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 مقدمٍ:

ثب آغبص اًمالة صٌؼتی ٍ اًتمبل تَلیذ اص وبسگبّْبی وَچه ثِ وبسخبًِ ّبی 

بسج ٍ ختَلیذ اًجَُ هَضَع حفبظت اص ػالهت ًیشٍی وبس ًیض اص حبلت فشدی 

اّویت ٍجَد ایوٌی دس حبلت ػوَهی تشی ثِ خَد گشفت ، پغ اص ثیبى 

هحیظ وبس ، پشػؾ اصلی ایي اػت وِ چگًَِ هیتَاى ایوٌی هحیظ وبس سا 

افضایؾ داد . ثِ ػجبست دیگش ثْتشیي ساُ ثشای استمبی ٍضؼیت ایوٌی هحیظ 

دس هحیظ ّبی صٌؼتی ثب ٍجَد هبؿیي آالت ٍ اثضاس فشاٍاى  وبس چیؼت ؟

ثب پیـشفت في آٍسی   .اسًذغبلجبً وبسگشاى دس هؼشض خغشات گًَبگَى لشاس د

افضایؾ وبسثشد هبؿیي دس تَلیذ ًیض هخبعشات ٍ احتوبل ثشٍص حَادث دس 

ایوٌی ؿشایغی اػت وِ هٌبثغ اًؼبًی سا اص  .ایٌگًَِ هحیغْب فضًٍی هی گیشد

 هصَى هی داسد. ػَاهل هضشی وِ هی تَاًذ ػالهتی آًبى سا ثِ خغش اًذاصد

ثِ ػْذُ هذیشاى ػغَح ثبالی ػبصهبى ٍ ثَیظُ هذیشاى پشػٌلی اػت .الجتِ هؼئَلیت ػوذُ ایوي ػبصی هحیظ وبس 

ًوی تَاى ًبدیذُ گشفت . ثؼجبست دیگش ایوٌی وبس ػجبست اّویت ّوىبسی ولیِ وبسوٌبى سا دس ایجبد هحیظ اهي 

ش چِ اػت اص فشاّن آٍسدى هَججبتی وِ اص ثیوبسیْب ٍ حَادث ًبؿی اص وبسّبی صٌؼتی جلَگیشی هی وٌذ یؼٌی ّ

 تؼذاد حَادث ًبؿی اص وبس ون تش ثبؿذ هی تَاى گفت ایوٌی ثیـتشی دس هحیظ وبس ٍجَد داسد .

اهشٍصُ اّویت هذیشیت ایوٌی دس دػتیبثی ثِ وبسایی ػبصهبى ثِ عَس فضایٌذُ ای هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت . 

یوٌی ؿشط اٍلیِ هحیظ وبس اػت . همشسات ایوٌی سٍص ثِ سٍص ػخت گیشاًِ تش هی ؿَد ٍ اص ًگبُ وبسوٌبى ًیض ا

حتی هی تَاى گفت ػلت اصلی پیذایؾ ػیؼتوْبی هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی ، ایجبد ساّی ثشای سػبیت 

همشسات اججبسی اػت وِ سٍص ثِ سٍص ػخت گیشاًِ تش هی ؿًَذ. الجتِ اهشٍص ّوگبى ثش ایي ثبٍسًذ وِ ایوٌی ٍ 

ایوٌی ٍ ثْذاؿت سا ًوی تَاى اص عشیك همشسات اججبسی یب احؼبع  ثْذاؿت هذیشیت فؼبلی ًیبص داسد چشا وِ

 ٍ یب تَػظ یه فشد ثِ تٌْبیی تأهیي وشد .  یجوؼ

دس لشى ثیؼتن ثب پیـشفت تىٌَلَطی ٍ صٌؼتی ؿذى جْبى ، ػلن ثْذاؿت حشفِ ای ػوذتبً دس ثیوبسیْب ٍ ػَاًح 

     ًبؿی اص صٌؼت خالصِ ؿذ ثِ ًحَی وِ اهشٍصُ ثؼٌَاى دٍهیي ػلل هشي ٍ هیش دس جْبى صٌؼتی هحؼَة 

 حِ هی ؿًَذ . ًفش دچبس ػبً 7هی ؿَد . عجك آهبس ثذػت آهذُ دس ایشاى ًیض دس ّش دلیمِ 
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 : OHSAS 18001:2007معرفی استاودارد 

 

OHSAS   هخفف ػجبستOccupational Health and  Safety Assessment Series   ٍ ثِ هؼٌبی ػشی اسصیبثی ایوٌی

 ثْذاؿت حشفِ ای هی ثبؿذ .

خیشاً دس ػبل تَػظ هؤػؼِ اػتبًذاسد ثشیتبًیب تْیِ ٍ تصَیت گشدیذ. ایي اػتبًذاسد ا 1999ایي اػتبًذاسد دس ػبل 

 هَسد ثبصًگشی لشاس گشفت ٍ ّن اوٌَى هذل اجشایی آى دس دػتشع هی ثبؿذ . 2007

OHSAS 18001  ن هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی هی ثبؿذ وِ ثِ هٌظَس ؿشایظ ٍ یه ػیؼتًیبصهٌذیْبی

ػَاهلی وِ ثش ػالهت ٍ ثْذاؿت وبسوٌبى ٍ وبسگشاى هَلت ػبصهبى ، تأهیي وٌٌذگبى ٍ ػبیش افشاد دس هحل وبس اثش 

 هی گزاسد ، تْیِ ٍ تذٍیي ؿذُ اػت . 

ای یه ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت هـخصبت ایي ػشی اسصیبثی ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای ، الضاهبتی سا ثش

ؿغلی هؼیي هی ًوبیذ تب یه ػبصهبى ثتَاًذ ثب وٌتشل ػَاهل صیبى آٍس ٍ خغشات )سیؼه ّب ( ایوٌی ٍ ثْذاؿتی ، 

 ػولىشد خَد سا ثْجَد ثخـذ .

 ایي اػتبًذاسد لبثل اجشا ثشای ّش ػبصهبًی اػت وِ هبیل ثبؿذ ثِ : 

شیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی ثِ هٌظَس حزف یب وبّؾ خغشات ثشای وبسوٌبى ٍ ػبیش یایجبد یه ػیؼتن هذ -الف

 عشف ّبی ریٌفغ وِ هی تَاًٌذ دس هؼشض خغشّبی ایوي ٍ ثْذاؿتی ًبؿی اص فؼبلیتْبی ػبصهبى لشاس گیشًذ . 

 اجشا ، ًگْذاسی ٍ ثْجَد هؼتوش یه ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای . –ة 

 ى اص اًغجبق ثب خظ هـی ایوٌی ٍ ثْذاؿتی وِ خَد تؼییي وشدُ اػت .حصَل اعویٌب –ت 

  اثجبت تغجیك ثب اػتبًذاسد ثِ ٍػیلِ : -ث

 تؼییي ٍ اظْبس ًظش آى ثِ ٍػیلِ خَد ػبصهبى . 1

 هغبثمت ثب هغبلجبت عشفْبیی وِ دس ػبصهبى ریٌفغ ّؼتٌذ ، هبًٌذ هـتشیبى . 2

 ییذ ثشای اظْبس ػبصهبى ، تَػظ ؿخصی خبسج اص ػبصهبى أدسخَاػت ت. 3

دسخَاػت گَاّی / ثجت ػیؼتن ایوٌی ٍ ثْذاؿتی خَد تَػظ یه ػبصهبى . 4

 ثیشًٍی . 
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 :می تًان بٍ اَداف زیر دست یافت  OHSAS18001بٍ يسیلٍ استقرار 

وبیٌذگبى وبسگشاى ، ثب هـبسوت هؼئَالى ثْذاؿت حشفِ ای ٍ حفبظت ایوٌی ، هذیشاى ، ػشپشػتبى ٍ ً .1

 اػتبًذاسدّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿت ثشای توبم هـبغل تْیِ ؿذُ ٍ ولیِ افشاد هلضم ثِ سػبیت آًْب ؿًَذ .

 یبفتي سٍؽ ّبی هٌبػت ثِ هٌظَس آهَصؽ ٍ ؿٌبػبًذى اػتبًذاسدّبی هزوَس ثِ ولیِ افشاد . .2

 تـىیل گشٍُ ّبی ثبصسػی ٍ ًظبست ثغَس هؼتوش ٍ دائوی . .3

 بٍ شرح زیر است : OHSAS18001مسایای استقرار 

 :ثشای وبسگش 

 وبّؾ حَادث ، افضایؾ ػغح ثْذاؿت وبس ، افضایؾ ایوٌی ، افضایؾ سٍحیِ 

 :ثشای وبسفشهب 

   وبّؾ حَادث ، وبّؾ هخبسج دسهبًی ، وبّؾ ّضیٌِ غشاهت ، اػتفبدُ ثْتش اص ًیشٍی اًؼبًی

 OHSAS18001:2007مُمتریه اقدامات استاودارد 

  ؿٌبػبیی خغشات ، اسصیبثی سیؼه ٍ وٌتشل سیؼه 

  تؼییي هٌبثغ ، ٍظبیف هؼئَلیت ، پبػخگَیی ٍ اختیبس هشتجظ ثب ایوٌی ٍ ثْذاؿت 

 بّی ّبی هشتجظ ثب ایوٌی ٍ ثْذاؿت گثشسػی ٍ ثْجَد صالحیت ، آهَصؽ ٍ آ 

  ػبهبًذّی ٍ ثْجَد استجبعبت ، هـبسوت ٍ هـبٍسُ ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿتی داخلی ٍ خبسجی 

  هؼتٌذ ػبصی فشآیٌذّبی هشتجظ ثب ایوٌی ٍ ثْذاؿت 

 صی الذاهبت ّوِ جبًجِ جْت وٌتشل ایوٌی ٍ ثْذاؿتی ػولیبت دس ػبصهبى بجبسی ػ 

  آهبدگی ٍ ٍاوٌؾ دس ٍضؼیت اضغشاسی 

  فؼبلیت ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؿتی ػبصهبى اًذاصُ گیشی ٍ پبیؾ ػولىشد 

 اسصیبثی اًغجبق ػبصهبى ثب همشسات ایوٌی ٍ ثْذاؿتی 

  ًِثشسػی سٍیذادّب ٍ حَادث ٍ تذٍیي الذاهبت اصالحی ٍ پیـگیشا 

 

  استاوداردَا ،  طراحی ، مشايرٌ ي پیادٌ سازیخاوٍ کیفیت کرمان ارائٍ دَىدٌ خدمات                    

 سیستم َای مدیریت ي تکىیک َای کیفیت ي عارضٍ یابی ياحدَای صىعتی                      

 7، پالن 3دفتش هشوضی: وشهبى، خیبثبى ؿْیذ ثْـتی، وَچِ ؿوبسُ 

 )خضشاء(، هشوض خذهبت فٌبٍسی 2ؿؼجِ ؿوبسُ یه: ؿْشن صٌؼتی 

 108وؼت ٍ وبس وشهبى، ٍاحذ  

 034-32444551تلفي:       034-32438638-32460804تلفىغ: 

www.khq.irWeb:  

khqp.ir@gmail.comEmail:  
 

http://www.khq.ir/
mailto:khqp.ir@gmail.com

