KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP
CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001, ISO 14001 VÀ OHSAS 18001

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC



Khóa học này giúp học viên hiểu được khái niệm cơ bản



về Hệ thống quản lý tích hợp (IMS) và cung cấp một sự

và OHSAS 18001:2007 trong hệ thống các tiêu

phân tích xuyên suốt các yêu cầu của các Tiêu chuẩn,

chuẩn ISO

các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra



của cả ba tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Xem xét yêu cầu và điều khoản của các tiêu
chuẩn và mối tương quan: Phân tích chi tiết các

Khóa học tập trung vào việc tích hợp các tiêu chuẩn.

điều khoản. So sánh ISO 14001:2015, OHSAS

Mục đích không phải là dạy cho học viên những cái

18001:2007 với ISO 9001:2015. Những điểm

“phải làm” của tiêu chuẩn, mà là để hiểu các yêu cầu và

tương đồng và cách tích hợp

điều khoản của tiêu chuẩn được tích hợp như thế nào,



Phương pháp tiếp cận quá trình\

và làm thế nào để tích hợp các thủ tục với các quá trình



Xác định chính sách và mục tiêu

trong hệ thống của một tổ chức.



Kiểm soát quá trình tích hợp



Kiểm soát cải tiến liên tục



Các bài tập, thảo luận nhóm



Tổng kết. Bài thi

Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh giá
trưởng nhiều kinh nghiệm được tổ chức Exemplar
Global (trước đây là RABQSA) sát hạch và công nhận
năng lực.





và OHSAS 18001:2007.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO


Giới thiệu về hệ thống quản lý và các quá trình
tiếp cận. Lý do tích hợp các hệ thống.

một hệ thống quản lý tích hợp, đáp ứng được yêu cầu



Khái quát về ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ISC Việt
Nam đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng những dịch
vụ chuyên nghiệp và chất lượng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 Đại diện lãnh đạo về Chất lượng, Môi trường, An toàn
và sức khỏe cũng như nhân viên liên quan đến quá trình
áp dụng tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001
với ISO 14001 và OHSAS 18001
 Các chuyên gia muốn tìm phương pháp hiệu quả để tích
hợp các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng, môi
trường và an toàn sức khỏe

Phương pháp thực hành tạo cho các học
viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham dự
đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự
hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.
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