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  پیشگفتارپیشگفتار
ISO    سازمان جهانی استاندارد( مرجع جهانی متشکل از موسسات ملی استاندارد کشوورهای مختلوف(

طریق کمیته فنی آن صورت  ( می باشد. تهیه استانداردهای جهانی معموال از ISO)سازمان های عضو 

می پذیرد. هریک از سازمان های عضو بنابر عالقه به موضوعی که گروه فنی برای آن تشوکیل شوده   

حق مشارکت در آن گروه را دارد. سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی نیز در همکواری بوا   

اره اسوتانداردهای الکتروتکنیکوی   دربو  ISOسازمان جهانی استاندارد در این فعالیت مشوارکت دارنود.   

 ( دارد.  IECهمکاری نزدیکی با کمسیون جهانی الکتروتکنیک )

رویه های مورد استفاده برای تدوین این سند و آنهایی که برای حفظ آن در آینده استفاده شده اند 

د تشریح شده اند. به خصوص به ضوابط مختلف موردنیاز بورای تاییو   1بخش  ISO/IECدر مقررات 

د ویراسوتاری مقوررات   اعانواع مختلف اسناد ایزو باید دقت کرد. پیش نویس این سند در تطابق با قو

ISO/IEC  ر.ک  2بخش( تهیه شده استwww.iso.org/directives.) 

مسوئولیت   ISOباشود .  توجه کنید ممکن است برخی بخشهای  این سند تحت حق امتیواز ثبوت شوده    

شناسایی این بخشها را به صورت کلی و جزئی نمی پذیرد . جزئیات حقوق امتیاز شناسایی شده در طی 

اظهار حقوق ثبت شده دریافتی موجود است )ر.ک  ISOتدوین این سند در مقدمه و /یا در فهرست 

www.iso.org/patents.) 

هرگونه نام تجاری مورد استفاده در این سند برای اطالع رسانی جهت استفاده کاربران است نه تایید  

 آنها.

اق و همچنین اطالعاتی راجع به بمرتبط با ارزیابی انط ISOبرای شرح معنی اصطالحات و عبارات خاص 

 مایید:( به آدرس ذیل مراجعه نTBTدر موانع فنی تجارت ) WTOاز اصول  ISOتبعیت 
www.iso.org/iso/foreword.html 

، مدیریت محیط زیسوتی ، کمیتوه فرعوی سیسوتم      ISO /TC 207کمیته مسئول این سند ، کمیته فنی 

 های مدیریت زیست محیطی ، می باشد. 

( را باطل ISO 14001:2004) ه ویرایش دوماین ویرایش سوم استاندارد که از نظر فنی بازنگری شد

را نیز در برموی   ISO 14001:2004/cor.1:2009کرده و جایگزینش می شود .همچنین اصالحیه فنی 

 گیرد.

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/iso/foreword.html


 مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران

 

WWW.SYSTEMKARAN.ORG 6 
 

 

  مقدمه مقدمه 

 پیش زمینه  -1-0

دستیابی به تعادل میان محیط زیست ، جامعه و اقتصاد برای برآوردن نیازهای امروزی بدون به خطر 

نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان ضروری است. توسعه پایدار به عنوان یک  انداختن توانایی

 هدف با تعادل سه رکن پایداری به دست می آید. 

با افزایش قوانین سخت ، فشار بر محیط زیست به دلیل آالیندگی ، استفاده ناکارا از منابع ، مودیریت  

ستم هوا و از دسوت رفوتن تنووع زیسوت محیطوی       نامناسب ضایعات ، تغییر آب و هوا ، تخریب اکوسی

 انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار ، شفاف سازی و پاسخ گویی  افزایش پیدا کرده اند. 

این امر سازمانها را برآن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایودار بوا پیواده سوازی سیسوتم هوای       

 ست محیطی داشته باشد. مدیریت زیست محیطی رویکردی سیستماتیک به مدیریت زی

 

 هدف از یک سیستم مدیریت زیست محیطی -2-0

هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک چارچوب به سوازمان ، بورای حافظوت از محویط زیسوت و      

اقتصادی است . این استاندارد  –واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی 

کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری کوه بورای سیسوتم مودیریت      ، الزاماتی را مشخص می

زیست محیطی اش تعیین می کند دست یابد . یک رویکرد سیستماتیک به مودیریت زیسوت محیطوی    

می تواند اطالعاتی را برای ایجاد موفقیت طوالنی مدت در اختیار مدیریت ارشود قورار بدهود توا بوا      

 ایدار کمک کند: کمک موارد زیر به توسعه پ

 حفاظت از محیط زیست با پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی -

 کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی بر سازمان  -

 کمک به سازمان در برآوردن تعهدات به تطابق -

 ارتقای عملکرد زیست محیطی -

ین تکلیوف محصووالت و خودمات بوا     کنترل یا تاثیر بر روش طراحی ، تولید ، توزیع ، مصرف و تعی -

کمک دیدگاه چرخه حیات که می تواند از انتقال پیامدهای زیست محیطی به جایی دیگور در طوی   

 چرخه حیات خود داری کند.

دستیابی به مزایای مالی و عملیاتی که از پیاده سازی گزینه های دیگر دوستدار محیط زیسوت   -

 ر تقویت می کند.حاصل می گردد و موقعیت سازمان را در بازا



 مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران

 

WWW.SYSTEMKARAN.ORG 7 
 

 اطالع رسانی اطالعات زیست محیطی به طرفهای ذینفع مرتبط  -

این استاندارد بین المللی مانند دیگر استانداردهای بوین المللوی قصود افوزایش یوا تغییور الزاموات        

 قانونی سازمان را ندارد.

 

 عوامل موفقیت -3-0

سازمان بسوتگی دارد کوه   موفقیت سیستم مدیریت زیست محیطی به تعهد در تمام سطوح و وظایف 

توسط مدیریت ارشد هدایت می شود. سازمان ها می توانند از فرصت ها برای پیشگیری یوا کواهش   

پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و ارتقای پیامدهای زیست محیطی مطلوب به خصوص در رابطوه  

 با آنها که مضامین استراتژیک و رقابتی دارند استفاده کنند. 

یکپارچه سازی مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسب و کوار سوازمان ، جهوت     مدیریت ارشد با

گیری و تصمیم گیری استراتژیک ، همراستایی آنها با دیگر اولویت های کسب و کار و قوانون گوذاران   

)زیست محیطی و دخیل کردن حکمرانی زیست محیطی در سیستم کلی مدیریتش می تواند به طوور  

رصت هایش بپردازد. از اظهار پیاده سازی این استاندارد بین المللی موی تووان   موثر به ریسک ها و ف

برای کسب اطمینان در طرف های ذی نفع استفاده کرد که یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر 

 در جریان است.

سوت.  البته بکارگیری این استاندارد بین المللی به نوبه خود تضمین کننده نتایج زیست محیطی بهینه نی

بکارگیری این استاندارد بین المللی ممکن است از سازمانی به سازمان دیگر به دلیل ماهیوت سوازمان   

متفاوت باشد. دو سازمان که فعالیتهای مشابه انجام می دهند اما تعهدات به تطابق آنها ، تعهد به خوط  

تفواوت  مشی زیست محیطی ، فن آوری های زیست محیطی و اهوداف عملکوردی زیسوت محیطوی م    

 دارند ممکن است هردو با الزامات این استاندارد بین المللی انطباق داشته باشد.

سطح جزئیات و پیچیدگی سیستم مدیریت بر حسب فضای سازمان ، دامنوه کواربرد سیسوتم زیسوت     

محیطی اش ، تعهدات به تطایق ، و ماهیت فعالیتها ، محصووالت و خودماتش و نیوز پیامودهای زیسوت      

مل جنبه های زیست محیطی و پیامدهای زیست محیطی توام با آن ممکن است متغیر محیطی اش شا

 باشد.

 اقدام  –بررسی  –اجرا  –مدل طرح ریزی  -4-0

 –بررسوی   –اجورا   –مبنای رویکرد زیربنایی یک سیستم مدیریت زیست محیطی مفهوم طرح ریوزی  

ن را برای دستیابی به بهبود یک فرایند تکرار پذیر مورد استفاده سازما PDCA( مدل PDCAاقدام )

مداوم ارائه می دهد . آن را می توان به یک سیستم مدیریت زیست محیطی و هرکدام از عناصر آن 

 اعمال کرد . مدل را میتوان به طور خالصه به شرح زیر توصیف کرد. 
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  ط طرح ریزی : ایجاد اهداف زیست محیطی و فرایندهای الزم برای ارائه نتایج در تطابق با خو

 مشی زیست محیطی سازمان 

 .اجرا : پیاده سازی آنچه طرح ریزی شده است 

      ، بررسی : پایش و اندازه گیری فرایندها در برابر خط مشی زیسوت محیطوی شوامل تعهودات

 اهداف زیست محیطی و ضوابط عملیاتی و گزارش نتایج

 اقدام : انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد 

 PDCAارچوب معرفی شده در این استاندارد را می توان با مدل نشان می دهد چگونه چ 1شکل 

یکپارچه کرد که به نوبه خود به کاربران جدید و فعلی کمک می کند اهمیت رویکرد سیسوتمی را  

 درک کنند. 

 

 محتویات این استاندارد بین المللی -5-0

انطبواق دارد. ایون   بورای اسوتانداردهای سیسوتم مودیریت      ISOاین استاندارد بین المللی با الزاموات  

الزامات دارای یک متن با ساختار سطح باال و متن اصلی یکسان و اصطالحات مشترک و تعواریف اصولی   

را  ISOمی باشد که برای بهره مندی کاربرانی طراحی شده که چندین اسوتا دارد سیسوتم مودیریتی    

 پیاده سازی می کنند.

سیستم های مدیریتی مانند اسوتانداردهای مربووط    این استاندارد بین المللی الزامات مربوط به دیگر

به کیفیت ، بهداشت و ایمنی شغلی ، انرژی یا مدیریت مالی در برنمی گیرد . البته این اسوتانداردهای  

بین المللی سازمان را قادر می سازد از رویکردی مشترک و تفکری ریسک محور برای یکپارچه سازی 

 ت سیستم های مدیریت دیگر استفاده کند. سیستم مدیریت محیط زیست با الزاما

این استاندارد بین المللی در برگیرنده الزامات مورد استفاده برای ارزیابی انطباق می باشد. سازمانی 

که می خواهد انطباق با این استاندارد بین المللی را نشان دهد می تواند انطباق را با کارهای زیر نشان 

 دهد: 

 و خود اظهاری یاانجام یک خود تعیینی  -

در پی تایید انطباق بوودن از جانوب طورف هوایی کوه در سوازمان دارای نفعوی هسوتند ماننود           -

 مشتریان یا 

 یا  در پی تایید خوداظهاری بودن از جانب طرف خارجی نسبت به سازمان -

در پی صدور گواهی نامه / ثبت گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیست بودن از جانب یک  -

 رجیسازمان خا
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ضمیمه الف توضیحات اضافی برای جلوگیری از تفسیر غلط الزامات بین المللوی ارائوه موی دهود .     

ضمیمه ب نشان دهنده تطابق کلی میان ویرایش قبلی این استاندارد بین المللی و ویورایش فعلوی   

آموده    ISO14004آن می باشد. راهنمای پیاده سازی سیستم های مودیریت محویط زیسوت در    

  است.

 ر این استاندارد بین المللی افعالی به شکل زیر استفاده می شوند: د

 Shall .باید( به یک الزام داللت دارد( 

 Should بایست( به یک توصیه داللت دارد( 

  May مجاز است ( به یک مجوز داللت دارد( 

 Can می تواند( به یک احتمال یا توانایی داللت دارد( 

 noteد آوری آمده کمک به درک یا استفاده از این سند می باشد. هدف از اطالعاتی که به صورت یا

to entry  اطالعات اضافی برای تکمیل داده های واژگان شناسی ارائه می دهد  3مورد استفاده در بند

به  3است شامل مفادی در رابطه با استفاده از یک اصطالح باشد. اصطالحات و تعاریف در بند وممکن 

 شده اند و شاخص  الفبایی دارند که در انتهای این سند آمده است.  صورت مفهومی مرتب

 

  الزامات به همراه راهنما برای استفاده الزامات به همراه راهنما برای استفاده   ––سیستم های مدیریت زیست محیطی سیستم های مدیریت زیست محیطی 

  . دامنه کاربرد . دامنه کاربرد 11
این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کنود کوه یوک    

رای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هودف ایون اسوت کوه     سازمان می تواند از آن ب

سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند کوه بوه دنبوال مودیریت مسوئولیتهای زیسوت       

 محیطی شان به صورت سیستماتیک هستند که به ارکان زیست محیطی توسعه پایدار کمک می کند. 

به سازمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیسوت  این استاندارد بین المللی 

محیطی دست یابد که فراهم کننده ارزش برای محیط زیست ، سازمان و طورف هوای ذی نفوع موی     

باشد. نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی ، سازگار با خط مشی زیست محیطی سوازمان  

 شامل موارد زیر می باشند: 

 ملکرد زیست محیطی ارتقای ع -

 انجام تعهدات به تطابق  -

 دستیابی به اهداف زیست محیطی  -

این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرفنظر از اندازه ، نوع و ماهیت قابل کاربرد اسوت و  

به جنبه های زیست محیطی ، فعالیتها، محصوالت و خدمات سازمان اعمال می گوردد کوه سوازمان    
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ی تواند با در نظر گرفتن چرخه حیات بر آنها کنتورل یوا نفووذ داشوته باشود. ایون       تعیین می کند م

 استاندارد بین المللی ضوابط عملکردی زیست محیطی خاص را بیان نمی کند. 

این استاندارد بین المللی را می توان به صورت کلی یا بخشی بورای بهبوود سیسوتماتیک مودیریت     

ای انطباق با این استانداردبین المللی قابل قبول نیست مگور توا   زیست محیطی به کار برد. البته ادع

زمانی که تمام الزامات آن در سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان به کار گرفته شوده انود و   

 بدون استثنایی برآورده شده اند. 

 

 . مراجع الزامی  2

 مراجع الزامی وجود ندارند

 

 . واژگان و تعاریف  3

 ، واژگان و تعاریف زیر به کار برده می شوند:  برای مقاصد این مدرک

 

 واژگان مرتبط با سازمان و رهبری  -1-3

 سیستم مدیریت   -1-1-3

( برای ایجاد خط مشی ها و اهداف  3-1-4مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط و متعامل سازمان )

 ( برای رسیدن به آن اهداف  3-3-5( و فرایندها )  5-2-3)

ک سیستم مدیریت می تواند به یک موضوع یا چند موضوع بپردازد ) مانند مدیریت : ی1یادآوری 

 کیفیت ، ایمنی و بهداشت شغلی ، انرژی ، مدیریت مالی ( 

: عناصر سیستم شامل ساختار ، وظایف و مسئولیتها، برنامه ریزی و عملیوات و عملیوات ،   2یادآوری 

 ارزیابی عملکرد و بهبود می باشند. 

: دامنه کاربرد سیستم مدیریت ممکن است شوامل کول سوازمان ، وظوایف مشوخص و      3یادآوری 

تعیین شده ای از سازمان ، بخش های مشخص و تعیین شده ای از سازمان ، یک یا چنود وظیفوه از   

 میان گروهی از سازمان ها باشند. 
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 سیستم مدیریت زیست محیطی  -2-1-3

(  3-2-2اده بر مدیریت جنبه های زیست محیطی )( مورد استف 3-1-1بخشی از سیستم مدیریت )

 (  3-2-11( و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها ) 3-2-9، انجام تعهدات به تطابق )

 

 خط مشی زیست محیطی  -3-1-3

( کوه بوه طوور     3-4-11( مرتبط با عملکرد زیسوت محیطوی )   3-1-4نیات و جهت گیری سازمان )

 یان می گردد. ( ب 3-1-5رسمی توسط مدیریت ارشد )

 

 سازمان  -4-1-3

فرد یا گروهی از افراد که وظایف خود را به همراه مسئولیت ها، اختیارات و روابط برای دسوتیابی  

 ( دارد. 3-2-5به اهدافش )

 corporation( ، شرکت ) company: مفهوم سازمان شامل یک تاجر شخصی، شرکت )1یادآوری 

شرکت تضامنی ، خیریه یا موسسه یا بخشی یا ترکیبی از آنها موی  ( ، موسسه ، بنگاه ، مقام مسئول ، 

 گویند اعم از ثبت شده یا نشده ، دولتی یا خصوصی . 

 

 مدیریت ارشد   -5-1-3

 ( را در باالترین سطح هدایت و کنترل می کنند.  3-1-4فرد یا گروهی از افراد که سازمان )

 تامین منابع در سازمان را دارد مدیریت ارشد قدرت تفویض اختیار و : 1یادآوری 

( تنها بخشی از سازمان را پوشش می دهد  3-1-1: اگر دامنه کاربرد سیستم مدیریت ) 2یادآوری 

 پس مدیریت ارشد به تنهایی اطالق می گردد که بخش از سازمان را هدایت و کنترل می کنند. 

 

 طرف ذی نفع   -6-1-3

بر یک تصمیم یا فعالیت اثر بگذارد یا از آن متواثر شوود یوا     ( که می تواند 3-1-4فرد یا سازمانی )

 استنباط می کند که از آن تاثیر گرفته است. 

مثال مشتریان ، جوامع ، تامین کنندگان ، قانون گذاران ، سازمان های غیر دولتی ، سرمایه گوذاران  

 و کارکنان 
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بدین معناست که استنباط بورای  "تتحت تاثیر قرار گرفته اس استنباط شخصی به اینکه": یادآوری 

 سازمان آشکار شده است. 

 

 واژگان مرتبط با طرح ریزی   -2-3

 محیط زیست  -1-2-3

( در آن کار می کند شوامل هووا، آب ، زموین ، منوابع طبیعوی،      3-1-4محیط پیرامون که سازمان ) 

 گیاهان ، جانوران، انسانها و روابط میان آنها 

ممکن است از داخل سازمان بوه سیسوتم محلوی ، منطقوه ای و جهوانی       : محیط پیرامون1یادآوری 

 گسترش یابد. 

: محیط پیرامون را می توان از نظر تنوع زیسوتی ، اکوسیسوتم هوا، آب و هووا یوا دیگور       2یادآوری 

 خصوصیات تشریح کرد. 

 

 جنبه زیست محیطی   -2-2-3

(  3-2-1ماتش که با محیط زیست )( یا محصوالت یا خد 3-1-4بخشی از فعالیت های یک سازمان )

 تعامل دارد یا می تواند داشته باشد. 

(  3-2-4: یک جنبه زیست محیطی می تواند باعث یک یا چنود پیامود زیسوت محیطوی )    1یادآوری 

شود. جنبه زیست محیطی بارز آن جنبه ای است که یک یا چند پیامد زیست محیطی بوارز دارد بوا   

 می تواند داشته باشد. 

: جنبه های زیست محیطی بارز با استفاده از یک یا چند معیار توسط سازمان تعیین موی  2وری یادآ

 شوند. 

 

 شرایط زیست محیطی  -3-2-3

 ( به نحوی که در یک نقطه از زمان تعیین شده است.  3-2-1وضعیت یا خصوصیات محیط زیست )

 

 پیامد زیست محیطی   -4-2-3

از مفید یا مضر، کلی یا جزیی که از یک جنبه زیست محیطوی   ( اعم 3-2-1تغییر در محیط زیست )

 ( حاصل شود  3-1-4( سازمان ) 2-2-3)
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 هدف    -5-2-3

 نتیجه ای که باید حاصل شود 

 : هدف ممکن است استراتژیک ، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. 1یادآوری 

مالی ، بهداشتی و : هدف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شود ) مانند اهداف 2یادآوری 

ح مختلف به کار گرفته شود ) مانند اسوتراتژیک ،  وایمنی و زیست محیطی ( و ممکن است در سط

  ((3-3-5صولی ، خدمات و فرایندی )سازمانی ، پروژه ای ، مح

: هدف ممکن است به طرق مختلف بیان شود مثال به عنووان یوک نتیجوه موورد نظور ،      3یادآوری 

( یا با استفاده از لغاتی بوا معوانی مشوابه )     3-2-6، اهداف زیست محیطی ) مقصود، ضوابط عملیاتی

 مثال هدف ، هدف کالن یا هدف خرد( 

 

 هدف زیست محیطی   -6-2-3

-1-3( و همراستا با خط مشی زیست محیطی )3-1-4( تعیین شده توسط سازمان ) 3-2-5هدف )

 ( است.  3

 

 پیشگیری از آلودگی   -7-2-3

( ، تجارب ، تکنیوک هوا ، موواد، محصووالت ، خودمات یوا انورژی یورای          3-3-5رایندها )استفاده از ف

جلوگیری ، کاهش یا کنترل )به طور مجزا یا در ترکیب با هم ( ایجواد، تصواعد یوا انتشوار هرگونوه      

 ( نامطلوب جلوگیری کند.  3-2-4آالینده یا پسماند به نحوی که از پیامدهای زیست محیطی )

یشگری از آلودگی ممکن است شامل کاهش یا حذف منبع ، تغییر در فرایند ، محصول : پ1یادآوری 

یا خدمت ، استفاده کارآمد از منابع ، جایگزینی مواد و انرژی ، استفاده مجدد ، بازیوابی ، بازیافوت ،   

 احیاء یا تصفیه باشد. 

 

 الزام   -8-2-3

  امی است.الز یا "نیاز یا انتظاری که بیان شده ، عموما متداول

به معنی آن است که داللت ضمنی بر نیاز یا انتظار موورد بحوث بورای    : عموما متداول 1یادآوری 

 ( مرسوم و متداول است.  3-1-6و طرف های ذی نفع )(  3-1-4سازمان )



 مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران

 

WWW.SYSTEMKARAN.ORG 11 
 

: یک الزام مشخص شده الزامی است که بیان شده است مثال در قالب اطالعات مستند ) 2یادآوری 

2-3-3  ) 

: الزاماتی غیر از الزامات قانونی زمانی که سازمان تصمیم می گیرداز آنهوا تبعیوت کنود    3وری یادآ

 الزامی به حساب می آیند. 

 

 تعهدات به تطابق ) اصطالح ترجیح داده شده (    -9-2-3

 الزام های قانونی و سایر الزامات ) اصطالح پذیرفته شده ( 

( اجبار به تبعیت از آن ها دارد و سوایر الزامواتی    3-1-4 ( که سازمان ) 3-2-8الزام های قانونی ) 

 که سازمان اجبار یا اختیار به تطابق با آنها دارد. 

  .( مرتبط می شوند 3-1-2: تعهدات به تطابق به سیستم مدیریت زیست محیطی )1یادآوری 

ات کواربردی یوا   : تعهدات به تطابق ممکن است از الزامات اجباری مانند قوانین و مقورر 2یادآوری 

تعهدات اختیاری مانند استانداردهای سازمانی و صنعتی ، روابط پیمانکاری ، آئین نامه ها یا موافقت 

 نامه هایی با گروه های جوامع یا سازمان های غیر دولتی ناشی شود

 

 ریسک   -10-2-3

 اثر عدم قطعیت 

 مثبت یا منفی  –باشد  : اثر یک انحراف از آن چیزی است که مورد انتظار می1یادآوری 

: عدم قطعیت وضعیتی ولو جزیی از نبود اطال عات ، درک یا دانش نسبت به یک رخداد ، 2یادآوری 

 عواقب یا احتمال آن می باشد. 

 3ISO-5-1-3نحووی کوه در بنود   بالقوه ) به  "رخدادهای ": ریسک را معموال در ارتباط با 3یادآوری 

guide 73:2009 3-6-1-3اقب ) بوه نحووی کوه در بنود     تعریف شده ( و عو  ،ISO guide 73:2009 

 تعریف شده ( یا ترکیبی ازاینها بیان می شود. 

: ریسک اغلب برحسب ترکیب عواقب یک رخداد ) شامل تغییراتوی در شورایط ( و احتموال    4یادآوری 

 تعریف شده ( بیان می گردد.  ISO3.6.1.1 Guide 73:2009وقوع آن ) به نحوی که در

 

 ریسکها و فرصتها   -11-2-3

 اثرات بالقوه نامطلوب ) تهدیدها ( و اثرات بالقوه مفید ) فرصت ها ( 
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 واژگان مرتیط با پشتیبانی و عملیات   -3-3

 صالحیت   -1-3-3

 توانایی بکارگیری دانش و مهارت برای دستیابی به نتایج مورد نظر 

 

 اطاعات مستند   -2-3-3

( کنترل و نگوه داری شوود و رسوانه ای کوه اطالعوات را در       3-1-4اطالعاتی که باید توسط سازمان ) 

 برمی گیرد

 : اطالعات مستند ممکن است در هر قالب و رسانه ای و از هر منبعی باشند 1یادآوری 

 : اطالعات مستند ممکن است به موارد زیر اشاره کند: 2یادآوری 

 (  3-3-5( شامل فرآیندهای مرتبط ) 3-1-2یطی )سیستم مدیریت زیست مح 0

 اطال عات ایجاد شده برای عملیات سازمان ) ممکن است از آن به مستند سازی یاد شود(  0

   اطاعات ایجاد شده برای عملیات سازمان ) ممکن است از آن به مستند سازی یادشود(   0

  ابق یاد شود(شواهد نتایج به دست آمده ) ممکن است از آنها به سو 0

 

 چرخه حیات   -3-3-3

مراحل پی در پی و به هم مرتبط سیستم محصول ) یا خدمت ( از تهیه مواد اولیوه یوا تولیود از منوابع     

 طبیعی تا دفع نهایی 

: مراحل چرخه حیات شامل تهیه مواد اولیه ، طراحی ، تولید ، حمل و نقل / تحول ، استفاده ، 1یادآوری 

 ر و تعیین تکلیف نهایی می باشد تصفیه در پایان عم

کلمات ) یا خدمت ( بوه تعریوف اضوافه شوده و یوا       -اصالح شده ISO 14044:2006از  3.1]منبع : بند 

 نیز اضافه شده است [  1یادآوری 

 

 برون سپاری ) فعل (  -4-3-3

یک سوازمان   ( 3-3-5( خارجی بخشی از یک وظیفه یا فرایند)  3-1-4انجام ترتیباتی که یک سازمان ) 

 را انجام می دهد. 

( است با این وجود وظیفوه   3-1-1: یک سازمان خارجی بیرون از دامنه سیستم مدیریت ) 1یادآوری 

 یا فرایند برون سپاری شده درون دامنه کاربرد می باشد. 



 مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران

 

WWW.SYSTEMKARAN.ORG 16 
 

 فرایند  -5-3-3

 بدیل می کنند. مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط و متعادل که ورودی ها را به خروجی ها ت

 .: یک فرایند ممکن است مستند شود یا نشود 1یادآوری 

 

 اصطالحات مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبود  -4-3

 ممیزی  -1-4-3

( سیستماتیک ، مستقل و مستند برای کسب شواهد ممیزی و ارزیابی عینی آن بورای   3-3-5فرایند ) 

 تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی 

( یا یک طرف برون سازمانی از طرف سازمان  3-1-4: ممیزی داخلی توسط خود سازمان )1دآوری یا

 انجام می شود. 

 : ممیزی می تواند به صورت ممیزی ترکیبی ) ترکیب دو یا چند رشته ( باشد 2یادآوری 

د یوا عودم   : استقالل را می توان با جدا بودن مسئولیت نسبت به فعالیتی که ممیزی می شو3یادآوری 

 وجود طرفداری یا منفعت نشان داد. 

: شواهد ممیزی شامل سوابق بیانیوه حقوایق یوا دیگور اطالعوات مرتبطبوا معیارهوای        4یادآوری 

ممیزی است و قابل تصدیق می باشند ، و معیارهای ممیزی مجموعه خط مشی ها، رویه هوا یوا   

که شواهد ممیزی بوا آنهوا مقایسوه    ( مورد استفاده به عنوان مرجع می باشند  3-2-8الزامات ) 

 تعریف شده اند.  ISO19011:2011از  3-2و  3-3می شوند همانطور که به ترتیب در بند 

 

 انطباق  -2-4-3

 (  3-2-8برآوردن یک الزام ) 

 

 عدم انطباق  -3-4-3

 (3-2-8)برآورده نشدن یک الزام 

للی و دیگر الزامات سیسوتم مودیریت   : عدم انطباق به الزامات این استاندارد بین الم1یادآوری 

 ( برای خود ایجاد می کند مربوط می شود.  3-1-4( که سازمان )  3-1-2زیست محیطی ) 
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 اقدام اصالحی   -4-4-3

 ( و پیشگیری از وقوع مجدد 3-4-3اقدام برای حذف علت عدم انطباق )

 اشته باشد. : ممکن است برای یک عدم انطباق بیش از یک دلیل وجود د1یادآوری 

 

 بهبود مداوم   -5-4-3

 (  3-4-10فعالیت تکرار شونده برای ارتقای عملکرد )

برای ارتقای  (3-1-2: ارتقای عملکرد به استفاده از سیستم مدیریت زیست محیطی ) 1یادآوری 

( سوازمان    3-1-3( همراستای با خط مشی زیست محیطی )  3-4-11عملکرد زیست محیطی ) 

 بط می شود. ( مرت4-1-3) 

 .: نیاز نیست فعالیت در تمام زمینه ها به طور همزمان یا بدون وقفه رخ دهد 2یادآوری 

 

 اثربخشی  -6-4-3

 میزان تحقق فعالیتهای طرح ریزی شده و دستیابی به نتایج طرح ریزی شده 

 

  شاخص نمایش قابل اندازه گیری از شرایط یا وضعیت عملیات ، مدیریت یا شرایط  -7-4-3

 [  3-15بند  ISO 14031:2013]منبع : 

 

 یایش   -8-4-3

 ( یا یک فعالیت  3-3-5تعیین وضعیت یک سیستم ، فرایند )

: برای تعیین وضعیت ممکن است به بررسی ، نظارت یا مشاهده انتقادی نیواز داشوته   1یادآوری 

 باشیم. 

 

 اندازه گیری   -9-4-3

 دار ( برای اندازه گیری یک مق 3-35فرایندی )

 

 عملکرد   -10-4-3

 نتایج قابل اندازه گیری 
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 : عملکرد می تواند به یافته های کمی و کیفی مرتبط شود. 1یادآوری 

( محصووالت ) شوامل    3-3-5: عملکرد ممکن است به فعالیتهای مدیریتی ، فرایندها )2یادآوری 

 ( مرتبط شود.  3-1-4خدمات ( ، سیستم ها یا سازمان ها )

 

 عملکرد زیست محیطی   -11-4-3

 (  3-2-2( مرتبط با مدیریت جنبه های زیست محیطی ) 3-4-10عملکرد )

( نتایج ممکن است در برابر خط مشی  3.1.2: برای سیستم مدیریت زیست محیطی )1یادآوری 

( یا دیگر معیارها  3-2-6( ، اهداف زیست محیطی )  3-1-4( سازمان )  3-1-2زیست محیطی )

 ز شاخص ها اندازه گیری شوند. با استفاده ا

 

 فضای سازمان   -4

 درک سازمان و فضای آن   -1-4

سازمان باید موضوعات داخلی و خارجی مرتبط با مقصود خود و موضوعاتی را کوه بور توانوایی    

دستیابی خود به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی تاثیر گذار موی باشوند تعیوین    

مل شرایط زیست محیطی تحت ناثیر سازمان یا با توانایی تاثیر گوذاری  نماید. این موضوعات شا

 برآن می باشد. 

 

 درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع   -2-4

 سازمان باید تعیین نماید: 

 الف . طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی 

 (  طرف های ذی نفع ) به عنوان مثال الزامات طرف های ذی نفع

 ج. کدام یک از این نیازها و انتظارات تبدیل به تعهدات به تطابق می گردند. 

 

 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی   -3-4

سازمان می بایست مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی را بورای برقوراری   

 دامنه کاربرد خود تعیین نماید. 
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 کاربرد سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد: در زمان تعیین دامنه 

 4-1الف موضوعات داخلی و خارجی اشاره شده در بند 

  4-2ب. تعهدات به تطابق اشاره شده در بند 

 ج . واحد)ها ( ، وظایف و مرزهای فیزیکی خود

 د. فعالیت ها ، محصوالت و خدمات خود 

 ثیر گذاری ه. اختیار و توانایی خود در اعمال کنترل و تا

زمانی که دامنه کاربرد تعیین گردید تمام فعالیوت هوا ، محصووالت و خودمات سوازمان در آن      

 دامنه کاربرد باید در سیستم مدیریت زیست محیطی گنجانده شوند. 

 دامنه کاربرد باید به عنوان اطالعات مستند نگه داری شده و در دسترس ذی نفعان باشد. 

 

 محیطی سیستم مدیریت زیست  -4-4

سازمان باید جهت دستیابی به نتایج مورد نظر شامل ارتقاء عملکرد زیست محیطوی خوود یوک    

ق با الزامات مورد نیاز و تعامالت آن ها مطاب سیستم مدیریت زیست محیطی شامل فرایندهای

این استاندارد بین المللی ، ایجاد کرده ، پیاده سازی و نگه داری کند و بوه طوور موداوم بهبوود     

 بخشد. ب

را در هنگوام ایجواد و نگوه داری سیسوتم      4-2و  4-1سازمان باید دانش به دست آمده در بند 

 مدیریت زیست محیطی خود در نظر بگیرد. 

 

 رهبری  -5

 رهبری و تعهد  -1-5

مدیریت ارشد باید در رابطه با سیستم مدیریت زیست محیطی از طریق موارد زیر رهبوری و  

 تعهد را نشان دهد: 

 پاسخگویی در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی  الف

ب. حصول اطمینان از تعیین خط مشی زیست محیطی و اهداف زیست محیطی و تطابق آنهوا بوا   

 جهت گیری استراتزیک و فضای سازمان 
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ج . حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسوب و  

 کار سازمان 

د. حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت زیسوت محیطوی در دسوترس موی     

 باشند. 

 ه . اطالع رسانی پیرامون اهمیت مدیریت اثربخشی زیست محیطی 

 و . حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت زیست محیطی به نتایج مورد نظر 

 اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی  ز . هدایت و حمایت از افراد جهت مشارکت درجهت

 ح. ترویج بهبود مداوم 

ط . حمایت از سایر نقش های مدیریت درجهت نشان دادن رهبری خود در محدوده مسئولیت 

 خود 

در این استاندارد بین المللی را می توان در سطح گسترده به "کسب و کار  "یادآوری   اشاره به

برای ماهیت وجودی سازمان ، فعالیت های اصلی به شمارمی معنی فعالیت هایی تفسیر کرد که 

 روند.  

 

 خط مشی زیست محیطی   -2-5

مدیریت ارشد باید یک خط مشی زیست محیطی در حیطه دامنه کاربرد تعریف شوده سیسوتم   

 مدیریت زیست محیطی خود ایجاد ، بکارگیری و نگه داری نماید که : 

ی سازمان شامل ماهیت اندازه و پیامدهای زیست محیطی الف ( متناسب با ماهیت وجودی و فضا

 فعالیت ها ، محصوالت و خدماتش می باشد. 

 ب( چارچوبی برای تعیین اهداف زیست محیطی فراهم نماید. 

ج( شامل تعهد برای حفاظت از محیط زیست شامل پیشوگیری از آلوودگی و سوایر تعهودات ویوژه      

 مرتبط با فضای سازمان است 

سایر تعهدات ویژه برای حافظت از محیط زیست می توانند شامل مصرف پایدار منابع ،  :یادآوری 

 کاهش و سازگاری تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم ها باشد. 

 د( شامل تعهدی برای برآوردن تعهدات به تطابق باشد 

رتقاء عملکرد زیست محیطی ه( شامل تعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی برای ا

 باشد 
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 خط مشی زیست محیطی باید: 

 به صورت اطالعات مستند نگه داری شود 

 در سازمان اطالع رسانی شود .

 در دسترس طرفهای ذی نفع باشد

 

 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی  -3-5

بط و اطوالع رسوانی آنهوا    مدیریت ارشد باید از تعیین مسئولیت ها و اختیارات برای نقش های مرت

درون سازمان اطمینان حاصل نماید. مدیریت ارشد باید مسئولیت و اختیار مربوط بوه مووارد   

 زیر را تعیین نماید: 

 الف( حصول اطمینان از انطباق سیستم مدیریت زیست محیطی با الزامات این استاندارد بین المللی 

حیطی شامل عملکردزیست محیطوی ، بوه   ب( ارائه گزارش در خصوص عملکرد مدیریت زیست م

 مدیریت ارشد 

 

 طرح ریزی  -6

 اقدامات جهت پرداختن به ریسکها و فرصت ها  -1-6

 کلیات  1-1-6

اسوتقرار ، پیواده    6-1-4توا   6-1-1سازمان باید فرایند )هایی ( را جهت برآوردن الزامات بندهای 

 سازی و نگه نماید. 

ت زیست محیطی سازمان باید موضوعات مووارد ذیول را   درحین طرح ریزی برای سیستم مدیری

 در نظر بگیرد: 

 4-1الف. موضوعات مورد اشاره در 

 4-2ب. الزامات مورد اشاره در 

ج . دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی اش و ریسک ها و تهدیدات مرتبط با جنبه هوای  

( و دیگور مسوائل و الزاموات     6-1-3( ، تعهدات به تطابق )ر.ک .  6-1-3زیست محیطی )ر.ک . 

 که باید جهت موارد زیر به آنها پرداخت را تعیین کند:  4-2و 4-1شناسایی شده در بند 

 دادن اطمینان به اینکه سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند به نتایج مورد نظر دست یابد.  0
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یط زیست محیطی خارجی کوه  پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب ، شامل احتمال بالقوه برای شرا 0

 برسازمان اثر می گذارند 

 دستیابی به بهبود مداوم  0

طراری بوالقوه شوامل   ضو سیستم مدیریت زیست محیطی ، سازمان بایود شورایط ا  در دامنه کاربرد

 آنهایی که ممکن است پیامد زیست محیطی داشته باشند را تعیین کند. 

 ه داری کند : سازمان باید اطالعات مستند از موارد زیر نگ

 ریسک ها و مجال هایی که باید به آنها پرداخت  0

به میزان الزم بورای کسوب اطمینوان از اینکوه آنهوا      -6-1-4تا  6-1-1فرایند)های( مورد نیاز در  0

 مطابق برنامه انجام می شوند . 

 

 جنبه های زیست محیطی  -2-1-6

ست محیطی و با دیدگاه چرخه حیات ، سازمان باید در محدوده دامنه کاربرد سیستم مدیریت زی

جنبه های زیست محیطی فعالیتها ، محصوالت و خدمات خود را که قابول کنتورل موی باشوند و     

 آنهایی که می تواند بر آنها اثر بگذارد و پیامدهای زیست محیطی توام با آنها تعریف کند. 

 در نظرگیرد: درهنگام تعیین جنبه های زیست محیطی سازمان باید موارد زیر را 

الف . تغییر ، اعم از توسعه های برنامه ریزی شده یا جدیود و فعالیوت هوا ، محصووالت و خودمات      

 جدید یا اصالح شده 

 طراری که به طور منطقی قابل پیش بینی هستند ضب. شرایط غیر عادی و وضعیت های ا

بر روی محیط زیست دارند سازمان باید با کمک معیارهای تعیین شده جنبه هایی را که اثر بارزی 

 و یا می توانند داشته باشند یعنی جنبه های بارز ، تعیین کنند. 

سازمان باید به نحو مناسب جنبه های بارز زیسوت محیطوی خوود را در میوان سوطوح و وظوایف       

 گوناگون سازمان انتقال دهد. 

 سازمان باید اطالعات مستند مربوط به موارد زیر را نگه داری نماید: 

 نبه های زیست محیطی و پیامدهای زیست محیطی مرتبط:ج 

 ،معیارهای استفاده شده برای تعیین جنبه های بارز زیست محیطی خود 
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 ،جنبه های بارز زیست محیطی 

یادآوری: جنبه های زیست محیطی میتوانند منجر به ریسک ها و فرصتهای توام با پیامودهای زیسوت   

 های زیست محیطی مفید )فرصتها( گردند. محیطی نامطلوب )تهدیدها( و یا پیامد

 تعهدات به تطابق  -3-1-6

 سازمان باید:

الف( تعهدات به تطابق مربوط به جنبه های زیست محیطی خود را تعیین کرده و بوه آنهوا دسترسوی    

 داشته باشد.

 ب( تعیین کند این تعهدات به تطابق چگونه در سازمان کاربرد دارند.

را درحین ایجاد، پیاده سازی، نگه داری و بهبود مداوم سیستم های مدیریت  ج( این تعهدات به تطابق

نگوه داری   را زیست محیطی اش درنظر بگیرد. سازمان باید اطالعات مستند از تعهدات به تطابق خود

 نماید.

 ها و فرصتهایی گردند.وانند برای سازمان منجر به ریسک یادآوری: تعهدات به تطابق میت

 یزی برای اقدام طرح ر -4-1-6

 سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند:

 الف( اقدام برای پرداختن به:

 جنبه های زیست محیطی بارز .1

 تعهدات به تطابق .2

 6-1-1ریسکها و فرصتهای شناسایی شده در  .3

 

 ب( که چگونه :

( یوا  9-1و بنود  8بنود ، 7بنود   ، 6-2. اقداماتی را در فرآیندهای سیستم زیست محیطی خود)ر.ک.بند1

 دیگر فرایندهای کسب و کار یکپارچه سازی و پیاده سازی نماید.

 (.9-1. اثربخشی این اقدامات را ارزیابی نماید)ر.ک.2
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درهنگام طرح ریزی این اقدامات، سازمان باید گزینه های فن اوری و الزامات مالیف عملیاتی و کسب 

 و کاری خودرا درنظر بگیرد.

 

 طرح ریزی برای دستیابی به آنها اهداف زیست محیطی و -2-6

 اهداف زیست محیطی  -1-2-6

سازمان باید با درنظر گرفتن جنبه های بارز زیست محیطی و تعهدات به تطابق توام با آنها و درنظر 

 گرفتن ریسکها و فرصتهایش اهداف زیست محیطی در وظایف و سطوح مرتبط ایجادکند.

 اهداف زیست محیطی باید:

 ا خط مشی زیست محیطی سازمان باشند،سازگار ب (الف

 ب( قابل اندازه گیری باشند) در صورت امکان( 

 ج( پایش بشوند

 د(اطالع رسانی شوند

 .ه(بطور مناسب به روز رسانی شوند

 سازمان باید اطالعات مستند درمورد اهداف زیست محیطی را حفظ نماید.

 محیطی  طرح ریزی اقداماتی جهت دستیابی به اهداف زیست -2-2-6

خود، باید تعیوین نمایود   سازمان در حین طرح ریزی برای چگونگی دستیابی به اهداف زیست محیطی 

 که:

 ؛چه چیزی انجام خواهد گرفت الف (

 ؛چه منابعی مورد نیاز خواهند بودب ( 

 ؛چه کسی مسئول خواهد بودج ( 

 د ( چه زمانی انجام خواهد گرفت ؛
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، مشتمل بر شاخص هایی برای پایش پیشرفت در راستای دسوتیابی  ه.چگونه نتایج ارزیابی خواهند شد

 (.9-1-1اهداف زیست محیطی قابل اندازه گیری )ر.ک.به 

رای دستیابی به اهداف زیست محیطی را میتوان با بباید بررسی کند که چگونه اقدامات الزم  سازمان

 فرآیندهای کسب و کار سازمان یکپارچه کرد.

 

  پشتیبانیپشتیبانی  --77

 ابعمن -1-7

سازمان باید منابع مورد نیاز برای استقرار، پیاده سازی، نگه داری و بهبوود موداوم سیسوتم مودیریت     

 زیست محیطی را تعیین و تامین نماید.

 صالحیت -2-7

 سازمان باید:

صالحیت الزم فردی) افرادی( راکه تحت کنترل سازمان فعالیت می نماید)ند( و برروی سیسوتم   الف( 

 یطی اثرمیگذارد)ند( تعیین کند.مدیریت زیست مح

اطمینان یابد که این افراد صالحیت الزم را از نظر تحصیالت، آمووزش و یوا تجربوه مناسوب دارا      ب ( 

 میباشند.

نیازهای آموزشی همراه باجنبه های زیست محیطی و سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیوین   ج ( 

 .نماید

رابرای دستیابی به صالحیت الزم انجام دهد  اثربخشی اقدامات درجایی که کاربرد دارد، اقداماتی  د ( 

 صورت گرفته راارزیابی کند.

اقدامات قابل کاربرد برای مثال میتوانند شامل ارائه آموزش، مربیگری و یوا تغییور پسوت     : یادآوری

ه افوراد  یا کار پیمانی سوپردن بو   به کارگیری و افرادی که درحال حاضر کارکنان سازمان میباشند، ویا

 بعنوان شواهد صالحیت حفظ نماید.شده را واجد صالحیت باشد.سازمان باید اطالعات مستند 
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 آگاهی  -3-7

سازمان باید اطمینان حاصل کند پرسنلی که تحت کنتورل سوازمان کارمیکننود ازمووارد زیور آگواهی       

 دارند. 

 خط مشی زیست محیطی الف( 

 نهاآی بالفعل و بالقوه مرتبط وهمراه با فعالیت جنبه های بارز زیست محیطی و پیامدها ب ( 

مشتمل برفواید ارتقاء کوارآیی سیسوتم    سهم آنها در اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی، ج ( 

 مدیریت زیست محیطی 

د. عواقب عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیسوت محیطوی شوامل عودم بورآوردن تعهودات       

 سازمان به تطابق

 تارتباطا -4-7

 کلیات  -1-4-7

سازمان باید فرآیندی را برای ارتبطات داخلی و خارجی مرتبط با سیسوتم مودیریت زیسوت محیطوی     

 ایجاد، پیاده سازی و نگه داری نماید شامل بر اینکه:

 ؛درباره چه چیزی ارتباط برقرار خواهد کرد الف ( 

 ؛چه زمانی ارتباط برقرار کند ب ( 

 ؛ر کندبا چه کسی ارتباط برقرا ج ( 

 ؛چگونه ارتباط برقرار خواهد کرد د ( 

 سازمان درحین ایجاد فرایندهای ارتباطات خود باید:

 ؛تعهدات خود به تطابق درنظر داشته باشد 

    اطمینان یابد که اطالعات زیست محیطی اطالع رسانی شده با اطالعات تولید شوده درسیسوتم

 میباشند.مدیریت زیست محیطی همخوانی دارند و قابل اطمینان 

 سازمان باید به ارتباطات مرتبط باسیستم مدیریت زیست محیطی خود پاسخ دهد.
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سازمان باید به نحوی مناسب اطالعات مستندی را به عنوان شواهدی در خصوص ارتباطات خود حفظ 

 نماید.

 ارتباطات داخلی -2-4-7

 سازمان باید:

زیست محیطی درمیوان سوطوح و وظوایف     به نحوی مناسب اطالعات را شامل تغییرات سیستم الف ( 

 مختلف سازمان به گردش درآورد.

ارتباطات سازمان افراد را قادر می سازد که کارکنوانی کوه    ( های)اطمینان حاصل کند که فرآیند ب ( 

 . کنند تحت کنترل سازمان کار میکنند به بهبود مداوم کمک

 ارتباطات خارجی  -3-4-7

مربوط به سیستم مدیریت زیست محیطی همانگونه که در فراینود  سازمان باید درخصوص اطالعات 

 تعهدات به تطابق الزام کرده اند، ارتباط برون سازمانی برقرار نماید. وارتباطات سازمان تعیین شده 

 

 اطالعات مستند -5-7

 کلیات -1-5-7

 سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان باید شامل موارد زیر باشد:

 این استانداردبین المللی الزام شده اند. دی که توسطالف( اطالعات مستن

ب( اطالعات مستندی که توسط سازمان برای اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطوی الزم تعیوین   

 شده اند.

میزان اطالعات مستند برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ممکن است بوا توجوه بوه     :  یادآوری

 گر تغییر کند:موارد زیر ازسازمانی به سازمان دی

  آن اندازه سازمان و نوع فعالیت ها، فرایندها، محصوالت و خدمات -

 ردن تعهدات به تطابق آونیاز به نشان دادن بر -

 آنها پیچیدگی فرایندها و اثر متقابل -

 ار میکنند. کصالحیت افرادی که تحت کنترل سازمان  -
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 ایجاد و بروز رسانی   -2-5-7

طالعات مستند، سازمان باید از مناسب بودن موارد زیر اطمینان حاصل درحین ایجاد و به روز رسانی ا

 نماید:

 نویسنده و یا شماره ارجاع(  ،  شناسایی وتشریح ) به عنوان مثال یک عنوان، تاریخ الف (

 ترونیکی(کقالب )به عنوان مثال زبان، نسخه نرم افزار، شکل ها( و رسانه ) به عنوان مثال کاغذی، ال ب (

 ازنگری و تایید برای تناسب و کفایتب ج ( 

 کنترل اطالعات مستند -3-5-7

اطالعات مستند مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی و این استاندارد بین المللی بایستی کنتورل  

 شوند تا اطمینان حاصل گردد که:

 ؛باشندو مناسب استفاده میبوده  الف( در زمان و مکانی که به آنها نیاز میباشد در دسترس 

ب( به قدرکافی محافظت می شوند) برای مثال در برابر ازبین رفتن محرمانگی، اسوتفاده نامناسوب ،   

ویا ازدست دادن یکپارچگی( برای کنترل اطالعات مستند، سازمان بایود فعالیتهوای زیور را در صوورت     

 کاربرد انجام دهد:

 توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده 

 فظ خوانایی انبارش و حفاظت، شامل ح 

 )کنترل تغییرات ) مثال کنترل نسخه 

 حفظ و تعیین تکلیف 

اطالعات مستند بامنشاء خارجی که توسط سوازمان بورای طورح ریوزی و کوارکرد سیسوتم مودیریت        

 زیست محیطی الزم شناخته شده اند، باید به صورت مناسب شناسایی و کنترل شوند.

میم گیوری در خصووص صودور مجووز بورای تنهوا       رسی میتواند حاکی ازیک تصتسطح دس: یادآوری 

 مشاهده اطالعات مستند و یامجوز و اختیار مشاهده و تغییر آنها باشد.
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  عملیاتعملیات  --88

 طرح ریزی و کنترل عملیات  -1-8

وردن الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی را طرح ریوزی،  آسازمان باید فرایندهای الزم برای بر

رابوسیله موارد زیر اجراء  6-2و  6-1دامات تعیین شده در قنماید و اپیاده سازی، کنترل و نگه داری 

 کند:

 (ها)برقراری معیارهای عملیاتی برای فرایند 

 مطابق بامعیارهای عملیاتی (ها)اجرای کنترل فرایند ، 

کنترل ها ممکن است شامل کنترل های مهندسی و رویه ها باشند. کنترلها رامیتوان باپیروی  :یادآوری

سلسله مراتب ) به عنوان مثال حذف، تعویض، اداری( پیاده سازی کرد و میتوانند به تنهایی و یا  از یک

 به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند.

سازمان باید تغییرات طرح ریزی شده را کنترل کند و نتایج تغییرات ناخواسته رابازنگری نموده و در 

 رض ناخواسته صورت دهد.صورت نیاز اقدامات الزم جهت کاهش عوا

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای برون سپاری شده تحت کنترل و تاثیر موی باشوند.   

نوع و میزان کنترل یا تاثیر اعمال شده بر فرایندها باید در سیستم مدیریت زیست محیطوی تعریوف   

 شوند.

 همراستا با دیدگاه چرخه حیات، سازمان باید:

مناسب کنترل هایی را ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود در فرایند طراحی و توسعه برای الف( به طور 

محصول یا خدمات با در نظرگرفتن هر کدام از مراحل چرخه حیات به الوزام هوای  زیسوت محیطوی     

 پرداخته میشود.

 ب( الزام های زیست محیطی برای تامین  محصوالت و خدمات را به نحوی مناسب تعیین کند.

 ج( الزامات زیست  محیطی  مرتبط را به ارائه کنندگان خارجی،شامل پیمانکاران اطالع رسانی کند.

 یا  د( نیاز به ارائه اطالعات درباره پیامدهای بالقوه جنبه های زیست محیطی بارز همراه با حمل و نقل

 ظر بگیرد.تحویل، مصرف، رفتار در پایان عمر و تعیین تکلیف نهایی محصوالت و خدمات درن
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نچه طرح ریزی شده انود بوه   آسازمان باید به میزان الزم برای کسب اطمینان ازآنکه فرایندها طبق 

 انجام می رسند اطالعات مستند نگه داری نماید.

 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری   -2-8

راری بالقوه کوه  مورد نیاز برای آمادگی و واکنش در برابر وضعیتهای اضط (های)سازمان باید فرایند

 شناسایی شده اند ایجاد، پیاده سازی و نگه داری نماید. 6-1-1در بند 

 سازمان باید:

الف( برای واکنش از طریق اقدامات طرح ریزی شده برای جلووگیری یوا کواهش پیامودهای زیسوت      

 ماده باشد.آمحیطی نامطلوب از وضعیتهای اضطراری 

 .دهد ب( به شرایط اضطراری و حوادث فعلی پاسخ

ج( اقداماتی راجهت جلوگیری یا کاهش عواقب وضعیتهای زیست محیطی اضطراری که مناسب میزان 

 اضطراری بودن و پیامدای بالقوه زیست محیطی باشد صورت دهد.

 د(در صورت امکان به صورت دوره ای اقدامات واکنشی طرح ریزی شده را آزمایش نماید.

وقوع وضعیت اضطراری یوا آزموایش هوا، فراینودهای طورح       ه( به صورت دوره ای و به ویژه پس از

 نماید.  اصالحریزی شده را بازنگری و

و( به طور مناسبی اطالعوات مورتبط و آمووزش در رابطوه بوا آموادگی و واکونش دربرابور شورایط          

 اضطراری به طرف های ذی نفع مرتبط شامل افرادی که تحت کنترل سازمان کارمیکنند ارائه نماید. 

چوه طورح ریوزی    نطبق آ( ها )مستند به میزانی که اطمینان حاصل نماید فرایند اتن باید اطالعسازما

 شده اند انجام میشوند نگه دارد. 

  ارزیابیارزیابی    --99

 پایش، انازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی   -1-9

 کلیات  -1-1-9

 تحلیل و ارزیابی نماید.سازمان باید عملکرد زیست محیطی خود را پایش، اندازه گیری، و تجزیه و 

 سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:
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 آنچه باید پایش و اندازه گیری شود الف( 

رت کاربرد، برای کسوب اطمینوان   روشهای پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی، درصو ب ( 

 تایج معتبرازن

آنها ارزیابی میکند و شاخص هوای   معیارهایی که سازمان عملکرد زیست محیطی اش را دربرابر ج ( 

 مناسب 

 چه زمانی باید پایش و اندازه گیری را انجام داد د(

 چه زمانی نتایج پایش و اندازه گیری راباید تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرد ه (

سازمان باید اطمینان حاصل نماید تجهیزات کالیبره و تصدیق شوده پوایش و انودازه گیوری بوه طوور       

 .استفاده هستند و نگه داری میشوندصحیحی مورد 

 سازمان باید عملکرد زیست محیطی خود و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی را ارزیابی کند.

عملکرد زیست محیطی خوود را بوه صوورت درون سوازمانی و بورون       سازمان باید اطالعات مرتبط با

هوداتش بوه تطوابق الوزام کورده اطوالع       سازمانی همانگونه که در فرایند ارتباطاتش تعیین شده و یا تع

 رسانی نماید.

سازمان باید اطالعات مستند مناسبی را به عنوان شواهد نتایج پایش، اندازه گری ، تجزیوه و تحلیول و   

 ارزیابی، نگه داری نماید. 

 ارزیابی تطابق  -2-1-9

اد، پیاده سازی و نگه جهت ارزیابی برآوردن تعهدات به تطابق خود ایج( هایی ی )سازمان باید فرایند

 داری نماید.

 سازمان باید:

 ؛تواتری که تطابق باید ارزیابی شود راتعیین نماید الف ( 

 ؛تی را انجام دهداتطابق را ارزیابی نموده و درصورت نیاز اقدام ب ( 

 ؛ازدانش و درک از وضعیت تطابق خود نگه داری نماید ج ( 

 ن شواهد نتیجه ) نتایج( ارزیابی تطابق نگه داری نماید.سازمان باید اطالعات مستندی را به عنوا
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 ممیزی داخلی -2-9

 کلیات -1-2-9

توا اطالعواتی    ، سازمان باید ممیزی های داخلی را درفواصل زمانی برناموه ریوزی شوده انجوام دهود     

 رافراهم نماید که نشان دهد آیا سیستم مدیریت زیست محیطی:

 الف( انطباق دارد با:

 د سازمان برای سیستم مدیریت زیست محیطی .الزامات خو1

 این استاندارد بین المللی الزامات  .2

 ب( به صورت اثربخش اجرا و نگه داری می گردد. 

 برنامه ممیزی داخلی  -2-2-9

ممیزی داخلی شامل تواتر، روشها، مسئولیتها، الزامات طرح ریزی و ) های ( برنامه  (یک)سازمان باید 

 های داخلی اش ایجاد، بکارگیری و نگه داری نماید.گزارش دهی ممیزی 

سازمان درایجاد برنامه ممیزی داخلی، باید اهمیت فرایندهای مربوطه، تغییراتی که سازمان را تحوت  

 ؛تاثیر میگذارند و نتایج ممیزی های قبلی را درنظر بگیرد

 سازمان باید:

 ؛نماید الف( معیارهای ممیزی و دامنه کاربرد هر ممیزی را تعیین

انتخاب نماید و ممیزی هایی انجام بدهد تا ازعینی بودن و بی طرفوی فراینود ممیوزی     ب( ممیزان را

 اطمینان حاصل نماید،

 ج( اطمینان حاصل کند نتایج ممیزی به مدیران مرتبط گزارش دهی شده است.

یج ممیوزی،  او نتو سازمان باید اطالعات مستندی را به عنوان شواهدی مبنی بر اجرای برنامه ممیوزی  

 نگه داری نماید.
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 بازنگری مدیریت  -3-9

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان رادرفواصل زمانی برنامه ریوزی شوده،   

 مورد بازنگری قرارهد تا ازتداوم تناسب، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید.

 بازنگری مدیریت  باید شامل مالحظات زیر شود :

 لف( وضعیت اقدامات مربوط به بازنگری مدیریت قبلیا

 ب( تغییرات در:

 .موضوعات خارجی و داخلی مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی1

 .نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع شامل تعهدات به تطابق 2

 .جنبه های زیست محیطی بارز خود3

 .ریسک ها و فرصتها4

 ج( میزان برآورده شدن اهداف

 اطالعاتی درمورد عملکرد زیست محیطی سازمان، شامل روندهای:د( 

 .عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی 1

 .نتایج پایش و اندازه گیری2

 .برآوردن تعهدات به تطابق خود3

 .نتایج ممیزی ها4

 ه( کفایت منابع

 مرتبط ازطرف های ذینفع برون سازمانی شامل شکایات( ارتباطات  )و( ارتباط

 هایی برای بهبود مداومز( فرصت 

 خروجی های بازنگری مدیریت بایدشامل موارد زیر باشد:

 ،نتیجه گیری هایی درزمینه تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی 

 ،تصمیمات در زمینه فرصت های بهبود مداوم 

 بعاامل مننیاز به هرگونه تغییری درسیستم مدیریت زیست محیطی، ش تصمیمات مرتبط با 
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 اقدامات درصورت نیاز، درصورت عدم تحقق اهداف 

  فرصتهای بهبود یکپارچه سازی سیستم مدیریت زیست محیطی با دیگر فرایندهای کسب و کار

 درصورت نیاز

 هرگونه عواقب برای جهت گیری استراتژیک سازمان 

 ت نگه داری نماید.سازمان باید اطالعات مستندی را به عنوان شواهد نتایج بازنگری های مدیری

  بهبودبهبود  --1010

 کلیات  -1-10

برای دستیابی به  تعیین کندو اقدامات الزم را ( را9-3،  9-2،  9-1 سازمان باید فرصتهای بهبود )ر.ک.

 نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی پیاده سازی کند.

 عدم انطباق و اقدام اصالحی -2-10

 سازمان باید: زمانی که یک عدم انطباق رخ می دهد،

 الف( نسبت به عدم انطباق واکنش نشان دهد، و درصورت کاربرد:

 ؛.برای کنترل و اصالح آن اقدام کند1

 ؛ .به عواقب شامل کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی بپردازد2

ارزیابی نماید،  ب( به توسط موارد زیر نیاز به انجام اقدامات درجهت حذف ریشه های عدم انطباق را

 تا این عدم انطباق مجددا و یا درجای دیگری اتفاق نیفتد:

 ؛.بازنگری عدم انطباق 1

 ؛.تعیین ریشه های عدم انطباق2

 ؛.تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابهی وجود دارد و یا پتانسیل وقوع آن وجود دارد3

 ؛انجام دهد ج( هرگونه اقدام مورد نیاز را

 ؛حی انجام شده را بررسی کندد( اثربخشی هرگونه اقدام اصال

 ؛صورت دهد ه( درصورت نیاز تغییرات درسیستم  مدیریت زیست محیطی را

زیسوت  ( هوای )اقدامات اصالحی باید متناسب بااهمیت اثرات عودم انطبواق هوا رخ داده شوامل پیامود     

 محیطی، باشد.
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 اید:سازمان باید اطالعات مستندی را به عنوان شواهدی درخصوص موارد زیر حفظ نم

 ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی صورت گرفته  -

 نتایج حاصل از هرگونه اقدام اصالحی -

 

 بهبود مداوم -3-10

سازمان باید به صورت مستمرتناسب، کفایت و اثر بخشوی سیسوتم مودیریت زیسوت محیطوی را بوه       

 منظور افزایش عملکردزیست محیطی بهبود ببخشد. 

 

 

 

سانی سیستم کاران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش و مشاوره در زمینه مرکز مشاوره و اطالع ر

طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی آمادگی داردبا بهره گیری از 

ر خصوص دوره ددانش فنی به افراد متقاضی دوره های آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر 

 با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید. های آموزشی 

 www.systemkaran.org       . . . باشید ارتباط در  با ما

 

 

 

 

http://www.systemkaran.org/

