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هدف:-1

هتا  محصتو و و ختدماو     هدف از تدوین این روش اجرایی شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی فعالیتت 

 سازمان و تعیین جنبه های بارز و انجام اقداماو اصالحی به منظور رفع آنها می باشد.

 

:دامنهكاربرد-2

دامنه كاربرد این روش اجرایی در ارتباط با كلیه فعالیتهتای كاركنتان  محصتو و و ختدماو كلیته واحتدها اعتم از        

 رسمی و پیمانکار است.

 

:تواجرانظارمسئولیت-3

 : نماینده مدیریت نظارو. 

  : واحد اجراIMS 

 

شرح:-4

:بخشی از فعالیت هتا  محصتو و یتا ختدماو شتركت كته       (Environmental Aspect)جنبه زیست محیطی -4-1

 بتواند بر محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.

 

 ترل نماید )تحت كنترل یا اختیار سازمان هستند(.جنبه مستقیم : جنبه هایی كه سازمان می تواند آنها را كن -4-1-1

 هایی كه سازمان می تواند بر آنها اثر بگذارد. جنبه غیر مستقیم: جنبه -4-1-2

 جنبه بارز : جنبه ای است كه ریسک غیر قابل قبولی دارد یا بر خالف الزام قانونی می باشد. -4-1-3

 قابل قبول می باشد و الزام قانونی ندارد. جنبه غیر بارز : جنبه ای است كه ریسک آن -4-1-4

 ) حاصل از فعالیت نرمال فرایند(وجود دارد. نیز عادی شرایط در كه است ای جنبه:  عادی جنبه -4-1-5

 متی  بوحود غیرعادی شرایط در بلکه شود نمی ایجاد عادی شرایط در كه است ای جنبه:  عادیغیر جنبه -4-1-6

 نحوه عملکرد نامناسب فرایند()نظیر خرابی سیستم یا .آید

 .آید می بوجود ای حادثه شرایط در و اضطراری وضعیت در كه است ای جنبه:  اضطراری جنبه -4-1-7

 

اعمتال تیییتر در محتیط زیستت   اعتم از مطلتو  یتا        : (Environmental Impact)پیامتد زیستت محیطتی    -4-2

 .ی نامیده می شود محیط حیط زیستی است   پیامد های زیستنامطلو    كه تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه های م

 

 

 



Code: P-23  سیستم مدیریت(یکپارچهIMS) 

شناساییوارزیابیجنبههایاجراییروش

زیستمحیطی


Rev.: 00

Page 3 of 9 

 

 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد (IMS)کپارچهيمديريت اسناد سيستم 

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و كنترل آن: -4-3

شناسایی و ارزیابی جنبه های  به منظور شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و كنترل آن از فرم

 پیامتدها   و هتا  جنبه شناسایی مرحله 3 قالب در فرایند این مراحل ذیل در. شود می استفاده  F-83زیست محیطی با كد

 كنترل ریسک ارائه داده می شود. نهایتاً و آنها ریسک ارزیابی

 

 : شناسایی جنبه ها و پیامدها1مرحله  -4-3-1

 و به ترتیب ذیل صورو می گیرد: HSEواحد  ه ها و پیامدهای زیست محیطی توسطشناسایی جنب

 متی  انجتام  ستازمان  حیطته  در كته  واحدها مختلف خدماو و مرتبط های فعالیت و فرایندها نمودن مشخص    .1

 .گیرد

 .سازمانی واحد خدماو و مرتبط های فعالیت و فرایندها ثبت    .2

 :زیر موارد به توجه با فعالیتها و فرایندها  محیطی زیست جنبه نمودن مشخص    .3

                                  هوا به اه آ ینده انتشار –الف 

 آ  به ها آ ینده تخلیه –   

                              خاک به ها آ ینده تخلیه –پ  

 ....( و زمین آ   انرژی  و سوخت انواع) طبیعی منابع و خام مواد مصرف –و         

             ....( و سوخت انواع) انرژی مصرف –ث 

 ارتعاش تشعشع  گرما  مثال بطور شده  آزاد انرژی – ج 

                         جانبی محصو و و ها اتالف –چ  

 صدا بو  ظاهر  رنگ  شکل  اندازه  مثال بطور فیزیکی های مشخصه – ح         

 

 جنبته  و شتده   تلقی قیمجنبه مست كند كنترل را آنها توان می سازمان كه هایی جنبه:  جنبه نوع نمودن مشخص   .4

ستتون مربوطته عالمتت زده متی      در و. شوند می نامیده غیرمستقیم باشد تاثیرگذار آنها بر تواند می سازمان كه هایی

 شود.

 آ   ختاک   روی جنبه از حاصل محیطی زیست پیامدهای و اثراو شامل:  جنبه محیطی زیست پیامدهای تعیین   .5

 :زیر شرح به انسان و حیوان گیاهان  هوا 

                  هوا آلودگی –الف 

                  آ  آلودگی–  

                 خاک آلودگی– پ          

 انرژی و منابع اتالف –و          

 تعیتین  مترتبط  الزامتاو  سایر و محیطی زیست استانداردهای و ضوابط كتا  از استفاده با:  قانونی الزام تعیین   .6

در این زمینه مطابق روش اجرایی شناستایی   .گردد می مشخص خیر یا باشد می قانونی الزام دارای نظر مورد جنبه اینکه
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جنبه هایی كه در ارتباط با استتانداردها یتا الزامتاو قتانونی و مقترراو زیستت       P-25 الزاماو قانونی و كارفرمایان با كد 

 ی جزو جنبه های بارز خواهند بودمحیطی می باشند  بدون در نظر گرفتن امتیاز اكتساب

 

 : ارزیابی ریسک2مرحله  -4-3-2

 :و به شرح ذیل انجام می گردد IMSواحد  ارزیابی ریسک توسط

معیارتواتر 

 معیار تواتر

 تعریف امتیاز

 یک بار به ندرو/ سالی 1

 گهگاه/هر چند ماه یکبار 2

 محتمل/هر چند هفته یکبار 3

 افتد دائم /هر روز اتفاق می 4

 

 معیار الزام قانونی

 معیار الزام قانونی

 تعریف امتیاز

 الزام قانونی مرتبط ندارد 1

 مطابق با الزام قانونی است   2

 نقض قانون / كمبود هشدار و آگاهی 3

 نقض قانون وجود دارد 4

 

 معیار تأثیر زیست محیطی

 معیار تأثیر زیست محیطی

 تعریف امتیاز

 تأثیر بسیار جزیی بر محیط زیست دارد  1

 حیواناو و باعث ناراحتی و خسارو جزیی و بسیار خفیف برای سالمتی انسان تأثیر كم / 2

 یانرژ طبیعت ومصرف منابع بردن بین از/آ , خاک, گیاهان روی بر یا موقتی موضعی اثر تأثیر متوسط/ 3

 و محیطزیست و ملی های سرمایه به خسارو, تی مرگ آنهاحیواناو و ح و انسان به آسیب سبب/تأثیر زیاد 4

 و هوا و آ  وضعیت در تیییر سبب, ای گلخانه گازهای انتشار, اوزون  یه ضخامت كاهش)جهانی های سرمایه

... ) 
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 معیار اهمیت 

 معیار اهمیت

 تعریف امتیاز

 باشدپیامد مربوطه تنها در محل وقوع قابل شناسایی و ردیابی می ناچیز/ 1

 باشدیم ییو شناسا یابیواحدمرتبط قابل رد مربوطه در محدوده امدیپ كم/ 2

 مربوطه قابل ردیابی و شناسایی است سازمان پیامد مربوطه در محدوده متوسط/ 3

 است یابیو رد ییقابل شناسا سازمان مربوطه در محدوده فراتر از منطقه امدیپ زیاد/ 4

 

 معیار كنترل 

 معیار كنترل

 تعریف متیازا

و كنترل جنبه  صیتشخ یبرا  ادیموجود احتمال ز یبا استفاده از كنترل ها و دستورالعملها /كنترل موجود كامل می باشد 1

 آن را وجود دارد امدیپ ای

 ایو كنترل جنبه  صیتشخ یبرا یموجود احتمال نسب یبا استفاده از كنترل ها و دستورالعملها/ كنترل متوسطی وجود دارد 2

 آن را وجود دارد امدیپ

و كنترل  صیتشخ یبرا یموجود احتمال كم یبا استفاده از كنترل ها و دستورالعملها /كنترل محدود و كمی وجود دارد 3

 آن وجود دارد امدیپ ایجنبه 

 كنترلی وجود ندارد 4

 

 معیار بدست می آید  5عدد ریسک از ضر  مقادیر بدست آمده از این 

 = معیار تواتر * معیار الزام قانونی* معیار تأثیر زیست محیطی * معیار اهمیت * معیار كنترلRPN))عدد ریسک

 

 سطح اهمیت  امتیاز كل

 دارای اهمیت كم 9-1

 دارای اهمیت متوسط 15-11

 دارای اهمیت زیاد  21-16

 

 مرحله سوم : كنترل ریسک  -4-3-3 

( قترار میگیرنتد نیتازی بته     11-15( و نتارنجی) 1-9یته ستبز)  جنبه های زیست محیطی كه عدد ریسک آنها در ناح

و  رنتد یداشته باشند مورد مالحظه قرار بگ یكمتر نهیكه هز ییبهبودها ایممکن است راه حلها و و  اقداماو بیشتر ندارند

 وجود دارد. شیبه پا ازیموجود ن یو حفظ كنترلها یاز برقرار نانیحصول اطم یبرا
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قرار می گیر جنبه بارز نامیده می شتوند و   (16-21در ناحیه قرمز ) آنها سکیعدد ركه  یطیمح ستیز یجنبه ها

برای آنها اقدام كنترلی یتا اصتالحی تعریتف      F-84 با كد   اقداماو كنترلی جنبه های بارز زیست محیطی باید مطابق فرم

 . شود و عدد ریسک جدید بعد از انجام اقدام اصالحی ذكر شود 

ر میتوان جنبه هایی كه عدد ریسک آنها در ناحیه نارنجی است را نیتز جتزء جنبته هتای بتارز بته       برای احتیاط بیشت

 حسا  آورد.

 

 

نسخ:توزیع-5

 توزیع شده است.(IMS)کپارچهیمدیریت  ستمیسمطابق با فرم فهرست مستنداو 

 

مدارکپیوست:-6

 كد نام ردیف

 F-83 یطیمح ستیز یجنبه ها یابیو ارز ییفرم شناسا   6-1

 F-84 یطیمح ستیبارز ز یجنبه ها یفرم اقداماو كنترل 6-2

  

مدارکمربوطه:-7

 كد نام ردیف

 P-25 نایو كارفرما یالزاماو قانون ییشناسا ییروش اجرا 7-1



 

 

 پیامد زیست محیطی جنبه زیست محیطی تجهیز/ واحد فعالیتها /  ردیف
 نوع جنبه عدد ریسک  

الزام  تواتر
 قانونی

اثر زیست 
 محیطی

غیر  مستقیم امتیاز کل  کنترل اهمیت 
 مستقیم

 بارز غیر بارز
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 1 : صفحه



 

 

 فعالیتها / تجهیز/ واحد  ردیف
ارز زیست جنبه ب

 محیطی
 اقدامات کنترلی / اصالحی  کانون خطر

 عددریسک 

قبل از انجام 
 اصالحات 

بعد از انجام 
 اصالحات 
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