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نام 

متبوع واحد 

سمت    
ميزان آشنايي با سيستم مديريت زيست محيطي 

 در طول کالس تلفن همراه خود را خاموش و یا در سکوت نگاه داریدلطفاً  

 معارفه با شركت كنندگان
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 دوره دافــاه

زیست محيط ضرورت حفاظت از درك  

تاریخچه سيستم مدیریت زیست محيطي مزایا و ي بایآشنا 

 استانداردهاي سري و ISO 14000 

 مربوطه ي با مباني، تعاریفیآشنا  

سيستم مدیریت زیست محيطي و تغييرات  شناخت الزامات  
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 14001توسعه استاندارد ایزو(1)

 سابقه تغييرات (2)

 جدول زماني تغييرات (3)

   تغييرات اصلي (4)

 محتواي جدید                                  
 ساختار جدید                                  

 تأثير تغييرات بر سازمان ها (5)
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  1996ISO 14001:1996    سيستم های مديريت زيست محيطي– 

 مشخصات به همراه راهنمای استفاده 

 
2004  ISO 14001:2004 سيستم های مديريت زيست محيطي– 

 نيازمنديها به همراه راهنمای استفاده

 ......(، ارزیابي انطباق و  9001سازگاري با بعضي مفاهيم ایزو )تغييرات جزئي  

2009  ISO 14001 Cor.1:2009  
 

 2015 برنامه ريزی برای انتشار ويرايش جديد استاندارد 

 ریسک مدیریتساختار جدید ، شامل رویکرد    
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ISO 14001 – Sustainable successful 

End of 2012:    285 844  ISO14001:2004 certificates in 167 countries 

From 2011 to 2012:  Growth of 9 % (+ 23 887) 

The top three countries were China, Japan and Italy, while the top three for growth in the number of 
certificates in 2012 were China, Spain and Italy. 

Source:  

ISO Survey 2012 

  2000 2005 2010 2011 2012 
Central- and 

South America 

556 3.411 6.999 7.074 8.202 

North America 1.676 7.119 6.302 7.450 8.573 

Africa 228 1.130 1.675 1.740 2.109 

Europe 10.971 47.837 103.126 101.177 113.356 

East Asia and 

Pacific 

8.993 48.800 126.551 137.335 145.724 

Central- and 

South Asia 

267 1.829 4.380 4.725 4.946 

Middle East 156 1.037 2.515 2.425 2.934 

Global 22.847 111.163 251.548 261.926 285.844 

Number of certificates 
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Benefits of ISO 14001   

 

امکان ورود به بازارهاي جدید 

 مکانيزمي براي تعيين سطح عملکرد و بهبود آن 

 مباهات  از کار در  )بهبود حس تعلق سازماني در کارکنان
 (  سازمان مسئول محيط زیست

 بهبود تصویر عمومي سازمان و اعتماد مشتریان 

 (مواد اوليه، ضایعات، بازیافت )کاهش هزینه ها 

  ایجاد مزیت رقابتي از طریق کاهش هزینه ها 

Reduced risks / liability مسئوليت / ریسک کاهش  

Quality Certification Bureau Italia S.r.l 



جهت اطمينان از  به صورت دوره اي تمامي استانداردهاي ایزو
 کفایت و مناسبت، مورد بازنگري قرار مي گيرند  

هنگام بازنگري مالحظات زیر باید در نظر گرفته شود : 

 14001افزایش تنوع کاربران ایزو  

دستاوردهاي جدید دانش و تکنولوژي  

 منافع بيشتر کاربران  

 تغييرات صنایع 

 نتایج چالش هاي فراروي تيم مطالعاتيEMS  در ارتباط با
افزایش انتظارات طرف هاي ذینفع و توسعه سيستم هاي 

  مدیریت زیست محيطي  
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.Iمدیریتي هاي سيستم ساختارکلي پذیرش (High level 

structure) راهنماي ضميمه با انطباق در SL (همانند 
 (9001ایزو

 
.IIکه آینده هاي چالش مطالعاتي تيم نهایي گزارش مالحظه 

 هاي توسعه و ذینفع هاي طرف انتظارات افزایش پيامدهاي
 کرده بررسي را محيطي زیست مدیریت هاي سيستم جدید
   (توصيه 25 شامل) است

 
ایزو استاندارد گيري بکار موانع از شده تحليل مورد یازده  

 جهت در آنها به کمک براي کوچک ي ها سازمان در 14001
 گير در  تأمين، زنجيره در محيطي زیست تأثيرات کنترل
 زیست خارجي تعهدات با ارتباط و کنندگان تأمين کردن

 محيطي
.IIIاساسي اصول بازنگري هنگام است الزم فوق، موارد بر عالوه 

    .کند پيدا ارتقاء و حفظ 14001:2004 الزامات و
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Future Challenges for EMS Study Group 

 مواردي که باید در نظر گرفته شود ؛

 
.1EMS  به عنوان بخشي از پایداري و مسئوليت اجتماعي 

.2 EMS   و بهبود عملکرد زیست محيطي 

.3 EMS و انطباق با قوانين و سایر الزامات بيروني 

.4 EMS  و مدیریت استراتژیک کسب و کار 

.5EMS    و ارزیابي انطباق 

.6 EMS   و جذب بيشتر سازمان ها ي کوچک 

.7 EMS   و تأثيرات زیست محيطي در زنجيره تأمين و ارزش 

.8 EMS  و تأمين انتظارات طرف هاي ذینفع 

.9EMS   و سایر سيستم هاي مرتبط با آن(energy)   
.10EMS   ( شامل اطالعات مرتبط با محصول)و ارتباطات بيروني 

 در سياست هاي ملي و بين المللي   EMSجایگاه 11.
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ISO 14001 revision  agenda  

 برنامه زماني 

March 2013:   ISO/CD 14001.1   

   براي رأي گيري و اظهار نظر                

October 2013: ISO/CD 14001.2 2  

   براي رأي گيري و اظهار نظر               

Jan 2014:     پایان دوره رأي گيري 

May 2014:   DIS    براي بحث و اصالحات 

March 2015: دو ماه فرصت براي رأي گيريFDIS  

May 2015:    انتشار ISO 14001:2015 

 سال خواهد بود اما هنوز تأیيد نشده است  3زمان انتقال احتماالً  
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General changes 

 انطباق با  High level structure  و ضميمه SL 

  افزایش الزامات مربوط به تعهد و مشارکت  مدیریت ارشد 

تأکيد بر تفکر مبتني بر ریسک 
نياز به درك ماهيت سازمان و نيازمندیها و انتظارات طرف هاي ذینفع 

 
  انعطاف پذیري بيشتر در استفاده از مدارك 
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Scope  دامنه کاربردEMS   شامل تأثيرات بيروني بر سازمان نيز شده است 

 
Terms and definitions  به تعاريف مشترک و تعاريف ضميمهSL  و تعاريف خاص

EMS   اشاره شده است 

 
Context of the organization   الزامات جديد در ارتباط با درک مسائل داخلي و

 .خارجي سازمان و نيازها و انتظارات ذينفعان
Leadership   نيازمنديهای تقويت شده در ارتباط با رهبری و تعهد مديرت ارشدEMS  

بايد در استراتژی های کسب و کار سازمان بکار گرفته و دستيابي به نتايج برنامه ريزی شده 
مسئوليت های خاصي برای کساني که در نقش مدير ارشد به ترويج  . سيستم را تضمين نمايد

 مديريت زيست محيطي در سازمان مي پردازند نيز تعيين شده است  

 
Policy    تعهدات خط مشي  در جهت حفاظت از محيط زيست  افزايش پيدا کرده است  .

 به عنوان مثال  مواردی مانند استفاده از منابع پايدار و تغييرات آب و هوايي آورده شده است  

Quality Certification Bureau Italia S.r.l 



Environmental Performance  تأکيد بر بهبود سيستم مدیریت به
 بهبود عملکرد زیست محيطي تغيير کرده است 

 
Environmental Aspects   در ویرایش جدید باید تصویر کلي چرخه

 عمر را هنگام ارزیابي جنبه هاي زیست محيطي در نظر داشته باشيم 

 
Legal Requirements and other requirements  عبارت این

 تغيير کرده است “ تعهدات پذیرفته شده”بند از استاندارد به 

 
Environmental objectives  الزم است که شاخص هاي عملکرد براي
 هر هدف زیست محيطي تعریف شود

 
Value chain planning and control    در این بند جدید، کنترل

 فرایندهاي باالدستي و پایين دستي جنبه ها نيز الزام شده است  

 
Evaluation of compliance  این نيازمندي جدید مربوط به فرایند

ارزیابي بر اساس نيازمندیهاي بنيان گذاري شده توسط سازمان براي حفظ 
 دانش و درك از وضعيت انطباق مي باشد  
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ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO supplement, 2013, Annex SL, Appendix 2 
sets out the high level structure, identical core text and common terms and core 
definitions that are to form, when possible, the nucleus of future and revised 
management system standards such as ISO 9001 and ISO 14001. 

 

 

 

 

High level structure and common text is public information and can be found 
www.iso.org/directivesin Annex SL of the   

 

Organizations implementing multiple management systems 
(e.g. quality, environmental, information security) can 
achieve better integration and easier implementation 
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http://www.iso.org/directives


                  High Level Structure 
 دامنه کاربرد 1)
 مراجع2)
 تعاریف3)
 موضوع فعاليت سازمان 4)
 رهبري 5)
 برنامه ریزي6)
 (تأمين)پشتيباني 7)
 عمليات 8)
 ارزیابي عملکرد 9)
 بهبود( 10

Annex A     : راهنماي استفاده 

Annex B     : مقایسه بينISO 14001:2004 و ISO 14001:2015  

Annex C    : ارتباط مدلPDCA و ISO 14001 
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Structure details (II.) 
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Structure details (III.) 
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Structure details (IV.) 
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Structure details (V.) 
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 پس از انتشارISO14001:2015   صدور گواهينامه براي سازمان ها  نيازمند گذر
 به ویراش جدید خواهد بود 

 فرایندها و مدارك سيستم باید بر اساس نيازمندیهاي جدید مورد بازنگري قرار
 گيرند 

 

 اطالعات بيشتر در سایت زیر قابل دسترس مي باشد: 

 

home1sc207org/iso/tc.iso.www   :website 1 /SC207 ISO/TC 
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 در دنيای اطراف ما چه مي گذرد ؟
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 معضالت اساسي اطراف ما 

  رشد جمعيت 
 رشد فزاينده آلودگي ها 
  تهي شدن منابع طبيعي 
کمبود آب و غذا 
  مصرف و مصرف گرائي 

  فقر شديد اقتصادی 
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پيش بيني افزایش کل جمعيت جهاني    

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100

کشورهای درحال توسعه کشورهای توسعه يافته 

 ميليارد نفر ميرسد   10به بعد متاسفانه جمعيت کشورهاي در حال توسعه با یک جهش به  2001بين سالهاي 

 . سال ثابت مي ماند  10ميليارد طي  5/  1وليکن جمعيت جهان توسعه یافته تنها در مقياس 
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 بحران هاي زیست محيطي 

 موضعي   -1
 منطقه ای  -2

 بين المللي   -3
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 بحران هاي زیست محيطي

  موضعي 
 آلودگي هوای شهری 

 آلودگي صوتي  
 مشکالت دفع مواد 

 زائد جامد  
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 بحران هاي زیست محيطي

   منطقه اي -2
 آلودگي رودخانه ها ، -

 درياچه ها و درياها  
 باران های اسيدی  -

 تغييرات اقليمي  -
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 بحران هاي زیست محيطي

 جهاني   -3
 تخريب اليه ازن -
 تغيير آب و هوا در اثر-
 تشديد پديده گلخانه ای در جو   

 تشديد باليای طبيعي  -
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 پدیده گلخانه اي 

 افزايش يعني ای گلخانه پديده   
 گازها برخي حضور دليل به دما
  مي دام به را خورشيد انرژی که

  حرارت گازها اين بدون . اندازند
  دمای و گريخت مي فضا به

 سانتيگراد درجه 16 زمين
 کاهش چنين . يابد مي کاهش
 سکونت قابل غير سبب دمايي
 ! گردد مي زمين شدن
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 Aerosols) ) هوا ویزه ها 

   ای گلخانه گازهای با مقايسه در مواد اين
  مهم هواويزه نوع دو . دارند کمتری اهميت
  محصول) گوگرد اکسيد دی گاز از عبارتند
  دوده و  ( فسيلي سوختهای احتراق جانبي
   . گياهان سوزاندن از ناشي

  بارش سبب آالينده يك عنوان به ها هواويزه 
  مشکالت که شوند مي اسيدی بارانهای
 تاثير از مهمتر بسيار  پديده اين از حاصل

  . است هوا و آب بر آنها

Quality Certification Bureau Italia S.r.l 2018 



 برخي از آثار تغييرات اقليمي

  :متداولترين آثار و پيامدهای پديده تغيير آب و هوا عبارتند از 
 
  باال آمدن سطح آب درياها 
 آسيب های وارده به منابع آبي 
  آسيب های وارده به بخش کشاورزی 
 آثار بر بهداشت و سالمت انسانها 
 آثار بر زندگي پرندگان 
 تغييرات آب و هوای منطقه ای 
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        Background تاریخچه      

دستيابي به تعادل ميان محيط زيست ، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده ساختن 
نيازهای نسل حاضر ، بدون لطمه وارد کردن به فرصت های نسل آينده برای حصول 

حصول توسعه پايدار به عنوان يك  . نيازهای شان ، امرضروری محسوب مي شود 
 .  هدف ، با ايجاد تعادل ميان سه رکن پايداری ميسر خواهد بود 

انتظارات اجتماعي برای توسعه پايدار ، شفافيت و پاسخگويي منجر به قوانيني سخت 
گيرانه و فشار روز افزون بر آلودگي های زيستي ، استفاده ناکارا از منابع ، مديريت  

نامناسب پسماند ، تغييرات آب و هوا ، تضعيف اکو سيستم ها و گوناگوني های زيست  
 .محيطي شده است 

اين موضوع سازمان ها را بر آن داشته است تا با پياده سازی سيستم های مديريت  
زيست محيطي و با هدف مشارکت در رکن پايداری محيط زيست رويکردی  

 .    سيستماتيك را برای مديريت محيط زيست اتخاذ نمايند 
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 –رويکرد سيستم مديريت زيست محيطي براساس مفهوم مدل طرح ريزی  Plan- Do –Check –Act modelاقدام   –بررسی  -اجرا –مدل طرح 
، فرآيندی   PDCAمدل . بنا شده است (  PDCA) اقدام  –بررسي  –اجرا 

متعامل را ارايه مي دهد که با استفاده از آن ، سازمان های مي توانند به 
بهبود مداوم دست يابند اين مدل را مي توان در يك سيستم مديريت زيست  

مدل مذکور را مي توان به . محيطي و تك تك عناصر آن به کار گرفت 
 :  اختصار به شرح زير توضيح داد 

 
 تعيين اهداف و فرآيندهای زيست محيطي الزم برای ارايه  : طرح ریزي

 نتايج مطابق با خط مشي زيست محيطي سازمان 
 پياده سازی فرآيندها آنگونه که طرح ريزی شده اند : اجرا 
 پايش و اندازه گيری فرآيندها در قياس با خط مشي زيست  : بررسي

محيطي  از جمله تعهدات مندرج در آن ، اهداف زيست محيطي و 
 معيارهای عملياتي و گزارش نتايج 

 انجام اقدامات به منظور بهبود مداوم : اقدام 
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 رهبری 

طرح 
 ريزی 

و  پشتيبانی
 عمليات

ارزيابی 
 عملکرد

 بهبود

P 

D 

C 

A 

مسایل درون و  
 برون سازماني 

 فضاي سازمان 

نيازها و انتظارات  
 طرف هاي ذینفع

نتایج مورد انتظار از سيستم  
 مدیریت زیست محيطي

 دامنه سيستم مدیریت زیست محيطي  
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 زیست محيطي ساختار استاندارد مدیریت 

  ISO14001:2015 
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 دامنه کاربرد   -1

 این استاندارد بين المللي در تمام سازمان ها صرف نظر از اندازه ، نوع و
ماهيتي که داشته باشند قابل کاربرد است و براي جنبه هاي زیست محيطي 

فعاليت ها ، محصوالت و خدماتي که سازمان با لحاظ کردن رویکرد چرخه 
حيات تشخيص مي دهد که مي توانند کنترل کرده یا بر آن ها تاثير گذار 

 . باشد کاربرد دارد 

 این استاندارد بين المللي بيانگر معيارهاي عملکرد زیست محيطي خاصي
 !نمي باشد 
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 مراجع الزامي    -2

 این استاندارد داراي مراجع الزامي نمي باشد! 
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 واژگان و تعاریف    -3

 براي مقاصد این مستند ، واژگان و تعاریف زیر کاربرد دارند: 
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مجموعه ای از عناصر مرتبط و 
متعامل يك سازمان به منظور 

استقرار خط مشي ها و اهداف و 
فرآيندها جهت دستيابي به آن 

 .  اهداف 

  ت يريستم مديس

ystemSanagement M 
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 ست محيطي  یت زیریستم مديس
 

ystemSanagement Mnvironmental E 

که   بخشي از سيستم مديريت
برای مديريت کردن جنبه های 
زيست محيطي ، برآورده سازی  

الزامات تطابق و پرداختن به 
ريسك ها و فرصت ها به کار  

 .مي رود 
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 Environmental Policy خط مشي زیست محيطي    

مقاصد و جهت گيری يك سازمان در  
رابطه با عملکرد زيست محيطي که  
رسماً توسط مديريت ارشد آن بيان 

 .  مي شود 
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 Interested Party     نفعیطرف ذ

فرد يا سازماني که بر تصميم يا 
فعاليتي تاثير گذار است ، يا از آن 

تاثير مي پذيرد يا مي پندارد که از 
 . آن تاثير مي پذيرد 
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 Environmentست            یط زيمح

هوا 
 آب 
 زمين 
 منابع طبيعي 
گياهان 
جانوران 
ها  انسان 
 و روابط متقابل بين آنها 

:محيطي که یک سازمان در آن فعاليت مي کند شامل   
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   Environmental Aspect يطيست محيجنبه ز

،محصوالت يا خدمات  بخشي از فعاليتها
يك سازمان که بتواند با محيط زيست  

 تاثير متقابل داشته باشد
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               يطيست محيپيامد ز

Environmental Impact  

 ،هر تغييری در محيط زيست
خواه مطلوب يا نامطلوب کلي يا  

جزئي که  ناشي از جنبه های 
 زيست محيطي سازمان باشد
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   Objectiveي   طيست محیهدف ز

  يهدفي که سازمان در راستای خط مش
 .  خود تعيين مي کند ي طيست محيز
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 Prevention of Pollution       ياز آلودگ يريشگيپ

استفاده جداگانه يا ترکيبي از فرآيند ها ، 
روندها ، تکنيك ها ، مواد ، محصوالت  

، خدمات و انرژی جهت پيشگيری ، 
کاهش يا کنترل ايجاد ، انتشار يا 

تخليه ی هرگونه آلودگي و پسماند به 
منظور کاهش پيامدهای زيست 

 محيطي نامطلوب  
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 Compliance Obligations  الزامات تطابق  

اصطالح  ) الزامات قانوني و ديگر الزامات 
 (پذيرفته شده

الزامات قانوني که سازمان مجبور است با 
آنها تطابق داشته باشد يا تصميم به 

 .  تطابق با آن ها مي گيرد 
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 documented  information اطالعات مستند 

اطالعاتي که کنترل يا نگهداری آنها توسط  
سازمان الزامي است و رسانه ای که  
 .  اطالعات بر روی آن قرار مي گيرد 
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 Life cycle       چرخه حيات          

  يك ی پيوسته هم به و متوالي مراحل
  از سيستم يا( خدمت يا ) محصول

  از خام مواد توليد يا آوردن دست به
   .نهايي امحای تا طبيعي منابع
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فعاليتي تکرار : بهبود مستمر   
 شونده برای ارتقای عملکرد 

 

 مستمربهبود            
Continual improvement 
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 Environmental Performance       يطيست محیعملکرد ز

 
عملکرد مرتبط با مديريت        

 جنبه های زيست محيطي
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 الزامات سيستم مديريت زيست محيطی

ISO 14001: 2015 
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 محيط سازمان   -4

  آن محيط و سازمان درك -4-1

 و درون مسایل از دسته آن باید سازمان
  خود مقصود با که را سازماني برون

 براي سازمان توانایي بر و است مرتبط
 سيستم نظر مورد نتایج به دستيابي
 را گذارند تاثير محيطي زیست مدیریت

 شرایط باید مسایلي چنين . نماید تعيين
 سازمان تاثير تحت که محيطي زیست

 تاثير سازمان بر توانند مي یا باشند مي
  . برگيرند در را باشند گذار
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 محيط سازمان   -4

 هاي طرف انتظارات و نيازها درك -4-2
  ذینفع

  : کند مشخص را زیر موارد باید سازمان

 سيستم به که ذینفعي هاي طرف ( الف
   : هستند مرتبط محيطي زیست مدیریت

 این ( الزامات ) انتظارات و نيازها ( ب
 ذینفع هاي طرف

 ، انتطارات و نيازها این از یک کدام ( ج
  . دهند مي شکل را تطابق الزامات
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 محيط سازمان   -4

  زیست مدیریت سيستم کاربرد دامنه تعيين -4-3
   محيطي

  و مرزها باید خود کاربرد دامنه تعيين براي سازمان

 را محيطي زیست مدیریت سيستم کاربرد قابليت

 . کند مشخص

  موارد باید سازمان ، کاربرد دامنه این تعيين هنگام

  : دهد قرار مالحظه مورد را زیر

  در شده اشاره سازماني برون و درون مسایل ( الف

 1.4 بند

   2.4 بند در شده اشاره تطابق الزامات (ب  

 سازمان فيزیکي مرزهاي و کارکردها ، واحدها ( ج
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 محيط سازمان   -4

   محيطي زیست مدیریت سيستم کاربرد دامنه تعيين -4-3

   سازمان خدمات و محصوالت ، ها فعاليت ( د

  و کنترل اعمال در سازمان توانایي و اختيارات ( هـ
   تاثيرگذاري

 همه که است نياز ، شود مشخص کاربرد دامنه که هنگامي
  دامنه درون که سازمان خدمات و محصوالت ، ها فعاليت

 در محيطي زیست مدیریت سيستم توسط ، هستند کاربرد
   . شوند گرفته بر

 شده نگهداري مستند اطالعات صورت به باید کاربرد دامنه
    . باشد ذینفع هاي طرف س دستر در و
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 محيط سازمان   -4
  محيطي زیست مدیریت سيستم -4-4

 از نظر مورد نتایج به دستيابي براي
 ، محيطي زیست عملکرد ارتقاي جمله

 مدیریت سيستم یک باید سازمان
 مورد فرآیندهاي شامل ، محيطي زیست

 الزامات با مطابق را ها آن تعامالت و نياز
 ، سازي پياده ، مستقر استاندارد این

  . بخشد بهبود مداوم طور به و نگهداري

 نگهداري و استقرار هنگام باید سازمان
  دانش ، محيطي زیست مدیریت سيستم

 مورد را 2.4 و 1.4 بندهاي در شده کسب
  . دهد قرار مالحظه
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   تعهد و رهبري -1-5 رهبري   -5

 سيستم خصوص در خود تعهد و رهبري بایستي ارشد مدیریت
 :دهد نشان زیر موارد انجام با را محيطي زیست مدیریت

 زیست مدیریت سيستم بخشي اثر مورد در پاسخگویي ( الف
   محيطي

 زیست اهداف و مشي خط که این از اطمينان حصول ( ب
 سازمان محيط و راهبردي گيري جهت با و شده مستقر محيطي
   . هستند سازگار

 مدیریت سيستم الزامات یکپارچگي از اطمينان حصول ( ج
   سازمان کار و کسب فرآیندهاي با محيطي زیست

 سيستم براي نياز مورد منابع اینکه از اطمينان حصول ( د
   . هستند دسترس در محيطي زیست مدیریت

 محيطي زیست مدیریت اهميت خصوص در اطالعات تبادل ( هـ
   محيطي زیست مدیریت سيستم الزامات با انطباق و موثر
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 رهبري   -5
   تعهد و رهبري -5-1

 مدیریت سيستم اینکه از اطمينان حصول (و
 دست خود انتظار مورد نتایج به محيطي زیست

  یابند مي

 در مشارکت براي افراد از پشتيباني و هدایت (ز
   محيطي زیست مدیریت سيستم بخشي اثر

   مداوم بهبود ترویج ( ح

 مدیریتي هاي دیگرنقش از پشتيباني ( ط
 نحوي به ایشان رهبري دادن نشان براي مرتبط

  . دارد کاربرد آن هاي مسئوليت حوزه در که
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 رهبري   -5
   محيطي زیست مشي خط -5-2

 محيطي زیست مشي خط یک باید ارشد مدیریت
 در که نماید نگهداري و سازي پياده ، مستقر را

  مدیریت سيستم براي شده مشخص کاربرد دامنه
   : سازمان محيطي زیست

 ماهيت جمله از سازمان محيط و مقصود براي ( الف
 ، ها فعاليت محيطي زیست پيامدهاي و مقياس ،

  . باشد مناسب آن خدمات و محصوالت

 محيطي زیست اهداف تعيين براي چارچوبي ( ب
   دهد ارایه

  از زیست محيط از حفاظت به تعهد شامل ( ج
 مربوط تعهدات دیگر و آلودگي از پيشگيري جمله

 . باشد سازمان بافت به
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 رهبري   -5

   محيطي زیست مشي خط -5-2

  باشد تطابق الزامات سازي برآورده به تعهد شامل (د

 به محيطي زیست مدیریت سيستم مداوم بهبود به تعهد شامل ( هـ
  . باشد محيطي زیست عملکرد ارتقاء منظور

   : باید محيطي زیست عملکرد

شود نگهداري مستند اطالعات صورت به 

شود رساني اطالع سازمان درون 

باشد ذینفع هاي طرف دسترس در  
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 رهبري   -5
 اختيارات و ها مسئوليت ، ها نقش -5-3

     سازماني

 که کند حاصل اطمينان باید ارشد مدیریت
 مربوطه هاي نقش براي اختيارات و ها مسئوليت

 اطالع و یافته تخصيص سازمان درون در ،
  . اند شده رساني

 را اختيارات و مسئوليت باید ارشد مدیریت
   منظور به دهد تخصيص

 مدیریت سيستم اینکه از اطمينان حصول ( الف
 بين استاندارد این الزامات با محيطي زیست
  دارد انطباق المللي

 سيستم عملکرد خصوص در دهي گزارش ( ب
 عملکرد جمله از محيطي زیست مدیریت

  . ارشد مدیریت به محيطي زیست
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 طرح ریزي    -6

   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -6-1

  کليات 1.1.6

 بند الزامات سازي برآورده منظور به باید سازمان
 ، مستقر را الزم فرآیندهاي 4.1.6 تا 1.1.6 هاي

 . نماید نگهداري و سازي پياده
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 طرح ریزي    -6

 اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها  -6-1

 کليات  1.1.6

  تضمين اینکه سيستم مدیریت زیست
محيطي مي تواند به نتایج مورد نظر خود 

 .دست یابد 

 پيشگيري یا کاهش اثرات نامطلوب از جمله
پتانسيل تاثير شرایط زیست محيطي برون  

 سازماني بر سازمان 

دستيابي به بهبود مداوم 
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 طرح ریزي    -6
   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -6-1

  کليات 1.1.6

 مدیریت سيستم کاربرد دامنه درون باید سازمان
 از بالقوه اضطراري هاي موقعيت ، محيطي زیست
 محيطي زیست پيامد توانند مي که هایي آن جمله

 . کند تعيين را باشند داشته

 اطالعات ، زیر موارد خصوص در باید سازمان
 : نماید نگهداري مستند

ها آن  به است نياز که هاي فرصت و ها ریسک 
  شود پرداخته

4.1.6 تا 1.1.6 هاي بند در نياز مورد فرآیندهاي 
 اینکه از اطمينان حصول جهت ضروري ميزان به

   . شوند مي انجام شده انجام ریزي طرح مطابق
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   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -1-6 طرح ریزي    -6

  کليات 1.1.6

یابد دست خود نظر مورد نتایج به تواند مي محيطي زیست مدیریت سيستم اینکه تضمين  
. 

برون محيطي زیست شرایط تاثير پتانسيل جمله از نامطلوب اثرات کاهش یا پيشگيري 
   سازمان بر سازماني

مداوم بهبود به دستيابي 

 اضطراري هاي موقعيت ، محيطي زیست مدیریت سيستم کاربرد دامنه درون باید سازمان
 . کند تعيين را باشند داشته محيطي زیست پيامد توانند مي که هایي آن جمله از بالقوه

 : نماید نگهداري مستند اطالعات ، زیر موارد خصوص در باید سازمان

شود پرداخته ها آن  به است نياز که هاي فرصت و ها ریسک   

از اطمينان حصول جهت ضروري ميزان به 4.1.6 تا 1.1.6 هاي بند در نياز مورد فرآیندهاي 
   . شوند مي انجام شده انجام ریزي طرح مطابق اینکه
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 و ها ریسک به مربوط اقدامات -1-6 طرح ریزي    -6
  ها فرصت

   محيطي زیست هاي جنبه 2.1.6

 سيستم کاربرد دامنه درون باید سازمان
 هاي جنبه ، خود محيطي زیست مدیریت

 محصوالت ، هاي فعاليت محيطي زیست
 را ها آن تواند مي سازمان که خدماتي و

 و دهد قرار تاثير تحت یا کرده کنترل
 محيطي زیست پيامدهاي همچنين

  رویکرد کردن لحاظ با را ها آن به مربوط
  . نماید تعيين ، حيات چرخه
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 طرح ریزي    -6

   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -6-1

   محيطي زیست هاي جنبه 2.1.6

 : بگيرد نظر در را زیر موارد محيطي زیست هاي جنبه تعيين هنگام در باید سازمان

 یا محصوالت ، ها فعاليت و جدید یا شده ریزي طرح هاي توسعه جمله از تغيير ( الف
   شده اصالح یا جدید خدمات

   . اند بيني پيش قابل منطقي نحو به که اضطراري هاي وضعيت و طبيعي غير شرایط ( ب

 بارز محيطي زیست پيامدهاي که محيطي زیست هاي جنبه از دسته آن باید سازمان
 با را بارز محيطي زیست هاي جنبه دیگر عبارت به ، باشند داشته توانند مي یا دارند

   . نماید تعيين مشخص معيارهاي از استفاده

 ميان در را خود بارز محيطي زیست هاي جنبه باید سازمان ، باشد مناسب که نحوي به
   . نماید رساني اطالع سازمان مختلف کارکردهاي و سطوح
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 طرح ریزي    -6

   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -6-1

   محيطي زیست هاي جنبه 2.1.6

   : نماید مستند اطالعات زیر موارد خصوص در باید سازمان

ها آن به وابسته محيطي زیست پيامدهاي و محيطي زیست هاي جنبه   

خود بارز محيطي زیست هاي جنبه تعيين براي استفاده معيارهاي  

بارز محيطي زیست هاي جنبه   
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 طرح ریزي    -6

   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -6-1

    تطابق الزامات 3.1.6

   : باید سازمان

 و تعيين را خود محيطي زیست هاي جنبه با مرتبط تطابق الزامات ( الف
   . باشد داشته دسترسي ها آن به

   . نماید تعيين را سازمان براي تطابق الزامات این کاربرد نحوه ( ب

 سيستم مداوم بهبود و نگهداري ، سازي پياده ، استقرار هنگام ( ج
   . بگيرد نظر در را تطابق الزامات این ، خود محيطي زیست مدیریت

  . کند نگهداري را خود تطابق الزامات مستند اطالعات باید سازمان
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   ها فرصت و ها ریسک به مربوط اقدامات -1-6 طرح ریزي    -6

  اقدام ریزي طرح 4.1.6

   : نماید ریزي طرح زیر موارد براي باید سازمان

  : زطر موارد به پرداختن براي اقدامات انجام ( الف

 بارز محيطي زیست هاي جنبه -1

   تطابق الزامات -2

   1.1.6 بند در شده شناسایي هاي فرصت و ها ریسک -3

   زیر موارد انجام چگونگي ( ب

 زیست مدیریت سيستم فرآیندهاي در اقدامات این سازي پياده و سازي یکپارچه -1
 کار و کسب فرآیندهاي دیگر و محيطي

   ( 1.9 . ك.ر ) اقدامات این بخشي اثر ارزطابي -2

 ، مالي الزامات و فناوري هاي گزینه ، اقدامات این ریزي طرح هنگام باید سازمان
   . دهد قرار مالحظه مورد را کار و کسب و  عملياتي
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  آنها به دستيابي براي ریزي طرح و محيطي زیست اهداف -6-2

   محيطي زیست اهداف 1.2.6

 تطابق الزامات و سازمان بارز محيطي زیست هاي جنبه گرفتن نظر در با باید سازمان
 محيطي زیست اهداف ، ها فرصت و ها ریسک گرفتن نظر در با همچنين و ها آن به مربوط

   . نماید مشخص مربوطه سطوح و کارکردها در را

  : باید محيطي زیست اهداف

  باشند سازگار محيطي زیست مشي خط با ( الف

 ( امکان صورت در ) باشند گيري اندازه قابل ( ب

   شوند پایش ( ج

 شوند رساني اطالع ( د

  شوند رساني روز به باشد مناسب که نحوي به ( هـ

   . نماید نگهداري را محيطي زیست اهداف به مربوط مستند اطالعات باید سازمان
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  آنها به دستيابي براي ریزي طرح و محيطي زیست اهداف -6-2

   محيطي زیست اهداف به دستيابي براي اقدامات ریزي طرح 2.2.6

  تعيين را زیر موارد باید سازمان ، محيطي زیست اهداف به دستيابي نحوه ریزي طرح هنگام
  : نماید

   شد خواهد انجام کاري چه ( الف

  بود خواهد نياز مورد منابعي چه ( ب

   بود خواهند مسئول کساني چه ( ج

   شد خواهد انجام زماني چه ( د

 به دستيابي در پيشرفت پایش هاي شاخص شامل ، شد خواهند ارزطابي چگونه نتایج ( هـ
   ( 1.1.9 .ك.ر ) گيري اندازه قابل محيطي زیست اهداف

 سازمان کار و کسب فرآیندهاي در چگونه محيطي زیست اهداف تحقق اقدامات اینکه
 . گيرد قرار مالحظه مورد سازمان توسط باید ، اند شده یکپارچه
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   منابع -7-1

 بهبود و نگهداري ، سازي پياده ، استقرار براي نياز مورد منابع باید سازمان
  . نماید فراهم و کرده تعيين را محيطي زیست مدیریت سيستم مداوم
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   شایستگي -7-2

   : باید سازمان

 که افرادي براي الزم شایستگي ( الف
 و کنند مي کار سازمان کنترل تحت

 سازمان محيطي زیست عملکرد بر
 توانایي همچنين و گذارند مي تاثير

 الزامات سازي برآورده در ها آن
  . نماید تعيين را سازمان تطابق

 این که نماید حاصل اطمينان ( ب
 یا آموزش ، تحصيالت براساس افراد

  . هستند شایسته تجربه
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   شایستگي -7-2
  : باید سازمان

 زیست هاي جنبه با مرتبط آموزشي نيازهاي ( پ
 را خود محيطي زیست مدیریت سيستم و محيطي

   . نماید تعيين

 براي اقداماتي ، باشد کاربرد قابل که جایي ( ت
 بخشي اثر و داده انجام الزم شایستگي کسب

   . نماید ارزیابي را گرفته صورت اقدامات

 عنوان به را مناسبي مستند اطالعات باید سازمان
   . نماید حفظ شایستگي شواهد
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    آگاهي -7-3

 تحت که افرادي که نماید حاصل اطمينان باید سازمان
  : هستند آگاه زیر موارد از کنند مي کار سازمان کنترل

   محيطي زیست  مشي خط ( الف

 زیست پيامدهاي و بارز محيطي زیست هاي جنبه ( ب
   ها آن کار به مرتبط بالفعل یا بالقوه محيطي

 زیست مدیریت سيستم بخشي اثر در ها آن نقش ( ج
   محيطي زیست عملکرد ارتقاي منافع جمله از محيطي

 مدیریت سيستم الزامات با انطباق عدم عواقب ( د
 الزامات سازي برآورده عدم جمله از محيطي زیست
   سازمان تطابق
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   اطالعات تبادل -7-4

   کليات 1.4.7
 مدیریت سيستم خصوص در سازمان بيرون یا و درون در اطالعات تبادل جهت ناز مورد فرآیندهاي باید سازمان
   : گيرد بر در را زیر موارد که نماید نگهداري و سازي پياده ، مستقر را محيطي زیست

   نماید اطالعات تبادل موضوعاتي چه خصوص در ( الف

   نماید اطالعات تبادل زماني چه ( ب

   نماید اطالعات تبادل کساني چه با ( ج

   دهد انجام چگونه را اطالعات تبادل ( د

   : باید سازمان خود اطالعات تبادل فرآیندهاي استقرار هنگام

بگيرد نظر در را خود تطابق الزامات   

مدیریت سيستم در شده ایجاد اطالعات با شده تبادل محيطي زیست اطالعات که نماید حاصل اطمينان 
   باشند مي اعتماد قابل و بوده سازگار ، محيطي زیست

  . دهد پاسخ خود محيطي زیست مدیریت سيستم با مرتبط اطالعات تبادل به باید سازمان

  . کند حفظ را مستندي اطالعات خود اطالعات تبادل شاهد عنوان به باید سازمان ، باشد مناسب که نحوي به
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   اطالعات تبادل -7-4

   سازمان درون در اطالعات تبادل2.4.7

 : باید سازمان

 زیست مدیریت سيستم به مربوط اطالعات باشد مناسب که نحوي به ( الف
 نحو به را محيطي زیست مدیریت سيستم تغييرات جمله از ، محيطي
  . نماید تبادل سازمان درون در مختلف کارکردهاي و سطوح ميان مناسبي

 افرادي ، سازمان اطالعات تبادل فرآیندهاي که نماید حاصل اطمينان ( ب
 مداوم  بهبود در تا سازد مي قادر را کنند مي کار سازمان کنترل تحت که

   . نمایند مشارکت
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   اطالعات تبادل -7-4

 سازمان بيرون با اطالعات تبادل3.4.7

 توسط و شده مشخص سازمان اطالعات تبادل فرآیندهاي در که همانگونه باید سازمان
  را محيطي زیست مدیریت سيستم به مرتبط اطالعات شده الزام سازمان تطابق الزامات

   . نماید تبادل سازمان بيرون با
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   مستند اطالعات -7-5

  کليات 1.5.7

  باشد زیر موارد شامل باید سازمان محيطي زیست مدیریت سيستم
:  

   استاندارد این در ده الزام مستند اطالعات ( الف

 سيستم بخشي اثر براي سازمان توسط که مستندي اطالعات ( ب
   . اند شده تعيين الزم محيطي زیست مدیریت

 زیست مدیریت سيستم براي مستند اطالعات ميزان : آوري یاد
 متفاوت زیر عوامل به بسته دیگر سازمان به سازمان یک از محيطي

  : است

و محصوالت ، فرآیندها ، ها فعالطت نوع و سازمان اندازه 
  آن خدمات

سازمان تطابق الزامات سازي برآورده اثبات به نياز   

ها آن تعامالت و فرآیندها پيچيدگي   

کنند مي کار سازمان کنترل تحت که افرادي شایستگي  
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    مستند اطالعات -7-5

   رساني روز به و ایجاد 2.5.7

   ، مستند اطالعات رساني روز به و ایجاد هنگام

   : نماید حاصل اطمينان زیر موارد بودن مناسب از باید سازمان

  ( مرجع شماره یا نویسنده ، تاریخ ، عنوان مثال براي ) شرح و شناسه ( الف

 براي ) رسانه و ( گرافيک ، افزاري نرم نسخه ، زبان مثال براي ) قالب ( ب
 ( الکترونيکي ، کاغذي نسخه مثال

   ها آن کفایت و بودن مناسب تایيد و بازنگري ( ج
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    مستند اطالعات کنترل 3.5.7

 این و محيطي زیست مدیریت سيستم توسط شده الزام مستند اطالعات
 کنترل زیر موارد از اطمينان حصول منظور به باید ، المللي بين استاندارد

   : شوند

 هستند مناسب و دسترس در استفاده براي ، نياز مورد مکان و زمان در ( الف
.  

 محرمانگي نقض مقابل در مثال براي ) شوند مي محافظت کافي ميزان به ( ب
   ( یکپارچگي نقض یا نامناسب استفاده ،

 به مستند اطالعات کنترل براي باید سازمان باشد پذیر کاربرد که نحوي به
   : بپردازد زیر موارد
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    مستند اطالعات کنترل 3.5.7

 استفاده و بازیابي ، دسترسي ، توزیع   

خوانایي حفظ جمله از محافظت و ذخيره   

( ویرایش کنترل براي ) تغييرات کنترل  

امحا و نگهداري   

 طرح براي سازمان توسط که سازماني برون منبع داراي مستند اطالعات
 اند شده تعيين الزم محيطي زیست مدیریت سيستم عمليات و ریزي

  . شوند کنترل و شناسایي مناسبي نحو به باید
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   عمليات کنترل و ریزي طرح .1.8

 ساختن برآورده براي نياز مورد فرآیندهاي ، زیر موارد انجام با باید سازمان
 مشخص اقدامات سازي پياده و محيطي زیست مدیریت سيستم الزامات

  : نماید نگهداري و کنترل ، مستقر را 2.6 و 1.6 بندهاي در شده

فرآیندها براي عملياتي معيارهاي استقرار  

عملياتي معيارهاي با مطابق فرآیندها روي بر کنترل سازي پياده   

 هاي روش و مهندسي هاي کنترل شامل توانند مي ها کنترل : یادآوري
 سازي پياده مراتب سلسه یک براساس توانند مي ها کنترل  باشند اجرایي

 یا تکي صورت به توانند مي و ( اداري ، جایگزیني ، حذف مثال براي ) شوند
 . گيرد قرار استفاده مورد ترکيبي
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   عمليات کنترل و ریزي طرح .1.8

 عواقب ، کرده کنترل را شده ریزي طرح تغييرات باید سازمان
 در باشد الزم که نحوي به و نموده بررسي را ناخواسته تغييرات

  . کند اتخاذ نامطلوب اثرات دادن کاهش براي اقداماتي لزوم صورت

 ، شده سپاري برون فرآیند که نماید حاصل اطمينان باید سازمان
 تاثيري یا کنترل ميزان و نوع . هستند آن تاثير تحت یا کنترل تحت

 مدیریت سيستم درون باید شد خواهد کاربرده به فرآیندها در که
   . شوند تعریف محيطي زیست

  : باید سازمان حيات چرخه رویکرد یک راستاي در

 اطمينان تا دهد استقرار را ها کنترل باشد مناسب که نحوي به ( الف
 و محصول توليد فرآیندهاي توسعه و طراحي در که نماید حاصل
 زیست الزامات به حيات چرخه از مرحله هر مالحظه با خدمت

   شود مي پرداخته محيطي
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   عمليات کنترل و ریزي طرح .1.8

 خرید براي را خود محيطي زیست الزامات ، باشد مناسب که نحوي به ( ب
  ؛ نماید تعيين خدمات و محصوالت

 جمله از سازماني برون کنندگان تامين با را خود محيطي زیست الزامات ( ج
 ؛ نماید تبادل پيمانکاران

 مربوط ي بالقوه بارز محيطي زیست پيامدهاي درباره اطالعات ارایه به نياز ( د
 محصوالت نهایي امحاي و عمر پایان فرآوري استفاده ، تحویل یا نقل و حمل به
  . دهد قرار مالحظه مورد را خدمات و

 یابد اطمينان تا نماید نگهداري الزم ميزان به را مستند اطالعات باید سازمان
  . شوند مي اجرا شده انجام ریزي طرح مطابق فرآیندها که
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   اضطراري وضعيت در واکنش و آمادگي .2.8

 که احتمالي اضطراري هاي وضعيت در واکنش و آمادگي براي نياز مورد فرآیندهاي باید سازمان
 . نماید نگهداري و سازي پياده ، مستقر را اند شده مشخص 1.1.6 بند در

  : باید سازمان

 ناشي نامطلوب محيطي زیست پيامدهاي کاهش یا پيشگيري براي اقداماتي ریزي طرح با ( الف
 ؛ باشد داشته آمادگي واکنش براي ، اضطراري هاي وضعيت از

 ؛ دهد نشان واکنش واقعي اضطراري هاي وضعيت به ( ب

 براي اقداماتي آنها احتمالي محيطي زیست پيامد و اضطراري هاي وضعيت شدت با متناسب ( ج
   . دهد انجام اضطراري هاي وضعيت عواقب کاهش یا پيشگيري

   نماید آزمایش را شده ریزي طرح واکنش اقدامات ادواري طور به باشد پذیر امکان که جایي ( د
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   اضطراري وضعيت در واکنش و آمادگي2.8

 ریزي طرح واکنش واقدامات و فرآیندها ادواري طور به ( هـ
 یا اضطراري هاي وضعيت وقوع از پس خصوص به را شده

 .دهد قرار نظر تجدید و بازنگري مورد ها آزمایش

 به مربوط آموزش و اطالعات باشد مناسب که نحوي به ( و
 هاي طرف براي  را اضطراري هاي وضعيت در واکنش و آمادگي

  کنند مي کار سازمان کنترل تحت که افرادي جمله از ذینفع
   . نماید فراهم

 نگهداري الزم ميزان به را مربوطه مستند اطالعات باید سازمان
 انجام ریزي طرح مطابق فرآیندها یا فرآیند که یابد اطمينان تا

   . شوند مي اجرا شده
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   ارزیابي و تحليل ، گيري اندازه ، پایش1.9

  کليات 1.1.9

   . نماید ارزیابي و تحليل ، گيري اندازه ، پایش را خود محيطي زیست عملکرد باید سازمان

  : نماید تعيين را زیر موارد باید سازمان

   شود گيري اندازه و پایش باید چيزهایي چه ( الف

 اعتبار از اطمينان حصول منظور به ، ارزیابي و تحليل ، گيري اندازه ، پایش هاي روش ( ب
 ؛ باشد کاربرد قابل که نحوي به نتایج

 مي ارزیابي آنها با آن قياس در را خود محيطي زیست عملکرد سازمان که معيارهایي ( ج
   مناسب هاي شاخص و کند

  گيرد صورت باید گيري اندازه و پایش که هایي زمان ( د

   . شوند ارزیابي و تحليل  باید گيري اندازه و پایش نتایج که هایي زمان ( هـ
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  کليات 1.1.9

 ، گيري اندازه و پایش تجهيزات که یابد اطمينان باید سازمان
 شده تصدیق یا کاليبره صورت به باشد مناسب که ي نحو به

 .شوند مي نگهداري و گرفته قرار استفاده مورد

 سيستم بخشي اثر و محيطي زیست عملکرد باید سازمان
   . کند ارزیابي را خود محيطي زیست مدیریت

 را مربوطه محيطي زیست عملکرد اطالعات باید سازمان
 و شده مشخص اطالعات تبادل فرآیندهاي در که همانطور

 یا و درون در ، است شده الزام سازمان تطابق الزامات توسط
   . نماید تبادل سازمان برون

 شواهد عنوان به را مناسبي مستند اطالعات باید سازمان
   . نماید حفظ ارزیابي و تحليل ، گيري اندازه پایش نتایج
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   ارزیابي و تحليل ، گيري اندازه ، پایش1.9

   تطابق ارزیابي2.1.9

 الزامات سازي برآورده ميزان ارزیابي براي نياز مورد فرآیندهاي باید سازمان
  : باید سازمان . نماید نگهداري و سازي پياده ، مستقر را خود تطابق

   نماید تعيين را شد خواهد ارزیابي تطابق که تواتري ( الف

  نماید اقدام نياز صورت در و نموده ارزیابي را تطابق ( ب

   نماید نگهداري را خود انطباق وضعطت از درك و دانش ( ج

 حفظ شواهد عنوان به را تطابق ارزیابي نتایج مستند اطالعات باید سازمان
   نماید
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  داخلي مميزي2.9

  کليات 1.2.9

  

 انجام را داخلي هاي مميزي ، شده ریزي طرح فواصل در باید سازمان
 : محيطي زیست مدیریت سيستم آیا که کند کسب اطالع تا دهد

   : دارد انطباق زیر موارد با ( الف

   سازمان خود الزامات ( 1

  المللي بين استاندارد این الزامات ( 2

  . است شده نگهداري و سازي پياده بخش اثر طور به ( ب
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  داخلي مميزي2.9

  داخلي مميزي برنامه2.2.9

 

 ، ها مسئوليت ، ها روش ، تواتر شامل داخلي مميزي هاي برنامه باید سازمان
 پياده ، مستقر را خود داخلي هاي مميزي دهي گزارش و ریزي طرح الزامات

  . نماید نگهداري و سازي

 محيطي زیست اهميت باید سازمان ، داخلي مميزي برنامه تهيه هنگام
 در را قبلي هاي مميزي نتایج و سازمان بر موثر تغييرات ، نظر مورد فرآینداي

   . بگيرد نظر
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  داخلي مميزي2.9

  داخلي مميزي برنامه2.2.9

  : باید سازمان

 ؛ کند تعریف را مميزي هر کاربرد دامنه و معيارها ( الف

 فرآیند استقالل و عينيت از تا دهد انجام را مميزي و کرده انتخاب را مميزان ( ب
 ؛ یابد اطمينان مميزي

   شوند مي گزارش مربوطه مدیریت به ها مميزي نتایج که نماید حاصل اطمينان ( ج

 به را مميزي نتایج و مميزي برنامه سازي پياده به مربوط مستند اطالعات باید سازمان
   . نماید حفظ شواهد عنوان
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  مدیریت بازنگري3.9

 را سازمان محيطي زیست مدیریت سيستم شده ریزي طرح فواصل در باید ارشد مدیریت
   .نماید حاصل اطمينان آن بخشي اثر و کفایت ، بودن مناسب تداوم از تا نماید بازنگري

   : باشد زیر مالحظات شامل باید مدیریت بازنگري

   قبلي مدیریت هاي بازنگري از منتج اقدامات وضعيت ( الف

  : در تغييراتي ( ب

 ؛ محيطي زیست مدیریت سيستم با مرتبط سازماني برون و درون مسایل -1

   تطابق الزامات جمله از ذینفع هاي طرف انتظارات و نيازها -2

   سازمان بارز محيطي زیست هاي جنبه -3

    ها فرصت و ها ریسک -4
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  مدیریت بازنگري3.9

  اند شده برآورده محيطي زیست اهداف که ميزاني ( ج

   : در روندها جمله از سازمان محيطي زیست عملکرد خصوص در اطالعاتي ( د

  اصالحي اقدامات و ها انطباق عدم -1

  گيري اندازه و پایش نتایج -2

   تطابق الزامات سازي برآورده -3

   ها مميزي نتایج -4

   منابع کفایت ( هـ

  شکایات جمله از ذینفع هاي طرف سوي از گرفته صورت اطالعات تبادل ( و

   مداوم بهبود هاي فرصت ( ز
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   : باشد زیر موارد شامل باید مدیریت بازنگري هاي خروجي

 مدیریت سيستم بخشي اثر و کفایت ، بودن مناسب تداوم به مربوط هاي گيري نتيجه 
   محيطي زیست

مداوم بهبود هاي فرصت به مربوط تصميمات   

جمله از محيطي زیست مدیریت سيستم در تغييرات به نياز هرگونه به مربوط تصميمات 
   منابع

اند نشده برآورده محيطي زیست اهداف که هنگامي ، نياز صورت در ، اقدامات  

دیگر با محيطي زیست مدیریت سيستم سازي یکپارچه بهبود براي هایي فرصت 
  نياز صورت در کار و کسب فرآیندهاي

سازمان راهبردي گيري جهت براي ایجاب هرگونه   

 .نماید حفظ شواهد بعنوان را مدیریت هاي بازنگري نتایج مستند اطالعات باید سازمان
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   کليات 1.10

 دستيابي براي و ( 3.9 و 2.9 ، 1.9.ك.ر ) کرده تعيين را بهبود هاي فرصت باید سازمان
 سازي پياده را الزم اقدامات خود محيطي زیست مدیریت سيستم نظر مورد نتایج به

   . نماید

   اصالحي اقدامات و انطباق عدم -10-2

   : باید سازمان ، دهد مي رخ انطباق عدم که هنگام

  : باشد کاربرد قابل که نحوي به و دهد نشان واکنش ها انطباق عدم به ( الف

 ؛ نماید اقدام آن اصالح و کنترل براي -1

 نامطلوب محيطي زیست پيامدهاي کاهش جمله از ، کند رسيدگي را آن عواقب -2
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   اصالحي اقدامات و انطباق عدم -10-2

 براي اقدام به نياز ، زیر موارد انجام با ( ب
 از تا کند ارزیابي را انطباق عدم دالیل حذف
 دیگر جایي در آن وقوع یا آن مجدد وقوع

  : با ، نماید جلوگيري

 ؛ انطباق عدم بازنگري -1

 ؛ انطباق عدم دالیل تعيين -2

 مشابه هاي انطباق عدم آیا اینکه تعيين -3
 .دارد وجود ها آن وقوع پتانسيل یا دارد وجود
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   اصالحي اقدامات و انطباق عدم -10-2

 ؛ نياز مورد اقدام گونه هر سازي پياده ( ج

  گرفته صورت اصالحي اقدام گونه هر بخشي اثر بازنگري ( د

   محيطي زیست مدیریت سيستم در تغييراتي اعمال ( هـ

 انطباق عدم اثرات اهميت با متناسب باید اصالحي اقدامات
  باشند محيطي زیست پيامدهاي جمله از ، داده رخ هاي

 عنوان به را زیر موارد به مربوط مستند اطالعات باید سازمان
   : نماید حفظ شواهد

 صورت متعاقب اقدامات هرگونه و ها انطباق عدم ماهيت 
   گرفته

  اصالحي اقدام گونه هر نتایج   

 

 

   

Quality Certification Bureau Italia S.r.l 



 بهبود -10

 مداوم بهبود  -10-3

  زیست عملکرد ارتقاي منظور به
 مناسب باید سازمان ، محيطي

 ، بخشي اثر و کفایت ، بودن
 را محيطي زیست مدیریت سيستم

   . بخشد بهبود مداوم طور به
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