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تاریخچه سازمان جهانی استاندارد

Internationalعبارتمخففواقعدرایزو✓ Organization for Standardizationسازمانمفهومبه
راآنو،عضکشورهایاستانداردهایسازمانازالمللیبینمجمعیککهباشد،میاستانداردالمللیبین

وشکلهممعنابهوشدهگرفتهاستیونانیایکلمهکهISOSعبارتازISOکلمه.دهدمیتشکیل
.باشدمییکسان

میجهانحسطدراستانداردهاسازییکساندنبالبهایزوسازمانکهباشداینتواندمیهمنامگذاریاینعلت✓
.شودترآسانارتباطاتوتجارتدرکشورهابینارتباطتاباشد

آنبامرتبطیاستانداردهاتدوینوبررسیهاآنکارکهاستشدهتشکیلمختلفیهایکمیتهازایزوسازمان✓
.باشدمیکمیته

باشدمیدنیاسراسردرکشور157ازملیاستانداردموسساتازایشبکهازمتشکلISOالمللیبینسازمان✓
وظیفههککندمیفعالیتسوییس-ژنوشهردراصلیمرکزیکوکشورهردرمرکزیکپایهبرکه

.هستندناظرعضوبرخیاصلی،عضوبرخیدارد،برعهدهرامختلفمراکزهماهنگی
آنبامرتبطهایاستانداردتدوینوبررسیهاآنکارکهاست،شدهتشکیلمختلفیهایکمیتهازایزوسازمان✓

....وکیفیتزیست،محیطمثلهاییکمیتهمثالبعنوان.باشدمیکمیته
ازمانسمجموعهزیرکهباشد،میایراندرنمایندگیعنوانبهایرانصالحیتتاییدملیمرکزهمایراندر✓

دریافترامرتبطاطالعاتواخبارISIRIسایتبهمراجعهباتوانیدمیوباشدمیصنعتیتحقیقاتواستاندارد
.نمایید

حسطدرومختلفهایحوزهدرکهاستشدهمنتشرایزوسازمانتوسطاستانداردهزار170ازبیشکنونتا✓
.گیردمیقراراستفادهموردجهان
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ریتیدالیل استقرار سیستم های مدی
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هاریسککنترلجهتاعتمادقابلهایسیستمداشتنوسوددهیبههاسازماننیاز✓

کارکنانونفعانذی،بهداشتایمنیقبالدرهاسازمانمسئولیت✓

مرتبطقانونیالزاماترعایتواخالقبههاسازمانپایبندیلزوم✓

میرومرگآماربهتوجهبامدیریتیهایسیستماستقرارلزوم✓

کشورهاازبسیاریدرکارگرانبهداشتوایمنیاهمیتافزایش✓

مدیریتیهایسیستمایجاددالیل
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میرومرگکاهشاهمیتو2030سالتاشغلمیلیون40ساالنهتخمین✓

وحوادثوهابیماریکاهشدرسازمانهابهمدیریتسیستماستانداردکمک✓

زیستمحیطومحصوالتتجهیزات،بهواردهخسارات

خدماتکیفیتوزیستمحیط،بهداشت،ایمنیمدیریتبرایچارچوبیارائه✓

پایدارتوسعهوزیستمحیطحفظاهمیت✓

(....کنترل،بازرسی،)هازمینهتمامدرهاهزینهکاهشوسرمایهبازگشت✓

(کیفیتوزیستمحیطوایمنیبهداشت،)هازمینهتمامدرعملکردبهبود✓

مدیریتیهایسیستمایجاددالیل
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مدیریتیهایسیستمایجاددالیل
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ت حرفه ای بررسی تاثیر استقرار استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداش: مقاله
مع و مدیریت زیست محیطی بر عوامل محیطی و رضایت کارکنان در مجت

یک مطالعه قبل و بعد-صنعتی میالد

:هاسیستماستقرارازپس❖

یافتکاهشبلدسی72.51بهبلدسی79.54ازصداشدتمیزانمیانگین➢

یافتافزایش%70.4به%30.8ازمجازحددرروشناییشدتمیزانباهایایستگاهدرصد➢

.استداشتهکاهش11.4mg/m3به14.2ازبخاراتوگازهامقدار➢

به9.28ازاکسیدکربندیو0.062به0.143ازمنوکسیدکربنگازهایمعلق،ذراتمیزانارزیابیدر➢

.بوداستانداردحددروکاهش7.49

آماریعهجامکارکناناکثریتدادنشانمحیطیشرایطوضعیتازکارکنانسنجیرضایتتحلیل❖

.دارندرضایت(88.7%)

باوگرددیمکنترلسازماندرمحیطیعواملای،حرفهبهداشتوایمنیمدیریتهایسیستماستقراربا❖

.ییابدمبهبودسازمانیوفردیعملکردویافتهافزایشکارکنانرضایتمحیطیشرایطبهبود
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چرخه دمینگ
PDCA

:(Plan)ریزیطرح❑

.سازمانHSEمشیخطبامرتبطهایفرآیندواهدافایجاد✓

:(Do)اجرا❑

فرآیندهااستقرار✓

:(Check)بررسی❑

دیگروقانونیالزاماتکالن،اهداف،HSEمشیخطبامرتبطهایفرآیندگیریاندازهوپایش✓

.نتایجگزارشوالزامات

:(Act)اصالحیاقدام❑

HSEمدیریتسیستمعملکرددرمستمربهبودمنظوربهاقداماتانجام✓

B.Moradi HSE-MS TrainingB.Moradi Management System Training
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PDCAفرایند حل مساله با استفاده از چرخه

(برنامه ریزی)شناخت مساله ▪

(برنامه ریزی)تجزیه و تحلیل مساله ▪

(برنامه ریزی)تبیین راه حل ها ▪

(اجرا)اجرای راه حل ▪

(بررسی نتایج)ارزیابی نتایج ▪

اقدام اصالحی▪
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افزایش تعداد حوادث ناشی از برخورد اشیاء با سر
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PDCAفرایند حل مساله با استفاده از چرخه



چرخه اول
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چرخه دوم
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چرخه سوم
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چرخه چهارم
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Continual ContinuousBreak through

انواع بهبود 
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بخشــیاثر➢
.استبدست آمدهنتايج برنامه ريزي شدهويافتهشده تحققكه فعاليتهاي برنامه ريزيميزاني✓

(Doing Right Things)كارهاي درست را انجام دادن                                   ✓

کارآیـــی➢
.ميان نتايج بدست آمده با منابع استفاده شدههرابط✓

(Doing Things Right) .                                       كارها را درست انجام دادن✓

Productivityبهبــود بهــره وری                                        ➢
Doing Right Things Right))كارهاي درست را درست انجام دادن                    ✓

Effectiveness

Efficiency

هدف از تغییر بهبود مستمر بهره وری سازمان

B.Moradi Management System Training



شغلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
OSASS 18001

استشغلیسالمتوایمنیمدیریتبارابطهدراستاندارداین✓

OHSASسازیپیادهمزایای✓ 18001:

مخاطراتکنترلایمنی،افزایشفرهنگبهبود✓

تولیدساعاتاتالفحوادثوکاهشعملیاتکاراییبهبود✓

کارگرانروحیهکارمحیطایمنی،کیفیتبهبود✓

بهداشتوایمنیعدمازناشیهایهزینهکاهش✓

وریبهرهافزایش✓

هایتوقفوحوادثازجلوگیریباهاهزینهکارکنانکاهشآگاهیوانگیزشبهبود✓

کارازناشیحوادثوبیماریهادلیلبهناخواسته

.جایگزین آن شدISO 45001منسوخ و استاندارد 2018این سند در سال ✓
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سیستم مدیریت سالمت و ایمنی شغلی
ISO 45001

ISOاستاندارد✓ بهداشتایمنیمدیریتسیستماستقراروایجادجهت45001
سایروکارکنانخطراترساندنحداقلبهیاکاهشمنظوربهالمللیبینشغلی

بهداشتوایمنیعملکردمداومبهبودوحفظبرایذینفعان

قابلهاینامهآیینوقوانینوخطراتشناسایی,سیستم،ایناستقراربرایگاماولین✓
کارکنانبیندرسالمجووایجادکارکنانسازیآماده,جدیدهایروشتوسعه,اجرا

.برنامهدرآنانمشارکتوجلب

B.Moradi Management System Training
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ISO-45001الزامات 
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ISO 45001:2018
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Stage Timeline

New Work item proposal Agreed June 2013

Working Draft

Issued January 2014.

Received c. 1300 comments 

suggesting improvements.

Committee Draft

Issued July 2014.

Not approved.

Received c. 2500 comments.

2nd Committee Draft
Issued March 2015.

Approved June 2015.

Draft International Standard January/ February 2016

(Optional) Final Draft International 

Standard
2017

Publication March 2018

B.Moradi Management System Training

ISO 45001:2018انتشار استاندارد 
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OHSAS 18001:2007منسوخ شدن
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45001ایزو تفاوت های 

با  

OHSAS18001

B.Moradi Management System Training
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ISO 45001:2018 OHSAS 18001:2007

دامنه کاربرد. 1 دامنه کاربرد. 1

منابع. 2 انتشارات مرجع. 2

اصطالحات و تعاریف. 3 اصطالحات و تعاریف. 3

بافت سازمان. 4 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی. 4

رهبری. 5 الزامات عمومی . 4-1

طرح ریزی. 6 خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی. 4-2

پشتیبانی. 7 طرح ریزی. 4-3

عملیات. 8 اجرا و عملیات. 4-4

ارزیابی عملکرد. 9 بررسی. 4-5

بهبود. 10 بازنگری مدیریت. 4-6

B.Moradi Management System Training
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ISO 45001:2018 OHSAS 18001:2007

دامنه کاربرد. 1 دامنه کاربرد. 1

منابع. 2 انتشارات مرجع. 2

اصطالحات و تعاریف. 3 اصطالحات و تعاریف. 3

بافت سازمان. 4
درک سازمان و بافت آن. 4-1
درک نیازها و انتظارات کارکنان و دیگر گروههای ذی نفع. 4-2
یتعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل. 4-3
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و فرایندهای آن. 4-4

الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی. 4

رهبری، مشارکت کارکنان و مشاوره. 5

رهبری و تعهد. 5-1
خط مشی . 5-2
نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمان. 5-3
مشارکت، مشاوره و نماینده مدیریت. 5-4

الزامات عمومی . 4-1

طرح ریزی. 6

و فرصتهااقداماتی برای مدنظر قرار دادن ریسک ها . 6-1
اهداف و طرح ریزی جهت دستیابی به آنها. 6-2

خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی. 4-2

پشتیبانی. 7
منابع. 7-1
صالحیت. 7-2
آگاهی. 7-3
ارتباطات. 7-4
اطالعات مدون. 7-5

طرح ریزی. 4-3
شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها. 4-3-1
الزامات قانونی و سایر الزامات. 4-3-2
اهداف و برنامه ها. 4-3-3

B.Moradi Management System Training
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ISO 45001:2018 OHSAS 18001:2007

عملیات. 8
طرح ریزی و کنترل عملیات. 8-1
آمادگی و واکنش به شرایط اضطراری. 8-2

اجرا و عملیات. 4-4
منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار. 4-4-1
صالحیت، آموزش و آگاهی. 4-4-2
ارتباطات، مشارکت و مشاوره. 4-4-3
مستند سازی . 4-4-4
کنترل مستندات . 4-4-5
کنترل عملیات . 4-4-6
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری. 4-4-7

ارزیابی عملکرد. 9
پایش، سنجش، آنالیز و ارزیابی عملکرد. 9-1
ممیزی داخلی. 9-2
بازنگری مدیریت. 9-3

بررسی. 4-5
اندازه گیری و پایش عملکرد. 4-5-1
انطباق ارزیابی. 4-5-2
بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه. 4-5-3

کنترل سوابق. 4-5-4
ممیزی داخلی . 4-5-5

بهبود. 10
کلیات. 10-1
رویداد، عدم انطباق و اقدام اصالحی. 10-2

بهبود مستمر. 10-3

بازنگری مدیریت. 4-6

B.Moradi Management System Training



یطیسیستم مدیریت زیست مح
ISO 14001

یندهآالرساندنآسیبازجلوگیریوزیستمحیطازحفاظتبرایراالزاماتیکهاستاندارداین❑
استقرارخدماتیچهوتولیدیچهها،سازمانتمامدرتواندمیدارد،محیطبههاشرکتهای
.یابد

رحوزهددولتیمقرراتوقوانینبهخوبیبسیاردهندهپوششتواندمیهمچنیناستاندارداین❑
استملیاستانداردهایوقوانینازفراتراستاندارداینالزاماتکهچراباشد،زیستمحیط

:ISO 14001نتایج برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی❑

الیت توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات ، تولبد و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فع❖

های شرکت

(کاالخدمات و)بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصوالت ❖

در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتهاتقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان❖

صرفه جویی در هزینه وزمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر❖

افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان❖

تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی❖

B.Moradi Risk Management Training
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شباهت سیستم های مدیریتی
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ISO 31000:2018

برای اولین باار یاک اساتاندارد باین المللای را بارای       2009در نوامبر سال  (ISO)سازمان بین المللی استاندارد✓

منتشر نمود تا از این طریق اصول و رهنمودهایی عام را در حاوزه   ISO 31000مدیریت ریسک تحت عنوان

. مدیریت ریسک به سازمانها ارائه دهد

کااربرد بارای   این استاندارد سعی دارد با ارائه یک چارچوب مشخص، یک سیستم مدیریت ریسک که قابلیت✓

 .هر نوع سازمان و صنعتی را داشته باشد ارائه دهد

.هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول و رهنمودهایی عام در حوزه مدیریت ربسک سازمانی است✓

این . قرار گیرداین استاندارد می تواند مورد استفاده هر بنگاه عمومی، خصوصی یا دولتی، انجمن، گروه یا فرد✓

. استاندارد خاص هیچ صنعت یا بخشی نیست

ملاه  از ج. این استاندارد را مای تاوان در طاول عمار یاک ساازمان و در گساتره ای وسایع از فعالیتهاا بکاار بارد           ✓

تاندارد این اسا . استراتژیها و تصمیمات، عملیات، فرآیندها، وظایف، پروژه ها، محصوالت، خدمات و دارایی ها

.فیچه دارای اثرات مثبت باشد و چه من. را می توان برای هر نوع ریسکی با هر نوع ماهیتی بکار برد
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ینبیکسانریسکمدیریتترویجآنهدفولیدهد،میارائهعامرهنمودهاییاستانداردایناگرچه✓

.نیستمختلفسازمانهای

نشدگرفتهنظردرنیازمندسازمانهردرریسکمدیریتهایچارچوبوهابرنامهسازیپیادهوطراحی✓

صوالت،محها،پروژهوظایف،فرآیندها،عملیات،ساختار،بستر،اهداف،خاص،سازمانیمختلفنیازهای

.باشدمیشدهگرفتهبکارخاصهایرویهوآنخاصداراییهاییاخدمات

سازمانیفرآیندهادیگرباپیشنهادیچارچوبقالبدرریسکمدیریتفرآیندهایاستانداردایندر✓

دیریتمدهیگزارشمکانیزموبودخواهدهمراستاسازمانمشیخطباآنمشیخطوشودمییکپارچه

.بودخواهندمشخصیقالبهایدارایسازماندرریسک

ISO 31000:2018
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ISO 31010:2019
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ییسیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذا
ISO 22000

.استمربوطکنندهمصرفتوسطدریافتزماندرغذاییموادازناشیخطراتوجودبهغذاییموادایمنی✓

حیطراغذاایمنیاطمینانبرایغذاصنعتدرخاصصورتبهکهاستریسکمدیریتبرایابزاری22000ایزو✓

.استشده

،اولیهدمواکنندگانتولیدنظیردارنددخالتغذایییمادهتولیدزنجیرهدرکهکسانیهمهدیگرعبارتبه✓

کاال،نقلوحملهایشرکتوآبزیانوطیوردامدهندگانپرورش،آبزیانودامخوراککنندگانتولید

کنندگاندتولی،بندیبستهموادکنندگانتولید،افزودنیموادکنندگانتولید،محصولنگهداریانبارهای

تحترسانیخدماتهایشرکتنیزوغذاییموادهایکارخانهسطوحگندزداییونظافت،شیمیاییمواد

.هستندجهانیاستاندارداینپوشش

قبول،باعثقابلمحدودهبهشدهشناساییزاخطرعواملتماموکاهشکنترل22000ایزوسازیپیادهازهدف✓

.گرددمیتولیدزنجیرهازبعدیمرحلهویانهاییکنندهمصرفبهسالممحصولیتحویل

.فیزیکی،شیمیائی،میکروبیخطر3ازغذائیموادبودنعارییعنیایمنیغذاییصنایعدر✓
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حرانیتجزیه و تحلیل خطرو کنترل نقاط ب
HACCP

❑HACCPعبارتمخففکه(Hazard Analysis, Critical Control Point)تجزیهمعنیبه
باشدمیبحرانیکنترلنقاطشناساییوخطرتحلیلو
ایهزیرمجموعهوالزاماتازیکیوداشتهکاربردغذاییموادزنجیرهتمامبرایهماستاندارداین❑

.باشدمینیزISO22000استاندراد
ذاییغموادخواهدمیکنترلیهایروشباوبودهبحرانینقاطشناساییدنبالبهاستاندارداین❑

.باشندخطریگونههرازعارینهایی

HACCPسیستم مزایای استفاده از

تحت پوشش قراردادن تمامی جنبه های بهداشتی مواد غذائی از مواد اولیه تا محصول نهائی❖

ISO 9000مکملی برای دیگر سیستم های مدیریت کنترل کیفی مانند❖

اطمینان و تضمین کیفیت مواد غذائی از نظر آلودگی های میکروبی، شیمیائی و فیزیکی❖

و جلوگیری از آلودگی های ثانویه مواد غذائیمهار آلودگی قبل از تولید مواد غذائی❖

جلوگیری از ضایعات و به هدر رفتن مواد غذائی ناسالم بعد از تولید❖
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ت مخاطرات مربوط به فرآیندهای غذائی ممکن اس
.بیولوژیک، شیمیائی یا فیزیکی باشند

بیولوژیکیمخاطرات❑
.میشوندتقسیممیکروبیولوژیکیوماکروبیولوژیکیگروهدوبهبیولوژیکیخطرات

شیمیائیمخاطرات❑
:ازاستعبارتغذائیمواددرشیمیائیخطرزایعواملمهمترین

 ها،علف کشحشره کش ها،:مثل.می شوداستفادهآنهاازکشاورزیبخشدرعمدتاًکهآفت کش ها✓
ان،پرندگوحیواناتدفع کنندهترکیباتاسپری ها،انواعچوپ،محافظترکیباتقارچ کش ها،

بهداشتیفرآورده هایموذی،جانورانبرندهبینازموادانبار،درغذائیموادمحافظت کننده
صنعتیوخانگی

شیمیاییهایشوینده✓

فیزیکیمخاطرات❑
:مهمترینعواملخطرزایفیزیکیمربوطبهموادغذائیعبارتاستاز

.شیشه،فلزات،خردههایسنگوشنوماسه،چوب،پالستیکوآفات
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Integrated Management System

(IMS)
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•Elimination of redundancies – An integrated approach to the management of your quality, environmental and

health & safety processes can eliminate redundancies through the creation of training, internal audit and

review procedures that target all three areas simultaneously.

•Improved decision making – When you can clearly see the effects of business decisions on all areas of your

company, it’s easier to choose the best course of action in any given situation. There’s no need to analyse three

separate areas as all three key processes are included in an integrated system of management.

•Simplified Documentation – By implementing standard operating procedures that target quality,

environmental and health & safety goals simultaneously, you can significantly reduce the amount of

documentation required for internal auditing and review purposes. Simplified documentation is easier to

maintain, manage and review.

•Easier to establish accountability – With an integrated management system, it’s far easier to establish exactly

who in your corporate hierarchy is responsible for specific decisions and their consequences. When the three

key areas – health & safety, environmental and quality processes – are divided, it can be difficult to assign

responsibility for actions that affect two or more of these areas.

•Enhanced reputation – A certified integrated management system will inspire greater confidence in your

company, from the perspective of prospective clients and business partners. This is an important benefit for

any organisation operating in a competitive commercial environment.

•Productivity improvements – An integrated management approach to quality, environmental and health &

safety processes can lead to substantial productivity improvements. With greater accountability and

streamlined decision-making procedures, your company will be able to react to changing market conditions in a

more timely manner. You’ll also be able to make more effective use of internal data, to take proactive action

that improves your competitive edge.

•Reduced management costs – As you can imagine, integrated management of all key areas of your business has

the potential to reduce your administrative and maintenance costs considerably.

The benefits of  integrated management 

system implementation
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فرآیندهاوهاسیستممستمربهبود✓

محیطیزیستهایآلودگیازپیشگیری✓

کارمحیطایمنیشرایطبهبود✓

آورزیانعواملباشغلیتماسکاهش✓

ضایعاتکاهش✓

مشتریرضایتارتقاء✓

وبمناسهایبرنامهاجرایباپرسنلآگاهیارتقاء✓

آموزشیمتناسب

برحاکممقرراتوقوانینباانطباق✓

شرکتخدماتفعالیتها،محصوالتو

محصوالتکیفیتمداومارتقاء✓

ونگهداریممیزیسازی،پیادههایهزینهکاهش✓
سیستم

سیستمزیرفعالیتدرتمامییکنواختیآوردنوجودبه✓
نیازموردهای

درسازمانکاریهادوبارهکاهش✓
شدهتمامهایوقیمتهاهزینهرساندنحداقلبه✓
هافرایندبهبخشیدنبهبود✓
خدماتبهترطراحی✓
کارکناندرروحیهبهبود✓
مستنداتمناسبکنترل✓
محصوالتکیفیتسطحافزایش✓
مشتریاناعتمادافزایش✓
کاردربازارشهرتبهبود✓
دربازارتوجهقابلسهمافزایش✓
سودآوریافزایش✓
...ورقابتیمزیتهایشدنترشفاف✓

مزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
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