "عواقب"( و 3.5.1.3،  2009: 73 یراهنما

 ا ی

 نها یاز ا  یبی ترک

 شود  یم انیب  دادیرو  ک ی یامدهایاز پ  یب یورود: خطر اغلب از نظر ترک  یبرا  4 تبصره

 شده است(  فی تعر  ISO یمرتبط با آن )همانطور که در راهنما "احتمال"( و  طیشرا  ریی )از جمله تغ

 ( وقوع.3.6.1.1،  2009: 73

 به کار رفته است  "خطرات و فرصتها "سند که در آن اصطالح  ن یورود: در ا یبرا 5نکته  

 موارد  نیا  یفرصتها برا ریخطرات و سا  ری( و سا3.22) OH&S ی ( ، فرصتها3.21) OH&S خطرات 

 .تی ریمد  ستمیس

 6 تبصره

 است   ISO ت یریمد  یبرا یاصل  فی ت مشترک و تعار از اصطالحا یک ی نیورود: ا یبرا

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

استفاده در آن روشن    یرا برا "دوم  یفرصتها"اضافه شده است تا اصطالح   یبه ورود 5 ادداشت ی . 1 قسمت

 کند.

 



 

 ی شغل یمنیخطر بهداشت و ا 21. 3

 کار   کیاحتمال وقوع  ب یترکدر Sو  OH خطر

 کنندگان( مربوط به کار   د یمواجهه )بازد ا ی( خطرناک  ی)ها دادیرو

 ( 18/3) یشدت جراحت و سالمت  و

 ی شغل  یمن یفرصت بهداشت و ا 22. 3

 OH&S  فرصت

 (3.28شود ) OH&Sتواند منجر به بهبود عملکرد   یکه م  یط یمجموعه شرا ای  طیشرا

 ی ستگ یشا 23. 3

 در نظر گرفته شده  ج یبه نتا یاب ی دست یاستفاده از دانش و مهارت برا ییتوانا

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 اطالعات مستند  24. 3

 ( و رسانه در مورد آن 3.1سازمان ) کی توسط  یکنترل و نگهدار  یبرا  ازی مورد ن اطالعات

 در آن موجود است  که

 باشند ، و  ی توانند در هر قالب و رسانه ا یورود: اطالعات مستند شده م ی برا 1 د یداشته باش توجه

 هر منبع. از

  مراجعه کنند: ر یتوانند به موارد ز  یورود: اطالعات مستند شده م یبرا 2  نکته

 

 



 

 

 (؛3.25مرتبط ) ی ندهای ( ، از جمله فرآ3.10) تی ریمد  ستمی( سالف

 سازمان )اسناد(. ت یشده به منظور فعال  جاد ی( اطالعات اب

 ( اثبات ج

e دوباره(  یبه دست آمده )تارها جی از نتا 

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 3نکته  

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 پردازش  25. 3

 ای   یاز همبستگ ی ا مجموعه

 کند   یم لیها تبد  یها را به خروج  یمتقابل که ورود یها تیفعال 

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 روش  26. 3

 (3.25) ند یفرآ ک ی ای  تیفعال  کی انجام  ی مشخص شده برا روش

 . ریخ  ایورود: مراحل ممکن است مستند باشد   یبرا 1  نکته

 ، اصالح شده  ISO 9000: 2015  ،3.4.5]منبع: 

 ورود اصالح شده است.[ یبرا  1 د یتوجه داشته باش -

 



 

 عملکرد  27. 3

 ی ریقابل اندازه گ  جه ینت

 د یداشته باش توجه

 تواند باشد  یم  ج یمربوط باشد. نتا یفی ک  ا ی یکم   یها افتهی تواند به  ی ورود: عملکرد متا   1

 شود.  یم  یاب یو ارز نییتع  یکم   ای ی فی ک  یروشها با

 ( ، 3.25باشد ) ندهای ها ، فرآ ت یفعال  تیریتواند مربوط به مد  یورود: عملکرد م یبرا 2  نکته

 محصوالت 

 (.3.1سازمان ها ) ای ها  ستمی)از جمله خدمات( ، س

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 3  نکته

.  1، قسمت  ISO / IECبخشنامه    یدر بخشنامه ها یق یتلف  ISO مهی ضم SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 ردی را که ممکن است مورد استفاده قرار گ  ییورود اصالح شده است تا انواع روش ها  یبرا 1 ادداشتی

 .جی نتا یاب ی و ارز  نییتع

 ی شغل  یمن یعملکرد بهداشت و ا 28. 3

 OH&S عملکرد

 ( از 3.13) ی( مربوط به اثربخش 3.27) عملکرد

 (3.18و سالمت )  بیاز آس ی ریشگیپ

 (3.6و سالم ) منیا  ی( و فراهم کردن مکانها3.3کارگران )  به

 ، فعل  یبرون سپار 29. 3

 از سازمان را انجام دهد  ی( بخش3.1) یسازمان خارج  کی که   د یده ب یترت یب یترت

 



 

 

 ( است ، 3.10) ت یریمد  ستمیخارج از محدوده س ی سازمان خارج کیورود:  یبرا 1نکته  

 در محدوده است.  یبرون سپار ند ی فرآ ای عملکرد  اگرچه

 است ISO یبرا یاصل   فیاز اصطالحات متداول و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 2  نکته

 ت یریمد 

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 نظارت  32. 3

 ت ی فعال  کی  ا ی( 3.25) ند یفرآ کی،  ستم ی س کی ت یوضع  نییتع

 ، ممکن است وجود داشته باشد  تی وضع نییتع   یورود: برا ی برا 1 د یداشته باش توجه

 دارد  یانتقاد ا ی، نظارت  یبه بررس  از ین

 .د یکن   تیرعا

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 2  نکته

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 ی ریاندازه گ 31. 3

 مقدار  کی نیی تع   ی( برا3.25) پردازش 

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 



 

 . 1 قسمت

 ی زیمم 32. 3

 و  یبه دست آوردن شواهد حسابرس   ی ( برا3.25، مستقل و مستند ) ک یستماتیس ند یفرآ

 ی حسابرس  یارهایانجام مع زان ی م نییتع  یبرا ین یآن به صورت ع یاب ی ارز

 )شخص اول( باشد  یداخل یزیتواند مم  یم یزی ورود: مم  یبرا  1 تبصره

 ا ی)شخص ثالث  یخارج  ی زیمم ای

 چند رشته( باشد.  ای دو  ب ی)ترک یبی ترک یزیمم کیتواند  یثالث( ، و م  شخص

 شود  یانجام م یشخص خارج   کیتوسط  ای ( 3.1توسط خود سازمان ) یداخل  یزی ورود: مم  یبرا  2 تبصره

 از طرف آن  ی مهمان

 رش یپذ ی برا 3 د یداشته باش توجه

y :" در  "یحسابرس  یارهایمع"و    "یشواهد حسابرسISO 19011  شده اند.  فیتعر 

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 4  نکته

 ، ISO / IEC  میمستق یها ISO ی شده برا تیتثب  ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 1 1 قسمت

 انطباق  33. 3

 (3.8) ازین  کی تحقق

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1نکته  

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 . 1 قسمت

 



 

 

 عدم انطباق  34. 3

 ر یغ

 (3.8شرط ) کیتحقق  عدم 

 شود  یمربوط م  یاضاف OH&Sسند و  نیورود: عدم انطباق با الزامات موجود در ا ی برا 1 د یداشته باش توجه

 کند.  ی م جادیخود ا ی( برا3.1سازمان ) ک یرا که  ی( الزامات 3/11) تی ریمد  ستمیس

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 2  نکته

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 روشن شدن رابطه عدم انطباق با   یبرا  یبه ورود 1 ادداشت ی . 1 قسمت

 خود را دارد  OH&S  یسازمان برا یازها یسند و ن  نیا الزامات 

 .تی ریمد  ستمیس

 حادثه  35. 3

 که در اثر کار اتفاق می افتد و یا منجر به آسیب و بیماری می شود   اتفاقی

 ی سالمت

 شود  یدهد ، گاه به آن واقعه گفته م  یرخ م  ی که در آن صدمات و سالمت  یورود: حادثه ا  یبرا  1 تبصره

 دهد اما امکان انجام آن را دارد  یدر آن رخ نم یو سالمت   یکه جراحت  یورود: ممکن است حادثه ا  یبرا  2 تبصره

 شود.  یگفته م "کیتماس نزد" ای  "ضربه یکی نزد" ای  "از دست دادن  یک ینزد"عنوان  به

 ک یحادثه باشد ،  کی ( مربوط به 3.34چند عدم انطباق )  ای  کیتواند  یورود: اگرچه م یبرا 3  نکته

 تواند رخ دهد که عدم انطباق وجود داشته باشد. یم  نیهمچن حادثه 

 



 

 

 ی عمل اصالح 36. 3

 عود از یریجلوگ  ی( و برا3.35) یحادثه ا ای( 3.34انطباق ) عدم ( یبردن علت )ها نیاز ب   یبرا اقدام 

 است   زویا  تیری مد  یبرا  یاصل فی از اصطالحات مشترک و تعار یک ی نیورود: ا  یبرا 1  نکته

 ،  ISO / IEC Dire  یشده به استاندارد ها لیتکم ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 حوادث مهم هستند  رایاست ، ز "حادثه"است که شامل اشاره به   افتهی  رییتغ   فی. تعر1 قسمت

 است  تها ی رفع آنها همان فعال   یالزم برا یتها یاست ، اما فعال   یشغل  یمن یدر بهداشت و ا یعامل

 . یاصالح actio n قیعدم انطباقات ، از طر یبرا

 بهبود مداوم  37. 3

 ( 3.27عملکرد ) شی افزا یبرا تی فعال  تکرار

 OH&S (3.11 )  تیر یمد  ستمیعملکرد مربوط به استفاده از س  شی ورود: افزا یبرا 1نکته  

 OH&S( مطابق با  3.28) OH&S  یدر عملکرد کل  شرفتیبه پ ی ابی منظور دست به

 OH&S (3.17.)( و اهداف  3.15) استیس

 در داخل انجام شود  تی فعال  ستیالزم ن  نی، بنابرا ستیمداوم ن  ی به معنا وسته یورود: پ  یبرا 2  نکته

 مناطق به طور همزمان.  همه

 است  یو اصل ی از اصطالحات اصل یک ی نیورود: ا  یبرا 3  نکته

 ISO تی ریمد  یبرا یف یتعار

 ، ISO / IEC یدر دستورالعمل ها یقی تلف ISOاز مکمل  SL  مهی مندرج در ضم ستمیس  یاستانداردها

 اضافه شده است  کی متن در  "عملکرد" یروشن شدن معن   یبرا  یبه ورود 1 ادداشت ی . 1 قسمت

 



 

 

 اضافه شده است.  "مداوم " ی روشن شدن معن یبرا   یبه ورود 2 ادداشتی؛ OH&S  تی ریمد  ستمیس

 متن سازمان  4

4.1 

 آن نهی سازمان و زم درک

 کند و  نییرا که مربوط به هدف آن است تع یو داخل  یمسائل خارج  د یبا  سازمان 

 گذارد. یم  ریتأث  OH&S  تیریمد   ستمی( در نظر گرفته شده از سی)ها جهیبه نت  یابی آن در دست یی بر توانا  که

4.2 

 عالقه مندان ریو انتظارات کارگران و سا  ازهاین  درک

 :د یبا  سازمان 

 ن ی، عالوه بر ا گرید نفعان ی( ذالف

 هستند  OH&S  تیری، که مربوط به مد  کارگران 

 ستم؛یس

 نفع؛ یذ یطرفها  ری( کارگران و ساازیمورد ن  طیشرا یعن یو انتظارات مربوطه )  ازهای( نب

 ( کدامیک از این نیازها و انتظارات الزامات قانونی و یا می تواند بدل شودج

 . الزامات

4.3 

 OH&S تی ریمد  ستمیدامنه س  نییتع

 کند  نییرا تع OH&S  تیریمد  ستم یمرزها و کاربرد س د یبا  سازمان 

 دامنه آن  نییتع یبرا



 

 

 : د یمحدوده ، سازمان با نیا  نییتع هنگام 

 د یر ی( در نظر بگالف

 . 4.1ذکر شده در  یو داخل  ی خارج مسائل

 . د یریرا در نظر بگ  4.2( الزامات ذکر شده در ب

 د یر یانجام شده را در نظر بگ  ایشده   یزیبرنامه ر ی( کارهاج

 مرتبط با کار  یتهایفعال 

 ها ، محصوالت و  تی شامل فعال   OH&S  تی ریمد  ستمیس

 در داخل  خدمات

 بگذارد. ریسازمان تأث  OH&Sتواند بر عملکرد   یکه م یسازمان  ری تأث ا ی کنترل 

 

 به عنوان اطالعات مستند در دسترس باشد.  د یدامنه با

 OH&S  تی ریمد  ستمیس4.4

 و  ی، نگهدار یساز ادهی، پ سیتأس د یسازمان با نیا

 بخشد  یرا بهبود م  OH&S  کیطور مداوم  به

 سند.  نیا  الزامات و تعامل آنها ، مطابق با ازیمورد ن یندهای، از جمله فرا تی ریمد  ستمیس

 

 و کارگر  یمشارکت رهبر 5

 و تعهد  یرهبر5.1

 



 

 

 نشان دهند  OH&Sو تعهد خود را با توجه به   یرهبر    د یبا  یعال  تیریمد 

 توسط:  تی ریمد  ستمیس

 از کار  یریجلوگ   یبرا ی کل  ییو پاسخگو یریپذ ت ی( مسئول الف

 مرتبط با کار  ی هایماریو ب   جراحات

 ؛ یمجاز یو سالم و فضا  منیا  یفراهم آوردن مکانها نی، و همچن بهداشت

 آنها   ی و سازگار  OH&Sو اهداف مرتبط با   OH&S استیس  جادیاز ا نانی( اطم ب

 سازمان؛ کیجهت استراتژ با

 در سازمان  OH&S ت یریمد  ستم یاز ادغام الزامات س نان ی( اطمج

 کسب و کار؛  یندهایفرآ

 OH&S، حفظ و بهبود  ی، اجرا جادیا یبرا ازیمنابع مورد ن  نیاز تأم نان ی ( اطمد

 در دسترس هستند. تی ریمد  ستمیس

 OH&Sو مطابقت با  Sو   OHمؤثر   تی ریمد  تی( اطالع از اهم ه

 ت؛ یر یمد  ستمیس سهام 

 ( مورد نظر خود. ی)ها ج یبه نتا OH&S  تی ریمد  ستمیبه س یاب یاز دست  نانی( اطم و

 ستم؛یس OH&S ت یریمد  یکمک به اثربخش  یاز افراد برا یبان یو پشت  تی( هدار

 و ارتقاء مداوم؛  نان ی( اطمح

  یخود همانطور که در مورد آنها اعمال م  ینشان دادن رهبر  یبرا تی ریمربوط به مد   ینقشها  ریسا یبانی( پشتم 

 ت؛ی مسئول  یها حوزه شود

 



 

 

 کند   تی و ارتقاء فرهنگ در سازمان که از هدف در نظر گرفته شده حما تی ( توسعه ، هداق

 ؛ OH&S ت یریمد  ستمیس جی نتا

 هنگام گزارش حوادث ، خطرات ، خطرات و فرصتها.  یی( محافظت از کارگران در برابر انتقام جو ف

 کند  ی م یساز  اده یو پ   جادیمشاوره ا  یرا برا  یند یحاصل شود که سازمان فرآ   نانی( اطمک

 (5.4به  د یکارگران )نگاه کن  مشارکت

 و  س یاز تأس  تی( حمام 

 ([.1( 5.4به  د ی، ]نگاه کن  ی منی و ا  یبهداشت یها ته یکم  عملکرد

 در این سند به معنای گسترده می تواند به معنای آن فعالیت ها باشد  "کسب و کار": مراجعه به توجه

 اهداف سازمان است. یاصل   که

5.2 

 OH&S  استیس

 و حفظ کند که: یساز ادهیکند ، پ جادیا  OH&S  استیس  کی  د یبا ارشد  تیریمد 

مرتبط با کار   یها بی آس از  یریجلوگ  یو سالم برا منیا  یکار  طی( شامل تعهد به منظور فراهم آوردن شراالف

و   OH&Sخاص خطرات   تی و ماه  یسازمانده  و متناسب با هدف ، اندازه و متناسب بودن آن است ی و سالمت

 ؛ OH&S  یفرصتها

 کند.  ی فراهم م OH&Sاهداف  نییتع یبرا  ی( چارچوبب

 الزامات؛  ریو سا ی ( شامل تعهد به تحقق الزامات قانونج

 رفع خطرات است   ی( شامل تعهد براد

 (. د ی نیرا بب  8.1.2) د یرا کاهش ده OH&Sخطرات   دوم 



 

 

 

 است.   OH&S  تی ریمد  ستمی( شامل تعهد به بهبود مستمر سه

 ( شامل تعهد به مشورت و مشارکت کارگران ، و در صورت وجود آنها ،و

 کارگران  ندگان ی نما ندگانینما

 OH&S  استیس

 :د یبا

 به عنوان اطالعات مستند در دسترس باشد.  -

 در سازمان ارتباط برقرار شود.  -

 در دسترس عالقه مندان باشد. از یصورت ن در  -

 مرتبط و مناسب باشد. -

 مشاوره و مشارکت کارگران  4. 5

 د یبا  سازمان 

 مشاوره و  ی )ها( برا ند ی فرا کیو حفظ  یساز ادهی، پ  جادیا

 که وجود دارد ، کارگران   ییقابل اجرا ، و در جا  یکارگران در تمام سطوح و کارکردها  مشارکت

 عملکرد و اقدامات  یابی ، ارز ی، اجرا یزی، در توسعه ، برنامه ر ندگانینما

 .OH&S تی ر یمد  ستمیبهبود س  یبرا

 :د یبا  سازمان 

 مشاوره و مشارکت را فراهم کند.  ی( سازوکارها ، زمان ، آموزش و منابع الزم برا الف

 مشورت و مشارکت باشد  یبرا   یزمیتواند مکان  یکارگران م  یندگی نما 1توجه 



 

 

 

 را فراهم کند   OH&Sبه موقع به اطالعات واضح ، قابل فهم و مرتبط درباره   ی ( دسترسب

 ت؛ی ریمد  ستمیس

 ( موانع و موانع مشارکت را تعیین و بردارید و موارد را به حداقل برساند ج

 موانع و موانع موجود است  2 توجه

 کارگران ،  شنهاداتیپ ا یها  یبه ورود  ییابراز پاسخگو  عدم 

مجازات   ای  دلسرد که  ییها  هیرو  ا یها  استی ها و س ییبه انتقام جو د یتهد  ای  ییسواد ، انتقام جو ایزبان   موانع

 مشارکت کارگران.

 : ریموارد ز  یت یریمد  ریغ  کارگران   ر یبر مشورت غ د ی( تأکد

 (.4.2به  د ی)نگاه کن نفع یو انتظارات افراد ذ ازها ی ن نیی( تع1

 (.د ینی را بب 5.2) OH&S است یس  جادی( ا2

 (.5.3به   د ی، در صورت لزوم )نگاه کن یو مسئوالن سازمان  فینقش ، وظا نیی( تع3

 تحقق  یچگونگ  نیی( تع4

 (.6.1.3به  د یالزامات )نگاه کن  ریو سا ی قانون الزامات 

 (. د ینیرا بب  6.2به آنها ) یاب ی دست یبرا یزی و برنامه ر  OH&Sاهداف   نیی( تع5

 (.د یمراجعه کن  8.1.4)به  مانکارانیو پ   هی، ته یبرون سپار  یقابل اجرا برا یکنترل ها نیی( تع6

 به ماه است  ازیآنچه ن نیی( تع7

 (.د ینی را بب 9.1شده است )  ی ابی و ارز یر یخورده ، اندازه گ  گره

 (.9.2.2به    د ی)نگاه کن ی( حسابرس ی و حفظ برنامه )ها ی، اجرا جادی، ا ی زی( برنامه ر8



 

 

 

 (.10.3به  د یاز بهبود مستمر )نگاه کن  نانی ( اطم9

 ر یبر مشارکت غ د ی( تأک ه

 : ریدر موارد ز ت یریرمد یغ  کارگران 

 مشاوره آنها و  یساز و کارها نیی( تع1

 (. 6.1.2و  6.1.1به   د یخطرات و فرصتها )نگاه کن ی ابیخطرات و ارز  یی( شناسا2

 (. 6.1.4به  د ی)نگاه کن OH&Sبردن خطرات و کاهش خطرات   نیاز ب یاقدامات برا نیی( تع3

 (.د ینی را بب  7.2 یاب یآموزش )ارز  یابی، آموزش و ارز  یآموزش  یازهای ، ن یصح  یازهاین  رقابت نیی( تع4

 (. 7.4به  د یشود )نگاه کن ی کار انجام م ن یارتباط برقرار شود و چگونه ا  د یآنچه با نیی( تع5

 ،  د ینیرا بب  8.1و استفاده موثر از آنها )  یاقدامات کنترل و اجرا نیی( تع6

 (؛8.2و  8.1.3

 (.10.2به  د ی)نگاه کن یاقدامات اصالح  نییحوادث و عدم انطباقها و تع  ی( بررس7

 مشارکت افراد غیر تأکید بر مشورت و  3توجه 

 در نظر گرفته شده است  یت یریمد  ریکارگران غ 

شود   یشود ، اما به عنوان مثال در نظر گرفته نم  ی دهند ، اعمال م یرا انجام م یکار یتها یکه فعال  ی اشخاص یبرا

 عوامل سازمان قرار دارند.  ریسا ای  یکار  یتهای فعال  ریکه تحت تأث  یرانیمد  که مثالً

 کارگران و ارائه آن   ی برا نه یشناخته شده است که ارائه آموزش بدون هز  تی به رسم  4 تبصره

 ببرد  نیکارگر از ب  یرا برا  مشارکت  ی تواند موانع قابل توجه  ی، در صورت امکان ، م ی در ساعات کار آموزش

. 



 

 

 

 ی زیبرنامه ر  6

6.1 

 رفع خطرات و فرصتها   یبرا  اقدامات

6.1 

 مقابله با خطرات و فرصتها  یاقدامات برا 1. 6.1

 د یکن  ی، سازمانده OH&S  تی ریمد  ستمیس  یبرا  یزیبرنامه ر هنگام 

 رد یموضوعات را در نظر بگ د یبا  دولت

 (لی)موارد ذ  4.3( و  نفعی )افراد ذ 4.2( ، الزامات ذکر شده در نهی)زم 4.1ذکر شده در  موارد

 د یکن   نییالزم را تع ی( و خطرات و فرصتهاOH&S  تیر یمد  ستمیس  دامنه

 به:  خطاب 

 د ی( به آسوران بدهالف

 ( مورد نظر خود برسد.ی)ها جه یتواند به نت  ی م OH&S  تیریمد   ستمیاست که س خاموش 

 .ابد ی  یکاهش م  ا ی یری( از اثرات ناخواسته جلوگب

 . ابد یمستمر دست  شرفتی ( به پج

 و در نظر گرفته شده آن   OH&S  تیریمد  ستمیمربوط به س یخطرات و فرصت ها  نییتع هنگام 

 : ردیدر نظر بگ  د یبه آنها توجه شود ، سازمان با د یکه با  یج ینتا

 (.6.1.2.1به  د یخطرات )نگاه کن  -

 (.6.1.2.2به  د یخطرات )نگاه کن  ریو سا   OH&Sخطرات   -



 

 

 

 (.6.1.2.3به  د یفرصتها )نگاه کن ری و سا  OH&S  یفرصتها -

 (.6.1.3به  د یالزامات )نگاه کن ری و سا  یالزامات قانون  -

 ، در فرآیند برنامه ریزی خود ، خطرات و فرصت ها را تعیین و ارزیابی می کند  ارگآنیزاسیون

 مرتبط با  OH&S  هیتغذ ستمیدر نظر گرفته شده از س جیمربوط به نتا که

 شده  یزی. در مورد برنامه رOH&S  تیری مد  ستمیس  ایآن   یندهایرآ در سازمان ، ف راتیی تغ

 شود  یانجام م  رییقبل از تغ  یاب یارز  نیموقت ، ا  ای ، دائم  راتیی تغ

 به  د ی شده )نگاه کن ی ساز اده یپ

 اطالعات مستند را در مورد: د یبا  سازمان 

 خطرات و فرصتها؛  -

 د یبه خطرات و فرصتها )مراجعه کن یدگیو رس  نییتع  یروند )اقدامات( و اقدامات الزم برا -

 شده.  یزیاز انجام آنها طبق برنامه ر  نانی از اطم نانی اطم  یالزم برا  زانی( به م6.1.4تا  6.1.2

6.1 .2 

 خطرات و فرصتها   یابیخطر و ارز ییشناسا

6.1 .2 .1 

 خطر  ییشناسا

 کند  یو نگهدار یساز ادهی، پ جاد یخطر را ا  ییشناسا  یالزم برا یندهایفرا د یبا  سازمان 

 شود:  یموارد محدود نم  نیدر نظر گرفته شود ، اما به ا  د ی( بای)ها ند یدارد و فعال است. فرآ ادامه 

 ت یشدن ، آزار و اذ ی )از جمله حجم کار ، ساعات کار ، قربان ی کار ، عوامل اجتماع ی سازمانده ی( چگونگالف



 

 و فرهنگ در سازمان؛  ی( ، رهبریقلدر و

 

 ر یو غ نی( روت ب

 از:  ی ، از جمله خطرات ناش نیروت   ریغ ی ها ت یها و موقع  تیفعال 

 ن یرزمی، مواد ، ز  زات ی، تجه رساختهای( ز1

 کار؛ طی مح یجسم  طیو شرا  سز

 ، مونتاژ ، ساخت و ساز ، د ی، تول  شی، توسعه ، آزما قیمحصول و خدمات ، تحق  ی( طراح 2

 و دفع خدمات  یخدمات ، نگهدار ارائه 

 ؛ی( عوامل انسان 3

 ( نحوه انجام کار؛4

 ( مربوط به گذشته ج

 ، و حوادث آنها  یسازمان ، از جمله موارد اضطرار یبرا یخارج   ای  ی، داخل  ی داخل حوادث

 علل؛ 

 بالقوه؛  یاضطرار طی( شراد

 : ریموارد ز( افراد ، از جمله توجه به ه

 دارند ، منع مصرف هستند  یآنها از جمله کارگران دسترس  یتهایکه به محل کار و فعال   ی( افراد1

 کنندگان   د یکنندگان ، بازد   د یبازد

 گر؛ یافراد د و

 . رند یسازمان قرار گ یتهای فعال  ریتوانند تحت تأث یکه در مجاورت محل کار هستند که م   ی( افراد2

 . ستند یسازمان ن  م یکه تحت کنترل مستق ی( کارگران در مکان 3



 

 

 

 :ری ، از جمله در نظر گرفتن موارد ز گری ( موارد دج

 ، مراحل کار  زاتیآالت / تجه نی ، نصب ، ماش  یندهای، فرآ یمناطق کار ی( طراح 1

 کارگران   یها یی و توانا ازهای آنها با ن یسازمان کار ، از جمله سازگار و

 گرفتار؛ 

  کنترل مربوط به کار تحت کار تحت  یتهایاز فعال  ی ناش  افتد  یکه در مجاورت محل کار اتفاق م  ییها تی ( موقع2

 سازمان؛ 

 افتد  ی که توسط سازمان کنترل نشده و در مجاورت محل کار اتفاق م  ییها تی ( موقع3

 افراد در محل کار شود. یبرا ماریب  یو سالمت بی تواند باعث آس یم

 ی شنهادیپ  ای  ی( واقع ر

 OH&Sو    تهای، فعال  ندهای، فرا  اتی در سازمان ، عمل راتیی تغ

 (؛8.1.3به  د ی )نگاه کن تی ریمد  ستمیس

 در دانش و اطالعات در مورد خطرات.  ر یی( تغح

6.1 .2 

 OH&S ت یریمد  ستمیخطرات مربوط به س ری و سا OH&Sخطرات    یاب یارز 2

 :ردی و حفظ آنها به کار بگ ی ساز اده ی، پ  جادیا یرا برا  یند یفرا د یبا  سازمان 

 ی با در نظر گرفتن اثربخش نکهی، ضمن ا د یکن  یاب یشده ارز ییرا از خطرات شناسا OH&S( خطرات الف

 موجود؛ یها کنترل 



 

  یو نگهدار  ریتعم و  ی، بهره بردار یساز ادهی پ ، د یکن   یابی و ارز نییرا تع  سیخطرات مربوط به تأس   ری( ساب

 .OH&S  تی ریمد  ستمیس

 

 خواهد شد   فیتعر OH&Sخطرات   یاب یارز   یسازمان برا یارهای)سازمان( و مع  روش

  کیبودن و تحر ریواکنش پذ  یحاصل شود که آنها به جا نانیآنها تا اطم  یو زمان بند   تیتوجه به دامنه ، ماه  با

 هستند  ریپذ

 شوند  ینگهداردر مورد حفظ و   د ی. اطالعات مستند بارند یگ  یمورد استفاده قرار م  ک یستماتیس  بصورت

 . ارهایو مع   روش

6.1 .2 

 OH&S ت یریمد  ستمیخطرات مربوط به س ری و سا OH&Sخطرات    یاب یارز 3

 د یبا  سازمان 

 :یاب ی ارز ی( برای)ها ند یو حفظ فرا یساز ادهی، پ  جادیا

 شده در  یزیبرنامه ر رات یی، ضمن در نظر گرفتن تغ OH&Sعملکرد   شی افزا یبرا   OH&S  ی( فرصتهاالف

 آن و:  یها تی فعال  ای  ندهایآن ، فرا یها  است یسازمان ، س  نیا

 انطباق کار ،  یبرا یی( فرصت ها1

 کار به کارگران؛   طیکار و مح سازمان 

 . OH&Sبردن خطرات و کاهش خطرات   نی از ب   یبرا یی( فرصت ها2

 . OH&S ت یریمد  ستم یبهبود س یبرا  گر ید ی( فرصت هاب

 شود  گریخطرات و موارد د ریتواند منجر به سا یم  OH&S یاو فرصته  OH&Sخطرات  د یداشته باش توجه

 . سازمان یبرا



 

 

 

 

 الزامات   ریو سا یقانون  ط یشرا نییتع 6.1.3

 :ردیو حفظ آنها به کار بگ یساز  ادهی، پ جاد یا  یرا برا ی ند یفرا د یسازمان با نیا

 الزامات موجود در آن  ر یبه روز و سا ی قانون الزامات  د یبه آن را داشته باش  یو دسترس نیی( تعالف

 ؛OH&S  تی ریمد  ستمیو س OH&Sاستفاده در مورد خطرات ، خطرات   قابل

 شود و  یالزامات در مورد سازمان اعمال م ر یو سا یالزامات قانون  نیکه چگونه ا   د یکن نییب( تع

 ارتباط برقرار شود. د یبا آنچه

 د یر ی را در نظر بگ  گریو موارد د  یقانون طیشرا نی( اج

 ،  جادیدر هنگام ا الزامات 

 OH&S  تی ریمد  ستمی، حفظ و بهبود مداوم س یاجرا

 کند  یخود را حفظ و نگهدار  یاطالعات مستند در مورد الزامات قانون  د یبا  سازمان 

 را منعکس کند.  راتییکند که به روز شده است تا تغ  یم  نیو تضم  گرید الزامات 

 سایر الزامات می تواند منجر به خطرات و فرصت های الزم برای آنها شود  الزامات قانونی و یادآوری 

 . سازمان

 ی زیعمل برنامه ر  6.1.4

 کند:  یزی برنامه ر د یسازمان با نیا

 ( اقدامات به: الف

 د یخطرات و فرصت طلب بپرداز  نی( به ا 1



 

 (.د ین یرا بب 6.1.3) د یکن   یدگیالزامات رس ریو سا  ی ( به الزامات قانون2

 

 

 (.د ینی را بب 8.2)  یاضطرار  طیو پاسخ دادن به شرا یآماده ساز( 3

 ( چگونه: ب

 کسب و کار؛  یندهایفرآ  گری د ای  OH&S  تیریمد  ستم یس یندهای اقدامات در فرآ ی ( ادغام و اجرا1

 . د یکن یاب ی اقدامات را ارز  نیا ی( اثربخش 2

 آن  یها ی ( و خروج8.1.2به  د ی)نگاه کن ردیسلسله مراتب کنترل ها را در نظر بگ  د یبا  سازمان 

 اقدام.   یبرا  یزیهنگام برنامه ر  OH&S  تی ریمد  ستمیس

و   یات ی، عمل ی مال  یازهاین  و یفناور یها  نهیها ، گز وهیش نیبهتر د یبا  سازمان اقدامات خود ،  یزیبرنامه ر هنگام 

 . یتجار

 به آنها  ی ابی دست یبرا  یزیو برنامه ر  OH&Sاهداف   2. 6

 کند  جاد یکشور ا  نیرا در ا OH&Sاهداف   د یبا  سازمان 

 و سطوح مربوط به منظور   توابع

 به  د ی)نگاه کن OH&Sو عملکرد   OH&S  تیریمد  ستمیو بهبود مداوم س  حفظ

10.3.) 

 :د یبا OH&Sاهداف  

 باشد.  OH&S  استی ( مطابق با سالف

 بودن  ی توانائ ای(  ی)در صورت عمل ی ری( قابل اندازه گب

 عملکرد؛  سنجش



 

 : د یری( در نظر بگج

 

 

 ( الزامات قابل اجرا؛1

 (.6.1.2.3و  6.1.2.2به    د یخطرات و فرصتها )نگاه کن ی ابی ارز جی ( نتا2

 کارگران هستند  ندگانی( و ، در صورت وجود ، نما 5.4به  د یمشاوره با کارگران )نگاه کن جی ( نتا3

 شود؛ ( نظارت د

 ( ارتباط برقرار شود. ه

 به روز شود.  ط ی( مطابق با شراج

 

 OH&Sبه اهداف    یابیدست ی برا یزیبرنامه ر   6.2.5

 کند:   نییتع د یخود ، سازمان با  OH&Sبه اهداف  یاب یدست  یبرا یز یهنگام برنامه ر سازمان 

 ( آنچه انجام خواهد شد؛ الف

 خواهد بود  ی ( چه منابعب

 ؛ یضرور

 مسئول خواهد بود. ی( چه کسج

 ( پس از اتمام آن د

 نظارت ی، از جمله شاخص ها جینتا   یابیارز  ی( چگونگه

 در مشاغل سازمان OH&Sبه اهداف   یاب یدست  یادغام اقدامات برا  ی( چگونگ چ

 کند   یرا حفظ و نگهدار  OH&Sاطالعات مستند در مورد اهداف   د یبا  سازمان یندهایفرآ



 

 دارد به آنها برسد. قصد 

 

 

 ی بان ی پشت 7

7.1 

 منابع 

  ستمی و بهبود مستمر س ی، نگهدار ی اجرا  کند ،  نیو تأم  نییرا تع  س یتأس  یبرا  ازیمنابع مورد ن  د یبا  سازمان 

 .OH&S  تیریمد 

7.2 

 ت یصالح

 :د یبا  سازمان 

 باشد. ا یبگذارد  ر یتأث  OH&Sالزم کارگران که بر عملکرد   تیصالح  نیی( تعالف

 داشتن  ییدارند )از جمله توانا تی حاصل شود که کارگران صالح نانیاطم ( ب

 خطرات( بر اساس ییشناسا

 ، آموزش و تجربه مناسب؛  آموزش

 د یکن   یابی الزم انجام داده و ارز تی به دست آوردن و حفظ صالح ی( در صورت لزوم ، اقدامات الزم را براج

 اقدامات انجام شده؛ یاثربخش 

 ( حفظ اطالعات مستند مناسب د

 . تیبه عنوان شواهد صالح یریگ  جفت

 ا ی،  یگریتواند ، به عنوان مثال ، ارائه آموزش ، مرب ی: اقدامات قابل اجرا متوجه



 

 .صالحی افراد ذ یمانکاریپ  ایاستخدام  ای مجدد افراد در حال حاضر شاغل ،  انتصاب

 

   

7.3 

 اطالع 

 از:  د یبا  کارگران 

 ؛ OH&Sو اهداف   OH&S  استی( سالف

 آن  یای ، از جمله مزا OH&S ت یریمد  ستمیس ی( سهم آنها در اثربخش ب

 ؛ OH & Sعملکرد   بهبود 

 عدم تطابق  یاحتمال   یامدهای و پ یامدهای( پج

 OH&S  تی ریمد  ستمیس به

 الزامات؛ 

 مربوط به آنها.  قاتیتحق  جی( حوادث و نتاد

 شده مربوط به آنها.  نییو اقدامات تع OH&S( خطرات ، خطرات  ه

fکه   یکار  یتهای حذف خود از موقع یی( تواناt 

 د یریالوقوع را در نظر بگ  بی، قر سالم 

 مقدمات محافظت از آنها  نی آنها و همچن یو سالمت یزندگ  ی برا یخطر جد  و

 کار.  نیانجام ا  یبرا لیدل  یب  عواقب

7.4 

 ارتباطات 



 

 ی عموم 7.4.1

  یارتباطات خارج  و  یداخل  ازی ( مورد نی)ها ند یفرآ و حفظ کند   یساز ادهی ، پ سیسازمان را تأس د یبا  سازمان 

 :نیی ، از جمله تع OH&S تی ریمد  ستمیمربوط به س 

 

 ( آنچه را که ارتباط برقرار خواهد کرد. الف

 . د یارتباط برقرار کن  ی( چه زمان ب

 : د یارتباط برقرار کن  ی( با چه کسج

 سازمان؛ یمختلف سازمان ؛ کارکردها یسطوح و کارکردها نیدر ب ی( داخل 1

 و مراجعه کنندگان به محل کار؛ مانکاران یپ  نی( در ب2

 عالقه مندان؛ ریسا نی( در ب3

 ارتباط.  ی( نحوه برقرارد

 ، زبان ، فرهنگ ، سواد ، ت ی)به عنوان مثال جنس ردیتنوع را در نظر بگ یجنبه ها د یبا  سازمان 

(  تی، زبان ، فرهنگ ، سواد ، معلول  تیتنوع )مانند جنس  یخود جنبه ها یارتباط  یازهای ن یهنگام بررس  د یبا  سازمان 

دهد. سازمان   یخود را نشان م  ی ارتباط  یازهایکند که نظرات با توجه به ن  یم  نی. سازمان تضمردیرا در نظر بگ

ارتباطات )سازمانها( خود در نظر   ند ی فرآ جادیدر ا  یخارج   نفعیذ ی حاصل کند که نظرات طرفها نان یاطم د یبا

 گرفته شده است. 

 :د یخود ، با  ی( ارتباط ی)ها ند یفرا یدر هنگام برقرار  سازمان 

الزامات آن را در نظر    ریو سا ی؛ الزامات قانون  د یر یالزامات خود را در نظر بگ ریخود و سا  یالزامات قانون  -

 د یریبگ



 

  نانیشده ، اطم د یارتباط برقرار شود مطابق با اطالعات تول   د یکه با  OH&Sکه اطالعات   د یحاصل کن   نانیاطم -

  تیریمد  ستم یشده در س د یارتباط برقرار شود مطابق با اطالعات تول  د یکه با   OH&Sحاصل کند که اطالعات  

OH&S  تیریمد  ستم یاست ، و با س  OH&S .قابل اعتماد است و قابل اعتماد است 

پاسخ    OH&S  تی ریمد  ستمی در مورد س Sو   OH ت یریمد  ستمی به ارتباطات مربوطه در مورد س د یسازمان با نیا

 دهد.

 

 اطالعات مستند را به عنوان شواهد مناسب در مورد ارتباطات خود حفظ کند. مناسب.  د یبا  سازمان 

7.4 

 ی ارتباط داخل   یارتباطات داخل 7.4.2

 :د یبا  سازمان 

  یسطوح و عملکردها نیدر ب ی تیریمد  ستمیس ق یاز طر  OH&S  تیریمد  ستم یمربوط به س ی ( اطالعات داخلالف

  رییمختلف سازمان از جمله تغ ی، سطوح و عملکردها OH&S  تی رید م ستمیدر س  ر ییمختلف سازمان از جمله تغ

 مناسب؛  تارتباط برقرار کند. مناسب ؛ در صور یداخل  قی، از طر  OH&S  تیریمد  ستم یدر س

سازد تا در بهبود مستمر مشارکت   یآن کارگران را قادر م  ی ( ارتباطی)ها ند ی حاصل شود که فرا نانی( اطم ب

 کنند. 

 ی خارج یارتباطات خارج  7.4.3

 را به شما ابالغ کند   OH&S  تیریخارج از کشور اطالعات مربوط به مد   د یسازمان با نیا

  ی( سازمانی)ها ند یرا مطابق با فرآ  OH&S  تی ریمد  ستمیبه خارج از کشور اطالعات مربوط به س د یبا  سازمان 

( ارتباطات سازمان  ی)ها ند فرآی  توسطخود ، برقرار کند ، همانطور که  ستمی)سازمان( و با در نظر گرفتن س

ارتباط برقرار خواهد کرد. درخواست ها و   ،الزامات   ریآن و سا یشده و با در نظر گرفتن الزامات قانون  سیتأس

 الزامات  ریسا

7.5 



 

 اطالعات مستند 

 ی عموم 5.1. 7

 است:   ریسازمان شامل موارد ز  OH&S  تی ریمد  ستمیس

 سند. نیا  ازی( اطالعات مستند مورد نالف

 

 شده است  نیی تع یاثربخش  یبرا ی( اطالعات مستند که توسط سازمان به عنوان ضرورب

 .OH&S  تی ریمد  ستمیس

 با یکدیگر متفاوت است  OH&S: میزان اطالعات مستند شده برای یک سیستم مدیریت  توجه

 : گرید لیبه دل  سازمان 

 ، محصوالت و خدمات ،  ندهای ، فرا تها یاندازه سازمان و نوع فعال  -

 الزامات؛ ری و سا  یبه اثبات تحقق الزامات قانون   ازی ن -

 و تعامل آنها.  ندهای فرآ یدگیچ یپ -

 کارگران.   تیصالح  -

7.5 

 ی و به روز رسان  جاد یا 7.5.2

 د یاطالعات مستند ، سازمان با یو به روزرسان  جادیهنگام ا سازمان 

 از مناسب:  نان ی اطم

 شماره مرجع(. ا ی سندهی ، نو خ یو شرح )مانند عنوان ، تار  یی( شناساالف

 (.یک یعنوان مثال مقاله ، الکترون( و رسانه )به کی( قالب )به عنوان مثال زبان ، نسخه نرم افزار ، گرافت

 . تی مناسب بودن و کفا د ییو تأ   ی( بررسج



 

 کنترل اطالعات مستند  7.5.3

 از:  نانیاطم یشده برا کنترل  باشد  یسند م  نیو توسط ا  OH&S  تی ریمد  ستمیس از ی مستند مورد ن اطالعات

 از؛یاستفاده ، در کجا و در صورت ن  ی ( در دسترس و مناسب براالف

 

 

 شود )به عنوان مثال از  یمحافظت م یاندازه کاف ( به  ب

 رفتن صداقت(.   نیاز ب  ایبردن محرمانه بودن ، استفاده نادرست   نیب  از

 مانند را انجام دهد ، ر یز یها تی فعال  د یکنترل اطالعات مستند ، سازمان با  یبرا

 و استفاده  یاب ی، باز ی، دسترس  عی توز -

 ؛ییو حفظ ، از جمله حفظ خوانا  رهیذخ -

 )به عنوان مثال کنترل نسخه(؛ راتیی)مثالً کنترل نسخه( ؛ کنترل تغ راتییکنترل تغ  -

 . لیو تما ادداشت ی . لیحفظ و تما -

 است   یآنها ضرور  یشود که برا یم نییکه توسط سازمان تع  یمستند با منشاء خارج  اطالعات

از برنامه   ی و بهره بردار یزیبرنامه ر  یمشخص شده توسط سازمان برا یمستند شده با منشاء خارج  اطالعات

شود ، در   یم یی، در صورت لزوم شناسا OH&S  تیریمد  ستمیو عملکرد س   OH&S ت یریمد  ستمیس یزیر

 شود. .  یشود و کنترل م  ی صورت مناسب ، و در صورت مناسب ، کنترل م

رد اجازه مشاهده فقط اطالعات مستند ، بصورت عادی ،  دسترسی می تواند حاکی از تصمیمی در مو 1 یادآوری 

 یا اجازه و اختیار برای مشاهده و تغییر اطالعات مستند باشد. اجازه و اختیار برای مشاهده و تغییر اطالعات مستند. 

اطالعات مستند آنها   کهیکارگران است و در جائ  یبه اطالعات مستند مربوط شامل دسترس یدسترس 2 توجه

 که وجود دارد وجود دارد.   یکارگران در جائ  ندگانیکارگران و نما  ی شامل دسترس

 ی و کنترل عمل   یزیبرنامه ر یات یو کنترل عمل یزیبرنامه ر  8.1



 

 عمومی  8.1.1

 کند  ی، کنترل و نگهدار ی ساز ادهی، پ  یزیرا برنامه ر  دارید ی برا از یمورد ن   یندهایفرآ د یبا  سازمان 

 

 

 

اقدامات   یو اجرا   OH&S  تیریمد  ستم ی س یهای ازمند ی برآورده کردن ن ی برا از یمورد ن  یندهایفرا د یبا  سازمان 

کند و اقدامات    ی، کنترل و نگهدار یساز ادهی، پ ی زیرا برنامه ر  OH&S  تیریمد  ستم یشده در بند س نییتع

 ، اجرا کند. توسط: 6را توسط:  6اعمال شده در بند  

 .ندهای فرآ یارهای مع نیی( تعالف

 ارها؛ یمطابق مع ندها ی کنترل فرا ی( اجراب

که الزم باشد   یاز اطالعات محرمانه در حد  نانیاطم   یاز اطالعات مستند در حد الزم برا  یو نگهدار  ی( نگهدارج

انجام شده   ی زیطبق برنامه ر ندهایانجام شده اند ؛ که فرا  یز یطبق برنامه ر ندها یحاصل شود که فرا نان ی تا اطم

 اند.

کار و    یمربوط به محلها یبخشها  د یکار چند کارفرما ، سازمان با  یمحلها در  کار با کارگران.  قی( تطبد

  تیریمد  تیریمد  ستم یمربوط به س یبخشها د یسازمان با  را هماهنگ کند ،  Semployerو   OH  انیکارفرما

OH&S  سازمانها هماهنگ کند.  ریسازمانها و سا ریرا با سا 

8.1. 

 OH&Sخطرات و کاهش خطرات   ن ییتع OH&Sبردن خطرات و کاهش خطرات  نیاز ب  8.1.2

 و حفظ کند   یساز ادهی، پ  جاد یبردن ا  نیاز ب یرا برا  یند یفرا د یبا  سازمان 

،  ر یز یبا استفاده از سلسله مراتب کنترلها  OH&Sو کاهش خطرات    ریسازمان با استفاده از سلسله مراتب ز نیا

  یم  یو نگهدار یساز ادهی، پ  جادیا  OH&Sبردن خطرات خطرناک و کاهش خطرات   نیاز ب   ی( را برای)ها ند یفرآ

 کند:



 

 .د یببر  نی( خطر را از بالف

 . د یکن نیگزی را جا یکم خطرتر  زاتیتجه  ای ، مواد  اتی، عمل ندها ی( فراب

 مجدد کار.  یو سازمانده یمهندس  ی( استفاده از کنترل هاج

 

 

 ، از جمله آموزش.  یادار  ید( استفاده از کنترل ها

 د یاستفاده کن یکاف ی ( از محافظت شخصه

 مورد نیاز شامل این شرط است : در بسیاری از کشورها ، الزامات قانونی و سایر موارد توجه

 شود. یبه کارگران ارائه م یا   نهیهز چی( بدون هPPE)  ی محافظ شخص زاتیتجه

8.1. 

 ر ییتغ تیریمد  8.1.3

 موقت  شده  یزیو کنترل برنامه ر یاجرا ی برا کند  جادی را ا  یند یفرا د یبا  سازمان 

 گذارد ، از جمله:  ی م ریتأث  OH&Sکه بر عملکرد   یدائم راتییتغ  و

 در محصوالت ، خدمات و محصوالت موجود  ریی تغ   ای د یجد   یندهای( محصوالت ، خدمات و فرآالف

 ، از جمله:  ندهایفرآ

 کار و محل کار   یمحل ها -

 سازمان کار؛ -

 ؛یکار ط یشرا -

 زات؛ ی تجه -

 کار؛   یروین -



 

 الزامات؛  ریو سا یدر الزامات قانون  ریی( تغب

 . OH&Sاطالعات در مورد خطرات و خطرات   ای دانش  ر یی( تغج

 . یدر دانش و فناور شرفتی( پد

 

 

 کاهش آن انجام دهد  ی برا ی کند و اقدام  یناخواسته را بررس راتییعواقب تغ  د یبا  سازمان 

 ، در صورت لزوم. یجانب  عوارض هر

 توانند منجر به خطرات و فرصتها شوند.  یم  راتیی: تغ توجه

8.1. 

 تدارکات  8.1.4

8.1. 

 ی عموم 8.1.4.1

 د یکنترل خر  ی( برای)ها ند یفرا ی و نگهدار ی ساز اده یپ

 . OH&S  تی ریمد  ستمی از مطابقت آنها با س  نانیو خدمات به منظور اطم  محصوالت 

 مانکاران یپ مانکاران یپ 8.1.4.2

 ( خود را با قرارداد خود هماهنگ کند ی)ها هی روند ته د یبا  سازمان 

و کنترل خطرات   یاب ی از: خطرات و ارز یناش   OH&Sو کنترل خطرات    یاب یخطرات و ارز  یی منظور شناسا به

OH&S خود هماهنگ کند.   مانکارانی( خود را با پ ی)ها د یخر  ند یفرآ د یاز: سازمان با  یناش 

 گذارند.  یم  ریکه بر سازمان تأث  یمانکارانیپ یها  تیها و فعال  ت ی( فعال الف

 گذارد  یم  ریتأث مانکاریسازمان که بر کارگران پ  یتهایو فعال   تهای( فعال ب



 

دهد.   یقرار م ر یکار را تحت تأث طیافراد عالقه مند در مح  ری که سا  مانکارانیپ یها  تی ها و فعال  تی( فعال ج

  نیگذارد. سازمان تضم   یم ری کار تأث  طیرا در مح  نفعیذ یطرف ها ری که سا ی مانکارانیپ  یها تیها و فعال  تیفعال 

  تیریمد  ستم ینان حاصل کند که الزامات سیاطم  د یخود سازمان با  OH&S  تیریمد  ستمیکند که الزامات س  یم

OH&S ند یکننده سازمان و کارگران آنها. فرا   هی ته  مانکارانیشود. پ  یو کارگران آنها برآورده م  مانکارانیتوسط پ   

 

 

را    یحرفه ا  یمن یبهداشت و ا یارهای ، مع ردی گ یو به کار م   فیسازمان را تعر( یشده )ها هی ( سازمان تهی)ها

.  مانکارانیانتخاب پ  یبرا یحرفه ا ی من یبهداشت و ا  یارهای. معردیگ ی و به کار م فیتعر  مانکارانیانتخاب پ  یبرا

امنیت شغلی برای  توجه: شامل منشور بهداشت و ایمنی شغلی می تواند مفید باشد ، شامل معیار بهداشت و  

 . ردادیانتخاب آراء برای انتخاب پیمانکاران پیمانکاری در اسناد قراردادی. در اسناد قرا

8.1. 

 ی مشاوره برون سپار یبرون سپار 8.1.4.3

 منسجم هستند  یبرون سپار یندهایحاصل کند که کارکردها و فرآ  نانیاطم  د یبا  سازمان 

شوند. ترول شده سازمان سازمان   یکنترل م  یبرون سپار یدها نی کند که عملکردها و فرآ ی م نیتضم سازمان 

آن   یشده برون سپار  نیتضم  یها شیخود مطابق با آرا  یبرون سپار باتیحاصل کند که ترت  نان یاطم د یبا

به الزامات در نظر گرفته شده و   یاب یو با دست  ی الزامات قانون  ریو سا   یو مقررات قانون  یمطابق با الزامات قانون

نوع. نوع و    ستمی. ستی ریمد  ستمیاست. س  OH&S  تیریمد  جی نتا ج یدر نظر گرفته شده از نتا جی به نتا یاب یبا دست 

کنترل سطح شن و    زانی، م ردیگ ی مورد استفاده قرار م  یندها یکارکردها و فرآ نی ا  یکه برا  یکنترل   زانیم

  OH&S  تی ریمد  تی ریمد  ستمیشده در س  ف یتعر OH&S  یدر سالن ها د یبا ندهایتوابع و فرا  نیا  یماسه برا

 شود.  ف یتعر

 : هماهنگی با ارائه دهندگان خارجی می تواند به یک سازمان کمک کند توجه

: هماهنگی با ارائه دهندگان خارجی می تواند به یک سازمان برای رسیدگی به هرگونه تصمیم گیری  یادآوری

 دارد ، یاری دهد. OH&Sبرای پرداختن به هرگونه تاثیری که پیمان های برون سپاری بر عملکرد  



 

 ی و واکنش اضطرار ی آمادگ ییو پاسخگو   یاضطرار یآمادگ  2. 8

، همانطور که در   یاحتمال   یاضطرار طیو پاسخ دادن به شرا   یآماده ساز یا براالزم ر یندهایفرا د یبا  سازمان 

و حفظ   یساز  ادهیو پ   جادیشده است ، ا ییشناسا 6.1.2.1شده در  یی، شناسا یاحتمال  ی اضطرار طیپاسخ به شرا

 کند ، 

 

 

 ه؛ی اول   ی، از جمله ارائه کمک ها ی اضطرار طیشده در مورد شرا ی زیپاسخ برنامه ر کی  جادی( االف

 شده؛  یزیپاسخ برنامه ر ی( ارائه آموزش براب

 شده.  یزی پاسخ برنامه ر ییتوانا نیو تمر شی آزما ی( بطور دوره اج

 ش ی شده ، از جمله بعد از آزما یزیپاسخ برنامه ر  ی و در صورت لزوم بازخوان اطیاحت  کامل یاب ی د( ارز

 ؛ یاضطرار طیبعد از وقوع شرا ژهیبه و و

 ها؛  ت یمسئول  و  ف یاطالعات مربوط به همه کارگران در مورد وظا  هی ارتباط و ته ی ( برقراره

 ،  یواکنش اضطرار یها سیکنندگان ، سرو  د ی، بازد  مانکاران یمربوط به پ یرسان  اطالع(ج

 ؛یجامعه محل  یو مطابق مقتض  یدولت  مقامات

 از آنها  نان ی و اطم ربط یذ نفعانی ذ هی کل  یهاییو توانا   ازهای( با احتساب ن ذ

از مشارکت آنها ، در صورت لزوم ، در   نان ی و اطم  ربطیذ نفعانیذ  هیکل  ی هاییو توانا ازهای( با در نظر گرفتن ن ر

 شده  یزی، در صورت لزوم ، در توسعه پاسخ برنامه ر  کیشده. تحر یزیپاسخ برنامه ر ه یته

 کند  ی)ها( و اطالعات را حفظ و نگهدار ند یتند در مورد فرآاطالعات مس  د یبا  سازمان 

را حفظ و   ی احتمال   یاضطرار طیپاسخ به شرا یبرا ییاطالعات مستند درباره روند )ها( و برنامه ها د یبا  سازمان 

 کند.  ی م یزیبرنامه ر  یاحتمال   یاضطرار طیپاسخ به شرا  یکند. برا  ینگهدار

 عملکرد ی ابیعملکرد ارز یاب یارز 9



 

  یابیو ارز  لیو تحل  ه ی، تجز یریعملکرد نظارت ، اندازه گ یاب یو ارز لیو تحل   هی، تجز ی رینظارت ، اندازه گ 9.1

 عملکرد

9.1 

  ادهی، پ جادیعملکرد را ا ی ابی و ارز ل یو تحل هی ، تجز یری ( نظارت ، سنجش ، اندازه گی)ها  ند یفرآ د یبا  سازمان 

 و حفظ کند.  یساز

 :د یبا  سازمان 

 ، از جمله:   ردیقرار گ  یریمورد نظارت و اندازه گ د ی( آنچه باالف

 الزامات؛  ریو سا ی تحقق الزامات قانون  زانی( م1

 شده؛ ییشناسا یمربوط به خطرات ، خطرات و فرصتها یتهایو فعال  تهای( فعال 2

 سازمان؛  OH&Sسازمان ؛ اهداف  OH&Sبه اهداف  یاب یدر دست  شرفتی( پ3

 . گریو د یات یعمل یکنترل ها ی( اثربخش 4

از   نانیاطم یعملکرد ، در صورت کاربرد ، برا یاب یو ارز  لیو تحل  هی ، تجز یرینظارت ، اندازه گ  ی( روش هاب

 معتبر؛  جیاز نتا  نانی معتبر ؛ اطم جی نتا

  یاب ی خود را ارز  OH&Sکند ؛ عملکرد  ی م یاب ی خود را ارز OH&Sکه سازمان بر اساس آن عملکرد   ییارهای( معج

 کند. یم

 ؛یری( هنگام انجام نظارت و اندازه گ د

 و ارتباط برقرار شود.   یاب ی، ارز لیو تحل هیتجز د یبا  یری حاصل از نظارت و اندازه گ  جینتا ی ( وقته

 کند   نییو تع  یاب ی را ارز OH&Sعملکرد   د یبا  سازمان 

را   OH&S تی ریمد  تی ریمد  ستمیدر س OH&S  ییکارآ  یکرده و اثربخش یاب ی را ارز OH&Sعملکرد   د یبا  سازمان 

 مشخص کند.

 شده است د ییتأ ای  ونیبراسی کال   یریو اندازه گ  نگیتوری مان زاتیحاصل کند که تجه  نانیاطم  د یبا  سازمان 



 

،   حیصح د یی تأ ای  ونیبراسی، در صورت کال  یریو اندازه گ  نگیتوری مان زاتیحاصل کند که تجه  نانیاطم  د یبا  سازمان 

 و مطابق مقرر قابل استفاده است. ردی گ یمورد استفاده قرار م 

 وجود داشته باشد  یگرید یازهاین  ای  یتواند الزامات قانون  ی: متوجه

 

 

 

: کالیبراسیون یا تأیید تجهیزات نظارت و اندازه گیری. استاندارد ها( در مورد کالیبراسیون یا صحت سنجش  توجه

گیری می تواند الزامات قانونی یا سایر الزامات )به عنوان مثال مدخل های ملی یا بین  تجهیزات نظارت و اندازه  

 کالیبراسیون یا تأیید تجهیزات نظارت و اندازه گیری.  وردالمللی )مانند استاندارد های ملی یا بین المللی( در م

 اطالعات مستند مناسب را حفظ کند:  د یبا  سازمان 

 عملکرد؛  یاب یو ارز  ل یو تحل  هی، تجز یریارت ، اندازه گ نظ جی از نتا  یبه عنوان شواهد 

 . یریاندازه گ زاتیتجه  د ییتأ ای  ونی براسی، کال  ی در مورد نگهدار -

9.1 

 انطباق   یاب یارز  9.1.2

 و حفظ کند   یساز اده ی، پ  جادیانطباق ا ی ابی ارز یرا برا  یند یفرا د یبا  سازمان 

 (.6.1.3به  د یالزامات )نگاه کن   ریو سا   یالزامات قانون با

 :د یبا  سازمان 

 انطباق.   یاب یارز  ی( برایو روش )ها یفراوان  نیی( تعالف

 (.د یمراجعه کن 10.2)به  د یکرده و در صورت لزوم اقدام کن  یاب ی( انطباق را ارز ب

 ( حفظ دانش و درک آنج



 

 و  یانطباق با الزامات قانون   تی وضع

 گر؛ ید ملزومات 

 . یسازگار یاب ی( ارز ی)ها جیاطالعات مستند از نتا( حفظ د

 ی داخل یزیمم 9.2

 ی کل  2.1. 9

 

 شده انجام دهد  یز یبرنامه ر یدر فواصل زمان  یداخل  یحسابرس نیتأم یبرا د یسازمان با نیا

 در مورد  اطالعات

 : OH&S ت یریمد  ستمیس ایآ

 ( مطابقت دارد با: الف

 OH&Sخود ، از جمله   OH&S  تیر یمد  ستمیس ی سازمان برا ی( الزامات شخص 1

 ؛OH&Sو اهداف   استیس

 سند؛ نی( الزامات ا2

 ( بطور مؤثر اجرا شده و ب

 . ینگهدار

 ی داخل  یبرنامه حسابرس 2.2. 9

 :د یبا  سازمان 

 ، روش ها ،  یاز جمله فراوان ی( حسابرس یبرنامه )ها کی   یو نگهدار  یساز اده ی، پ  جادی، ا ی زی( برنامه رالف

 رد یمورد توجه قرار گ د یو گزارش ، که با یزیها ، مشاوره ، الزامات برنامه ر تیمسئول 

 .د یری را در نظر بگ  یقبل یها  ی حسابرس ج یمربوطه و نتا یندهایفرآ ت یاهم



 

 .د یکن  ف یتعر  یزی هر مم یرا برا یو دامنه حسابرس ارها ی ( معب

  ی انجام م  ی طرف بودن روند حسابرس یو ب   تین یاز ع نانیاطم یرا برا یزی( حسابرسان را انتخاب کرده و مم ج

 دهد.

 

 

 

حاصل شود که   نانی مربوط گزارش شده است. اطم رانی ها به مد  یزیمم ج یحاصل شود که نتا نان ی ( اطمد

  ج یکه نتا د یحاصل کن   نانیشود. اطم  ی مربوطه گزارش م رانیها به مد  ی حسابرس جی مربوطه( از نتا یحسابرس 

مربوط به   ج ینتا ر یو سا نکارگرا   ندگانیشود ، و در صورت وجود ، نما  یمربوط به کارگران گزارش م یحسابرس 

 ربط؛ یذ نفعانیذ ری کارگران و سا  ندگانیشوند ، و در صورت وجود ، نما یکارگران گزارش م 

و بهبود مستمر عملکرد   OH&S  یعملکردها یها ییو بهبود مداوم کارآ  هایبرطرف کردن ناسازگار ی( براه

OH&S   (.10. بند د یمراجعه کن 10)به بخش  د یانجام ده  یاقدامات 

 .جی نتا ج ی. نتاد یحفظ کن یحسابرس  جیو نتا  یبرنامه حسابرس  ی( اطالعات مستند را به عنوان مدرک اجراد

 استفاده کنید  : برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حسابرسی و شایستگی حسابرسان ، از بخش های مختلف توجه

 ت یریمد  یبررس ت یریمد  یبررس  9.3

کند تا از   یشده بررس  یزیبرنامه ر  یسازمان را در فواصل زمان Sو   OH  تیریمد  ستمیس  د یارشد با تیریمد 

حاصل   نانیآن اطم یو اثربخش   تیحاصل کند. از مناسب بودن ، کفا   نانیآن اطم یو اثربخش تی مناسب بودن ، کفا

 کند.

 است:   ریشامل موارد ز ت یریمد  یبازنگر

  یقبل  یها یاقدامات حاصل از بررس  تی؛ وضع  یتیریمد   یقبل یها یاقدامات حاصل از بررس   تی( وضع الف

 . یتیریمد 

 است ، از جمله: OH&S  تی ریمد  ستمیکه مربوط به س  یو داخل  یدر مسائل خارج  ریی( تغب



 

 و انتظارات عالقه مندان؛   ازهای( ن1

 الزامات؛ ر یو سا ی ( الزامات قانون2

 ( خطرات و فرصتها ؛( خطرات و فرصتها. 3

 ؛ OH&Sو اهداف  OH&S  استی تحقق س زانی( مج

 

 

 ، از جمله روند در: OH&S( اطالعات مربوط به عملکرد د

 و بهبود مستمر.  ی( حوادث ، عدم انطباق ، اقدامات اصالح1

 . یریاندازه گ  جیو نتا  یرینظارت و اندازه گ  جی ( نتا2

 الزامات؛ ری و سا  یانطباق با الزامات قانون  ی ابی ارز جی نتا( 3

 ؛یحسابرس  جی ( نتا4

 ( مشورت و مشارکت کارگران؛ 5

 ( خطرات و فرصتها؛ 6

 حفظ آن  یمنابع برا ت یه( کفا

 ؛OH & Sمؤثر  تی ریمد  ستمیس

 نفع؛ یذ ی ( مربوط با طرف های( ارتباط )هاو

gبهبود مستمر.  یبرا یی( فرصت ها 

 مربوط به:  یها ی ریگ  میشامل تصم  تیری مد  یبررس  ی ها یخروج 

 در نظر گرفته شده آن  ج ینتاه ب  یاب ی دستر د OH&S  تیریمد  ستمیس یو اثربخش   تیادامه مناسب بودن ، کفا -

 بهبود مداوم؛ یفرصتها -



 

 ؛OH&S  تیریمد  ستم یدر س ریی به تغ ازیهرگونه ن -

 از؛یمنابع مورد ن -

 اقدامات؛در صورت لزوم  -

 ؛یندهایفرآ گریبا مشاغل د   OH & S  تیریمد  ستم یبهبود ادغام س یبرا ییفرصت ها -

 

 

 سازمان.  کیدر جهت استراتژ امد یهرگونه پ -

 را به کارگران ابالغ کند ، و  ت یریمد  یها ی مربوط به بررس  یها یخروج   د یارشد با تیریمد 

 کارگران در آنجا وجود دارند   ندگانینما

 حفظ کند  ت یریمد  ج یاطالعات مستند شده را به عنوان شواهد نتا د یبا  سازمان 

 بهبود  10

 ی عموم 1. 10

 کند  ی ساز ادهی( و پ د ین یرا بب 9کند )بند   نییبهبود را تع یفرصتها د یبا  سازمان 

 آن.  OH&S  تیر یمد  ستمیدر نظر گرفته شده از س  ج یبه نتا یاب ی دست ی الزم برا اقدامات

 حادثه ،   2. 10

 ی واقعه ، عدم انطباق و اقدامات اصالح  یعدم انطباق و اقدام اصالح 

  تیریو مد   نییو اقدام ، تع  قی و تحق  نییتع  یو اقدام را برا قی )ها( از جمله گزارش ، تحق ند یفرا  کی د یبا  سازمان 

 و حفظ کند.   یساز ادهی و پ جادیها ، ا  یحوادث و ناسازگار

 :د یدهد ، سازمان با ی عدم انطباق رخ م ا یکه حادثه  ی هنگام

 عدم انطباق واکنش نشان داده و در صورت کاربرد:  ای ( به موقع نسبت به حادثه الف



 

 . د یآن اقدام کن  حیکنترل و تصح   ی( برا1

 د یبرخورد کن   یریگ جه ی( با نت2

  نیاز ب   یبرا ی به اقدام اصالح  ازی، ن  ربطیذ نفعان ی ذ ریسا یر ی( و درگ5.4به  د ی( با مشارکت کارگران )نگاه کن ب

.  د یکن  یاب یارز شهیبردن ر  نیاز ب یبرا یبه اقدامات اصالح  ازی، ن نیمتعهد طرف  ی( حادثه های)ها یبردن علت اصل 

 عود در   ایعدم انطباق بودن ، به منظور تکرار نشدن  ای نعدم انطباق ، به منظور تکرار نشد  ای ( حادثه یعلت )ها

 

 

 ، توسط:  گرید ی، توسط: در جا یگرید یجا

 عدم انطباق؛ یبررس  ای حادثه   ی( بررس1

 عدم انطباق؛ ا ی( حادثه یعلت )ها نیی( تع2

 ممکن است  ا یحوادث مشابه رخ داده اند ، در صورت وجود عدم انطباقات   ای آ نکهی ا نیی( تع3

 دهد؛  یطور بالقوه رخ م به

 (.د ین یرا بب  6.1) د یخطرات را در صورت لزوم مرور کن ریو سا OH&Sموجود درباره خطرات  یها یابیج(ارز

 کند   یساز ادهی و پ  نییرا مطابق با آن تع  ی، از جمله اقدامات اصالح ازی ( هرگونه اقدام مورد ند

 (8.1.3به   د ی)نگاه کن ریی تغ تیری ( و مد 8.1.2به   د یمراتب کنترل ها )نگاه کن  سلسله

 (؛ 8.1.3

 .د یکن   یابیرا قبل از اقدام ، ارز افتهی ریی تغ  ای د یمربوط به خطرات جد  OH&S( خطرات  ه

 .د یرا مرور کن یصورت گرفته ، از جمله اقدامات اصالح   یهر اقدام ی( اثربخش و

 . د یکن  جادیا OH&S تی ر یمد  ستمیدر س یرات یی( در صورت لزوم تغگرم 

 باشد  د یبا  یاصالح  اقدامات



 

 ا یحوادث  ی اثرات احتمال   ایبا اثرات   متناسب 

 شوند.  یانطباقات مواجه م عدم 

 اطالعات مستند را به عنوان شواهد حفظ کند:  د یبا  سازمان 

 صورت گرفته؛  یعدم انطباقها و اقدامات بعد  ای حوادث  تی ماه -

 آنها. ی، از جمله اثربخش  یاقدامات و اقدامات اصالح  یاصل   جهینت  -

 

 

 اطالعات مستند را به کارگران مربوطه و در کجا ابالغ کند   نیا د یبا  سازمان 

 . ربطیذ نفعیافراد ذ  ریکارگران و سا  دگاننی وجود دارند ، نما آنها

گزارش و بررسی حوادث بدون تاخیر ناخواسته می تواند خطر را برای گزارش   یادآوری bکه   د یداشته باش توجه

  OH&Sدهی فراهم آورد و بررسی حوادث بدون تاخیر ناخواسته می تواند خطرات را از بین ببرد و خطرات 

 مرتبط با آن در اسرع وقت به حداقل برسد. تا حد ممکن.

 بهبود مداوم بهبود مداوم  3. 10

 را بهبود بخشد  ت ی، کفا یستگیطور مداوم شابه   د یبا  سازمان 

  تیریمد  ستم یدر س Sandو   OH  ییکارآ یو اثربخش   تیبه طور مداوم ، مناسب بودن ، کفا د یسازمان با نیا

OH&S توسط: تی ریمد  ستمیرا بهبود بخشد ، توسط: س ، 

 ؛OH&Sعملکرد   شی ( افزاالف

 کند.   یم ی بانیپشت OH&S  تی ریمد  ستمیکه از س  یفرهنگ  جی ( تروب

 بهبود مستمر  یاقدامات برا  یمشارکت کارگران در اجرا جی( تروج

 ؛OH&S تی ریمد  ستم یس بهبود یاقدامات برا  یمشارکت کارگران در اجرا جی( تروج

 کارگران.  ندگانی کارگران ؛ نما ندگانی مربوط به بهبود مستمر به کارگران ، و در صورت وجود ، نما جی ( ابالغ نتاد



 

 از اطالعات مستند به عنوان مدرک صادرات مداوم  ی و نگهدار ی ( نگهداره

A.1  ی عموم 

سوء تفاهم در نظر گرفته شده   ریاز تفس  یریجلوگ ی آورده شده است برا وستیپ نیکه در ا  ی حیتوض اطالعات

 است 

 اطالعات با آنها سازگار است  ن یکه ا ی سند. در حال  نیموجود در ا الزامات 

 

 

 اصالح کردن آنها در نظر گرفته نشده است.   یقی به هر طر  ایو   قی افزودن ، تفر یالزامات ، برا نیا

 باشد  د یها مشاهده شود و نبا  ستمیاز منظر س د یسند با نیموجود در ا الزامات 

 بند با  ک یالزامات موجود در   نیب یتوان رابطه ا یانزوا ، به عنوان مثال م  در

 . گرید یموجود در بندها  الزامات 

 ی مراجع عاد -2 الف

 توانند به اسناد ذکر شده در  یسند وجود ندارد. کاربران م  نی در ا  یمرجع هنجار چیه

 ISO ت یریمد  ستمیس گریو د OH&S ی در مورد دستورالعمل ها  شتریکسب اطالعات ب   یبرا  یکتابشناس

 استانداردها 

 ف یو تعار  طی. شرا3 الف

 از سوء تفاهم ،  یریجلوگ یو برا 3مندرج در بند  فیبر اصطالحات و تعار  عالوه

 ارائه شده است.  ری در ز ج یمربوط به نتا حاتیتوض

 افتد اما با فواصل وقفه  یاتفاق م   یدوره زمان  کیدهد که در  یرا نشان م  یمدت زمان  "مداوم "( الف

 است  "وستهی پ" نیبنابرا دهد(. یکه مدت زمان بدون وقفه را نشان م   "مداوم ")برخالف 



 

 بهبود  نهیاستفاده در زم یمناسب برا کلمه 

b توان آن را حذف کرد ، در   ی اما م  د یدر مورد آن فکر کن  د ی است که با ی معن نیبه ا "در نظر گرفتن "( کلمه

 د یریدر نظر بگ "که    یحال 

 امر مستثنا شد. نیتوان از ا ی اما نم  میدر مورد آن فکر کن د یاست که با  یبدان معن" حساب 

 مناسب است  ی به معنا "مناسب" ضی تعو  قابل ستند ین  "قابل اجرا"و   "مناسب"( کلمات ج

 

 

 است ری امکان پذ ای مربوطه   یبه معنا "قابل اجرا"که  ی ، در حال  ی از آزاد ی، به( و داللت بر درجه ا ی)برا

 انجام شود. د یکند که اگر انجام شود ، با ی داللت م و

 کند. یاستفاده م  "عالقه مند "سند از اصطالح  نی( اد

 همان مفهوم است.  انگر ی نما مترادف است "نفعان ی ذ" اصطالح

 ست ین  ی ریپذ تی است ، اما مسئول   تیمسئول  یواگذار یبه معنا  "نان ی اطم"( کلمه ه

 عمل انجام شده است.  کیکه   د یباش مطمئن

سند از اسناد و سوابق استفاده شده    نیشود. در ا یشامل اسناد و سوابق استفاده م یبرا  "طالعات مستند ا"( و

  "عبارت"سوابق ، و  یبه معنا "حفظ اطالعات مستند شده به عنوان شواهد ..."سند با استفاده از عبارت  نیاست. ا

به عنوان اطالعات مستند حفظ   د ی با  "سوابق ، و ی به معن"نگه داشتن اطالعات مستند شده به عنوان مدرک ... 

  نیاسناد ، از جمله مراحل. ا  یبه معنا "به عنوان اطالعات مستند "اسناد ، از جمله مراحل عبارت   یبه معنا"شود 

در نظر گرفته   "شده به عنوان شواهد ... ش یرایعنوان اطالعات و حفظ اطالعات مستند شده به  یبرا"عبارت 

باشد که اطالعات به دست آمده   یمعن ن یدر نظر گرفته نشده باشد تا به ا"نشده است که به دامنه اطالعات ... 

الزامات    یرا برآورده سازد. در عوض ، در نظر گرفته شده است که نوع ارضا یاز مطالب اثبات شده قانون

 حفظ است.  یبرا ازین  دمور ینوع سوابق رکوردها نییتع  یهدف برا نیبرآورده شود. در عوض ، ا یات قانون اثب

g شود  یکه تحت کنترل مشترک سازمان برگزار م  ییها تی( فعال 



 

g هستند   ییتهایفعال "شود  یآن انجام م  یاست که برا  ییتها یفعال  "تحت کنترل مشترک سازمان"که  ییتهای( فعال

کند بر   یجهت سهام سهام سازمان سازمان کار را کنترل م ایو روشها را به عهده دارد ،   لیکه سازمان کنترل وسا

موارد   ریو سا ی ، مطابق با الزامات قانون OH&S  لکردسهام. جهت کار انجام شده با توجه به عم ا یروشها  ای  لیوسا

 الزامات آن.   ریو سا یون قان طی، مطابق با شرا OH&Sبا توجه به عملکرد  

 

 

 

A.4  سازمان  نهیزم 

A.4.1 سازمان  نهیزم 

  یخود را بهبود م OH&S  تیریمد  ستمیطور مداوم س به ، حفظ و ی، اجرا جادیا ی سازمان برا کیچارچوب   درک

 ا یتواند مثبت باشد  یم  یو خارج  یبخشد. مسائل داخل 

 قرار دهند  ر یرا تحت تأث OH&Sتوانند    یکه م ری متغ طیشرا ایها   یژگ ی، و Cloud طیو در شرا  یمنف

 : تیری مد  ستمیعنوان مثال س به

 ، مانند: ی( مسائل خارج الف

 ی عی و طب ی، اقتصاد ی، فناور ی، مال  ی، حقوق  یاس ی، س ی، اجتماع  ی فرهنگ طی( مح1

 .یمحل  ای ی، منطقه ا  ی، مل یالملل  نیرقابت در بازار ، اعم از ب و

 کنندگان ، شرکاء و   نی، تأم یفرع  مانکارانی، پ  مانکارانی، پ  د یجد   یرقبا  ی( معرف2

 دهندگان ،  ارائه 

 .د یو ظهور مشاغل جد   د یجد  نی، قوان د یجد   یها یآور فن

 در مورد  د ی( دانش جد 3

 ؛ یمنیو ا یآنها بر سالمت ریو تأث محصوالت 



 

 بر سازمان.  ریبخش تأث  ایمربوط به صنعت  یو روندها یاصل  ی ( محرک ها4

 آن؛ یخارج نفعانیذ  یدرک و ارزشها نی( روابط با و همچن5

 از موارد فوق؛   کیمورد هر  در در رابطه ریی( تغ6

 ، مانند:  ی( مسائل داخلب

 ها.  یی، نقش ها و پاسخگو ی، ساختار سازمان ت ی( حاکم1

 

 

 به آنها وجود دارد. یاب یدست یکه برا ییها یها ، اهداف و استراتژ استی( س2

 قابل درک از نظر منابع  یها ت ی( قابل3

 )به عنوان مثال  یستگ ی دانش و شا ،

 ها(؛ ی ها و فناور ستمی، س ندهای، فرا ی، منابع انسان  زمان

)هر دو   یساز یرسم  ند ی)هر دو فرآ یریگ  میتصم یندهای اطالعات و فرآ انی، جر یاطالعات  ی ها ستمی( س4

 (؛ یرسم  ریغ  و(یرسم

؛ ابزارها ، نرم افزارها ،  زاتی، مواد ، خدمات ، ابزارها ، نرم افزارها ، محلها و تجه د ی محصوالت جد  ی( معرف5

 . زاتیمحلها و تجه

 کارگران؛   یدرک و ارزشها نی( روابط با و همچن6

 ( فرهنگ در سازمان؛7

 ( استانداردها ، رهنمودها و مدلهای پذیرفته شده توسط سازمان. 8

ها ، از جمله ، به   ونیونی؛  یبرون سپار یها تی، از جمله ، به عنوان مثال ، فعال  یمانکاری روابط پ  زانی( شکل و م9

 . یبرون سپار  یها تی عنوان مثال ، فعال 

 زمان کار؛ بی ( ترت10



 

 کار؛   طی( شرا11

 از موارد فوق. کیدر رابطه با هر  ریی( تغ12

A.4.2 4.2 عالقمند  یطرفها ری و انتظارات کارگران و سا ازها ی درک ن ر یو انتظارات کارگران و سا ازهای درک ن

 مند  عالقه نفعیذ

 

 

توانند شامل   یباشند: احزاب عالوه بر کارگران ، م   ریتوانند شامل موارد ز یمندان عالوه بر کارگران ، م  عالقه

 باشند:   ریموارد ز

 (.یالملل  نیب ا ی ی ، مل ی/ استان   یالتی ، ا ی ، منطقه ا ی)محل  یو نظارت ی( مقامات قانون الف

 ن؛یوالد  ی ( سازمانهاب

 ؛ یفرع مانکارانیو پ مانکارانیکنندگان ، پ نی( تأمج

 کارگران؛  ندگانی( نماد

   ی کارگر ی، سازمانها انی کارفرما  ی( و سازمانهایکارگر  یها هی)اتحاد یکارگر  ی( سازمانهاه

f ، سهامداران ، مشتریان ، بازدیدکنندگان ، اجتماعات محلی و همسایگان سازمان و عموم مردم ؛ عموم ( مالکان

 مردم؛ 

و   یتجار یو انجمن ها یتجار یها ، انجمن ها یخدمات جامعه ، رسانه ها ، آکادم ریو سا  ی، پزشک  انی( مشترز

 مردم نهاد(.  یازمان ها)س یدولت  ی( ؛ سازمان هایردولت یغ  ی)سازمان ها یردولتیغ  یسازمانها

و انتظارات    ازهاین  ی. برخیشغل  یمن ی، متخصصان مراقبت از بهداشت و ا یشغل  یمن یبهداشت و ا ی( سازمانهاح

است. به عنوان مثال ،  یو انتظارات اجبار ازهایاز ن  یشده اند بعض  دهیآنها گنجان را یاست؛ به عنوان مثال ، ز  یاجبار

  ر یکه داوطلبانه با سا رد یبگ م یممکن است تصم نیهمچن و مقررات وارد شده اند. سازمان   نیآنها در قوان رایز

که داوطلبانه با   ردیبگ م یممکن است تصم نیکند. سازمان همچن   بیآن را تصو  ایو مقررات موافقت کند   نیقوان

آن را اتخاذ کند.   ای داوطلبانه( موافقت کند ابتکار عمل   کیدر   تی )مانند عضو از یو انتظارات مورد ن  ازهاین  ریسا



 

ابتکار عمل داوطلبانه(. پس از اتخاذ سازمان ، آنها   کیدر  تی اتخاذ سازمان و انتظارات )به عنوان مثال عضو زپس ا 

  یمورد توجه قرار م  سی و تأس یز ی برنامه ر ستمی ، س OH&S  تیریمد  ستم یس جاد یو ا یزی، در هنگام برنامه ر 

 . OH&S  تیریمد  ستم ی. سردیگ

 

 

 

A.4.3  تیریمد  ستمیدامنه س  نییتع  OH&S 

 بودن سازمان است  یمرزها و کاربرد نییدر تع  یریو انعطاف پذ یآزاد یدارا سازمان 

 . مرزها و کاربرد آن ممکن است کل سازمان را شامل شود ،OH&S  تی ریمد  ستمیس

 ارشد آن بخش باشد  تیری از سازمان ، به شرط آنکه مد   ی( خاصیبخش )ها ای

 دارد OH&S جاد یا  یها و مقامات خاص خود را برا تی ، مسئول  ف یوظا سازمان 

 .تی ریمد  ستمیس

 دارد  یسازمان به انتخاب رشته بستگ OH&S  ت یریمد  ستمیس از اعتبار

 از آنها حذف شود  ای که دارند  ی ها ، محصوالت و خدمات تی استفاده شود تا فعال   د یدامنه نبا نیاز ا  مرزها

 کند   یخوددار گر ی د یقانون  یازهایاز ن   ایبگذارد ،  ریسازمان تأث  OH&Sتواند بر عملکرد   یم

 از عملکرد سازمان است  ندهی و نما ی واقع ه یانیب  کی. دامنه الزامات

 عالقه مندان را گمراه کند  د یموجود است که نبا OH&S  تیری مد  ستمی محدوده س در

 . یمهمان

A.4.4 تیر یمد  ستمیس  OH&S 

 بخشد   یامر را تحقق م  نیکه چگونه ا ردیبگ  میکند تا تصم   یو استقالل را حفظ م یی، پاسخگو اقتدار سازمان 



 

 آن: زانیو م  اتی سند ، شامل سطح جزئ نیا الزامات 

و    یزیر برنامه عنوان به شوند  یداشته باشد که آنها کنترل م  نان ی کند تا اطم  یم جاد یرا ا ند ی چند فرآ  ای کی( الف

 . OH&S  تیریمد  ستمیدر نظر گرفته شده از س  جی به نتا یاب یدست

 کند )به عنوان مثال ی خود ادغام م یمختلف تجار یندها یرا در فرا OH&S تی ریمد  ستمی( الزامات سب

 (.یاب ی( بازاریاب ی، فروش و بازار ی، منابع انسان  هی و توسعه ، ته  یطراح 

 

 

 اجرا شود   ییاجرا  یندها یها و فرآ استیسازمان ، س کی( خاص یقسمت )ها یسند برا نیا  اگر

سند را برآورده   نیا  طیتا شرا ردی تواند مورد استفاده قرار گ  ی سازمان م یبخش ها ریتوسط سا افته ی  توسعه

 سازد ، 

 قابل اعمال هستند  رند یگ  ی( خاص که در معرض آنها قرار می موارد خاص )ها یارد برامو نیا نکه ی بر ا مشروط

 شرکتها ،  OH&S ی استهایسند. مثالها شامل س نیبا الزامات ا مطابق

 و کنترل تدارکات.  یستگ یآموزش ، آموزش و شا  یها برنامه 

 و مشارکت کارگران   یرهبر 5.الف

A.5.1 و تعهد  ی رهبر 

 ، یسازمان از جمله آگاه یعال   تیریو تعهد مد  یرهبر

 مهم است  ار یبس OH&S  تی ریدر مد  تی موفق یو بازخورد فعال ، برا یبان ی ، پشت ییپاسخگو

 خاص است  یعال  تیری، مد  نیدر نظر گرفته شده بنابرا ج یبه نتا ی ابی و دست ستمیس

 دارند.   ازی آنها ن تی هدا یبرا ایباشند    لیشخصاً در آن دخ د یکه با ییها تیمسئول 

 شود  یباال مشخص م قی از طر یادی کند تا حد ز ی م یبان یسازمان پشت ک ی OH&S  تیریمد  ستم یکه از س  یفرهنگ



 

 است ،   یتیریمد  یها وهی ، نگرشها ، ش یو گروه  یفرد یو محصول سوم ارزشها تیریمد 

  تیریمد  ستمیو مهارت ، س  سبک کنند ، و  یم  نییکه تعهد به آنها را تع ییتهایفعال  یها و الگوها یستگ ی، شا  ادراک

OH&S تی ریمد  ستمی، اما نه و مهارت س تیریبا مد  ستمیس نیآن. ا  OH&S  با   یژگی و  نیشود. ا یمشخص م

بر اعتماد متقابل ،   یو ارتباطات مبتن یمشارکت فعال کارگران ، محدود به مشارکت فعال کارگران ، همکار

   ستمیس  تیبر اعتماد متقابل ، درک مشترک از اهم  یتن و ارتباطات مب ی مشارکت مشترک کارگران ، همکار

 

 

با مشارکت فعال   OH&S  تیریمد  ستمیس  تیاهم  صی شود. مشارکت فعال در تشخ یمشخص م OH&S  تیریمد 

  یو اعتماد به نفس در مؤثر بودن فرصتها و اعتماد به نفس در اثربخش OH & Sof OH&S  یفرصتها صی در تشخ

،   ینشان از رهبر یعال  ت یریراه مهم مهم در مد  کی.  یو محافظت  رانهیشگ یپ  داماتو محافظ. اق  رانهیشگ یاقدامات پ

کارگران به گزارش   ق یبا تشو یدهد رهبر ی نشان م ی عال  تیری مد است که  یکارگران به گزارش راهبر  قیتشو

جمله    ز ، ا یی از کارگران در برابر انتقام جو تی حوادث ، خطرات ، حوادث ، خطرات ، خطرات و فرصتها و حما

عمل   ایاز کار برکنار  یبه آزاد د ی، مانند تهد  ییخطرات و فرصتها و با محافظت از کارگران در برابر انتقام جو

 دهند. یکار را انجام م نیکه آنها ا ی، هنگام  یانضباط 

A.5.2 و تعهد  ی رهبر 

به   یعال  ت یریشود که در آن مد  یگفته م  ی از اصول است که به عنوان تعهدات یمجموعه ا OH&S  استیس

 پردازد  ی آن م حیتشر

 آن.  OH&Sو بهبود مستمر عملکرد   ت یحما یبلند مدت سازمان برا جهت

 کند  یسازمان فراهم م یرا برا یچارچوب  نیجهت و همچن  یحس کل کی  OH&S  استیس

اقدامات الزم را   OH&S  تیریدر نظر گرفته شده از مد  ج یبه نتا   یابیدست  یکرده و برا  نییخود را تع اهداف

 انجام دهد. 

 شوند  یتعهدات سپس منعکس م نیا



 

 کند   یم جاد یسازمان ا کی از   نانیاطم  ی سازمان برا کیکه  یی ندهایفرآ

 ، معتبر و قابل اعتماد )از جمله پرداختن به موارد خاص( یقو OH&S  تی ریمد  ستمیس

 شود  یسازمان استفاده م  نییتع یبرا  OH&Sدر رابطه با خطرات  "به حداقل رساندن" اصطالح

 آن است  ی برا آرزوها 

 شود. یهدف استفاده م  نی به ا  یاب ی روند دست فیتوص  یبرا  "کاهش". اصطالح OH&S  تی ریمد  ستمیس

 

 

 گر ید  یاستهایس  با رد یخود را در نظر بگ ی قوام و هماهنگ د یسازمان با  کی،  OH&S  استیتوسعه س در

A.5.3  ی ها و مسئوالن سازمان  تی نقش ها ، مسئول 

 داشته باشند  یدرک روشن د یسازمان با  OH&S  تیریمد  ستمیدر س ریدرگ افراد

 OH&Sدر نظر گرفته شده از   جی به نتا  یابیدست یاقتدار آنها برا( و  ی)ها ت ی، مسئول  نقش

 .تی ریمد  ستمیس

کار   طیشخص در مح هر  دارد ، OH&S  تی ریمد  ستمی س یبرا ی و اقتدار کل   تیارشد مسئول  تی ریکه مد  یحال  در

 از آن مراقبت کند  د یخود توجه کند بلکه با  یمنی و ا   یبه سالمت د ینه تنها با

 گران ید ی منیو ا یسالمت

 ارشد  تیریمد 

ntable سازمان ،   نیحاکم بر ا  ینهادها ها در مورد تی ها و فعال   ی ریگ میتصم  یپاسخگو بودن برا یبه معنا

و مربوط به   یی نها ت یمسئول  داشتن  یمعن نیآن. به ا نفعیو به طور گسترده تر ، اشخاص ذ  یمقامات قانون 

کند   ی شود ، کار نم ی انجام نم  یشود ، به درست یم  انجام   نباشد ، پاسخگو خواهد بود یز یاست که اگر چ  یشخص

 به هدف خود ناکام است.  دنیدر رس ای

 . آنها ردی صورت گ یخطرناک گزارش دهند تا عمل  طیشود که در مورد شرا یامکان داده م  نیکارگران ا  به



 

  د ی. آنها باردی صورت گ یخطرناک گزارش دهند تا عمل  طیشود که در مورد شرا یامکان داده م  نیکارگران ا  به

الزم را به   یها ی توانند در صورت لزوم نگران یم  رایها را به مقامات مسئول گزارش دهند ، ز یبتوانند نگران 

  ای  ینضباطاخراج ، عزل ، عزل ، عمل ا د یالزم ، بدون تهد  د یکه تهد  نیمقامات مسئول گزارش دهند ، بدون ا 

 انجام شود. .  انه ی موارد انتقام جو ریسا

فرد اختصاص داده شود ، که در آن مشترک   کیممکن است به  5.3مشخص شده در   ی ها تی ها و مسئول  نقش

 است 

 

 

فرد اختصاص داده شود ، که توسط   کیممکن است به   5.3خاص مشخص شده در   ی ها تی ها و مسئول  نقش

از   یبه عضو ای اختصاص داده شده است. افراد مختلف  یعال  ت ی ریاز مد  یبه عضو اینفر مشترک است ،  نیچند 

 شوند. ی واگذار م   یعال  تیریمد 

A.5.4 5.4  و مشارکت کارگران  یمشاوره و مشارکت کارگران جمع آور 

 توانند  ی م زیکارگران ن ندگان ی ارند ، نماو مشارکت کارگران ، و آنجا که وجود د  مشاوره

توانند   یکارگران در آنجا وجود داشته باشند ، م  ندگانی که نما  ییو مشارکت کارگران ، و در جا مشاوره

  کی در  تی موفق  یعوامل اصل  قیاز طر  د یباشند و با OH&S  تی ریمد  ستمیس  کیدر  ت یموفق یاصل  یفاکتورها

که توسط   یی ندهای. فرآوند ش  قیتشو ندهای فرا ق یاز طر د یو با   رند یقرار گ قیمورد تشو  OH&S  تی ریمد  ستمیس

 شده است. سیشده و توسط سازمان تأس  جادیسازمان ا

 شامل دو مورد است مشاوره

ارتباط دو طرفه است که شامل گفتگو و تبادل نظر است. ارتباط مشاوره شامل گفتگو و تبادل    یبه معنا مشاوره

بموقع   ه ی کارگران است ، و در صورت وجود ، شامل ته یره شامل ارائه به موقع اطالعات الزم برا نظر. مشاو 

کارگران ، به بازخورد    ندگانی، به نما رگران کا ندگانیکارگران است ، و در صورت وجود ، نما   یاطالعات الزم برا

دهد تا   ریی شود تا بازخورد را تغ ی، توسط سازمان در نظر گرفته م  ی ریگ میپردازند. قبل از تصم  ی آگاهانه م

 توسط سازمان در نظر گرفته شود. یری گ میقبل از تصم 



 

 مشارکت کنند  یری گ میسازد تا در تصم  یکارگران را قادر م  مشارکت

در   OH&S د یتول  یندهایدر مورد فرآ  یریگ میتصم  یندها یسازد تا در فرا یکارگران را قادر م  مشارکت

 ، مشارکت کنند. یشنهادیپ  راتیی .مشاورات و تغراتییو تغ   OH&Sاقدامات عملکرد  

 به شما وابسته است  OH&S  تیر یمد  ستمی در س بازخورد

   د یبا ی. سازماندهponدارد. مشارکت کارگر  یبه مشارکت کارگران بستگ  OH&S  تیر یمد  ستمی در س بازخورد

 

 

  نیشوند که از اوضاع خطرناک گزارش کنند ، بنابرا یم  قیحاصل کند که کارگران در تمام سطوح تشو نان ی اطم

را گزارش کنند ، به    خطرناک یتهایشوند وضع یم  قیحاصل شود که کارگران در همه سطوح تشو نان یاطم د یبا

 انجام شده   یانجام داد. و اقدامات اصالح  یرا انجام داد و اقدامات اصالح  ی ریشگیتوان اقدامات پ  یکه م  یگونه ا

 مؤثرتر خواهد بود  شنهاداتیپ افت یدر

اخراج نترسند ، کارگران در هنگام   د یمؤثرتر خواهد بود که کارگران از تهد  ی در صورت شنهاداتیکار پ  افت یدر

 نترسند. یی اقدامات انتقام جو  ریسا ا ی ی اخراج ، اقدام انضباط  د یانجام آنها از تهد 

 A.6  یزیبرنامه ر

A.6.1 رفع خطرات و فرصتها  یاقدامات برا 

A.6.1.1  ی عموم 

 روند مداوم است ،  کی، بلکه  ست یواحد ن   دادیرو کی  یزیر برنامه 

 و  ریی در حال تغ طیشرا  ین یب  شیپ

 OH&S  یکارگران و هم برا  یکند ، هم برا ی م نییطور مداوم خطرات و فرصت ها را تع  به

 .تی ریمد  ستمیس

 تواند شامل کار باشد   یناخواسته م اثرات



 

 قانون  تی ، عدم رعا یاز کار و سالمت یناش   یها بیآس

 رساندن به شهرت. بیآس ا یالزامات   ریو سا الزامات 

 رد یگ  یو الزامات را در نظر م  تهایفعال  نیروابط و تعامل ب  یزیر برنامه 

 پردازند  یمخاطرات ، نحوه ارتباط آنها م  ییبه شناسا OH&S  یفرصتها تیر یمد  ستمیس یطور کل  به

 

 

و کاهش خطرات    لیو تحل هیخطرات ، نحوه ارتباط آنها ، ضرب و شتم ، و تجز  ییبه شناسا  OH&S  یفرصتها

  ریپردازد. سا یو کاهش خطرات شناخته شده م   ستمیبه بهبود س  گرید ی د. فرصت هاپردازن یشناخته شده م 

 دهند.  یرا مورد توجه قرار م   ستمیبهبود س  یها یفرصت ها استراتژ

 : OH&Sبهبود عملکرد   یاز فرصت ها   ییها نمونه

 .یو حسابرس  ی بازرس  ی( عملکردهاالف

  یاب یمربوط به کار با طباست ؛ ارز   یها ی ابی ( و ارزیشغل یمنیا لیو تحل   هی)تجز  یخطر شغل لیو تحل ه ی( تجزب

 مرتبط؛  یها

شده احتماالً خطرناک   نییتع شی که از پ ینرخ کار کی در  کنواختیکار   ای با کاهش کار   OH&S( بهبود عملکرد  ج

 شده است.  نییکار تع  زانیباشد ، م

 و کنترل.  صی تشخ یروشها  ری( اجازه کار و ساد

 ؛یو اقدامات اصالح   یعدم انطباق و اقدامات اصالح  ای حادثه  قات ی( تحقه

 موارد ریو سا کی ارگونوم یها  بی از آس یریشگ ی( پو

 موارد. ریو سا کیارگونوم  یها بیاز آس ی ریشگیمرتبط با پ یها ی ابی ( ارزج

 : OH&Sبهبود عملکرد  یبرا گرید یاز فرصت ها   ییها نمونه



 

  ی شغل یمنیو ا یالزامات بهداشت  بی ترک یمرحله چرخه زندگ   یدر ابتدا یشغل  ی منیو ا  یادغام الزامات بهداشت  -

،   شکرهای، ن  التیتسه  یی جابجا یبرا ند ی فرآ یزیبرنامه ر ا ی زاتی، تجه  لیتسه یمرحله در چرخه زندگ  نیدر اول 

  ی نیگز یجا  ای  نیگزیجا   یطراح  ای ند یمجدد فرا  یاح امکانات ، طر   ییجابجا  یبرا ند یفرا یز یبرنامه ر ا یو  زاتیتجه

 آالت و کارخانه ها. نیآالت و کارخانه ؛ ماش نیماش

و    یادغام در مورد الزامات بهداشت یبرا یزی مرحله برنامه ر  یدر ابتدا یشغل  ی منیو ا  یالزامات بهداشت  قیتلف  -

   ی، طراح  ند یمقاومت در فرآ یی، جابجا التی تسه  ییجابجا   ی برا یزی مرحله از برنامه ر نیدر اول  یشغل  یمن یا

 

 

 اه؛یآالت و کارخانه گ نیماش ینی گزیآالت و کارخانه ها ؛ جا نیماش ین یگز یجا ای  ندهایمجدد فرا

بهبود   ی برا د یجد   یها ی؛ استفاده از فن آور OH&Sبهبود عملکرد   یبرا د یجد  یها  ی استفاده از فن آور -

 . OH&Sعملکرد 

  یمن یمربوط به ارتقاء فرهنگ بهداشت و ا یها تی، مانند گسترش صالح  یشغل  ی منیبهبود فرهنگ بهداشت و ا -

بهداشت و    قیتشو ای فراتر از الزامات  ی شغل یمن یمربوط به بهداشت و ا یها تی، مانند گسترش صالح یشغل

 موقع ؛گزارش حوادث به موقع ؛ به  گرکارگران به گزارش حوادث کار  بیترغ   ایفراتر از الزامات  ی حرفه ا یمن یا

  تیریمد   یبان ی از پشت  یداری؛ بهبود د  OH&S  تی ریمد  ستمیس  یارشد برا ت یریمد  یبان ی از پشت  یداریبهبود د -

 .OH&S تی ریمد  ستم یس ی ارشد برا

 حادثه )ها(؛ قاتیروند تحق  تیحادثه ، تقو قی( تحقی)ها ند ی فرا ت یتقو -

 ( مشاوره و مشارکت کارگران؛ ی)ها ند ی فرآ( مشاوره کارگران و مشارکت در بهبود ی)ها ند ی بهبود فرآ -

، از جمله توجه به عملکرد گذشته   اری محک ، از جمله در نظر گرفتن عملکرد گذشته خود سازمان و آن مع -

 ؛ گرید  یسازمانها ؛ سازمانها ریخود سازمان و عملکرد سا

  ییدر انجمن ها یدازند. همکارپر یم  یشغل  یمنیکه به موضوعات مربوط به بهداشت و ا ییدر تاالرها یهمکار -

 پردازند.  یم  یشغل  یمنیکه به موضوعات مربوط به بهداشت و ا



 

A.6.1.2 خطر و سنجش خطرات و فرصتها  ییشناسا 

A.6.1.2.1  خطر   ییشناسا 

 شود  یآغاز م د یهر جد  یمفهوم  ی خطر در مرحله طراح  زی آم کیفعال تحر ییشناسا

و سپس   لی آن به تفص یهمچنان ادامه داشته باشد که طراح  د یبا  نیسازمان. ا ای، محصول   سات یکار ، تأس محل

 انجام شود 

 

 

در حال انجام   ر ییو تغ  انی بازتاب جر  یبرا  یدر طول چرخه کامل زندگ نیرسد ، و همچن   یم  یبهره بردار به

  یدادن( نم انیپا یمحصول برا یمن یا ی عنی محصول ) یمن یسند به ا نیکه ا  یحال   در ندهیآ یها تیفعال  و  است

  شی آزما ای، ساخت ، مونتاژ   د یکه در طول تول   یکارگران   یبرا محصوالت( ، خطرات یینها کاربران  پردازد

 انجام شود  د یمحصوالت با

 نظر گرفته شود.  در

 و درک کند   صیکار را تشخ  طیکند تا خطرات موجود در مح ی خطر به سازمان کمک م ییشناسا

 .OH&Sکاهش خطرات    ایبردن خطرات   نیو از ب یبند  ت ی، اولو یاب ی کارگران ، به منظور ارز ی برا و

 بر آن باشند  یمبتن  ای  یکی، الکتر یک ی، مکان ی، روان  یکیولوژ ی ، ب یی ای می، ش ی توانند از نظر جسم  یم خطرات 

 .یو انرژ حرکت

 . ستی جامع ن 6.1.2.1ذکر شده در  ستیل 

 ( مطابقت ندارد f( تا a) ریز  ستیموارد ل  ی: شماره گذارتوجه

 : ردیدر نظر بگ د یخطر سازمان با یی( شناسای)ها ند یفرا

 معمول:  ری غ  یها تی ها و موقع تی فعال   ریو غ  نی( روتالف

 کند   یم  جادیرا در طول روز ا  یروزمره خطرات یها ت یها و موقع تی( فعال 1



 

 ها؛  تیفعال  یروزانه و کار عاد   اتیعمل

 نشده است.  یزیبرنامه ر   ایگاه به گاه   نیروت   ریغ  یها تی ها و موقع تیرفعال ی( غ2

 کنند.   جادیا  یتوانند خطرات مختلف  یبلند مدت م   ایکوتاه مدت   یتهایفعال ( کوتاه3

 : ی( عوامل انسانب

   شود  یکارها مربوط م   ریها و سا تی، محدود ی انسان  یها ت ی( به قابل1

 

 

 استفاده شود ،  منیا ی برا ستیز ط یها و مح تی ها ، فعال  ستمی ها ، س نیابزارها ، ماش  یبرا د ی( اطالعات با2

 راحت از انسان؛  استفاده

 نها ی ا ی ، کارگر و سازمان و چگونگ تیبه سه جنبه توجه داشت: فعال  د ی( با3

 . یشغل  یمن یبر بهداشت و ا  ریو تأث   تعامل

 : افتهی  رییتغ  ا ی د ی( خطرات جد ج

 ند یتوانند بوجود آ ی حاصل شود ، م  جهیتکامل در نت   ایکار رو به وخامت ، اصالح ، اقتباس    یندهایفرآ  ی( وقت1

  ییآشنا  جهی تکامل در نت ای رو به وخامت ، اصالح ، اقتباس  یکار  یندهای( ممکن است بوجود آمده باشد که فرا1

 باشد. طیشرا رییتغ ا ی  یی؛ آشنا ط یشرا ریی تغ ای

انجام کار )به عنوان مثال مشاهده و بحث در مورد مخاطرات و بحث در مورد خطرات با   ی ( درک چگونگ2

توانند   یاست ؛ کارگران( م  افتهیکاهش   ای  افتهی شی افزا  OH&Sخطرات   ا یدهد که آ صی تواند تشخ یکارگران( م 

 است.   افتهی کاهش   ای افته ی  شی افزا  OH&Sخطرات   ای دهند که آ صیتشخ

 لقوه:با  یاضطرار طی( شراد

که در   ین ی دارد )به عنوان مثال ماش یبه پاسخ فور ازی نشده که ن ی زیبرنامه ر ای یزی بدون برنامه ر طی( شرا1

فاجعه   کی  ای در مجاورت محل کار  یعی فاجعه طب کی ا یدر محل کار  یآتش سوز ای،  ردیگ  یمحل کار آتش م 



 

  ی تهای هستند که کارگران فعال  ییکه کارگران مشغول انجام کارها  یگری در مکان د ا یدر مجاورت محل کار  یعی طب

 مرتبط(.  ی تهای دهند( ؛ فعال  یمربوط به کار را انجام م 

 

مرتبط با کار را انجام   ی ها تی است که کارگران فعال   یدر محل  یمدن ی ها یمانند ناآرام  یی ها تی( شامل موقع 2

 . یفور ه یدارند ؛ تخل اجیآنها احت  یفور ه ی دارد که به تخل ازی ن  ییها ت یدهند که به فعال  یم

 

 ه( افراد: 

 رند یسازمان قرار گ یتهای فعال  ریتوانند تحت تأث یکه در مجاورت محل کار هستند که م   ی( افراد1

 (؛ یفور گان ی همسا ای مانکارانی )مثالً رهگذران ، پ

 ستند یارگان ن م یکه تحت کنترل مستق ی( کارگران در مکان 2

 ا ی، مانند کارگران تلفن همراه  استفاده

 ، اتوبوس( یکنند )مثالً کارمندان پست   یسفر م  یگریمرتبط با کار در محل د یتهایانجام فعال   یکه برا  یکارگران 

 مشغول مسافرت و کار هستند(؛ یمشتر تیکه به سا  ی، پرسنل خدمات  رانندگان

 کنند.  یکار م  ییکه به تنها   یکسان  ایمستقر در خانه   کارگران ( خانه3

 دانش و اطالعات در مورد خطرات:  ر یی( تغج

 توانند شامل انتشار شوند  یدرباره خطرات م  د ی( منابع دانش ، اطالعات و درک جد 1

 در مورد سازمان  یو توسعه ، بازخورد از کارگران و بازنگر  قی، تحق اتیادب

 ؛یات یعمل  تجربه

 ارائه دهند. OH&Sدر مورد خطرات و خطرات   ید یتوانند اطالعات جد  یمنابع م  نی( ا2

A.6.1.2.2  خطرات   یاب یارزOH&S تیری مد  ستمیخطرات مربوط به س  ریو سا  OH&S 



 

 استفاده کند   OH&Sخطرات    یابی ارز ی برا ی مختلف یتواند از روشها یسازمان م  کی

 ی آن برا یکل یاز استراتژ  یبخش

 ندارد  یاب ی ارز یدگیچی مختلف. روش و پ  ی تهایبه خطرات و فعال  پرداختن 

 دارد  یسازمان بستگ یتهایدارد ، اما به خطرات مرتبط با فعال   یاندازه سازمان بستگ  به

 . سازمان

 

 

 شود.  یاب ی مناسب ارز یبا استفاده از روشها د یبا نیهمچن  OH&S  تیریمد  ستمیس  یبرا  گرید خطرات 

 روز در نظر گرفته شود  د یبا OH&S  تی ریمد  ستمیخطر س ی ابی ارز یندهایفرآ

)به عنوان   یموارد خارج نیساختار( و همچن ر ییکار ، تغ  انیجر  ی )به عنوان مثال قله ها یریگ م یو تصم  اتیعمل

 آن باشد  ری تواند شامل مشاوره مداوم کارگران تحت تأث ی م ی( متدولوژیاقتصاد ریی تغ مثال

 د یجد  ی در بار کار( ، نظارت و ارتباط قانون رییروزانه )به عنوان مثال تغ  یها تیفعال 

 د ی)به عنوان مثال اصالح مقررات ، تجد  شبردیالزامات )به عنوان مثال اصالح مقررات ، الزامات پ  ریو سا الزامات 

  نانیدر قبال شغل( و اطم   یشغل یمن یدر رابطه با بهداشت و ا یجمع  یدر توافق نامه ها ی جمع   ینظر در توافق ها

در   یازهایمنابع موجود و ن نیاز تأم نان ی ( و اطموجودم  یمنیو بهداشت و ا رییمنابع موجود در حال تغ نیاز تأم 

  زاتیتجه هیته  ای )به عنوان مثال آموزش در مورد ،  یچوب  اء ی )به عنوان مثال آموزش در مورد ، اش رییحال تغ

 (.د یجد  شرفتهیپ  زاتی تجه ا ی زاتیتجه  هی (. تهشرفتهیپ  زاتیتجه ای د یجد 

A.6.1.2.3 6.1.2.3  یفرصتها یاب ی ارز  OH&S   یفرصتها ی ابیو ارز  OH&S  یفرصتها ریو سا  OH   وSother یبرا  

 OH&S ت یریمد  تی ریمد  ستمیس

بهبود عملکرد   یآنها را برا یلهایو پتانس ا یشده ، مزا نییتع  یفرصتها ریو سا OH&S یفرصتها د یبا  یاب ی ارز ند یفرا

OH&S بهبود عملکرد  ی آنها برا یلهای و پتانس ای کند ، مشخص شده ، مزا نییتعOH&S   ردی را در نظر بگ. 

 باشد: ری تواند شامل موارد ز  یم ی ( الزامات قانونالف



 

 ( ، شامل اساسنامه و مقررات.یالملل  نیب ا ی ی، منطقه ا ی )مل ی( قانونگذار1

 ( احکام و بخشنامه ها؛ 2

 کننده؛  می( دستورات صادر شده توسط تنظ 3

 گر یاشکال د ا ی( مجوزها ، مجوزها 4

 . یادار یدادگاهها ای دادگاهها  ی( را5

 قراردادها ، پروتکلها. ( معاهدات ، 6

 .یجمع  ی ( توافقات چانه زن7

 باشد:  ری تواند شامل موارد ز ی الزامات م  ری( ساب

 ( الزامات سازمان؛ 1

 قرارداد  طی( شرا2

 ؛یاستخدام ی ( موافقت نامه ها3

 نفع؛یذ ی ( توافق با طرفها4

 ؛ ی( توافق با مقامات بهداشت5

  ی، استانداردها ینظارت یاجماع ؛ استانداردها ی، استانداردها و دستورالعمل ها ینظارت ری غ ی ( استانداردها6

 اجماع و دستورالعمل ها؛ 

 ، منشور.  یعمل ، مشخصات فن  نی ( اصول داوطلبانه ، قوان 7

  آن. یایسازمان اول  ایآن. سازمان   اءیسازمان اول  ایسازمان  ی( تعهدات عموم 8

A.6.1.4  یز یاقدام برنامه ر 

 و  OH&S ت یریمد  ستمیس قیاز طر د یشده در درجه اول با  یزیبرنامه ر   اقدامات

 رد یتجارت را در بر بگ ی شده برا جادیا یندهای، مانند فرآ یتجار یندهای فرا ر یبا سا ی کپارچگی د یبا



 

 .ی انسان  ای  ی، منابع مال  سکی ، تداوم مشاغل ، ر تی فی، ک  ست یز  طیمح تیریمد 

 باشد   OH&Sدر نظر گرفته شده از   ج یبه نتا یاب یدست  یاقدامات انجام شده برا  یرود اجرا یم  انتظار

 .تی ریمد  ستمیس

 نیاز به کنترل را شناسایی کرده است  خطرات   گر یو موارد د OH&Sخطرات  یاب ی که ارز ی هنگام

 

 

 (. مثال،د ینی را بب 8کند )بند    یم ن ییموارد را در عمل تع نیا  ینحوه اجرا یزیبرنامه ر   تیفعال 

 د یبهبود قرار ده  یاقدامات برا ایکنترل ها را در دستورالعمل کار   نیا  ای آ نکهیا  نییتع

 (.د ینی را بب 9نظارت انجام شوند )بند  ا ی یریتوانند به صورت اندازه گ  ی کنترلها م  ریسا  یستگ یشا

 رد یقرار گ تیریتحت مد  د یبا زیمقابله با خطرات و فرصتها ن یبرا  اقدامات

 . د یکن  رییحاصل نشده باشد ، تغ  یعواقب کاهش ناشدن  جهینت  نکهی از ا نان ی اطم یبرا

A.6.2   اهدافOH&S  به آنها  یاب یدست یبرا یزیو برنامه ر 

 باشد   د یشده اند. اهداف با جادیا OH&Sحفظ و بهبود عملکرد  یبرا اهداف

 است که سازمان به عنوان مشخص کرده است   یعملکرد یارهای با خطرات و فرصتها و مع مرتبط

 .OH&S تی ریمد  ستمیدر نظر گرفته شده از س جیبه نتا   یابی دست یبودن برا یضرور

 در ارتباط باشد  د یادغام کرد و با  یاهداف تجار  ریتوان با سا ی را م OH&S  اهداف

 باشند: یات ی عمل ای  یکی، تاکت  کیژاسترات  د یبا cو سطوح اهداف  عملکردها

 شده است  نییتع OH&S  تیریمد  یبهبود عملکرد کل  یبرا کی( اهداف استراتژ الف

 (زیبردن نو  نیاز ب  ی)به عنوان مثال برا  ستمیس

 شود )به عنوان مثال  نیی تع  ند یسطح فرآ ای، پروژه  ساتیتواند در سطح تأس ی م یک ی( اهداف تاکتب



 

 کاهش سر و صدا در منبع(؛  یبرا

 کرد  میمنفرد به آن( تنظ  ی)به عنوان مثال محصور دستگاهها تیتوان در سطح فعال   یرا م   یاتی( اهداف عملج

 سر و صدا(. کاهش 

 تواند باشد   یم  یف یباشد. اقدامات ک ی کم   ای  یتواند کم ی م OH&Sاهداف   ی ریگ اندازه

 

 

 شود.  یها ، مصاحبه ها و مشاهدات حاصل م  یکه از نظرسنج ی، مانند موارد یبی تقر  موارد

 کند   ینم نیی را تع  OH&Sالزم ، اهداف  ی هرگونه خطرات و فرصتها جادیا ی برا سازمان 

 کند   یم  نییتع

A.6.2.2 به اهداف   یاب یدست یبرا   یزیبرنامه رOH&S کند   یزیتواند برنامه ر یم  سازمان 

 . برنامه ها قابل توسعه است یجمع  ای به اهداف به صورت جداگانه  یاب یدست

قرار دهد )به عنوان مثال   یرا مورد بررس  ازی منابع مورد ن د یبا  سازمان  اهداف متعدد در صورت لزوم  یبرا

 ، زاتی، تجه  ی، انسان  یمال 

  ی ( را برارساختهای، ز  زاتی، تجه ی ، انسان ی)مثالً مال  ازی منابع مورد ن د یبه اهداف خود با یاب ی دست ی برا سازمان 

همراه باشد ، هر  icableبا  د یباشد ، هر هدف با یبه اهداف خود مورد استفاده قرار دهد. هرگاه عمل  یاب یدست

،   ک یتواند استراتژ ی باشد که م یک ی، تاکت ک یشاخص استراتژ کی تواند  یباشد که م   یبا شاخص د یاز اهداف با کی

 باشد.  ی اتی عمل ای  یک یتتاک 

A.7 ی زیبرنامه ر ی زیبرنامه ر 

A.7.1 7.1 ی ستگیشا 

 است.  ی و مال   ی، فناور یرساخت ی، ز یع ی ، طب یاز منابع شامل انسان  ییها نمونه



 

ها   رساختیو خدمات ، ز ساتی، تاس  زاتی سازمان ، کارخانه ، تجه یها شامل ساختمان ها  رساختیاز ز  ییها نمونه

و    یارتباط  ی ها ستم یاطالعات و س یو خدمات ، فناور  زاتی، تجه زاتیسازمان ، کارخانه ، تجه  یشامل ساختمان ها

 ی مهار اضطرار یها  ستمیسو ارتباطات و  ی فن آور ی ها ستمی. سیمهار اضطرار  ی ها ستمیس

 منابع 

  OH&Sکرده و با خطرات   ییرا شناسا خطرات به مناسب از ین شامل دانش و مهارت باشد  د یکارگران با ت یصالح

 . د یمرتبط با کار و محل کار خود مقابله کن

 

 

 

 رد یدست را در نظر بگ نیاز ا یموارد  د یهر نقش ، سازمان با تی صالح نییتع  در

 :مانند 

 .تی حفظ صالح  یالزم برا یبازآموز  انجام نقش و نقش ی برا y یو تجربه ضرور مهارت ( آموزش ،الف

 کار؛  طی( محب

 سک؛ یر ی ابی ( ارزی)ها  ند یاز فرآ ی و کنترل ناش  رانهیشگ ی( اقدامات پج

 ؛OH&S  تیریمد  ستمیس به ازی ( مورد ند

 الزامات؛   ریو سا ی( الزامات قانون ه

 ؛ OH&S  استی( سذ

 کارگران؛  یمن یو ا بهداشتآن در ریانطباق و عدم انطباق ، از جمله تأث  ی( عواقب احتمال ر

 مهارت؛ و بر اساس دانش آنها   OH&S  تیر یمد  ستمیس در کارگر( ارزش مشارکت ح

 مربوط به نقشها.   یتهایو مسئول   فی( وظام 

 ، سواد و تنوع.  یزبان  ی، از جمله تجربه ، مهارت ها  یفرد یها تی( قابلگ



 

 مربوط به کام  ی( به روزرسانک

  ایالزم توسط متن  ی. توانائیکار ضرور  راتییتغ  ایالزم توسط متن  یها تیمربوط به صالح  ی( بروزرسان ت

نقشها به سازمان کمک   از یمورد ن   ت یصالح نییتوانند در تع  ی است. کارگران کارگران م ی کار ضرور راتیی تغ

 نقشها به سازمان کمک کند. ازی مورد ن ت یصالح  نییتواند در تع  ی کنند. م

 الوقوع دور کنند   بی قر یتهایالزم را داشته باشند تا خود را از موقع تیصالح  د یبا  کارگران 

 

 

  یدور کنند. برا یالوقوع و خطر جد  ب ی قر یتهایالزم برخوردار شوند تا خود را از موقع   تیاز صالح  د یبا  کارگران 

است که به کارگران   نیارائه شود ، مهم ا   یمنظور ، مهم است که به کارگران هدف کاف  نیا ی برا یخطر جد  نیا

 . مضرات و خطرات مرتبط با کار آنها. شودخطرات و خطرات مرتبط با کار خود داده  نهیدر زم یآموزش کاف 

خود   ندهی نما فیکنند تا آنها را قادر به انجام وظا  افتیالزم را در یآموزش ها د یصورت لزوم ، کارگران با در

 کند.   یبطور موثر  یشغل یمن یبهداشت و ا  یبرا نده ینما یعملکردها یبرا

 است.  ی الزام قانون  کیکارگران   یبرا  نهی از کشورها ، ارائه آموزش بدون هز  یاری بس در

A.7.3 7.3 ی آگاه   

  OH&Sاز خطرات  د یبا  نیطرف ریکنندگان و سا  د ی، بازد مانکارانیکارگران موقت( ، پ ژهی بر کارگران )به و عالوه

  یکه در معرض آن قرار دارند ، آگاه OH&Sداشته باشند. از خطرات  یکه در معرض آن قرار دارند آگاه 

 داشته باشند. 

A.7.4 7.4   ارتباطات 

و انتشار اطالعات را فراهم کند.   ی، به روزرسان یجمع آور د ی شده توسط سازمان با جادیا ی( ارتباط ی)ها ند یفرا

حاصل   نانی اطم نیو انتشار اطالعات است. ا یطالعات مربوطه در حال جمع آورحاصل کند که ا  نانیاطم  د یبا  نیا

  یم  نفعی و افراد ذ  ربطیکارگران ذ  هیکل  ی برا رک و قابل د   افت ی، ارائه ، در ه یکند که اطالعات مربوطه ته یم

 باشد.



 

A.7.5 7.5   اطالعات مستند 

،   یاز اثربخش   نانی، اطم ی تا از اثربخش  د یاطالعات مستند را در حداقل سطح ممکن نگه دار  یدگیچ یاست که پ مهم

 .د یرا همزمان داشته باش  یو سادگ یدر همان زمان بهره ور یو سادگ  ییکارآ 

  نیا  ییکارآ   ی ابی الزامات و ارز ر یو سا  یقانون  یازهای رفع ن یبرا  یزیشامل اطالعات مستند در مورد برنامه ر نیا

 اقدامات.  نیا   ییکارآ   یاب یالزامات و ارز   ریباشد. سا یاقدامات م 

 

 

با هدف  ژهیاز استفاده ناخواسته منسوخ به و یریبا هدف جلوگ  ژهی به و 7.5.3شرح داده شده در  اقدامات

 از استفاده ناخواسته از اطالعات مستند منسوخ شده است.  یری جلوگ

 است.   یو پزشک   یعات شخصاز اطالعات محرمانه شامل اطال  ییها نمونه

 A.8  اتیعمل

A.8.1 ی ات یو کنترل عمل یزیبرنامه ر 

A.8.1.1  ی عموم 

 ی ات یعمل  یزیر برنامه 

 و اجرا شوند  جاد یا د یبا ز ین ندها یکنترل فرا و

  کاهش  در صورت عدم استفاده ، توسط ای بردن خطرات  نی، از ب  یشغل  یمن یجهت ارتقاء بهداشت و ا  الزم 

  ندهای فرا یات یاز کنترل عمل ییها نمونه  و فعالیتها  ی اتی مناطق عمل یبرا  یکم در حد عمل  زانیبه م OH&Sخطرات 

 عبارتند از: 

 کار  یها ستمیها و س هی ( استفاده از روالف

 کارگران؛   تیصالح  نی( تضم ب

 . ینی ب شی پ ای  رانه یشگیپ یمراقبت و بازرس  یبرنامه ها جادی( اج



 

 کاالها و خدمات؛   هی( مشخصات مربوط به تهد

 زات؛یتجه  یبرا  کنندگان  د یتول   یدستورالعمل ها ا یالزامات ،   ریو سا ی( اعمال الزامات قانون ه

 . یو ادار  یمهندس ی ( کنترل هاو

 : توسطکار با کارگران؛ به عنوان مثال   ی( سازگارم 

 کار.  یسازمانده یمجدد چگونگ فیتعر   ای ف ی( تعر1

 

 د؛ی( القاء کارگران جد 2

 . یکار یطهایو مح ندهایمجدد فرآ فیتعر   ای ف ی( تعر3

 . رهیو غ زاتی، تجه یکار یاصالح مکانها  ای،  د یجد   یمکانها یهنگام طراح  کیارگونوم  ی کردهای( استفاده از رو4

A.8.1.2  بردن خطرات و کاهش خطرات   نیاز بOH&S 

 ارائه دهد  ی ارتقاء شغل  یبرا ک یستمات یس کردیرو  کیمراتب کنترل ها درنظرگرفته شده است که  سلسله

کند. هر کنترل در    یکنترل م  ا یرا کاهش داده   OH&Sبرد و خطرات   یم  نی، خطرات را از ب ی منی و ا  بهداشت

 نظر گرفته شده است 

خطرات   کاهش د یکن   بیکنترل را ترک  نیامر معمول است که چند   نیدر ا تی موفق یاز قبل قبل از آن برا  کمتر

OH&S  برسد. نییپا  یکه به حد منطق  یبه حد 

 نشان دادن اقدامات انجام شده در هر سطح ارائه شده است.  یبرا ر یز ی ها مثال

  یارگونوم  ی کردهای رو  یریخطرناک؛ بکارگ ییای میبردن خطر. متوقف کردن استفاده از مواد ش ن ی( رفع: از بالف

هنگام برنامه   یک ینزد جاد یکه باعث ا  کنواختیکار   ای بردن کار   نی. از بد یجد  یکار یمکانها  یزیهنگام برنامه ر

شود. از   یم  یاسترس منف   جادیباعث اکنواخت که یکار   ای بردن کار  نیشود. از ب  یم د یجد  یکار  یمکان ها یزیر

 .د ی منطقه جدا کن  کی. باالبرها را از هیناح   کیاز  فتراکی ل  یها ون یبردن کام  نیاز ب  یبردن فشار روان  نیب



 

در معرض قرار دادن   یدر پاسخ دادن به مشتر ریی تغ ؛یکردن خطرناک با خطر کمتر  نیگزی : جاضی(  تعوب

  OH&S. مبارزه با خطرات نیآنال ییبا راهنما ی مشتر اتیبه شکا یی در پاسخگو ریی با خطر کمتر؛ تغ زیمخاطره آم 

در منبع؛   OH&S. مبارزه با خطرات  نیآنال ییبا راهنما یفن شرفت یبا مشکالت مربوط به پ  ی در منبع؛ سازگار

بر حالل با    یرنگ مبتن ین یگزیکردن حالل )به عنوان مثال جا نیگز ی)به عنوان مثال جا  یفن  شرفتیبا پ یسازگار

آوردن سطح؛   نییمواد کف لغزنده؛ پا  ریی رنگ کفپوش لغزنده؛ تغ  رییآب توسط رنگ آب؛ تغ  ه یاستفاده از رنگ پا

 (.زاتیتجه یآب برا انی جر زان ی(. مزاتیتجه از یکاهش ولتاژ مورد ن 

 از جمله آموزش:  ی ادار  ی( کنترل هاد

 

 

 . یدوره ا ی منیا زاتی تجه یها یبازرس  انجام 

 ی من یسالمت و ا  یهماهنگ  ت یریمد  ت؛ی و آزار و اذ یی از زورگو یریجلوگ ی آموزش برا یاجرا

 فتراک ی ل  یاداره رانندگ ؛ییانجام آموزش القا  یفرع یها تیفعال  با

 د یرا ارائه ده یساز یگزارش حوادث ، عدم انطباقات و قربان  ی مربوط به چگونگ یدستورالعمل ها  مجوزها

 ا ی ی سالمت ت یری( کارگران؛ مد یکار فتیکار )به عنوان مثال ش  یالگوها رییترس از مجازات؛ تغ  بدون

 شناخته شده اند )به عنوان مثال مرتبط با tخطر  کیکه به عنوان    یکارگران  یبرا  ی نظارت پزشک برنامه 

 قرار گرفتن در معرض(. دادن مناسب  ای  ی، اختالالت پوست ی، لرزش دست بازو ، اختالالت تنفس ییشنوا

 کنترل ورود(.  یندها یبه کارگران )به عنوان مثال فرآ دستورالعمل

 ، از جمله   ی کاف PPE هی(: تهPPE) یمحافظ شخص  زاتی( تجهه

، محافظت از   یمن یا  نکی، ع ی منی)به عنوان مثال کفش ا PPEاز  یاستفاده و نگهدار یها برا رالعملدستو و لباس

 (دستکش، ییشنوا

A.8.1.3  ر ییتغ تی ریمد 



 

 در   یشغل یمن یبهداشت و ا تی ، تقو رییتغ ند یفرآ تی ریاز مد  هدف

 ز یکار ن  طیدر مح OH&Sو خطرات   د ی ، با به حداقل رساندن ورود خطرات جد  یفراموش

 ی ، طراح یکار ی، امکانات ، روشها و روشها زاتی، تجه یدهد )به عنوان مثال با فناور یرخ م  راتیی تغ

 آن دارد  تیبه ماه ینامه ها(. بستگ  نیی آ ای ، پرسنل ، استانداردها  هی، مواد اول  مشخصات

( استفاده  یطراح  ی( )به عنوان مثال بررس IESمناسب ) یروش شناس کیتواند از  یمورد انتظار ، سازمان م ریی تغ

  ی زیبرنامه ر جهیتواند نت  یم ر ییتغ ت یریبه مد  از ین  OH&Sدر   ریی تغ یو فرصتها OH&Sخطرات   ی ابی ارز کند 

 .باشد 

A.8.1.4  ه یته 

A.8.1.4.1 ی عموم 

 بردن مخاطرات و موارد استفاده شود  نیو از ب   یابی، ارز نییتع یبرا  د ی( با es) هی ته ند یفرآ

 د یمواد خام ، خام را کاهش ده ایمرتبط با ، به عنوان مثال ، محصوالت ، مواد خطرناک و   OH&S خطرات 

 کار.  طیآنها به مح یخدمات قبل از معرف  ای  زاتی، تجه نیزم

 مثال ،  یبه الزامات از جمله ، برا  د ی ( سازمان بای)ها ند یفرا

 شده است  یداریکاالها و خدمات مرتبط با آن خر   ریو سا هی ، مواد اول  زاتی، تجه  زاتیتجه

 انجام شود   د یبا ز یروند ن نیسازمان. ا OH&S ت یریمد  ستمی انطباق با س  ی برا سازمان 

 (.د ینی را بب 7.4( و ارتباطات )د ین یرا بب 5.4مشاوره ) یازهاین  رفع

 استفاده توسط  یبرا و مصالح موجود است  ساتی، تاس زاتیکند که تجه د ییتأ د یبا  زمان سا

 از:   نانیبا اطم کارگران 

از کارکرد آن در نظر گرفته شده ،  نانیاطم   یشوند و برا ی داده م لیمطابق مشخصات تحو  زاتی( تجهالف

 شوند. یم  شیآزما



 

 حاصل شود.  نانیاطم یشود تا از عملکرد آنها به صورت طراح  یم  ی( نصب و راه اندازب

 شود  یداده م  لی( مواد با توجه به مشخصات آنها تحو ج

 عالئم؛ 

 دسترس. دره شد  ساخته ابالغ و یاقدامات محافظت  ریسا ای  یاط ی ( هرگونه الزامات استفاده ، اقدامات احتد

 

 

 

 

A.8.1.4.2  مانکاران یپ 

 ( از آن برخوردار هستند یارائه دهندگان خارج  ی عنی) مانکارانیاز پ  یدهد که برخ یم  صی تشخ  یبه هماهنگ از ین

 . لی، مهارت ها ، روش ها و وسا ی تخصص  دانش

 ،  اتی، ساخت و ساز ، عمل یو نگهدار  ریشامل تعم مانکار یپ  اتیها و عمل ت یاز فعال   ییها نمونه

 ا یتوانند شامل مشاور   یم نیهمچن  مانکارانی. پ گریکارکرد د   ی ، نظافت و تعداد ت یامن

سازمان را در   ت یمسئول  مانکارانیها به پ  ت یفعال  یکارکردها. واگذار ر یو سا  فاتی، تشر یامور ادار متخصصان 

 برد  ی نم  نیاز ب یشغل  ی منیقبال بهداشت و ا

 ابد ی خود دست  مانکارانیپ  یها تیفعال  یما با هماهنگ قیتواند از طر  ی سازمان م کی کارگران 

  یتواند از انواع مختلف   یسازمان م  کیکند.   یم  فیرا تعر ریدرگ  نیطرف  یها ت یبه وضوح مسئول  که قراردادها

 قرارداد(  یدر محل کار )به عنوان مثال اعطا مانکارانیپ OH&Sاز عملکرد   نان ی اطم  یبرا یابزار استفاده کند 

 کند   یاستفاده م ی منیگذشته ، ا ی منی که از سالمت و عملکرد ا  تی صالح شابی پ  یارهایمع  ای ها  سمیمکان

 (.میالزامات قرارداد مستق  نیو همچن   یمنی بهداشت و ا ای ،  آموزش



 

آن ،   مانکارانیخود و پ نیموجود ب  خطرات ردازیگزارش را در نظر بگ د ی، سازمان با مانکارانیبا پ یهماهنگ  هنگام 

 کارگران به مناطق خطرناک ، و  یکنترل دسترس 

 را مشخص کند   مانکاری نحوه عملکرد پ د ی. سازمان بایدر موارد اضطرار یریگ یپ ی روشها

 کردن   هماهنگ

  یندهایبا فرآ  ییتهای خود سازمان )به عنوان مثال فعال  Sو   OH  تی ریمد  ستمیس یندهایخود را با فرآ یتهایفعال 

  ی، ورود به فضا یکنترل ورود یخود سازمان )به عنوان مثال موارد استفاده شده برا  OH&S  تی ریمد  ستمیس

  یمحدود ، هماهنگ م یورود به فضا  یا، بر ندها یفرا یمنی قرار گرفتن در معرض و کنترل ا یاب ی محدود ، ارز

 دث.  گزارش حوا ی ( و براتیر ی( و مد ند یفرا یمنی ا ت یریقرار گرفتن در معرض و مد  یابیکند. ، ارز

 

 خود را انجام دهند   فیبتوانند وظا نکهیقبل از ا  مانکاران یکند که پ د ییتأ د یبا  سازمان 

توانند   یخود را انجام دهند ، م  یبه آنها اجازه داده شود کارها نکهیقبل از ا  مانکاران یکند که پ د ییتأ د یبا  سازمان 

 : نکهی ا د یی. به عنوان مثال ، با تأد یبه کارشان ادامه ده o: نکهیا د ییخود را انجام دهند. به عنوان مثال ، با تأ  فی وظا

 بخش است؛  تی رضا OH&Sالف( سوابق عملکرد  

 شده است  ت یکارگران مشخص شده و رعا ی ، تجربه و مهارت الزم برا تیصالح  ی ارهای ( معب

 ق ی)به عنوان مثال از طر

 تجهیزات ( منابع ، ج

 کار است.  یاورک مناسب و آماده برا یساز آماده

A.8.1.4.3  ی برون سپار 

 و   یبرون سپار یبه کنترل عملکردها از ی، سازمان ن  ی برون سپار هنگام 

 ی . در برون سپارOH&S  تیریمد   ستمی( در نظر گرفته شده از سی)ها جه یبه نت یابیدست ی( برای)ها ند یفرآ

 سند است  نی انطباق با الزامات ا تی)ها( ، مسئول  ند یو فرآ  توابع



 

 کند. نییرا تع   ی( برون سپاری)ها ند یفرا ایکنترل بر عملکرد )ها(   زانیم د یبا سازمان شده توسط  حفظ

 مانند: ی بر عوامل ی مبتن

 سازمان  OH&S  تیریمد  ستم یبا س دار ید یبرا  یسازمان خارج ییتوانا  -

 الزامات؛ 

 کنترل ها؛ ت یکفا هفتم یاب یارز   ای مناسب برنامه  ی کنترل ها  نییتع  یسازمان برا یفن تیصالح  -

در نظر   جهیبه نت  دنیرس تواند داشته باشد   یسازمان م ییبر توانا  یعملکرد برون سپار ای  ند یبالقوه فرآ ریتأث  -

 ؛ OH&S  تیریمد  ستمیگرفته شده از س 

 

 ؛یعملکرد برون سپار  ا ی ند ی فرآ میتقس زانیم -

 ه؛ یته ند ی فرآ کاربرد آن قیبه کنترل الزم از طر یاب یدست یسازمان برا ییتوانا  -

 بهبود.  یفرصت ها -

 دهد.  یقرار م ی را مورد بررس یبرون سپار  یندهایفرا ای عملکردها  یاز کشورها ، الزامات قانون  یبعض  در

A.8.2  ی و پاسخ اضطرار یآمادگ 

 ی اضطرار

 افتد   یباشد که اتفاق م یو انسان  ی، فن یع ی طب  عی تواند شامل وقا یم  یآمادگ یها برنامه 

 .یداخل و خارج از ساعات کار عاد در

A.9  عملکرد  یابیعملکرد ارز یاب ی ارز 

A.9.19.1 و   لیو تحل   هی ، تجز یریعملکرد نظارت ، اندازه گ  یاب ی و ارز ل یو تحل  هی ، تجز یرینظارت ، اندازه گ

 عملکرد  یاب ی ارز

A.9.1.1  ی عموم 



 

 د یبا ندها ی، فرا OH&S  تی ریمد  ستمیدر نظر گرفته شده از س جی نتا به دست آوردن یبرا

 شود.  لیو تحل هیو تجز  یری، اندازه گ نظارت

موارد   نیتواند شامل باشد ، اما به ا  ی م ردی گ یقرار م  یری از آنچه مورد نظارت و اندازه گ   یی( نمونه هاالف

 شود:  یمحدود نم

 ، سالمت کارگران )هفتم یبهداشت حرفه ا اتی( شکا1

 کار؛  طیخشن( و مح نظارت

 ( کار کردن 2

 

 ، از جمله روند. اتی ، و شکا یماریمربوط به کار ، صدمات و ب حوادث

 د یکن   یرا معرف د یجد  یها کنترل  ایبه اصالح  از ین  ای یاضطرار   ینهایو تمر یات یعمل  یکنترلها ی( اثربخش 3

   ( رقابت 4

 کرد   یرینظارت و اندازه گ  یعملکرد قانون یاب یارز  یتوان برا یاز آنچه م   یینمونه ها ب(

 شود:  ی محدود نم ریتواند شامل باشد ، اما به موارد ز  یم الزامات 

 شده است ، و  نییتع  یتمام الزامات قانون  ایمشخص شده )به عنوان مثال آ ی ( الزامات قانون1

 شود(.  یوز نگه داشته م اطالعات مستند شده سازمان از آنها به ر ایآ

 (.ی)در صورت الزام قانون  یجمع  ی ( موافقت نامه ها2

 مشخص شده در انطباق.  یشکافها تی ( وضع3

 قرار گرفت  گریعملکرد د یاب ی ارز یو سنجش برا  یابیتوان مورد ارز یاز آنچه م  یی( نمونه هاج

 شود:  ی موارد محدود نم  نیتواند شامل باشد ، اما به ا یم  ازی مورد ن مطالب

 (.ی)در صورت عدم الزام قانون  یجمع  ی ( موافقت نامه ها1



 

 ( استانداردها و کدها؛ 2

 موارد؛ ریو مقررات مربوط به شرکت ها و سا  نیها ، قوان استی( س3

 . یا مهی( الزامات ب4

 . د یکن سهیآن را در برابر مقا عملکرد تواند از آن استفاده کند  یاست که سازمان م  یزیهمان چ ارهای( معد

 

 

 

 

 است:  ر یمحک در برابر موارد ز ی( نمونه ها1

 گر؛ی د ی( سازمانها2

 ( استانداردها و کدها. 3

 ( کد ها و اهداف خاص سازمان؛ 4

 . OH&S( آمار  5

 شود. مثال:  ی، معموالً از شاخص ها استفاده م  ارهای مع ی ریاندازه گ ی( برا6

تعداد   ای، نوع ، فرکانس ، نوع ، شدت   ی فراوان یتواند به بررس  یحوادث باشد ، سازمان م سه یمقا اری( اگر مع 7

  نییتواند نرخ تع یتعداد حوادث باشد. سپس شاخص م  ا یکننده   نییتواند تع ی حوادث بپردازد. سپس شاخص م

 ارها؛یمع  نیباشد ؛ ا  ارهایمع  نیاز ا  کیاز نرخ ها در هر  ک یشده در هر 

  نی، در ا یباشد ، سپس شاخص شاخص اقدامات انجام اصالح   یاقدامات اصالح  ل یاز تکم  یا سه ی، مقا  اری( اگر مع 8

 شده به موقع.  لیشده به موقع نشان داد. درصد تکم لیشاخص را درصد تکم نیتوان ا  یصورت م

 موارد باشد  نییتع ای  یمداوم ، نظارت ، نظارت جد  یتواند شامل بررس ی نظارت م

 تواند  ی رود. نظارت م  یانتظار م  ای از یاز سطح عملکرد مورد ن  ر ییتغ ییبه منظور شناسا تی وضع



 

 ستفاده شود. مثالها شامل استفاده است کنترل ا  ایکنترل   یندهای ، فرآ OH&S تی ریمد  ستمیس یبرا

 شود.  یکه انجام م  ییاطالعات مستند و مشاهدات مربوط به کارها  یها ، بررس مصاحبه

 صورتحساب است   یبه طور کل ی ریگ اندازه

 و اساس است هی پا نیدهد. ا یرا کاهش م دادهایرو ا ی  اءی اعداد به اش صی تخص

 همراه است  یمنیا یعملکرد برنامه ها ی ابی و عموماً با ارز  یکم  یها داده

 

 

 

 است یری اندازه گ  یشده برا د ییتأ  ای شده  برهیکال  زاتینظارت بر سالمت مثالها شامل استفاده از تجه  و

 از خطر.  منیمحاسبه فاصله ا  ا یگرفتن در معرض ماده خطرناک  قرار

  ی تواند معن یم  نیو روندهاست. ا  یآشکار کردن روابط ، الگوها یداده ها برا یبررس ند ی فرا ل یو تحل  هیتجز

 داشته باشد 

 مشابه   ی سازمانها ری، از جمله اطالعات سا یآمار اتیکمک به استفاده از عمل  یبرا

 همراه است. یریاندازه گ یها تی روند اغلب با فعال  نی از داده ها. ا   یریگ جه ینت

 و انجام گرفته است   تیمناسب بودن ، کفا  نییتع یاست که برا  یت یعملکرد فعال  یاب ی ارز

 .ستمیسOH&S  تیریشده مد  نییبه اهداف تع یاب یدست یموضوع برا یاثربخش 

 

A.9.1.2 انطباق  یاب ی ارز 

 آن متفاوت است  تیانطباق بسته به اهم  یابیارز ی ابی و زمان ارز فرکانس

 گر ی و موارد د یدر الزامات قانون  ر یی، تغ یات یعمل طی در شرا راتیی، تغ  طیشرا



 

 استفاده کند  ی تواند از انواع مختلف یسازمان م  کیو عملکرد گذشته سازمان  الزامات 

 انطباق آن.  تی حفظ دانش و درک آن از وضع  یبرا یی ها روش

 

A.9.2 ی داخل  یزیمم 

 و سطح بلوغ آن باشد  یدگ یچیبراساس پ د یبا  یحسابرس  برنامه زانیم

 را برقرار کند  یدرون  یطرف  یو ب ت ینیتواند ع ی م سازمان تیریو مد  OH  تی ریمد  ستمیس

 

 

  نییمعمول تع ف یاز وظا ی که نقش حسابرسان را به عنوان حسابرس داخل  ی)موارد ند یفرآ کی  جادیبا ا  یحسابرس 

 عملکرد استفاده کند. نیا یبرا  یتواند از افراد خارج یم  نیسازمان همچن  نیا ای کند ،  ی شده خود جدا م

A.9.3 9.3   ت ی ریمد  یبررس  تی ریمد  یبررس 

 درک شود:  ری به شرح ز د یبا تیر یمد  ی استفاده شده در رابطه با بررس  اصطالحات

  ستمی به سازمان ، عملکرد آن ، س OH&S ت یریمد  ستمی متناسب بودن س یبه چگونگ  "مناسب بودن"( الف

  یتجار  یستمهایآن ، فرهنگ و س یتجار یستمهایآن متناسب با سازمان ، عملکرد آن ، فرهنگ و س  یتیریمد 

 است. 

 اجرا شده است. یبه درست  OH&S ت یریمد  ستمیس ایشود که آ  یموضوع مربوط م  نیبه ا  "تی کفا"( ب

 پردازد.  ی، م  ابد ی  یمورد نظر دست م جهیبه نت OH&S  تیریمد  ستم یس ای آ نکه ی به ا "یاثربخش "( ج

. رند ی قرار گ یمورد بررس  کبارهی همه به  ستیالف( تا ج( الزم ن  9.3ذکر شده در   تیر یمد  یبازنگر مباحث 

 .ردیگ  یقرار م  ی مورد بررس تی ریمد  یکند که چه موقع و چگونه مباحث بررس  نییتع  د یبا  یسازمانده 

 

A.10  بهبود 



 

A.10.1 ی عموم 

 سازمان 

 ، ردی را در نظر بگ  OH&Sعملکرد  یاب یو ارز  ل یحلو ت ه ی حاصل از تجز ج ینتا د یبا

 بهبود.  یهنگام اقدام برا  ت یریمد  یو بررس  ی داخل یزیانطباق ، مم یاب ی ارز

 ت یبه موفق  یابی، بهبود مداوم ، دست یعبارتند از: عمل اصالح  شرفت یاز پ   ییها نمونه

 مجدد یو سازمانده ینوآور، عوض

 

 

A.10.2  ی واقعه ، عدم انطباق و اقدامات اصالح 

موارد   نیا   ایعدم انطباق وجود داشته باشد ،  ی حادثه و بررس  قات یتحق یبرا  یجداگانه ا یندهای است فرآ ممکن

 ممکن است وجود داشته باشد 

 شود.  بیواحد ترک   ند یفرآ کیسازمان به عنوان   ازیبه ن  بسته

 باشد:   ریتواند شامل موارد ز یم  یاز حوادث ، عدم انطباقات و اقدامات اصالح  ییها نمونه

  ؛ییشکسته؛ آزبستوز؛ از دست دادن شنوا ی. پاردیگ  یدر همان سطح قرار م بی بدون آس ای ( حوادث: سقوط الف

 شوند. OH&Sتوانند منجر به خطرات   یاز آنجا که م ه ینقل لیوسا  ای ساختمانها  به بیآس

 ی کنند. عدم تحقق قانون ی کار نم ی که به درست یحفاظت  زات ی( عدم انطباق: تجهب

 شوند؛ یکه دنبال نم   یشده ا زیتجو یالزامات؛ روشها  ریو سا الزامات 

 )همانگونه که توسط سلسله مراتب نشان داده شده است ی( اقدامات اصالح ج

 .د یببر نی: خطرات را از بد ینیرا بب  8.1.2 کنترل؛

 اصالح؛ یابزارها ا ی زاتیمجدد تجه یبا مواد خطرناک کمتر؛ طراح  ی نیگز یجا



 

 فرکانس  ریی تغ یماریب  نیافراد مبتال به ا  تیتوسعه بهبود صالح ی روشها

 .یمحافظ شخص  زات یبا استفاده از تجه د؛یکن  استفاده

عدم انطباق با   ای حادثه  مرتبط با ممکن اشاره دارد تیبه عمل کاوش در تمام واقع  شهیعلت ر ل یو تحل  هیتجز

 اتفاق افتاده است  نیآنچه اتفاق افتاده است ، چگونه اتفاق افتاده است و چرا ا دنیپرس

 شود. یریتواند انجام شود فراهم کند تا مجدداً از وقوع آن جلوگ یکه م یکار  یرا برا  یورود

عدم انطباق ، سازمان   ای حادثه  ک ی یعلت اصل نییهنگام تع در یعدم هماهنگ  ای حادثه  کی   یعلت اصل نییتع هنگام 

 عدم انطباق متناسب با   یبتکدها  ا یحادثه  تی متناسب با ماه یاز روشها د یاز آن استفاده کند ، سازمان با  د یبا

 

 

   شهیر شه یعلت ر لیو تحل   هی. تمرکز تجز لیو تحل هی کند. تمرکز ورود به تجز زی عدم انطباق آنال  ای حادثه   تیماه

  ییکمک کننده را شناسا  نیتواند چند  یم  لیو تحل   هیتجز  نیاست. ا یری شگیعلت پ  لیو تحل ه یاست. تجز ی ریشگیپ

، از جمله عوامل مرتبط با   ی حلقو یها  ی، از جمله خراب  ی نیسهمگ یتواند شکست ها یم  لیو تحل هی تجز نیکند ا 

  ا ی زاتی، تجه ی، خستگ  تی ارتباط با ارتباط ، صالح رها را د  هی رو ای  زاتی، تجه  ی، خستگ  ت یارتباط ، صالح   یبرقرار

 دهد. صی ها تشخ هی رو

اجرا شده به اندازه   یتحقق اقدامات اصالح   زانی([ به مf 10.2به  د ی]نگاه کن  ی اقدامات اصالح  یاثربخش   یبررس

 کند. یعمل م ی ( اصلی)ها یکنترل کننده علت اصل ی کاف

A.10.310.3  ی واقعه ، عدم انطباق و اقدام اصالح  یحادثه ، عدم انطباق و اقدام اصالح 

 شوند: یم ر یاز مسائل مربوط به بهبود مداوم شامل موارد ز  ییها نمونه

 شوند:  یموارد محدود نم  نی شوند ، اما به ا یم  ریاز موضوعات بهبود مستمر شامل موارد ز  ییها نمونه

 .د یجد  ی الف( فناور

 به   ی و خارج یب( اقدامات خوب ، داخل  



 

 سازمان ؛ سازمان؛   یبرا یو خارج  یخوب ، داخل  یها وه یب( ش

   نفع؛یذ  نیطرف یها هی و توص شنهادات ی؛ ج( پ

 ؛ موضوعات مرتبط   ی منی و موضوعات مرتبط با ا یو درک مسائل مربوط به بهداشت حرفه ا د ید( دانش جد 

   افتهی بهبود   ای د یه( مواد جد 

 کارگران ؛   یهایستگی شا ای ها ییدر توانا ر ییج( تغ

 (رهیو غ ی، ساده ساز یساده ساز یعن ی ) یبه عملکرد بهتر با منابع کمتر  یابی( دستر

 

 

  


