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    كاربرددامنه١ 

    كليات -1-1 

    كاربرد -1-2 

استشدهتشریحوضوحبه،سازماندركيفيتسيستماستانداردكاربردمحدودهوهدفآیا 

 ؟

   

استثنائاتاین)؟اندشدهتعریفكيفيتسيستمكاربرددامنهدر،مجازاستثنائاتوجودآیا 

برايآنمسؤوليتیاسازمانتوانایيبرتأثيريوباشند ٧بندنيازمندیهايبهمحدودبایستي

نداشته،سازدرا برآوردهاستنادقابلقانونيالزاماتومشترينيازمندیهايكهخدمتيارائه

 باشد(

   

    استاندارد مرجع -2 

    ؟استشدهذكرصراحتبهكيفيتنظامنامهدرمرجعاستانداردآیا 

    واژگان و تعاریف -3 

    ؟استشدهذكرسالاستاندارددرمصطلحتعاریفوواژگانآیا 

    سيستم مدیریت كيفيت -4 

    الزامات عمومي -4-1 

سازمانسطحدرراآنهاكاربردوكيفيتمدیریتسيستمبراينيازموردفرآیندهايآیا 

 ؟اندشدهشناسایي

   

    ؟اندگردیدهتعيينفرآیندهااینميانتعاملوتواليآیا 

واجرایيعملياتبخشياثربهنسبتاطمينانحصولبراينيازموردروشهايومعيارهاآیا 

 اند؟ شدهتعيينفرآیندهااینهايكنترل

   

واجرایيعملياتپشتيبانيمنظوربهنيازمورداطالعاتومنابعبودندسترسدربهنسبتآیا 

 ؟استشدهاطمينان حاصلفرآیندهااینپایش

   

    ؟ميشوندگيرياندازهمقتضيموارددرپایش وفرآیندهاآیا 

   بهراالزماقداماتفرآیندهااینمداومبهبودوشدهریزيطرحنتایجبهدستيابيبرايآیا 
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 ؟ميآیددراجرا

    ؟اندشدهذكركيفيتنظامنامهدرفوقمواردآیا 

تشریحمستنداتدرميشوندواگذاريسازمانازبيرونبهكهفرآیندهایيكنترلنحوهآیا 

 ؟استشده

   

    مربوط به مستندات تالزاما -4-2 

    كليات -4-2-1 

   ؟استگردیدهمدونكيفيتمشيخطآیا 

   ؟استگردیدهمدونكيفيتنظامنامهآیا 

   ؟استشدهتدوین،اندشدهالزاماستاندارداینسويازكهاجرايروشهايآیا 

   مستنداتكنترلاجرایيروش 

   كيفيتسوابقكنترلاجرایيروش 

   داخليمميزياجرایيروش 

   نامنطبقخدمتكنترلاجرایيروش 

   اصالحياقداماتاجرایيروش 

    پيشگيرانهاقداماتاجرایيروش 

   نظامنامه كيفيت --- 

توجيهودالیل،جزئياتجملهازكيفيتمدیریتسيستمكاربرددامنهكيفيتنظامنامهدرآیا 

 نيازمندیها) به دليل عدم كاربرد( ذكر شده است؟ازشدهحذفموارد

   

“صدورازقبلآنهاكفایتنظرازمستنداتتصویب“بهمستنداتكنترلاجرایيروشدرآیا 

 ؟استشدهاشاره

   

تأیيداتومداركآوريروزبهوبازنگريروش“بهمستنداتكنترلاجرایيروشدرآیا 

 ؟استشدهآنهامجدد

   

    ميباشند؟شناسایيقابلآنهانظرتجدیدجاريوضعيتومستنداتدرتغييراتآیا 
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    ؟باشدميافراددسترسدر،ذیربطاداراتودفاتردرمستنداتنهایي ویرایشآیا 

   ؟ميباشندشناسایيقابلوخوانامستنداتآیا 

   ؟اندشدهشناسایيسازمانيبرونمستنداتآیا 

    ؟اندشدهتوزیعدرستيبهسازمانيبرونمستنداتآیا 

    ؟شودجلوگيريآنهاسهوياستفادهازكههستندنحويبهمنسوخمستنداتآیا 

    كنترل سوابق -4-2-4 

،فرمهاشامل؟)استشدهتدویناندشدهالزاماستاندارداینتوسطكهكيفيتيسوابقآیا 

مشتريبهارائهنيزوآنهاازاستفادهیابعديمراحلبه منظوركههایيبرنامه،دستورالعملها

 (ميشوندبایگانيمميزانیا

   

    ؟ميشوندنگهداريشناسایيقابلوخوانابصورتكيفيتسوابقآیا 

،حفاظت،بایگاني،شناسایيبرايالزمهايكنترل،كيفيتسوابقكنترلاجرایيروشدرآیا 

 ؟اندشدهتعریفسوابقسازيموعد معدومونگهداريمدت،بازیابي

   

    مسئوليت مدیریت -5 

    تعهد مدیریت -5-1 

الزاماتنيزومشتريالزاماتسازيبرآوردهاهميتدربارهسازمانبهالزماطالعاتآیا 

 ؟استشدهارائهمقرراتيوقانوني

   

    ؟استشدهتدوینكيفيتمشيخطآیا 

 ؟استنمودهحاصلاطمينانكيفيتياهدافتعيينازارشدمدیریتآیا 

 

   

پيجهتالزماقدامات،صورتجلسات،سوابق؟)استگرفتهانجاممدیریتهايبازنگريآیا 

 (گيري

   

    ؟چگونه؟استنمودهحاصلاطمينانمنابعبودندسترسدرازارشدمدیریتآیا 

بهدستيابيدرپيشرفتميزانكنترلسوابق؟باشندميگيرياندازهقابلكيفيتياهدافآیا 

 شودبررسيآنها
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    مشتري محوري -5-2 

    شودبررسيشواهد؟اندشدهتعریفمشترينيازمندیهايوالزاماتآیا 

    خط مشي كيفيفت -5-3 

    ؟داردتناسبسازمانتوسطشدهتعریفكيفيتياهدافباكيفيتمشيخطآیا 

بخشياثرمستمربهبودوالزاماتساختنبرآوردهبرايتعهديشاملكيفيتمشيخطآیا 

 ميباشد؟كيفيتمدیریتسيستم

   

    ؟استنمودهتعيينكيفيتياهدافبازنگريوتعيينبرايراچوبيچاركيفيتمشيخطآیا 

    (شودبررسيشواهد)؟استشدهدركوابالغسازماندركيفيتمشيخطآیا 

مدركيچهدر؟)ميگيردقراربازنگريمورد،تناسبوتداومبرايكيفيتمشيخطآیا 

 ؟(استشدهتعریف

   

    طرح ریزي كيفيت -5-4 

    اهداف كيفيت -5-4-1 

    ؟اندشدهتعيينكيفيتياهدافآیا 

    ؟اندشدهتعریف،گيرياندازهقابلكميتهايبصورتكيفيتياهدافآیا 

    ؟ميباشندسازگاركيفيتمشيخطباكيفيتياهدافآیا 

بهدستيابيدرراخودنقشبتوانندسازمانكاركنانكهاندشدهابالغطوريكيفيتياهدافآیا 

 ؟كننداحساسآنها

   

عملينتایج)؟استشدهتعيين،اجراوبکارگيريمسؤليت،شدهتعيينكيفيتياهدافدرآیا 

 (شودبررسي

   

شود(بررسيبازنگريسوابق)؟ميگيرندقراربازنگريموردكيفيتياهدافآیا 

 

   

    طرح ریزي سيستم مدیریت كيفيت -5-4-2 

 -بند درشدهارائهنيازمندیهايتاآمدهدراجرابهكيفيتمدیریتسيستمریزيطرحآیا 

 ونيز هدفهاي كيفيت را برآورده سازد؟
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یکپارچگيكيفيتمدیریتسيستمدرتغييراتيآمدندراجرابهوریزيطرحصورتدرآیا 

 شود(بررسيبروزسابقهصورتدرتغييراتيایجاد چنينسوابق؟)ميشودحفظآن

   

    ؟اندشدهتعریفنظامنامهدر،كيفيتمدیریتسيستمریزيطرحبهمربوطخصوصيتهايآیا 

    اختيار و ارتباطات مسئوليت، -5-5 

    مسئوليت و اختيار -5-5-1 

    ؟استشدهابالغآنهابهوتعریفسازمانكاركناناختياراتومسؤليتها،وظایفشرحآیا 

    ؟استشدهتعيينسازمانيچارتآیا 

    نماینده مدیریت -5-5-2 

معرفيمدركيچهدروپستيچه)؟استشدهمنصوبكيفيتاموردرمدیریتنمایندهآیا 

 (استشده

   

هماهنگيوارزیابيپایش،،مدیریتبرايكيفيتاموردرمدیریتنمایندهبهالزماختياراتآیا 

شواهد)؟استتفویض شدهويبهسازمانارشدمدیریتاز طرف،كيفيتمدیریتسيستم

 ...(وهاابالغيه،

   

 فرآیندهاياینکهازاطمينانحصولدیگر(مداركیا)مدیریتنمایندهوظایفشرحدرآیا 

عنوان،ميشوندحفظوآمدهدراجرابه،شدهمستقرمدیریت كيفيتسيستمبراينيازمورد

 ؟استشده

 

   

درارشدمدیریتبهدهيگزارشدیگر(مداركیا)مدیریتنمایندهوظایفشرحدرآیا 

؟استشدهعنوانبهبودبهگونه نيازهروكيفيتسيستمعملکردمورد

 

   

بهنسبتآگاهيگسترشازاطميناندیگر(مداركمدیریت)یانمایندهوظایفشرحدرآیا 

 ؟استشدهداخل سازمان عنواندرمشترينيازمندیهاي

   

    ارتباطات داخلي -5-5-3 

   ومدارك)؟چگونه؟ميآینددراجرابهوشدهتعریفكيفيتسيستمدرداخليارتباطاتآیا 
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 و...(ماتریسها،نمودارهاشاملشواهد

    بازنگري مدیرت -5-6 

    كليات -5-6-1 

    ؟ميشونداجراوشدهتعریفكيفيتسيستمدرمدیریتهايبازنگريآیا 

    ورودي هاي بازنگري -5-6-2 

عملکرد،مشترينظراتبازتاب،هامميزينتایجشاملمدیریتبازنگريورودیهايآیا 

مدیریتبازنگريپيگيري،اصالحيوپيشگيرانهوضعيت اقدامات،خدمتانطباقوفرآیندها

قرارتأثيرتحترامدیریت كيفيتسيستمميتواندكهايشدهریزيطرحتغييرات،قبليهاي

 ؟استشدهذكركيفيتنظامنامهدر،بهبودبرايهایيتوصيه،دهد

   

    خروجي هاي بازنگري -5-6-3 

فرآیندهايوكيفيتمدیریتسيستمبخشياثربهبودشاملمدیریتبازنگريخروجيهايآیا 

شدهذكركيفيتنظامنامهدرمنابعبهنياز،مشتريبا نيازمندیهايمتناسبخدمتبهبود،آن

 ؟است

   

بررسي)؟ميباشدموجودآنسوابقوشدهبرگزارسازماندرمدیریتبازنگريجلسهآیا 

 (استشدهعملبه درستيهاخروجيوهاوروديكهشود

 

   

مشخص هریكمسئولينوشدهانجامجلسهمصوباتخصوصدرالزمهايگيريپيآیا 

؟استگردیدهتعریفمربوطهاصالحياقدام،موقعاجراي بهعدمصورتدر)؟اندگردیده

) 

   

    مدیریت منابع -6 

    فراهم آوري منابع -6-1 

دسترسدروشدهشناسایيسازمانكيفيتياهدافبهدستيابيبرايضروريمنابعآیا 

ذینفعطرفهايرضایتوكيفيتمدیریتسيستمو بهبودعملياتمنابعشاملمنابع؟)ميباشند
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 (ميباشد

    منابع انساني -6-2 

    كليات -6-2-1 

الزمصالحيتهايدارايميباشدگذارتآثيرخدمتكيفيتبرآنهاعملکردكهكاركنانيآیا 

 ؟ميباشند

   

    صالحيت ،آموزش و آگاهي -6-2-2 

   ميشوند؟اجراوشدهتعيينميدهندانجامكهعملياتيبرايپرسنلصالحيتوشرایطآیا 

   (شودبررسيشواهدومدارك)؟اندشدهشناسایيسازمانسطحدرآموزشينيازهايآیا 

   (شودبررسيسوابق)؟ميگيردصورتايدورهبصورتسنجينيازاینآیا 

)شدهاند؟ریزيبرنامهیاارائه،شدهتعيينصالحيتهايكسبجهتدرالزمآموزشهايآیا 

(شودبررسيسوابق

   

سوابق)؟ميگيرندقرارارزیابيموردسيستماتيكبطورشدهارائهآموزشهايبخشياثرآیا 

(شودبررسي

   

    ؟آگاهندكيفيتياهدافبهدستيابيدرخودنقشازكاركنانآیا 

    ؟ميشوندنگهداريوبایگانيمناسبنحوبهآموزشيسوابقآیا 

    زیر ساخت -6-3 

نيازمندیهايسازيبرآوردهجهتدرخدمتآوريپدیدبرايالزمهايساختزیرآیا 

 ؟اندشدهشناسایيذینفعطرفهاي

   

    ؟اندشدهتدوینساختهازیرنگهداريوتدارك،تأمينبمنظورفرآینديآیا 

اجرابهوتعریف،ساختهازیرازنگهداريوحفظمکانيزمبعنوانتعميراتونگهداريبرنامهآیا 

 ؟استآمدهدر

   

    محيط كاري -6-4 

ایجادوفراهم،شدهتعریفالزاماتباخدمتانطباقبهدستيابيجهتمناسبكاريمحيطآیا 

 ؟استشده
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)؟ميگيرندقراربازنگريموردوشدهتعيينمختلفكاريهايمحيطبرايالزمشرایطآیا 

 (شودبررسيسوابق

 

   

    تحقق محصول -7 

    طرح ریزي تحقق محصول -7-1 

   ؟استشدهریزيطرحخدمتتحققبراينيازموردفرآیندهايآیا 

شدهگرفتهنظردرخدمتكيفيتينيازمندیهايوهاهدفخدمتتحققریزيطرحدرآیا 

 ؟اند

   

براياختصاصيمنابعتهيهومدارك،فرآیندهاایجادبهنيازخدمتتحققریزيطرحدرآیا 

 ؟استشدهگرفتهنظردرخدمت

   

كهآزمایشوبازرسيپایش،،گذاريصحه،تصدیقفعاليتهايخدمتتحققریزيطرحدرآیا 

 ؟اندشدهتعيين،الزم هستندخدمتخاصبرايبطور

   

    ؟اندگردیدهتدوینوتعریفخدمتپذیرشمعيارهايآیا 

آمدهبدستخدمتتحققفرآیندهاياینکهبرمبنيشواهديارائهبراينيازموردسوابقآیا 

 ؟دارد، وجودميسازندبرآوردهرانيازمندیها،

   

    فرایند هاي مرتبط با مشتري -7-2 

    تعيين الزامات مربوط به محصول -7-2-1 

مربوط به تحویل و فعاليت هاي الزامات جملهاز،مشتريسويازشدهمشخصالزاماتآیا 

 پس از تحویل مشخص شده اند؟

   

   ؟اندشدهتعيينوشناسایي،مشترينشدهتصریحالزاماتآیا 

   ؟اندشدهتعریفمقرراتيوقانونيالزاماتآیا 

    ؟گردیدهاند مشخصشودتعيينسازمانسويازكهاضافياآیا 

الزاماتساختنبرآوردهوخدمتآوريپدیدفرآیندهايبركه،پشتيبانيفرآیندهايآیا 

 ؟اندشناسایي شده،ميباشندگذارتأثيرمشتري
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   ؟اندشدهشناسایيذینفعطرفهايمشتریانانتظاراتونيازهاآیا 

،استاعمالقابلآنخدماتوفرآیندها،خدمتاتبركهمقرراتيوقانونيالزاماتآیا 

؟اندشدهشناسایي

   

اندشدهتدوینوتعریفمقرراتيوقانونيالزاماتباخدماتتطبيقبرايالزمهايبرنامهآیا 

؟

   

ميشودرساندهذیربطافرادكليهاطالعبهتغييراتاین،خدمتالزاماتدرتغييرصورتدرآیا 

؟

   

    (استانداردكربلهاگر؟)داردكاربردسازماندراینترنتيخدمتارائهآیا 

    بازنگري الزامات مربوط به محصول -7-2-2 

    ؟ميشوندبازنگرياستشدهتعریفخدمتنيازمندیهاياینکهلحاظازخدمتالزاماتآیا 

آنجهوسفارشیاقراردادنيازمندیهايبينمغایرتهرگونهاینکهلحاظازخدمتالزاماتآیا 

؟ميگيرندقراربازنگريموردگردیده استطرفبربودشدهبيانقبالً

 

   

داراراشدهتعریفنيازمندیهايبرآوردهقابليتسازماناینکهلحاظازخدمتالزاماتآیا 

 ؟ميگيرندقراربازنگريمورد،هست

   

   ارتباطات با مشتري --- 

   ؟ميشودانجامخدمتخصوصاطالعاتدرمشتريبااطالعاتتبادلآیا 

   ؟ميشونداجراوكنترلسيستماتيكبطورمشتريشکایاتشامل،مشترينظراتبازتابآیا 

   طراحي و تکوین -- 

   ؟داردكاربردسازمانبرايخدمتتکوینوطراحيآیا 

   ؟ميگيردانجامتکوینوطراحيمرحلةبامتناسبگذاريصحهو،تصدیق،بازنگريآیا 

   ؟استشدهتعریفتکوینوطراحيبراياختياراتومسؤليتهاآیا 

گرفتهنظردرتکوینوطراحيوروديبعنوانتکوینوطراحياجرائيوعملينيازمندیهايآیا 

 ؟استشده
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وطراحيوروديبعنوانتکوینوطراحيدركاربردقابلمقرراتيوقانونينيازمندیهايآیا 

؟استشدهگرفتهنظردرتکوین

   

وطراحيدرباشدداشتهكاربردكهموارديدر،مشابههايطراحيازحاصلاطالعاتآیا 

 ؟استشدهگرفتهنظرتکوین دروطراحيوروديبعنوانتکوین

   

شدهتعریفتکوینوطراحيوروديبعنوانتکوینوطراحيبراياساسينيازمندیهايسایرآیا 

؟اند

   

   هستند؟آنورودیهايباتصدیققابلتکوینوطراحيهايخروجيآیا 

    ؟ميشوندتصویبانتشارازقبلتکوینوطراحيخروجيهايآیا 

   ؟ميسازدآوردهبرراطراحيبهورودیهانيازمندیهايتکوینوطراحيخروجيهايآیا 

   ؟كندفراهمخدمتارائهیاوخریدبرايرامناسبياطالعاتتکوینوطراحيخروجيهايآیا 

    ميدهد؟ارجاعآنهابهیابودهپذیرشمعيارهايشاملتکوینوطراحيخروجيهايآیا 

وایمناستفادهبرايكهراخدمتویژگيهايازدستهآنتکوینوطراحيازخروجيهاآیا 

 ؟مشخص مينمایدهستنداساسيخدمتمناسب

   

    ؟درميآیداجرابهمناسبيمراحلدرتکوینوطراحيسيستماتيكبازنگریهايآیا 

برايتکوینوطراحيتوانایيبررسيهدفباتکوینوطراحيسيستماتيكبازنگريآیا 

 ؟انجام ميگيرد،نيازمندیهاساختنبرآورده

 

   

مناسباقداماتپيشنهادومشکالتشناسایيهدفباتکوینوطراحيسيستماتيكبازنگريآیا 

 ؟ميشودانجام

   

موردمرحلهبامرتبطبخشهايازنمایندگانيشاملهابازنگريایندركنندگانشركتآیا 

 ميباشندتکوینوطراحيبازنگري

   

    ؟ميشوندنگهدارينيازمورداقدامگونههروبازنگریهانتایجآیا 

تکوینوطراحيازخروجيهاكهشودحاصلاطمينانتاميگيردانجامتکوینوطراحيتصدیقآیا 

 ؟اندساختهبرآوردهراتکوینطراحي وبههادادهنيازمندیهاي
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    ؟ميشوندنگهداريدیگرنيازمورداقدامگونههروتصدیقنتایجسوابقآیا 

اینتاميآیددراجرابهشدهریزيطرحترتيباتبامنطبقتکوینوطراحيگذاريصحهآیا 

براينيازمندیهاساختنآوردهبربهقادرآمدهبه دستخدمتكهشودحاصلاطمينان

 هست؟دارارانظرموردیامشخصشدهكاربردیااستفاده

   

    ؟ميشودنگهداريآنسوابقمشخصوتکوینوطراحيتغييراتآیا 

 

 

   

    خرید -7-4 

    فرایند خرید -7-4-1 

ميکندحاصلاطمينانخدمتتحققنيازمندیهايباشدهخریدارياقالمتطابقازسازمانآیا 

تأثيربهشدهخریداريخدمتیااقالموكنندهتأمينرويشده براعمالكنترلگسترهو)نوع

 دارد(نهایي بستگيخدمتیابعديخدمتتحققبرشدهخریداريخدمت

   

انتخابوارزیابي،نيازمورداقالمتأميندرهایشانتوانایيپایهبرسازمانكنندگانتأمينآیا 

؟ميشوند

   

   ؟استشدهتعریفروشنيبهمجددارزیابيوارزیابي،انتخابمعيارهايآیا 

    ؟ميشوندنگهداريهاارزیابينتایجوسوابقآیا 

    اطالعات خرید -7-4-2 

توصيفدرستيبه،شودخریدارياستنظردركهراخدماتيیااقالمخریداطالعاتآیا 

 نيازمندیهاي –تجهيزاتوفرآیندها،اجرا، روشهايتأیيدنيازمندیهاي)شامل؟مينماید

 كيفيت( مدیریت سيستم نيازهاي – كاركنان صالحيت احراز با مرتبط

   

    تصدیق محصول خریداري شده -7-4-3 

یاوشدهخریداريخدماتیااقالمتصدیقجهتدرسازمانسويازالزمهايبازرسيآیا 

 ؟ميپذیرد، انجامكنندهتأمينطرفازشدهارسال

   

   چهسازمان،باشدكنندهتأمينمحلدرتصدیقانجامبهمایلآنمشتريیاسازماناگر 
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 ؟مينمایداتخاذراترتيباتي

    توليد و ارائه خدمات -7-5 

    كنترل توليد وارائه خدمات -7-5-1 

   ؟ميباشددسترسدروشدهتدوینميکندتشریحراخدمتویژگيهايكهاطالعاتيآیا 

    ؟ميباشدكاربراندسترسدرنيازموردومناسبكاريهايدستورالعملآیا 

   ؟ميشوداستفادهمناسبمنابعوتجهيزاتازخدماتارائهفرآیندهايدرآیا 

   ؟ميشوداستفادهخدماتارائهكنترلجهتمناسبگيرياندازهپایش ووسایلازآیا 

    ؟ميآیددراجرابهمناسبنحوبهگيرياندازهپایش وآیا 

    صحه گذاري فرایند هاي توليد و ارائه خدمات -7-5-2 

اندازهپایشوروشبه،آنازحاصلهايخروجيكهداردوجودفرآیندهایيسازماندرآیا 

گذاريصحهبراي،بلياگر؟مشخص گرددمصرفپس ازتنهاونبودهتصدیققابلگيري

؟استشدهاتجاذترتيباتيچهآن

 

   

    شناسایي و قابليت ردیابي -7-5-3 

طراحيمقتضيطریقبهخدمتتحققفرآیندهايمختلفمراحلدرردیابيوشناسایيآیا 

بهمربوطسوابقبایستيباشدخدمتالزاماتجزءاگر ردیابيتوجه)؟ميگردداجراوشده

 شوند(نگهداريوكنترلمؤثرينحوبهآن

   

شناسایيقابل،فرآیندهامختلفقسمتهايدربازرسيوكنترللحاظازخدمتوضعيتآیا 

 ؟ميباشد

   

    دارایي مشتري -7-5-4 

شاملمشتريدارایي)؟دارداختياردر،مشتريدارایيعنوانتحتچيزيسازمانآیا 

هايدارایيیاوخدمتیكدربکارگيريبرايسوي مشتريازشدهارائهواسناد،مدارك

 (اختصاصياطالعاتوهانقشهنظيرفکري
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بهخسارتهرگونهآمدنواردازتااستنمودهتدوینوطراحيمناسبياقداماتسازمانآیا 

 ؟آیدبعملجلوگيريمشترياموال

   

خسارتجبرانیاواطالعبرايروشيشودواردخسارتيمشترياموالبهكهصورتيدر 

 ؟استشدهپيشبيني

   

    محافظت از محصول -7-5-5 

    شودبررسيآنچگونگيبلياگر؟داردمصداقسازمانبرايخدمتنگهداريآیا 

    كنترل تجهيزات و ابزارهاي پایش و اندازه گيري -7-6 

مثبتصورتدر؟داردكاربردسازمانبرايگيرياندازهوپایشابزارهايكاليبراسيونآیا 

گيرياندازهپایشووسایلكنترلجهترافرآیندهاي مناسبيسازمانآیاپاسخبودن

 ؟استدرآوردهاجرابهومشخص نمودهكاليبراسيون

   

بامقایسهدراستفادهازقبلیامشخصزمانيفواصلدرگيرياندازهابزارهايآیا 

تصدیقیاكاليبرهمليیاالملليبينتا استانداردهايردیابيقابلگيرياندازهاستانداردهاي

یاكردنبراي كاليبرهاستفادهموردمبناي،نباشدموجوداستانداردهایيچنينهرگاهشوند؛

 .شودثبتبایدتصدیق

   

   ميشوند؟مجددتنظيمیاتنظيمنيازصورتدرگيرياندازهابزارهايآیا 

   باشد؟امکانپذیرآنهاكردنكاليبرهوضعيتتعيينتاميشوندشناسایيگيرياندازهابزارهايآیا 

محافظتميسازداعتباربيراگيریهااندازهنتایجكهدستکاریهایيازگيرياندازهابزارهايآیا 

ميشوند؟

   

ونگهداري،جابجائيحيندراحتماليخرابيوآسيبمقابلدرگيرياندازهابزارهايآیا 

 ميشوند؟محافظتانبارش
 

   

توانایي،شوداستفادهكامپيوترخاص ازنيازمندیهايگيرياندازهوپایشبرايهرگاهنکته 

ازپيشبایدكاراینگيردقرارتأیيدموردبایدنظركاربري موردبرايكامپيوترافزارنرم
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 گيردقرارمجددتأیيدموردنيازصورتودرشودانجاماستفادهنخستين

 

    اندازه گيري ، تجزیه و تحليل و بهبود -8 

    كليات -8-1 

اثباتبرايسازمانداخليفرآیندهايگيرياندازهوپایشبمنظورراروشهایيسازمانآیا 

مؤثرومستمربهبود،كيفيتمدیریتسيستماز مطابقتاطمينانحصول،خدمتمطابقت

قابلهايشيوهباید شاملموضوعاین)؟مينمایداجراونمودهطراحيكيفيتسيستمبودن

باشد(آنهاگيريبکارگسترهوآماريفنونجملهازاعمال

 

 

   

    پایش و اندازه گيري -8-2 

    رضایت مشتري -8-2-1 

تدوینگيرياندازهپایشوفرآیندمهمعناوینازیکيبعنوانمشتريرضایتگيرياندازهآیا 

آنهازمانيفواصلواستمرار،اطالعاتدریافتروشهاي؟استآمدهدراجرابهوشده

 (باشندشدهعنوانبایستي

   

    مميزي داخلي -8-2-2 

    ؟استدرآوردهاجرابهونمودهطراحيراداخليمميزيفرآیندسازمانآیا 

هايحوزهوفرآیندهااهميتووضعيتگرفتننظردرباشدهتدوینمميزيبرنامهآیا 

 ؟استشدهتنظيمهاي قبليمميزينتایجنيزو،مميزيمورد

   

   ؟اندشدهتعریفمميزيروشهايوتواتر،دامنه،معيارآیا 

   ؟استگرفتهصورتشرایطواجدمميزانتوسطداخليمميزيآیا 

    ؟استشدهگرفتهنظردرنکنندمميزيراخودشانكارمميزانكهنکتهاینآیا 

   ميشوندپيگيريبدرستيآنهارفعهنگامتا،مميزيحيندرشدهشناسایيهايانطباقعدمآیا 
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 ؟صورت پذیرندجهتبيتأخيربدونتا

    پایش و اندازه گيري فرایند ها -8-2-3 

فرآیندهايگيرياندازه،كاربردصورتدرو،پایشبرايرامناسبيروشهايسازمانآیا 

ونيازهابایستيفرآیندعملکردهايگيرياندازه)ميگيرد؟كاربهكيفيتمدیریتسيستم

 (گيردبردرمتعادليبطورراذیتفعطرفهاانتظارات

   

    پایش و اندازه گيري محصول -8-2-4 

وایجاد،خودخدماتبرايرا(پذیرشمعيارهايجملهاز)گيرياندازهمعيارهايسازمانآیا 

؟نمایدتصدیقراخدمتنيازمندیهايبرآورده شدنتااستمشخصنموده

 

   

   ؟ميشوندنگهداريپذیرشمعيارهايباانطباقشواهدآیا 

   ؟اندشدهتعریفكاربرد(صورتدر)اضطراريترخيصهايآیا 

بهامکانصورتدرومجازمقاماتتصویببه(كاربردصورتدر)اضطراريترخيصهايآیا 

 ؟ميرسدمشتريتصویب

   

    كنترل محصول نامنطبق -8-3 

تعریف،نميباشندسازمانشدهتعریفالزاماتباانطباقدركهخدماتيبارویارویيروشآیا 

 (باشدشدهتدوینمربوطه بایداجرایيروش)؟استشده

   

مجازمقاماتومربوطهمسوليتهايوكنترلها،نامنطبقخدمتكنترلاجرایيروشدرآیا 

حذفجهتدراقدامشاملاقدامات)این؟اندذكر گردیدهنامنطبقخدمتبارویارویيبراي

درو،مجازمقامتوسط یكارفاقياجازهباآنپذیرشترخيص یا،استفادهاجازه،انطباقعدم

كاربردكاریااستفادهازآنگذاردنكنارجهتدراقدام،مشتريتوسطبودنعمليصورت

نظرمورداوليه

 باشد(مي

   

ارفاقيهاياجازهجملهاز،آنمتعاقباقدامهروانطباقهاعدمماهيتبهمربوطسوابقآیا 

 ؟نگهداري ميشودمؤثربطورشدهاخذ
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باآنانطباقتاميگيردقرارمجددتصدیقمورد،شوداصالحنامنطبقخدمتصورتيکهدرآیا 

 (؟استشده؟) تعریفشوددادهنشاننيازمندیها

   

    تجزیه وتحليل داده ها -8-4 

موارددرونمودهتعریف،هادادهتحليلوتجزیهبمنظوررامؤثريروشهايسازمانآیا 

،سازمانفرآیندهايكارایيوبودنمؤثر،خدمتبا نيازمندیهايانطباق،مشتريرضایت

است؟آوردهدراجرابهونمودهتعریف،كنندگانتأمين
 

 

 

 

   

    بهبود -8-5 

    بهبود مستمر -8-5-1 

مميزينتایج،كيفيتيهدفهاي،كيفيتمشيخططریقازسازمانكهاینبردالشواهديآیا 

بخشياثرمدیریتبازنگريوپيشگيرانهواصالحي، اقداماتهادادهتحليلوتجزیه،ها

 ؟داردوجود،ميدهدبهبودمداومبطورراكيفيتمدیریتسيستم

   

    اقدام اصالحي -8-5-2 

تعریفرامتناسبومناسباصالحياقدام،انطباقهاعدمعلتحذفمنظوربهسازمانآیا 

اجرایيروش)؟آیدبعملجلوگيريآنهابروز مجددازتاميآورددراجرابهونموده

 (باشدشدهتدوینبایداصالحياقدامات

   

تعيين،(مشتریانشکایاتشامل)انطباقهاعدمبازنگري،اصالحياقداماتاجرایيروشدرآیا 

تکرارانطباقهاعدماینکهازاطمينانمنظوربهاقدامبراينيازارزیابي ،انطباقهاعدمبروزعلل

اقدامبازنگري،شدهانجامنتایج اقدامازسوابقي،نيازمورداقداماجرايوتعيين،نمشود

 ؟اندشدهگرفتهنظردر،شدهانجاماصالحي

   

    اقدام پيشگيرانه -8-5-3 

   اقدامآنهابروزازجلوگيريجهتبالقوهانطباقهايعدمعللحذفمنظوربهبایدسازمانآیا 
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 باشد(شدهتدوینبایدپيشگيرانهاقداماتاجرایي روش) ؟استنمودهتعيينراالزم

بهنياز،آنهابروزعللوبالقوهانطباقهايعدمتعيينپيشگيرانهاقداماتاجرایيروشدرآیا 

نتایجازسوابقي،نيازمورداقداماجرايوتعيين،عدم انطباقهابروزازجلوگيريبراياقدام

 ؟گرفته شده اندنظردر،شدهانجامپيشگيرانهاقدامبازنگري،شدهانجاماقدام

 

   

 امضاء نماینده مدیریت امضاء مدیر كيفيت نام و امضاء مميزین داخلي

 

 

 

 

 

 

    دامنه كاربرد١ 

    كليات -1-1 

    كاربرد -1-2 

    آیا هدف ومحدوده كاربرد استاندارد سيستم كيفيت درسازمان،به وضوح تشریح شده است؟ 

    استاندارد مرجع -2 

    آیا استاندارد مرجع درنظامنامه ایمني و بهداشت به صراحت ذكر شده است؟ 

    واژگان و تعاریف -3 

    ذكرشده است؟دراستانداردسال  آیاواژگان وتعاریف مصطلح  

    سيستم مدیریت كيفيت -4 

    الزامات عمومي -4-1 

   ( را بر اساس الزامات استاندارد  OH&S) يو بهداشت حرفه ا يمنیا تیریمد ستميس كیسازمان  ایآ 
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 برقرار و حفظ نموده است؟

     يمنیو ا يبهداشت حرفه ا يخط مش  -4-2 

و  يمن  یا يس ازمان را ك ه در آن اه داف كل      يو بهداش ت حرف ه ا   يمن  یا يارشد، خط مش تیریمد ایآ 

نموده است: فیتعر لیشده است بر اساس الزامات ذ فیدر آن تعر يبه روشن يبهداشت

يمنیو ا يبهداشت حرفه ا يسکهایخطرات و ر يامدهايوسعت و پ ت،يتناسب با ماه  -

شامل تعهد به بهبود مداوم  -

كه س ازمان آنه ا را    يالزامات ریو سا يو مقررات و الزامات قانون نياز قوان تيشامل حداقل تعهد به تبع  -

تقبل كرده است

آن ياجرا و برقرار ن،یتدو  -

  يمنیو ا ينسبت به الزامات بهداشت حرفه ا شانیا يپرسنل به منظور آگاه هيابالغ به كل  -

 نفعیذ ياطرفه هيقرار داشتن آن در دسترس كل  -

 از ارتباط و تناسب آن با سازمان نانيمتناوب به منظور اطم يبازنگر  -

   

    طرح ریزي -4-3 

    طرح ریزي براي شناسایي خطرات ، ارزیابي و كنترل ریسك -4-3-1 

ه ا و اعم ال اق دامات     س ك یر يابی  مس تمر خط رات ، ارز   یيشناسا يبرا یياجرا يسازمان روش ها ایآ   

 باشد؟ يم ری، اجرا نموده و برقرار نگه داشته است و شامل موارد ز جادیالزم ا يكنترل

 ؟  يعاد ريو غ يعاد يها تيفعال -

 دی  و بازد مانکارانيدارن د)پ  يك ه ب ه مح ل ك ار س ازمان دسترس        يتمام كاركنان يها تيفعال -

 كنندگان(

 يانسان يفاكتورها گریها و د تيرفتار ، قابل -

 داشته باشد؟ ريتواند بر كاركنان تاث يكه م يشده با منشاء خارج یيخطرات شناسا -

 اطراف؟ طيكاركنان سازمان در مح تياز فعال يخطرات ناش -

 گران؟ید ایشده وسط سازمان و  نيو مواد محل كار ، تام زاتيساخت، تجه ریز -

 مواد؟ ایها و  تيدر سازمان ، فعال يشنهاديپ راتييتغ ایو  راتييتغ -
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آنها بر  راتيموقت ، و تاث راتيي، شامل تغ يو بهداشت حرفه ا يمنیا تیریمد ستمياصالحات س -

 ها ؟ تيو فعال ندهای، فرآ اتيعمل

 ؟يضرور يو انجام اقدامات كنترل سكیر يابیسازمان مرتبط با ارز يالزامات قانون -

 ی ي اجرا يروش ه ا  ، زاتي  آالت ، تجه ني، ماش   س ات ي، تاس ن دها ی، فرآ يك ار  ين واح  يطراح -

 ؟يانسان يروين يها تيكار با در نظر گرفتن قابل  يو سازمانده ياتيعمل

 سازگار است : ریروش با اصول ز ایآ   

 از وقوع داشته باشد تا پس از وقوع؟ شيپ تيماه  -

 سازمان متناسب باشد؟ سكیبا سطح ر  -

 كند؟ يها را طبقه بند سكیر  -

 انجام دهد؟ رانهيشگيپ يها يرياندازه گ  -

 الت؟يالزامات مرتبط با تسه یيشناسا  -

 به آموزش؟ ازين یيشناسا  -

 ياثر بخش زانيتطابق با برنامه و م زانيانجام شده به منظور سنجش م يها يرياندازه گ شیپا  -

   

آیا نتایج بررسيها و ارزیابيها و تاثيرات ناشي از این اقدامات كنترلي در زم ان ت دوین اه داف ایمن ي و       - 

 بهداشت حرفه اي در نظر گرفته شده است؟  

آیا سازمان به منظور مدیریت تغيير ، پيش از اجراي تغييرات ، خط رات ایمن ي و بهداش ت حرف ه اي ،        -

 با آن را شناسایي كرده است؟ریسك ها و فعاليت هاي مرتبط 

آیا سازمان اطمينان یافته است كه نتایج این ارزیابي ها در تعيين اقدامات كنترلي مدنظر ق رار گرفت ه      -

 اند؟

آیا در هنگام تعيين اقدامات كنترلي و یا اعمال تغييرات در كنترل ه اي م و ج ود ، ب ه منظ ور ك اهش         -

/ كنترل هاي مهندسي/ عالئم هشدار دهنده و یا كنت رل ه اي   ریسك اولویت هاي حذف / جایگزین كردن

 ( را در نظر گرفته است؟PPEاداري/ تجهيزات حفاظت فردي)

   

    آیا اطالعات مستند شده و به طور مداوم به روز آوري شده اند؟  

    رالزاماتیو سا يالزامات قانون -4-3-2 
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و دستيابي به الزام ات ق انوني و س ایر الزام ات ایمن ي و       آیا سازمان روش اجرایي را به منظور شناسایي 

 بهداشت حرفه اي قابل اعمال ایجاد و برقرار نموده است ؟

   

    آیا این اطالعات به روز نگهداري مي شوند؟  

آیااطالعات مرتبط در مورد الزامات ق انوني وس ایزالزامات ب ه اط الع كاركن ان و س ایر طرفه اي ذینف ع          

 رسانده شده است ؟مربوطه 

   

    اهداف و برنامه ها -4-3-2 

آیا سازمان اهداف ایمني وبهداشت حرفه اي خود در كليه بخشها و سطوح مرتبط ذرون سازماني مدون  

 و ایجاد نموده است ؟

   

 آیا در تعيين و بازنگري این اهداف موارد ذیل درنظر گرفته شده است ؟ 

 الزامات قانوني و سایر الزامات  -

 خطرات و ریسکهاي ایمني وبهداشت  حرفه اي -

 گزینه هاي فن آوري-

 الزامات مالي وعملياتي و بازرگاني -

 دیدگاههاي طرفهاي ذینفع -

   

    آیا اهداف با خط مشي ایمني و بهداشت حرفه اي و از جمله تعهد به بهبود مداوم سازگار مي باشد؟   

آیا برنامه )هاي( مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي براي دستيابي ب ه اه داف در س ازمان ب ا توج ه ب ه        

 شده است؟   مدونموارد ذیل 

 تعيين مسئوليتها براي دستيابي به این اهداف در كليه بخش ها و سطوح مربوطه سازمان -

 نحوه و برنامه زماني دستيابي به آنها   -

   

مدیریت بهداشت حرفه اي و ایمني در فواصل زم اني مش خص و برنام ه ری زي ش ده      آیا برنامه )هاي(  

 مورد بازنگري قرار مي گيرند؟

   

آیا درصورت تغيي ر در فعاليته ا، محص والت، خ دمات و ی ا ش رایط عملي اتي س ازمان، اص الحات الزم در           

 برنامه)هاي( مدیریت بهداشت حرفه اي و ایمني به عمل آمده است؟  

   

    آیا روشها و ابزارهاي كنترل پروژه جهت كنترل برنامه هاي مدیریتي استفاده شده است؟ 
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    اهداف و برنامه ها -4-3-2 

آیا سازمان اهداف ایمني وبهداشت حرفه اي خود در كليه بخشها و سطوح مرتبط ذرون سازماني مدون  

 و ایجاد نموده است ؟

   

 اهداف موارد ذیل درنظر گرفته شده است ؟آیادر تعيين و بازنگري این  

 الزامات قانوني و سایر الزامات  -

 خطرات و ریسکهاي ایمني وبهداشت  حرفه اي -

 گزینه هاي فن آوري-

 الزامات مالي وعملياتي و بازرگاني -

 دیدگاهها طرفهاي ذینفع -

   

    آیا اهداف با خط مشي ایمني و بهداشت حرفه اي و از جمله تعهد به بهبود مداوم سازگار مي باشد؟   

آیا برنامه )هاي( مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي براي دستيابي ب ه اه داف در س ازمان ب ا توج ه ب ه        

 شده است؟   مدونموارد ذیل 

 كليه بخش ها و سطوح مربوطه سازمان تعيين مسئوليتها براي دستيابي به این اهداف در -

 نحوه و برنامه زماني دستيابي به آنها   -

   

آیا برنامه )هاي( مدیریت بهداشت حرفه اي و ایمني در فواصل زم اني مش خص و برنام ه ری زي ش ده       

 مورد بازنگري قرار مي گيرند؟

   

آیا درصورت تغيي ر در فعاليته ا، محص والت، خ دمات و ی ا ش رایط عملي اتي س ازمان، اص الحات الزم در           

 برنامه)هاي( مدیریت بهداشت حرفه اي و ایمني به عمل آمده است؟  

   

    آیا روشها و ابزارهاي كنترل پروژه جهت كنترل برنامه هاي مدیریتي استفاده شده است؟ 

    اجراء و عمليات -4-4 

    ساختار و مسئوليت-4-4-1 

آیا وظایف ، مسئوليتها و اختيارات افرادي كه وظيفه مدیریت، انجام و تصدیق فعاليتهاي موثر بر ریس کهاي   

ایمني و بهداشت حرفه اي در فعاليتهاي سازمان، تسهيالت و فرآیندها را دارند با هدف تس هيل در اعم ال   

 اي تعيين مدون و ابالغ شده است؟ مدیریت موثر ایمني و بهداشت حرفه
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آیا مدیریت ارشد منابع ضروري شامل منابع انساني و مهارتهاي تخصص ي ، ف ن آوري و من ابع م الي ب ه       

 هدف اجراء و كنترل نظام مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي فراهم مي آورد؟

   

ارشد ص رف نظ ر از س ایز مس ئوليتها ، ب ا       آیا مدیریت ارشد سازمان نماینده یا نمایندگاني را از مدیران 

 وظایف، مسئوليتها و اختيارات معين و تعریف شده براي انجام موارد ذیل فراهم آورده است:

 حصول اطمينان ازتعيين اجراء و حفظ نظام مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي براساس این استاندارد -  

گزارش دهي در مورد عملکرد نظام مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي به م دیریت رده ب اال جه ت     -  

 بازنگري و به عنوان پایه اي براي بهبود سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي   

   

لک رد  آیا كليه كساني كه در سازمان داراي مسئوليتهاي مدیریتي هستند تعهد خود را به بهبود م داوم عم  

 ایمني و بهداشت حرفه اي نشان مي دهند؟

   

    آموزش، آگاهي و صالحيت-4-4-2 

آیا صالحيت افرادي كه مسئوليت انجام فعاليتهاي داراي تاثير بر ایمني و بهداشت حرفه اي در محيط ك ار   

 برعهده دارند از لحاظ تحصيالت ، آموزش و یا تجربه تعریف شده است؟

   

اجرایي در سازمان به هدف آگاهي كليه كاركنان و اعضاء در كليه بخشها و س طوح مربوط ه   آیا روشهاي  

 از موارد ذیل ایجاد و برقرار شده است:

اهميت پيروي و انطباق فعاليتها با خط مشي و روشهاي اجرایي و سایر الزامات نظام م دیریت ایمن ي و    -  

 بهداشت حرفه اي

ي و بهداشت حرفه اي ، بالفعل ی ا ب القوه ، ناش ي از فعاليته اي ك اري      آگاهي درخصوص پيامدهاي ایمن -  

 آنان و منافع ناشي از بهبود عملکرد كاركنان در این خصوص

از جمل ه   OH&Sنقش و مسئوليت خود در حصول انطباق با خط مشي و روش هاي اجرای ي و الزام ات     -  

 استاندارد(7-4-4آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري)بند

 عواقب بالقوه عدول از روشهاي اجرایي عملياتي مشخص شده -  

 

   

آیا در روشهاي اجرایي آموزش سطوح مختلف مسئوليت، توان ایي، معلوم ات و ریس ك در نظ ر گرفت ه       

 شده است؟
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    ارتباطات ، مشاركت و مشاوره -4-4-3 

س ازمان روش ه اي اجرای ي ب راي      با توجه به خطرات و نظام مدیریت ایمني و بهداشت حرف ه اي ، آی ا   

 موارد زیر ایجاد، اجرا و برقرار نگه داشته است:

 الف( ارتباطات داخلي ميان سطوح و فعاليت هاي مختلف سازمان؟

 ب( ارتباطات ميان پيمانکاران و دیگر بازدید كنندگان از سازمان ؟

 ذینفع خارجي؟ج( دریافت ، مستند سازي و پاسخگویي به ارتباطات مرتبط با طرف هاي 

   

 آیا سازمان روش هاي اجرایي براي موارد زیر ایجاد ، اجرا و برقرار نگه داشته است : 

 الف( مشاركت كاركنان با :

 دخيل كردن آنها در شناسایي خطرات ، ارزیابي ریسك و تعيين اقدامات كنترلي؟ -

 دخيل كردن آنها در بررسي رویدادها ؟ -

 بازنگري خط مشي و اهداف ایمني و بهداشت حرفه اي؟دخيل كردن انها در تکوین و  -

 مشورت در مواقع اعمال تغيرات موثر بر ایمني و بهداشت حرفه اي آنها؟ -

 توضيح و توجيه مطالب و مفاهيم ایمني و بهداشت حرفه اي؟ -

 ب( مشورت با پيمانکاران در مواقع اعمال تغييرات موثر بر ایمني و بهداشت حرفه اي آنها؟

   

 كاركنان: آیا 

از نحوه مشاركت خود در مباحث ایمني و بهداشت حرفه اي مطلع م ي باش ند ؟)شناس ایي نماین دگان      -

 خود در حوزه ایمني و بهداشت حرفه اي(

آیا سازمان روند مناسبي براي مش ورت ب ا طرفه اي ذینف ع خ ارجي م رتبط ، درب اره مباح ث ایمن ي و          

 بهداشت حرفه اي مشخص نموده است ؟

   

    مستند سازي -4-4-4 

آیا اطالعات در خصوص موارد ذیل بر روي كاغذ یا به صورت الکترونيک ي در غال ب ی ك نظامنام ه   در       

 سازمان ایجاد و برقرار شده است:

 تشریح عناصر اصلي نظام مدیریت و روابط متقابل بين انها -  

 ارجاع مستندات مرتبط -  
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    هاكنترل مدارك و داده -4-4-5 

آیا در سازمان روش اجرایي براي كنترل كليه مدارك و اسناد مورد نياز این استاندارد به هدف اطمين ان   

 از موارد ذیل ایجاد و برقرار شده است:

 محل نگهداري مدارك -  

 بازنگري در صورت لزوم و تجدید نظر ادواري و تایيد تناسب آنها توسط افراد مجاز -  

در دسترس بودن نسخه جاري مدارك در تمام اماكني كه عمليات اساسي براي ك اركرد م وثر نظ ام     -  

OH&S در آنها انجام مي شود 

خارج شدن به موقع مدارك منس وخ از دس ترس از كلي ه محله اي ص دور و محله اي اس تفاده و ی ا          -  

 اطمينان از عدم استفاده ناخواسته انها به طرق مقتضي

بودن و شناسایي كليه مدارك منسوخي كه به دليل ق انوني و ی ا حف ظ دان ش نگه داري م ي       مشخص  -  

 شوند  

   

    كنترل عمليات-4-4-6 

آیا كليه عمليات و فعاليتهاي سازمان در ارتباط با ریسکهاي ش ناخته ش ده در ج ایي ك ه اق دامات كنترل ي        

 1-3-4مدیریت تغيير را شامل مي شود به بن د  ضروري است، شناسایي شده اند؟ )این عمليات و فعاليتها ،

 رجوع شود(

   

آیا فعاليتها فوق الذكر، به همراه فعاليت نگهداري، به منظور اطمينان از انجام تحت شرایط كنترل شده، از  

 طریق ذیل برنامه ریزي شده اند؟

براي پوشش دادن موقعيتهاي كه نبود آنها ممکن است منجر  مدونایجاد و برقراري روشهاي اجرایي  -  

 شود. OH&Sبه انحراف از   خط مشي و اهداف 

 تعيين معيارهاي عملياتي در روشهاي اجرایي -  

در محص والت، تجهي زات و    OH&Sایجاد و برقراري روشهاي اجرایي مرتبط با ریسکهاي شناخته شده  -  

تفاده سازمان و ابالغ روشهاي اجرایي و الزام ات مرب وط ب ه عرض ه     خدمات خریداري شده و یا مورد اس

 كنندگان و پيمانکاران

ایجاد و برقراري روشهاي اجرایي براي طراحي محل كار، فرآین د، تاسيس ات، ماش ين آالت، روی ه ه اي       -
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ك اهش  عملياتي و سازماندهي كار، از جمله انطباق با توانایي ه اي ني روي انس اني ، ب ه منظ ور ح ذف ی ا        

 ریسکهاي بهداشتي و ایمني از منبع

    آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري -4-4-7 

 آیا برنامه ها و روشهایي در سازمان جهت موارد ذیل ایجاد و برقرار شده است: 

 شناسایي احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعيتهاي اضطراري -  

 پيشگيري و كاهش امکان بروز بيماریها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري -  

   

 آیا طرح اضطراي شامل موارد ذیل در سازمان تهيه شده است؟ 

 مشخص كردن حوادث بالقوه و موقعيتهاي اضطراري -  

 مشخص كردن افراد و مسئوليتهاي آنهادر زمان بروز موقعيتهاي اضطراري -  

مشخص كردن اقداماتي كه باید توسط كليه افراد )كاركنان و افراد خارج از سازمان ك ه در آن زم ان    -  

 در محل سازمان حضور دارند(باید انجام شود شامل نحوه خروج اضطراري

 چگونگي خروج افراد از محوطه خطر به سوي محل امن -  

 الزم در خصوص آنمشخص كردن موقعيت مکاني مواد خطرناك و اقدامات  -  

 ارتياط با سازمانهاي مسئول امداد رساني خارج از سازمان، سازمانهاي مجاور و سایرین   -  

 چگونگي حفاظت از سوابق و تجهيزات مهم و حياتي سازمان -  

نحوه دسترسي به كليه اطالعات ضروري در هنگام بروز موقعيت اض طراري همانن د نقش ه جانم ایي،      -  

 خطرناك، دستورالعملهاي و تلفنهاي اضطراري  اطالعات مواد 

   

آیا تجهيزات اضطراري همانند سيستم اعالم خطر، برق و روش نایي اض طراریي، وس ائل ام داد و نج ات و       

 اطفاء حریق،مکانهاي امن،كمکهاي اوليه وتجهيزات ارتباطي تعيين و قابليت آنها به ص ورت ادواري كنت رل  

 مي شود؟

   

لزوم روشهاي اجرایي آمادگي و واكنش در موقعيتهاي اض طراري، خصوص اً پ س از وق وع     آیا در صورت  

 آنها مورد بازنگري و تجدید نظر قرار مي گيرد؟

   

آیا روشهاي اجرایي در سازمان به صورت ادواري )در غالب انجام مانور بر اس اس ط رح م دون( م ورد      

 آزمایش قرار مي گيرد؟
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    اصالحيبررسي و اقدام  -4-5

    پایش و اندازه گيري عملکرد -4-5-1 

آیا در سازمان روشهاي اجرایي جهت پایش و اندازه گيري منظم عملکرد ایمني و بهداشت حرفه اي ایجاد  

 و برقرار شده است؟

   

 آیا در روشهاي اجرایي جهت مربوطه ثبت اطالعات ذیل لحاظ شده است؟ 

 اندازه گيري هاي كمي و كيفي متناسب با نياز سازمان   -  

 پایش ميزان مطابقت و اجراء اهداف ایمني و بهداشت حرفه اي در سازمان   -  

، معي ار ه اي عملي اتي و الزام ات     OH&Sسنجش عملکرد به منظور پایش تطابق با برنام ه م دیریت    -  

 قانوني و مقرراتي مربوطه )قبل از بروز حوادث(

( و س وابق قبل ي نق ص در    near-missesسنجش عملکرد به منظور پایش حوادث، بيماریها، روی دادها)  -  

 )پس از بروز حادثه(  OH&S عملکرد

ثبت داده ها و نتایج پایش و اندازه گيري جهت تسهيل و بررسي و تجزیه و تحليل اق دامات اص الحي و    -  

 پيشگيرانه بعدي

   

كاليبره و نگهداري شده اند و آیا سوابق انجام این فعالي ت مط ابق روش ه اي اجرای ي     آیا تجهيزات پایش  

 سازمان وجود دارد؟

   

    ارزیابي رعایت  -4-5-2 

آیا سازمان روش هاي اجرایي براي ارزیابي دوره اي رعای ت الزام ات ق انوني قاب ل اج را ایج اد ، اج را و         

 برقرار نگه داشته است ؟

 سوابق نتایج ارزیابي دوره اي را نگه داري نموده است ؟آیا سازمان 

 ایا سازمان ميزان رعایت سایر الزامات را كه به اجراي آن تعهد شده است، ارزیابي كرده است ؟

 آیا سازمان سوابق نتایج ارزیابي دورهاي را نگه داري نموده است ؟

   

    اصالحي پيشگيرانهبررسي رویدادها، عدم انطباقها، اقدامات  -4-5-3 

   آیا روشهاي اجرایي در سازمان جهت تعریف مسئوليتها و اختيارات در موارد ذی ل ایج اد و برق رار ش ده      
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 است؟

 رسيدگي و تحقيق در مورد حوادث، رویدادها و عدم تطابقات -  

 اقدام در جهت كاهش هرگونه پيامد ناشي از حوادث ، رویدادها و عدم تطابقات -  

 شروع و تکميل اقدامات اصالحي و پيشگيرانه   -  

 تایيد اثربخشي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه انجام شده -  

آیا در روشهاي اجرایي ، بررسي كليه اقدامات اصالحي و پيشگيرانه پيشنهاد شده، قب ل از اج راء، از طری ق     

 فرآیند ارزیابي ریسك الزام شده است؟

   

    مدیریت سوابقسوابق و  -4-5-4 

آیا روشهاي اجرایي در سازمان براي شناسایي ، نگهداري و تعيين تکليف سوابق ایمني و بهداشت حرف ه اي   

 )شامل سوابق نتایج مميزي ها و بازنگریها(ایجاد و برقرار شده است؟

 

   

 آیا شرایط ذیل در مورد سوابق ایمني و بهداشت حرفه اي رعایت مي شود: 

 خوانا بودن -  

 قابل شناسایي -  

 قابل رد یابي به فعاليت مربوطه -

   

آیا سوابق ایمني و بهداشت حرفه اي به نحوي نگهداري و بایگاني مي شوند كه به سهولت قاب ل دس تيابي    

 بوده و از آسيب ، خرابي یا نابودي محفوظ بمانند؟

   

    است؟ آیا مدت نگهداري سوابق ایمني تعيين و ثبت شده 

آیا سوابق در سازمان متناسب با سيستم و سازمان به نحوي نگهداري شده اند كه انطباق با الزام ات ای ن    

 استاندارد را اثبات نمایند؟

   

    مميزي -4-5-5 

آیا برنامه و روشهاي اجرایي و چك ليست براي مميزي ادواري سيستم مدیریت ایمن ي وبهداش ت حرف ه     

 ایجاد و برقرار شده است؟اي در سازمان 

   

   آیا این مميزیها، تطابق یا عدم تطابق سيستم مدیریت ایمن ي و بهداش ت حرف ه اي را ب ا ترتيب ات برنام ه        
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 ریزي شده براي مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي ، شامل الزامات این استاندارد تعيين مي نماید؟

آیا این مميزیها تعيين مي كنند كه آیا سيستم مدیریت زیست محيطي به درستي اجراء و نگه داري ش ده    

 است؟  

   

آیا این مميزیها موثر بودن نظام مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي را جهت تحقق خ ط مش ي و اه داف     

 تعيين مي نماید؟

   

    نيز بررسي شده است؟آیا در انجام این مميزیها نتایج مميزي هاي قبلي  

    آیا اطالعات مربوط به نتایج این مميزیها به مدیریت ارائه شده است؟ 

ایا برنامه مميزي و از جمله هرگونه برنامه زمان بندي براساس نتایج ارزیابي ریسکهاي فعاليتهاي س ازمان   

 و نتایج مميزیهاي قبلي مبتني مي باشد؟

   

 موارد ذیل لحاظ شده است؟آیا روشهاي اجرایي مميزي  

 دامنه مميزي -  

 دفعات، اسلوب و صالحيتهاي مميزي -  

 مسئوليتها و الزامات در انجام مميزي و گزارش نتایج -  

   

آیا در صورت امکان مميزیها توسط افرادي مستقل از كس اني ك ه مس ئوليت مس تقيم در فعالي ت م ورد        

 بررسي دارند انجام مي شود؟

   

    بازنگري مدیریت -4-6 

آیا مدیریت ارشد سازمان در فواصلي كه خود تعيين نموده اس ت ،سيس تم م دیریت ایمن ي و بهداش ت       

حرفه اي را به منظور اطمينان از تداوم تناسب ، كافي بودن و موثر بودن آن م ورد ب ازنگري ق رار م ي     

 دهد ؟

   

ای ن اطمين ان حاص ل ش ود ك ه اطالع ات الزم ب ه        آیا فرایند بازنگري مدیریت به نحوي انجام ميشود كه  

 منظور ایجاد امکان انجام این ارزیابي براي مدیریت ، جمع آوري شده است ؟

   

    آیا این بازنگري مدون شده است ؟ 

آیا در ورودي هاي بازنگري مدیریت آمار حوادث ، نتایج مميزیها ي داخلي و خ ارجي، وض عيت اق دامات     

درنظام مدیریت ایمني از زمان برگزاري جلس ه قبل ي ت اكنون ، گ زارش موقعيته اي       اصالحي انجام شده
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اضطراري )شامل مانورها و حوادث واقعي( ، گزارش نماین ده م دیریت وس ایرمدیران از عملک رد نظ ام      

مدیریت ایمني ، گزارش شناسایي و ارزیابي و كنترل مخاطرات ، تغيير شرایط و تعه د ب ه بهب ود م داوم ،     

احتمالي به اعمال تغييرات در خط مشي ، اهداف ، نياز به منابع ، تغيير قوانين و مقررات قابل ك اربرد ،   نياز

 فناوریهاي جدید و سایر عناصر سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي در نظر گرفته شده است ؟

در س ازمان مس تقر و اج را ء    5Sآیا روشهاي اجرایي و دستورالعملهاي مربوط به نظام خانه داري صنعتي  

 شده است ؟

   

     

    

    

    دامنه كاربرد١ 

    كليات -1-1 

    كاربرد -1-2 

آیا هدف ومحدوده كاربرد استاندارد سيستم مدیریت زیست محيطي درسازمان،به وضوح تشریح شده  

 است؟

   

    استاندارد مرجع -2 

    درنظامنامه زیست محيطي به صراحت ذكر شده است؟آیا استاندارد مرجع  

    واژگان و تعاریف -3 

    ذكرشده است؟آیاواژگان وتعاریف مصطلح دراستانداردسال   

     يمحيط زیست مدیریت سيستم الزامات-4 

    عمومي الزامات -4-1 

 حف ظ  و برقرار استاندارد الزامات اساس بر را (EMS) يمحيط زیست مدیریت سيستم یك سازمان آیا - 

 است؟ نموده

   است؟ نموده مدون و تعریف را محيطي زیست مدیریت سيستم كاربرد دامنه سازمان آیا -

   

    يمحيط زیست يمش خط -4-2 
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 :است نموده تعریف ذیل الزامات اساس بر را سازمان يمحيط زیست مشي خط ارشد، مدیریت آیا 

 خدمات یا فعاليتها،محصوالت يمحيط زیست يپيامدها و ماهيت،وسعت با تناسب 

 يآلودگ از يپيشگير و مستمر بهبود به تعهد شامل 

 س ازمان  كه يالزامات سایر و مربوطه يمحيط زیست مقررات و قوانين از تبعيت به تعهد شامل 

 است كرده تقبل را آنها

 يمحيط زیست كالن و خرد اهداف يبازنگر و تعيين جهت يچهارچوب ارائه 

 ،كاركنان كليه به ابالغ و آن يبرقرار و اجرا تدوین 

 عموم دسترس در آن داشتن قرار 

 

   

    يریز طرح -4-3 

    يمحيط زیست يها جنبه-1 -4-3 

 :منظور به سازمان در اجرایي يروشها یا روش وجود 

 كنت رل  را آنها ميتواند كه خود خدمات یا محصوالت فعاليتها، يمحيط زیست يها جنبه شناسایي 

 .باشد گذار تاثير آنها بر كه داشت انتظار بتوان و نموده

 باشند مي زیست محيط بر بارز پيامد يدارا كه يمحيط زیست يها جنبه تعيين. 

 ك الن  اه داف  در يمحيط زیست بارز يپيامدها این با مرتبط يها جنبه شدن لحاظ از اطمينان 

 .سازمان يمحيط زیست

 حاص ل  اطمين ان  يمحيط   زیس ت  ب ارز  يه ا  جنب ه  این به مربوط اطالعات يآور روز به از سازمان آیا -

   نماید؟ مي

   

    الزامات سایر و يقانون الزامات -4-3-2 

 س ازمان  ك ه  يالزامات سایر و قانوني الزامات به يدستياب و شناسایي منظور به را اجرایي روش سازمان آیا 

 و ایج اد  باش د  خ دمات  و محص والت  فعاليتها، يمحيط زیست يها جنبه به اعمال قابل و است كرده تقبل

 است؟ نموده برقرار

   

    ها برنامه خرد اهداف و كالن اهداف -4-3-3 
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 س ازماني  درون م رتبط  س طوح  و بخش ها  كلي ه  در خ ود  يمحيط زیست خرد و كالن اهداف سازمان آیا 

 است؟ نموده ایجاد و مدون

   

 است؟ شده گرفته نظر در ذیل موارد اهداف این يبازنگر و تعيين در آیا 

 الزامات سایر و قانوني الزامات 

 يمحيط زیست بارز يها جنبه 

 يآور فن يها گزینه 

 يبازرگان و يعمليات و يمال الزامات 

 ذینفع يطرفها يدیدگاهها 

 گيري اندازه قابل باشد داشته كاربرد جائيکه تا 

   

 يم  سازگار يآلودگ از يپيشگير به تعهد جمله از و يمحيط زیست يمش خط با خرد و كالن اهداف آیا 

 باشد؟

   

 ذی ل  م وارد  ب ه  توجه با سازمان در يمحيط زیست كالن و خرد اهداف به يدستياب يبرا( يها)برنامه آیا 

 است؟ شده تهيه

 سازمان مربوطه سطوح و بخشها كليه در اهداف این به يدستياب يبرا مسئوليتها تعيين 

 آنها به يدستياب يزمان برنامه و نحوه 

   

    است؟ شده استفاده مدیریتي هاي برنامه كنترل جهت پروژه كنترل ابزارهاي و روشها از آیا 

 تعری ف  سازمان در ISO14004:2002 استاندارد اساس بر محيطي زیست عملکرد ارزیابي شاخصهاي آیا 

 است؟ شده

   

    عمليات و اجراء -4-4 

    اختيار و مسئوليت   وظایف   منابع -4-4-1 

 يمحيط   زیست موثر مدیریت اعمال در تسهيل هدف با يمحيط زیست اختيارات و مسئوليتها وظایف، آیا 

 است؟ شده ابالغ و مدون تعيين،

   

 ب ه  م الي  من ابع  و يآور ف ن  ،يتخصص   يمهارته ا  و يانسان منابع شامل يضرور منابع ارشد مدیریت آیا 

 آورد؟ يم فراهم يمحيط زیست مدیریت نظام كنترل و اجراء هدف
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 و مس ئوليتها  وظ ایف،  با مسئوليتها، سایر از نظر صرف را، ينمایندگان یا نماینده سازمان ارشد مدیریت آیا 

 :است آورده فراهم ذیل موارد انجام يبرا معين اختيارات

 استاندارد این اساس بر يمحيط زیست مدیریت نظام حفظ و اجراء تعيين، از اطمينان حصول 

 جه ت  ب اال  رده م دیریت  ب ه  يمحيط   زیس ت  مدیریت نظام عملکرد مورد در يده گزارش 

 يمحيط زیست مدیریت سيستم بهبود يبرا يا پایه عنوان به و يبازنگر

   

    صالحيت و يآگاه آموزش،-4-4-2 

 ب ر  يب ارز  پيام د  آنه ا  فعالي ت  كه يكاركنان كليه آیا و است شده تعيين سازمان در يآموزش ينيازها آیا 

 اند؟ دیده را مناسب يآموزشها دارد زیست محيط

   

 س طوح  و بخش ها  كلي ه  در اعضاء و كاركنان كليه يآگاه هدف به سازمان در يمناسب اجرایي يروشها آیا 

 :است شده برقرار و ایجاد ذیل موارد از مربوطه

 الزام ات  س ایر  و يمحيط   زیس ت  اجرای ي  يروش ها  و يمش خط با فعاليتها انطباق و يپيرو اهميت 

EMS 

 و آن ان  يك ار  يفعاليتها از يناش بالقوه یا بالفعل يمحيط زیست بارز يپيامدها خصوص در يآگاه 

 كاركنان عملکرد بهبود از يناش يمحيط زیست منافع

 الزام ات  و يمحيط   زیست اجرایي يروشها و يمش خط با انطباق حصول در خود مسئوليت و نقش 

EMS (استاندارد 7-4-4 بند) ياضطرار وضعيت در واكنش و يآمادگ جمله از 

 شده مشخص يعمليات اجرایي يروشها از عدول بالقوه عواقب 

   

 لح اظ  از دارن د  عهده بر را يمحيط زیست بارز يپيامدها يدارا يفعاليتها انجام مسئوليت كه يافراد آیا 

 باشند؟ يم صالحيت واجد تجربه یا و آموزش تحصيالت،

   

    ارتباطات -4-4-3 

 اجرای ي  يروش ها  يمحيط   زیس ت  م دیریت  نظام و يمحيط زیست يها جنبه به توجه با سازمان در آیا 

 :است شده برقرار و ایجاد زیر موارد يبرا

 سازمان درون در مختلف يبخشها و سطوح مابين ارتباط 

 ،سازمان از بيرون ذینفع يطرفها از واصله اطالعات به پاسخگویي و كردن مدون دریافت 
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 ثب ت  و خ ود  يمحيط   زیست بارز يها جنبه خصوص در سازمان بيرون با ارتباطات يبرا فرآیندهایي آیا 

 دارد؟ وجود تصميمات

   

    است؟ نموده مستقر و ایجاد را الزم روشهاي ارتباطات برقراري بر مبتني تصميمات براساس سازمان آیا 

    يمحيط زیست مدیریت سيستم يمستندساز -4-4-4 

 در نظامنام ه  ی ك  غال ب  در يالکترونيک   ص ورت  ب ه  یا كاغذ يرو بر ذیل موارد خصوص در اطالعات آیا 

 :است شده برقرار و ایجاد سازمان

   زیست محيط خرد و كالن اهداف   مشي خط -

  محيطي زیست مدیریت سيستم كاربرد دامنه تشریح -

 آنها بين متقابل روابط و EMS ياصل عناصر تشریح -

 مرتبط مستندات به ارجاع -

   

    مدارك كنترل -4-4-5 

 اطمين ان  هدف به استاندارد این نياز مورد اسناد و مدارك كليه كنترل يبرا اجرایي روش سازمان در آیا 

 :است شده برقرار و ایجاد ذیل موارد از

 مدارك ينگهدار محل 

 مجاز افراد توسط آنها تناسب تایيد و نياز صورت در نظر وتجدید ادواري يبازنگر 

 ك اركرد  يب را  اساس ي  عملي ات  ك ه  محلهایي تمام در مدارك يجار نسخه بودن دسترس در 

 شود مي انجام آنها در EMS موثر

 یا و استفاده يمحلها و صدور يمحلها كليه از دسترس از منسوخ مدارك موقع به شدن خارج 

 يمقتض طرق به آنها ناخواسته استفاده عدم از اطمينان

 شوند يم ينگهدار دانش حفظ یا و يقانون دليل به كه يمنسوخ مدارك كليه بودن مشخص 

   

 :شود يم رعایت مدارك كليه مورد در زیر شرایط آیا 

 بودن خوانا 

 (آنها نظر تجدید تاریخ ذكر با) تاریخ يدارا 

 باشند شناسایي قابل يراحت به 
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 شوند يم ينگهدار يمنظم نحو به 

 شوند يم حفظ يمشخص يزمان دوره يبرا 

    است؟ شده برقرار و مشخص مدارك انواع تغيير و تهيه با ارتباط در ياجرای يروشها و مسئوليتها آیا 

    عمليات كنترل -4-4-6 

 خ ط  راس تاي  در ب ارز  يمحيط   زیست يها جنبه با ارتباط در سازمان در كه فعاليتهایي و عمليات كليه آیا 

 اند؟ شده شناسایي باشند يم خرد اهداف و كالن اهداف ،يمش

   

 يری ز  برنام ه  ذیل طرق از انجام، از اطمينان منظور به ،ينگهدار فعاليت همراه به الذكر، فوق فعاليتها آیا 

 اند؟ شده

 اس ت  ممک ن  آنها نبود كه موقعيتهایي دادن پوشش يبرا مدون اجرایي يروشها يبرقرار و ایجاد 

 .شود يمحيط زیست خرد و كالن اهداف و يمش خط از انحراف به منجر

 اجرایي يروشها در يعمليات يمعيارها كردن مشخص 

 شناس ایي  قاب ل  و يمحيط   زیس ت  ب ارز  يه ا  جنب ه  ب ا  م رتبط  اجرایي يروشها يبرقرار و ایجاد 

 ب ه  مرب وط  الزام ات  و اجرای ي  يروش ها  اب الغ  و س ازمان  استفاده مورد خدمات و محصوالت

 پيمانکاران و كنندگان عرضه

   

    ياضطرار وضعيت در واكنش و يآمادگ -4-4-7 

 :است شده برقرار و ایجاد ذیل موارد جهت سازمان در روشهایي آیا 

 ياضطرار يموقعيتها و حوادث با مقابله و وقوع احتمال شناسایي 

 ياضطرار يموقعيتها و حوادث با مرتبط يمحيط زیست يپيامدها كاهش و يپيشگير 

   

 وق وع  از پ س  خصوص ا  ،ياض طرار  يموقعيتها در واكنش و يآمادگ اجرایي يروشها لزوم صورت در آیا 

 گيرد؟ يم قرار نظر تجدید و يبازنگر مورد آنها

   

    گيرد؟ يم قرار آزمایش مورد يادوار صورت به سازمان در اجرایي يروشها این آیا 

    ياصالح اقدام و يبررس -4-5    

    يگير اندازه و پایش -4-5-1 

    و عملي ات  يكلي د  يها مشخصه منظم يگير اندازه و پایش جهتي مدون اجرایي يروشها سازمان در آیا 
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 است؟ شده برقرار و ایجاد هستند يمحيط زیست بارز يپيامدها يدارا كه خود يفعاليتها

 است؟ شده لحاظ ذیل اطالعات ثبت مربوطه اجرایي يروشها در آیا 

 عملکرد يردگير جهت اطالعات ثبت 

 مربوطه يعمليات يكنترلها 

 سازمان يمحيط زیست كالن و خرد اهداف با مطابقت 

   

 اجرای ي  يروش ها  مط ابق  فعالي ت  ای ن  انج ام  سوابق آیا و اند شده ينگهدار و كاليبره پایش تجهيزات آیا 

 دارد؟ وجود سازمان

   

 زیس ت  مربوط ه  مق ررات  و ق وانين  رعای ت  يادوار يارزی اب  جهت سازمان دري مدون اجرایي روش آیا 

 است؟ شده برقرار و ایجاد يمحيط

   

    انطباق ارزیابي -4-5-2 

 نگه داري  و مس تقر  ایجاد، كاربرد، قابل قانوني الزامات با انطابق ادواري ارزیابي براي اجرایي روشهاي آیا 

 است؟ شده

   

 و ارزی ابي  را اس ت  نم وده  موظ ف  آنه ا  رعای ت  به نسبت را خود كه الزامات سایر با انطباق سازمان آیا 

 نماید؟ مي نگهداري را مربوطه نتایج سوابق

   

 است؟ شده برقرار و ایجاد ذیل موارد هدف به سازمان در اجرایي يروشها آیا 

 آن علل شناسایي و انطباقها عدم اصالح و شناسایي 

 آن مجدد بروز از اجتناب و حاصله پيامد گونه هر كاهش جهت در اقدام 

 شده انجام اقدامات اثربخشي بازنگري 

   

    پيشگيرانه اقدام و اصالحي اقدام   انطابق عدم -4-5-3 

 مي انجام تطابقها عدم بالقوه یا بالفعل علل حذف جهت سازمان در كه يا پيشگيرانه و ياصالح اقدامات آیا 

 باشد؟ يم حاصله يمحيط زیست يپيامدها ارز هم و مشکل ابعاد با متناسب گيرد

   

    كنترل -4-5-4 

 ش امل )يمحيط   زیس ت  س وابق  تکلي ف  تعي ين  و ينگهدار شناسایي، يبرا سازمان در اجرایي يروشها آیا 

 است؟ شده برقرار و ایجاد( بازنگریها و مميزیها نتایج آموزش، سوابق
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 :شود يم رعایت يمحيط زیست سوابق مورد در ذیل شرایط آیا 

 بودن خوانا 

 شناسایي قابل 

 مربوطه خدمات یا محصوالت فعاليت، به يردیاب قابل 

   

 از و ب وده  يدس تياب  قاب ل  سهولت به كه شوند يم يبایگان و ينگهدار ينحو به يمحيط زیست سوابق آیا 

 بمانند؟ محفوظ ينابود یا خرابي آسيب،

   

    است؟ شده ثبت و تعيين يمحيط زیست سوابق ينگهدار مدت آیا 

 ای ن  الزام ات  با انطباق كه اند شده ينگهدار ينحو به سازمان و سيستم با متناسب سازمان در سوابق آیا 

 نمایند؟ اثبات را استاندارد

   

    يمحيط زیست مدیریت سيستم يمميز -4-5-5 

 زیس ت  م دیریت  سيس تم  يادوار يممي ز  ب راي  ليس ت  چ ك  و اجرای ي  يروشها ها، برنامه یا برنامه آیا 

 است؟ شده برقرار و ایجاد سازمان در يمحيط

   

 تعي ين  اس تاندارد  ای ن  الزام ات  با را يمحيط زیست مدیریت سيستم تطابق عدم یا تطابق مميزیها، این آیا 

 نماید؟ مي

   

 ش ده  ينگه دار  و اجراء درستي به يمحيط زیست مدیریت سيستم آیا كه كنند مي تعيين مميزیها این آیا 

 است؟

   

    است؟ شده ارائه مدیریت به مميزیها این نتایج به مربوط اطالعات آیا 

 و مربوطه فعاليت يمحيط زیست اهميت پایه بر يبند زمان برنامه هرگونه جمله از و يمميز برنامه آیا 

 باشد؟ يم يمبتن قبلي يمميزیها نتایج

   

 است؟ شده لحاظ ذیل موارد يمميز اجرایي يروشها در بودن، جامع لحاظ به آیا 

 يمميز دامنه 

 يمميز اسلوب و دفعات 

 نتایج گزارش و يمميز انجام در الزامات و مسئوليتها 

   

    مدیریت يبازنگر -4-6 
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 ب ه  را يمحيط زیست مدیریت سيستم است، نموده تعيين خود كه فواصلي در سازمان ارشد مدیریت آیا

 دهد؟ مي قرار يبازنگر مورد آن بودن موثر و بودن يكاف تناسب، تداوم از اطمينان منظور

   

 م دیریت  سيس تم  در ني از  م ورد  تغيي رات  و بهبود فرصتهاي ارزیابي برگيرنده در مدیریت بازنگري آیا 

 باشد؟ مي زیستي محيط خرد و كالن اهداف زیستي، محيط مشي خط شامل زیستي محيط

   

 :باشد مي ذیل موارد شامل مدیریت بازنگري ورودیهاي آیا 

 را خ ود  س ازمان  ك ه  الزاماتي دیگر و قانوني الزامات با انطباق ارزیابي و داخلي مميزیهاي نتایج -

   داند مي آنها رعایت به موظف

   شکایتها شامل سازماني برون ذینفع طرفهاي سوي از ارتباطات -

   سازمان زیستي محيط عملکرد -

 خرد اهداف و كالن اهداف شدن برآورده ميزان -

 پيشگيرانه و اصالحي اقدامات وضعيت -

   پيشگيرانه و اصالحي اقدامات پيگيري -

  قبلي مدیریت بازنگري به مربوط اقدامات پيگيري -

 ه اي  جنب ه  ب ا  م رتبط  الزامات سایر و قوانين در تغيير محصول، تغيير شامل حاكم، شرایط تغيير -

 و مانوره ا  نت ایج  تکنول وژیکي،  و فن ي  تغيي رات  ذینفع ان،  نظ رات  نقطه سازمان، زیستي محيط

   محيطي زیست حوادث

 بهبود براي هایي توصيه -

   

     مش ي  خ ط  در پ ذیر  امک ان  تغييرات با مرتبط اقدامات و تصميم شامل مدیریت بازنگري خروجيهاي آیا 

 تناس ب  و كفای ت  و فيزیک ي  و انس اني  م الي،  من ابع  به نيازمندي زیستي، محيط خرد اهداف كالن، اهداف

 باشد؟ مي مستمر بهبود به تعهد با سازگاري در زیستي محيطي مدیریت سيستم

   

 اج راء  و مس تقر  س ازمان  در 5S صنعتي داري خانه نظام به مربوط دستورالعملهاي و اجرایي روشهاي آیا 

 است؟ شده
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 امضاء نماینده مدیریت امضاء مدیر كيفيت مميزین داخلينام و امضاء 

 


