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"سیستم مدیریت یکپارچه"
(Integrated  Management  System)

فاطمه عاملی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

                                           E-Mail : s_ameli2003@yahoo.com

:دهیچک
اي بـین المللـی متعـددي را بـا     ، اسـتاندارده 1942د از زمان تأسیس خـود در سـال   سازمان بین المللی استاندار

و همچنین کارشناسان مؤسسـه هـاي اسـتاندارد کشـورهاي     متخصصان و کارشناسان برجسته جهانهمکاري 
هر کدام از استانداردهاي انتشار یافته حیطه خاصـی از عملیـات   . ده استنموعضو این سازمان، تدوین و منتشر 

و بهداشـت  یمنـ ی، اتیفیستم کیسيمانند استانداردها. شودداده و بر روي آن متمرکز میو فعالیتها را پوشش
.ستیط زیت محیریو مديحرفه ا

؛می رسـد به نظربدون پیچیدگی ستم ین سه سیا، ادغام نیازمندیهاي بین این  سیستم هابا وجود تشابه فراوان 
و ت، مشـکال ه هـا یـد بایستی ابتدا بـراي هـر سـازمان فا   چرا که. ن امر در عمل به سادگی میسر نیستولی ای

بـین  ، در نظر داشتن وجـوه اشـتراك و تفاوتهـا   عالوه بر این. ادغام در نظر گرفته شودجهتمسائل حاشیه اي 
با این حال اگر نیازمندیهاي سیستم مدیریتی مورد نظر به درسـتی در  . ضروري استنیز سیستم هاي مورد نظر 

آنن نیز آگاهی و تعهد الزم را در ارتباط با نیازمنـدیهاي  سازمان طرح ریزي و اجرا شده باشد و کارکنان سازما
هـاي سـازمان   جـاري فعالیت ادغام سیستم هاي مدیریتی به راحتی و بدون ایجاد اخـتالل در رونـد  ،داشته باشند

ط بحث و توضیح پیرامـون اسـتانداردهاي کیفیـت ،مـدیریت محـی     پس از در این مقاله.امکان پذیر خواهد بود
، روشهاي ادغام این سه سیستم و فواید ناشی از این ادغـام عنـوان خواهـد    و بهداشت حرفه ايزیست و ایمنی

. شد

محـیط  ایمنـی و سیستم مدیریت بهداشت،،9000ایزو ،14000ایزو ،مدیریت یکپارچهسیستم:کلید واژه ها
OSHA2،1زیست

:مقدمه
ی برخـوردار شـده انـد کـه بسـیاري از کشـورهاي       سال گذشته استانداردهاي بین المللی از چنان پذیرش20در 

توسعه یافته و در حال توسعه استانداردهاي ملی و رسمی خود را به سوي پـذیرش اسـتانداردهاي بـین المللـی     
)5. ( سوق داده اند 

بـه منظـور   9000پیش از این استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت بر اساس اسـتانداردهاي بـین المللـی ایـزو     
بـراي کـاهش   14000واسته هاي مشتریان و تثبیت یک سیستم مدیریتی و همچنین اسـتاندارد ایـزو   تأمین خ

آلودگی و ایجاد یک سازمان سبز و متعهد در قبال سـالمتی جامعـه در سـازمانهاي متعهـد بکـار گرفتـه شـد و        
کـه داراي  سازمانهایی.سیستم مدیریت ایمنی فراهم نمایندمدیران توانستند زمینه هاي مناسب را براي استقرار 

1 HSEMS
2 Occupational Safety and Health Act
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، محیط زیست و مدیریت ایمنی باشند قـادر خواهنـد بـود در مـدت زمـان مناسـب       سه سیستم مدیریت کیفیت
. موجبات استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع را فراهم آورند 

ور ، مشـتریان و جامعـه را بعنـوان موتـ    مک به تـأمین نیازمنـدیهاي کارکنـان   که هر سه سیستم فوق کنجاآاز
ه محرکه سازمان مطرح می کنند ، لذا بدون استقرار سیستم ایمنی که تأمین کننده سالمتی کارکنـان و خـانواد  

. ، دسترسی به فلسفه مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر نخواهد بود آنها می باشد
در ایـن  . د نمـو مع کمک خواهد اجقرار یک سیستم مدیریت ترکیبی یا استقرار سه سیستم فوق همزمان به است

و از ه ، ایمنی و محیط زیست بـا هـم ترکیـب شـد    واسته هاي سیستمهاي مدیریت کیفیتسیستم الزامات و خ
در این سیستم مستندات قبلی کیفیـت بـا ادغـام در سیسـتم     . می نمایندتبعیت یک سیستم مستند سازي واحد

؛هر سه سیستم تدوین خواهـد شـد  براي مدیریت ایمنی به نحو چشمگیري کاهش یافته و یک نظامنامه واحد 
تندات تـا یـک سـوم    روشهاي اجرایی و دستورالعملها با الزامات هر سه سیستم انطباق داده شـده و حجـم مسـ   

محیط زیست و ایمنی تعریف مـی  ،ایـن سیستـم سـه هدف عمده کیفیتدر خــط مشی. کاهش خواهد یافت
)4. (سیستم مدیریت یکپارچه انطباق دهدد را با سازمان قادر خواهد بود در این مرحله سیستم خو. شود

:اجراي سیستم مدیریت یکپارچه بر مبناي تجزیه و تحلیل ریسک

:براي ادغام این سه سیستم ، دو روش را می توان بیان نمود 

اجراي گام به گام و متوالی هر یک از سه سیستم مـدیریت کیفیـت ، محـیط زیسـت و ایمنـی و بهداشـت       -1
.ه شکل مجزا و سپس ترکیب آنها در سیستم مدیریت یکپارچهحرفه اي ب

. هر سه سیسـتم فـوق را پوشـش مـی دهـد     اجراي یکباره مدیریت یکپارچه در قالب یک سیستم جامع که-2
وان ریسـک بـه عنـ   . لیل ریسک را می توان انتخاب نمـود روش مبنی بر تجزیه و تح،آنبراي اجراي مستقیم 

، ریسک سالمت و ایمنی کارکنـان و ریسـک ضـایعات اختصاصـی مـورد      یطیعامل ادغامی شامل ریسک مح
ریسک ترکیبی از احتمال وقوع حوادث و پیامدهاي آن با توجه به مخاطبان و اهداف مـی  . ر می گیردبحث قرا

.باشد
، خطاهـاي انسـانی و  وجود دارد از جمله عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، زیستیزاي فراوانی عوامل خطر

تأسیسـات و  ( ارکنـان، محـیط، موقعیـت    ک: شامل) هدف ( ابل چهار نوع مخاطب در مق. …حوادث طبیعی و 
. و مصرف کنندگان ) …، ساختمانها و تجهیزات

، براي مخاطبان ایجـاد خطـر مـی کنـد از جملـه      مشابه در حوزه هاي مختلف مدیریتیبسیاري از اوقات منابع 
. داردها تولید محصوالت نامنطبق با استان

: کاهش عدم تطابق محصوالت به وسیله 
. کاهش ریسک تلفات ناشی از دوباره کاري و استهالك ·
.)کاهش مصرف بی رویه انرژي و مواد اولیه ( کاهش ریسک مربوط به محیط زیست ·
،ل انجـام کـار بیشـتر و کـاملتر باشـد     هر چه آگاهی کارکنان نسبت به مراح( کاهش ریسک کارکنان ·

) .ل وقوع حادثه کاهش می یابداحتما
ابع ایجـاد  عدم انطباق محصوالت با استانداردهاي موجـود یکـی از منـ   ( کاهش ریسک مصرف کننده ·

) .خطر و حادثه می باشد 
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ساختار رسمی سیستم هاي شـناخته  . یستم هاي مدیریتی پیچیده می باشدآنالیز ریسک وسیله اي مناسب در س
در انطباق کامل با آنـالیز ریسـک بـوده و روشـهاي     ) هداشت و ایمنی حرفه ايط زیست ، بکیفیت ، محی( شده 

.طراحی شده است PDCAاعمال آنها بسیار مشابه و بر پایه نمودار 
نیازمنـد تعیـین،   شـده کنـونی،  طبق استانداردهاي شناخته 3اعمال سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي

. ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد 
، از الگوي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشـت حرفـه اي تبعیـت    مال مستقیم سیستم مدیریت یکپارچهظریه اعن

وزه هاي هاي هدف را که اکثر حترکیبی از منابع ایجاد خطر و سیستم:د و بر مبناي این فرضیه بایستیمی کن
. ، مشخص نمود مدیریتی را تهدید می کند

-در امـر تولیـد  ل عمومی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد و ترکیـب ریسـک هـا      ریسک می تواند به عنوان یک عام
.می کندستم مدیریت یکپارچه توجیه ، کاربرد آنالیز ریسک را به عنوان پایه اجراي سیعملیات

يیافته هاي نظر
ـ . ر ، مدیریت کیفیت فراگیر می باشداز نقطه نظر تاریخی ، اولین سیستم مدیریتی فراگی ه منظـور  این سیستم ب

سیستم مدیریت و کنترل تولید را با هدف حفظ . شکل گرفتعرضه -حفظ کیفیت محصوالت در زنجیره تولید
.گرفت فیت دائمی محصوالت و خدمات در برکی

تبعیت می کنند و بر طبق چنـدین اسـتاندارد   PDCAسیستم هاي استاندارد مدیریت کیفیت عموماً از نمودار 
تـرین  عمـومی اشـاره نمـود کـه   9000تـوان بـه ایـزو    جمله می از آن؛اجرا می باشندملی و بین المللی قابل

شـکل  1980استاندارد مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت می باشد؛ این مدل براي اولین بار در اواخر دهه 
ح و داراي ساختار ایـن مـدل واضـ   . جهان مورد استفاده قرار می گیردگرفت و هم اکنون در مقیاس وسیعی در

، فشار مصرف کنندگان و دولـت منجـر بـه    رقابت هاي تجاري. اشدمقررات یکسانی در سطح بین المللی می ب
9000سري ایـزو  .رکتها و کارخانجات صنعتی شده استاجراي سیستم مدیریت کیفیت در تعداد بیشماري از ش

.ضوابط خاصی مورد اصالح قرار گرفتشد و بر طبق ایجاد1994در سال 
مـی  و مستند سازي مورد اسـتفاده قـرار   4، براي ممیزي سیستم مدیریت کیفیت10000همچنین سري ایزو 

.گیرد 
در رقابت با تغییرات و دگرگونی استانداردهاي کیفیت ، برخی از مقررات و ضوابط مدیریت محـیط زیسـت هـم    

؛ ایـن اسـتانداردها   عمل می کندPDCAداشته و بر پایه مدل 9000شکل گرفت که ساختاري مشابه با ایزو 
. عملکرد زیست محیطی خود کسب کنندفرصت را در اختیار شرکتها قرار دادند تا اطالعات متنوعی پیرامون

ه بـا مقـررات ایـزو    ، بسیار سازگار و مشاب2000ز اصالح و تجدید نظر در سال پس ا9000آخرین ویرایش ایزو 
سیسـتم مـدیریت محـیط    -دها که براي ممیزي سیستم مدیریت کیفیتیکی از این استاندار. می باشد14000
می باشد که بیانگر سازگاري فزاینده اي است که بین ایـن دو  ISO 19011 : 2002بکار می رود 5زیست 

. سیستم وجود دارد 
و ، دو سري استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت محیط زیست برخی از قـوانین  از دیگر سو

ایمنـی و  امـا کلیـه مسـایل    ،گیرنـد نی و بهداشت حرفه اي را در بر مـی ضوابط مربوط به سیستم مدیریت ایم

٣OHSMS
٤QMS
٥EMS
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نیاز به برطرف ساختن مسایل ایمنی و بهداشت حرفـه اي و اقـدامات فـوري در    . بهداشت را پوشش نمی دهند
، از دالیل عمده شکل گیـري  از بودمورد نی14000و ایزو 9000مقیاسی وسیع تر از آنچه در استانداردهاي ایزو 

بـه  ؛بود که در قوانین حقوقی ایجاد شداما عامل اساسی تغییري .رفتستم مدیریتی نوین به شمار می یک سی
.را بسیار ضـروري و فـوري جلـوه داد   ویژه در اروپا وضع قوانین نوین در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی این نیاز

. رساند ه اجراي تعهدات قانونی جدید یاريرفه اي  به شرکتها در زمینسیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ح
؛ و فعالیـت در  در ایـن زمینـه وجـود نـدارد    ) یزوها همانند ا( در حال حاضر استاندارد مدون در سطح بین المللی 

. باقی مانده است در سطح ملیمدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ايزمینه
اسـتاندارد  مؤسسـه ، کیفیت و سیسـتم مـدیریت محـیط زیسـت    سیستم مدیریتدر شکل گیري استانداردهاي 

به عنوان الگـو  BS 7750 ( EMS )وBS 5750 ( QMS).نقش رهبري را بر عهده داشت6بریتانیا
.استانداردهاي جهانی پیشتاز استدر شکل دهی ،اي براي سایر کشورهاو پیش زمینه 

و :18001:1999و دو استاندارد ایمنی و بهداشـت  BS 8800 : 1996به امید آنکه استانداردهاي اخیر 
.راههاي نوینی را براي توسعه بیشتر استانداردهاي ایمنی در سطح جهان بگشاید 2000 : 18002

.می باشند 14000از لحاظ شکل و ساختار در انطباق کامل با ایزو BSهر سه استاندارد ذکر شده 
انگلسـتان  اسـتاندارد  مؤسسهخارج از ايبه تهیه قوانین ایمنی و بهداشت حرفه بسیاري از کشورها و سازمانها

:از آن جمله می توان به استرالیا اشاره نمود؛ اقدام نموده اند
AS 4801 – 2000 وAS 4804 – 1997 OHSM

سـاختاري  جمهوري چک استانداردهاي ملی در زمینه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه اي  که از لحـاظ  
. ه استمنتشر شد2003در سال که می باشد ، تدوین نموده14001بسیــار منطبق با ایزو 

: روشهاي ادغام سیستم هاي مدیریت 
می توان به جرأت بیان نمود که استانداردهاي مختلف عمدتاً با ساختاري مشابه و سازگار بـا یکـدیگر طراحـی    

ام سیستم هاي مجزا و ترکیب قوانین آنها در قالب یک سیسـتم مـدیریتی   شده اند که این خود کار را براي ادغ
. متحد و واحد فراهم می آورد 

اجراي مرحله به مرحله سیستم هـاي  -1روشهاي ادغام سیستم هاي مدیریت ، چنانچه قبال ذکر شد دو روش 
ردها در قالـب سیسـتم مـدیریت    یکپارچه سازي و اجراي یکباره همه اسـتاندا -2مجزا و در نهایت ادغام آنها یا 

. یکپارچه  می باشد 
، ل قـانونی یگزینه نخست بیشتر در شرکتهایی مورد استفاده قرار می گیرد که به علت فشارهاي رقابتی و یا دال

مـدیریت محـیط   ، مدیریت کیفیت، مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه اي(اجراي مجزاي هر یک از سیستم هاي 
بـود کـه نخسـت    دین صـورت  در گذشته روش اعمال اسـتانداردها معمـوالً بـ   . موده اندرا از قبل آغاز ن) زیست

در واقـع پیـاده   . مدیریت محیط زیست  ادامه می یافـت اجرا و سپس با اعمال سیستم 9000استانداردهاي ایزو 
. ستانداردها در شرکت صورت می گرفتبه عنوان زیر ساخت اجراي ا9000سازي ایزو 

٦BSI



٥

کارکنـانی  . جسـتند بهره می9000از ساختار ایزو ر تدوین سیستم مدیریت محیط زیست کان دشرکتها تا حد ام
ش ممیـزي سیسـتم مـدیریت محـیط     را پشت سر گذاشته بودند، وارد مرحله آمـوز 9000که دوره ممیزي ایزو 

در ایزو  گرفت و ، توسط قوانین به شکل شایسته اي مورد حمایت قرار روند ترکیب ممیزي ها. می شدندزیست
؛ اما بایـد توجـه داشـت    ازي این دو سیستم بسیار شبیه استعالوه بر این ساختار مستند س. جلوه یافت19011

. که بسیاري از اوقات صدور مدرك و مستند سازي به تنهایی نمی تواند امر ادغام را بی نقص به انجام رساند 
، مسائل کیفیـت و محـیط زیسـت را توأمـًا     کاريي راهکارهاي توجیهی و آموزش مستند ساز،در سطوح پایین

سیسـتم  -ت محـیط زیسـت   ، دسـتورالعمل سیسـتم مـدیری   در باالترین سطوح مستند سـازي ؛دهدپوشش می 
می تواند به شکل مجزا و یا در قالبی واحد نوشته شود که این بستگی به نظر شـخص گـواهی   مدیریت کیفیت

. کننده دارد 
، بـا اجـراي مسـتقیم سیسـتم     ستاندارد رسمی را آغاز نکرده انـد سیستم مدیریت اشرکتهایی که تا کنون اجراي 

در ادامه بحث بـه تفصـیل   ،سکاجراي مدل ادغامی بر پایه تعیین ری. کپارچه نفع فراوانی خواهند بردمدیریت ی
. آمده است

:مدل اجرا و اعمال مستقیم سیستم مدیریت یکپارچه 
م مدیریت ایمنـی و  ، استفاده از متدولوژي ایجاد سیستتوان پیشنهاد نموداین سیستم میمدلی که براي اعمال

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي جوانترین و آخرین سیستم مدیریت فراگیـر مـی   . بهداشت می باشد
ن اسـتاندارد ایمنـی از   که در اینجا می توان به عنوان شناخته شـده تـری  OSHAS 18001در قوانین . باشد
. مدیریت آن تأکید فراوان شده است، کنترل وم برد، بر تعیین ریسک، ارزیابیآن نا

: این متدولوژي شامل هفت مرحله می باشد 
.ترسیم تولید و جایگاه آن در محیط اطراف به شکل نمودارهاي جعبه ايتوصیف و-1
.تشخیص منابع ایجاد خطر و سیستم هاي هدف احتمالی-2
.نابع و اهداف و مشخص ساختن فعالیتهاي ممکنسناریوي ترکیبی از م-3
ک قابل ، تعیین سطح ریسعداد تکرار حوادث و پیامدهاي آنت،احتمالتعیین ،ارزیابی ریسک، تعریف ریسک-4

الزم به ذکر است که با رسم ماتریس ریسک ، بنا بر احتمـال خطـر و عواقـب    ( .قبول در موقعیت هاي مختلف
ا براي مـدیریت بـه نمـایش    غیر قابل قبول ر-3قابل قبول مشروط -2قبول قابل-1آن می توان سه سطح 

) .درآورد 
، سیاسی و اجتمـاعی مشـخص   مورد نظر ما و نیز ضوابط قانونیاهداف بنا بر موقعیت ریسک: تعیین اهداف-5

. می گردد 
احتمال وقوع خطر در سایه انجام تدابیر پیشگیرانه و یا اسـتفاده از  : ن و معرفی ابزار حفاظت و پیشگیريتعیی-6

. وسایل حفاظتی کاهش می یابد 
. کنیکی و مالی در برنامه مورد نظرمدیریت ریسک منابع شخصی، ت-7

مدیریت برنامه را تا رسیدن به اهداف . سطح قابل قبول می باشد، حفظ ریسک درهدف اصلی مدیریت ریسک
. ل به سطح قابل قبول دنبال می کندریسک غیر قابل قبوو حرکت از
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مدیریت ریسک بایستی با دقت در مراحل انجام کار و منابع در دسـترس بـه انجـام برنامـه در شـرایطی ایمـن       
، مدیریت مهم ترین بخش از مدیریت ریسک: ههمراه با کاهش سطح ریسک اطمینان یابد؛ نکته قابل ذکر آنک

. ه منظور به حداقل رساندن تلفات و ضایعات صورت می گیرد بحران می باشد که ب
، مـی  PDCAدر این هفت مرحله و در مقایسه با نمودار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي مبتنی بر 

مـامی ایـن نمـودار را    ، امـا ت می باشندPDCAچرخهتوان دریافت که همه مراحل مدیریت ریسک مرتبط با 
. ، بهبـود مسـتمر  ایستی برداشته شود از جملـه نظـارت، ممیـزي   گامهاي مهم دیگري ب؛ شایدپوشش نمی دهد

، محـیط  ت محصـوالت سیستم مدیریت ادغامی قابل اجرا خواهد بود اگر بطـور همزمـان ریسـک کیفیـ    الگوي
ظاهري این سـه  شاید تنها تفاوت . در سطح قابل قبول خود کنترل گردد، ایمنی و بهداشت تعیین شود و زیست

)9. ( سک در فضاهاي مختلف مدیریتی باشد، اهداف و روشهاي اندازه گیري ریستم در منابع خطرسی
اضـالع  14000ایـزو  و 9000سیستم ایـزو  دواگر سیستم مدیریت ترکیبی را به شکل یک هرم در نظر بگیریم

)4( .دنقاعده هرم را تشکیل می ده18000سیستم قوانین ایمنی و بهداشت حرفه اي این هرم و
چیست ؟ 718000سري هاي ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه اي

OHSAS 18002 که راهنماي کاربردOHSAS 18001   می باشد ، در پاسخ به نیاز سازمانها بـه یـک
ي آن مـی تـوان سیسـتم    ایمنی تدوین شده است که به وسیلهي و ااستاندارد سیستم مدیریت بهداشت حرفه 

.ارزیابی و مورد بررسی قرار داد هاي مدیریت خود را 
OHSAS 18001 باISO 14001 , ISO 9001  لـذا مـی تـوان سیسـتم هـاي      . سازگار می باشـد

ي را یکپارچه نمود و تحت عنـوان سیسـتم مـدیریت    امدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه 
میـزي نیـروي انسـانی و    مدر هزینه ي مشاوره،این امر می تواند باعث صرفه جویی. یکپارچه آن را پیاده کرد 

. زمان گردد و حجم مستندات را نیز کاهش دهد 
خطـر  ،از جملـه مفهـوم حادثـه بهبـود مسـتمر     عبارتها و تعریفهاي مختلف OHSAS 18001در استاندارد 

، ي و ایمنـی ارفـه  ، بهداشـت ح ، شناسایی خطر، رویداد، طرفهاي ذینفع، عدم انطبـاق، هـدفها  )عامل زیان آور(
ک قابـل تحمـل بیـان    ، ریسـک ایمنـی و ریسـ   عملکـرد ي و ایمنی، سازمان،اسیستم مدیریت بهداشت حرفه 

)3(.گردیده است
، در مورد یکپارچه سازي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي بـا  یک نکته قابل توجه در این مرحله

ت کـه دقیقـاً اصـول و روشـهایی کـه بـراي سیسـتم        آن اس14000ایزو یک سیستم مدیریت زیست محیطی
از ویژگیهـاي سیسـتم هـاي مـدیریتی     اساسـاً .مدیریت کیفیت عنوان می شود، در مورد این کار صدق می کند 

مبتنی بر ممیزي آن است که یکپارچه سازي آن قابل انجام است اما درجه کارایی و اثر بخشـی ایـن یکپارچـه    
،این کار و میزان دانشحجم مستندات و عملکرد بستگی به روش انجام،نه هااز نظر مواردي مانند هزیسازي
.آن داردمهارت تدوین کنندگانوتجربه

8مطالعه موردي

OHSAS 18001شرکت مورد بحث یکی از پاالیشگاههاي بزرگ کشور است که پیش از استقرار سیستم 
پـیش از اسـتقرار   . بـود 14001زیست محیطی ایزوو سیستم مدیریت 9002داراي سیستم مدیریت کیفیت ایزو 

این شـرکت داراي دو نظامنامـه مسـتقل و یـک کتابچـه طـرح ریـزي زیسـت         OHSAS 18001سیستم 
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نظامنامـه مشـترك   و یکپارچه سازي سه سیستم ، یـک  OHSAS 18001محیطی بود که پس از استقرار 
همچنین براي هر سیسـتم  و، تدوین تم هاطرح ریزي براي هر یک ازسیس، و یک کتابچهبراي هر سه سیستم

فهرست روشهاي اجرایی سیستم مـدیریت یکپارچـه و   . دیدمدیریتی یک خط مشی یکپارچه و مشترك تهیه گر
.مشاهده می گرددزیرمقایسه آنها با یکدیگر در جدول

و بهداشـت  محیطی و ایمنـی ، زیستکیفیت(یی سیستم مدیریت یکپارچه تعداد روشهاي اجراشاملزیرجدول 
.می باشدپاالیشگاه به تفکیک ) حرفه اي

پیش از یکپارچه 
سیستم2سازي 

پیش از یکپارچه 
سیستم3سازي 

مشترك در سه 
سیستم

مشترك در دو 
سیستم 

و 14000(
18000(

صرفاً زیست صرفاً کیفی
محیطی

صرفاً ایمنی و 
بهداشت حرفه اي

5360413547
در پاالیشـگاه مـذکور بـه    OHSAS 18001دیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي متدولوژي استقرار سیستم م

: شرح ذیل بود 
ارد ، شناسایی مستندات مـورد  شامل تعیین نقاط ضعف و قوت نسبت به استاند( ارزیابی اولیه سازمان ·

.)، الزامات قانونی و غیرهنیاز
.و بهداشت حرفه ايو مبانی ایمنی OHSAS 18001ارایه آموزش آشنایی با استاندارد ·
.تعیین اعضاي گروههاي کاري مرتبط·
.تشکیل جلسات کمیته رهبري·
.برگزاري دوره هاي آموزشی گروههاي کاري·
.، ارزیابی و کنترل ریسکارایه آموزش شناسایی خطر·
.)، گازنور، صدا، گرما و سرما(یابی اولیه عوامل زیان آورانجام اندازه گیري هاي مورد نیاز جهت ارز·
.تهیه مستندات مورد نیاز یا اصالح مدارك موجود·
.شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و تعیین تکلیف آنها در قالب یک کتابچه طرح ریزي·
.)به صورت یکپارچه ( تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي سازمان ·
.تهیه نظامنامه به صورت یکپارچه ·
.انجام فعالیتها مطابق مستندات·
.ام ممیزي هاي داخلی و شناسایی عدم انطباق هاانج·
.)و همزمان انتخاب موسسه گواهی دهنده توسط سازمان(تشکیل جلسه بازنگري مدیریت ·
.تعیین علل عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه·
.انجام پیش ممیزي·
.انجام اقدامات اصالحی الزم·
.حی مورد نیاز انجام ممیزي مشاور و اقدامات اصال·
)2(.صدور گواهینامهو ممیزي ·
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9، ایمنی و محیط زیست نظري بر سیستم هاي مدیریت بهداشت

، ورود قـوانین و تـأثیر   ررات تدوین شده ملی و بـین المللـی  ، قوانین و مقروزه به دلیل افزایش آگاهی عمومیام
محـیط زیسـت در اجـراي پـروژه هـاي      ، ایمنی وها در تجارت جهانی و موارد مشابه، رعایت اصول بهداشتآن

.مختلف اهمیتی فراوان یافته است 

، شامل خط مشی بهداشـت حرفـه اي و   14001الزامات استانداردهاي مدیریت ایمنی در تشابهی بسیار با ایزو 
روش دیگـر  . طرح ریــزي، اجرا و عملیــات، بررسی و اقدام اصالحی و بـازنگري مـدیریت مـی باشـد    ایمنی،
استانداردهاي مدیریت ایمنی استفاده از روش بهبود مسـتمر بکـار گرفتـه شـده در اسـتانداردهاي ایـزو       استقرار
)1. (می باشد 14000

سیسـتم  ختلف با ایجاد سازمانهاي م. از هم جدا نیستاکنون دیگر ثابت شده است ایمنی و محیط زیست
محـیط زیسـت کـل    ، ایمنـی و سیستم یکپارچه بهداشـت در .مسائل فوق می پردازند، به ارزیابی هاي یکپارچه

ـ . فتـه اسـت  در آن مورد آنالیز قرار گرخطرات موجوداز دیدگاه  ایمنی بررسی شده وفرآیند  ن بررسـی بـا   در ای
زیـان آور از  عوامل،در بخش بهداشت. راهکارهاي کنترلی پرداخته می شود، به ارائه تعیین ریسک هاي معادل

، مکانیسم هـاي  یز می شود و راههاي تماس با آنها، بیولوژیکی و روانشناسی آنال، فیزیکیجمله عوامل شیمیایی
در حیطه محیط زیسـت نیـز کلیـه اثـرات     . و دیگر موارد مشابه بررسی می شودعمل، زمان هاي مواجهه مجاز 

. شـود مـی  ، بررسیف بر روي عناصر زیست محیطیزیست محیطی حاصل از اجراي پروژه ها در مراحل مختل
، زیبـایی شناسـی و   منظور از عناصر زیست محیطی، عناصر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصـادي 

.موارد مشابه است 
:مهم ترین فواید ادغام سیستم هاي مدیریتی عبارتند از 

اختصاص صحیح و منطقی منابع -1
، جلـوگیري از  راي مدیریت سیستم هاي مختلفمان بجلوگیري از اختصاص دوباره یا چند باره منابع داخلی ساز

.هزینه هاي اضافی و دوباره کاري هاي اجتناب ناپذیر در مستقر کردن سیستم هاي جداگانه 
ایجاد تصویري بهتر از سازمان -2

یک سیستم مدیریتی ادغام شده که توسط گروه سومی مورد تأیید قرار گرفته است می تواند شـاخص مناسـبی   
تصویري که چنین سازمانی در جامعه ایجاد مـی کنـد مجموعـه    . ادن تعهد سازمان به جامعه باشددبراي نشان

بهداشـتی  ، ایمنی وائل دیگري نظیر موارد زیست محیطی، مسبه موازات فعالیت هاي تجاري خوداي است که
. را همزمان رعایت می کند

ود عملکرد سازمانبهب-3
انـد منجـر بـه    ، بهداشت و محیط زیست می تودر نظر گرفتن مسائل ایمنیفته با سیستم هاي مدیریت ادغام یا

، آلودگی هاي محیط زیست و موارد مشـابه شـود کـه در نهایـت بـه بهبـود       کاهش و یا حذف حوادث، بیماریها
. عملکرد سازمان می انجامد 

بهبود رضات مشتري -4

9 HSEMS
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و ایمنی شده کـه بـه نوبـه خـود بـه رضـایت       ادغام این سیستمها منجر به عملکرد بهتر کیفی، زیست محیطی 
تـه اي را بـراي پـروژه    بیشتر مشتریان منجر می شود؛ در صورتی کـه سـازمانی بتوانـد سیسـتمهاي ادغـام یاف     

.و هم براي عرضه کننده خواهد شد، هم براي مشتري ن امر باعث کاهش هزینه هاي پروژه، ایپیشنهاد کند
کاهش پیچیدگی و سردرگمی -5

، مستندات سیستم هاي مدیریتی، افزایش سهولت در اجرا، نگهداري و بهبود یـک سیسـتم واحـد   ش حجمکاه
. افزایش راحتی کارکنان از نظر ارجاع به روشهاي اجرایی واحد و ادغام یافته 

، با دشـواري هـا و موانـع متعـددي همـراه اسـت کـه        مختلف، ادغام سیستم هاي مدیریتید فوقبا وجود فوای
:نها عبارتند از تعدادي از آ

.دارنداجرااستانداردهاي مرتبط از نظر ثبت واعتباري کهمیزان-1
نیازمندیهاي ویژه مشتریان -2

یسـت  ، بهداشـت و محـیط ز  سمتی از نیازمندیهاي سیستم ایمنیدر بعضی از بخش هاي صنعتی ممکن است ق
ضوع می توانـد ادغـام را بـا دشـواري روبـرو      که این مو. ري یا قانون گذار تعیین شده باشد، توسط مشتسازمان

. سازد و یا ممکن است نیازمندیهاي مشتریان از بخشی به بخش دیگر متفاوت باشد 
تمایل شخصی -3

در درون سازمانها ممکن است تمایل خاصی از طرف متخصصین سیستم هـاي مختلـف بـراي حفـظ سیسـتم      
. باشد هاي جداگانه و مقاومت در برابر ادغام وجود داشته

اسـت  یکی از معمول ترین سیستم هاي مدیریتی ادغام یافته سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
مـی  ، پتروشـیمی هـا و صـنایع مـرتبط     هاي انرژي شامل پاالیشگاههاي نفت، گازکه خاستگاه آن بخش 

هـم  و ایمنی و محـیط زیسـت در  در این سیستم مدیریتی سعی می شود که دو سیستم مدیریت بهداشت ؛باشد
نی در مـورد  که در حال حاضـر هیچگونـه اسـتاندارد جهـا    از آنجا. ادغام شده و به صورت یکپارچه، کنترل شود

مختلف با توجه به سلیقه هـا،  ، بنابراین سازمانهاي سیستم یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست وجود ندارد
از قالب و ساختارهاي متفاوتی  براي سیستم هاي یکپارچه خود . …، نقاط قوت و محدودیتها، ماهیت عملیاتی

.استفاده می کنند 
توجـه بـه ماهیـت و    ، مـی توانـد بـا   یکپارچـه بدیهی است اجراي یک سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست

، ایمنـی و زیسـت محیطـی    ع مالی و انسانی در دسترس، نوع اسـتانداردهاي بهداشـتی  ، منابگستردگی سازمان
ناگفته پیداست که اجراي برنامه هاي ادغامی یک کار تیمی و . در طی مراحل مختلف عملی شوده مورد استفاد

گسـتره پـروژه   تعداد افراد یک تیم عملیاتی می تواند در ارتبـاط بـا   . متشکل از تخصصهاي مختلف عملی است
، ممکن است این عمـل بـه   صیش اعضاي اصلی تیم از یک حد مشخ، هر چند که در صورت افزامتفاوت باشد

)5-7(.نجامداآشفتگی عملیات بی

:نتیجه گیري
، امـا ایـن   دن فعالیت هاي سازمان وجود نـدارد امروزه هیچ شکی در نقش استانداردها در هدایت و هماهنگ کر

باعث پیچیـدگی و سـر در گمـی سـازمان، بـه هـدر       امر نیز به اثبات رسیده است که تعداد سیستم ها می تواند 
در همین راستا ادغام سیسـتم  . ن سیاستها و اهداف تعریف شده شود، ایجاد تضاد بیرفتن منابع، دوباره کاري ها

. سازمان امري ضروري به نظر می رسدهاي مختلف در 
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، به نظر می رسـد کـه ادغـام نیازمنـدیهاي سیسـتم ایمنـی و       راوان موجود بین این  سیستم هابا وجود تشابه ف
بوده و بـه راحتـی امکـان پـذیر     م مدیریت محیط زیست و سیستم هاي دیگر بدون پیچیدگی بهداشت با سیست

، مشـکلها و  هـا زیرا بایستی ابتدا براي هـر سـازمان فایـده   ؛ولی این امر در عمل به سادگی میسر نیست.باشد
تفاوتهـاي بـین   و ، در نظر داشتن وجوه اشتراك عالوه بر این. اي براي ادغام در نظر گرفته شودمسائل حاشیه

با این حال اگر نیازمندیهاي سیستم مدیریتی مـورد نظـر   . سیستم هاي مورد نظر، براي ادغام نیز ضروري است
به درستی در سازمان طرح ریزي و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگـاهی و تعهـد الزم را در ارتبـاط بـا     

ستم هاي مدیریتی به راحتی و بدون ایجاد اختالل در رونـد  ، ادغام سیندیهاي سیستم مربوطه داشته باشندنیازم
.جاري فعالیتهاي سازمان امکان پذیر خواهد بود 
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