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 استاندارد بین المللی

ISO/IEC 14001:2015 

استاندارد ایزو مدیریت محیط 

 یست و پیرامونیز

 دامنه کاربرد سیستم:

این استاندارد بین المللی الزاماتی را براي سیستم مدیریت 

می  سازمان  یک  که  کند  می  مشخص  محیطی  زیست 

براي آن  از  اش    تواند  محیطی  زیست  عملکرد  ارتقاي 

این   از  هایی  سازمان  که  است  این  .هدف  کند  استفاده 

به دنبال مدیریت   استاندارد بین المللی استفاده کنند که

مسئولیتهاي زیست محیطی شان به صورت سیستماتیک  

کمک    هستند که به ارکان زیست محیطی توسعه پایدار

 .می کند 

 تهیه و تدوین :

 مشاوران مدیریت مدیرفا                               
 مترجم: 

ماه سال یک هزار  آبان تیم مدیرفا                              

 خورشیدی و چهارصد 
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 گفتار یشپ

ISO   ساازمان بین المللی اساتاندارد ساازيک یک ادراسایون یهانی از نهاد هاي اساتاندارد ملی )نهاد هاي ع او(ISO  ک

شاود. هر ع او د دارد در انجام می ISOاسات. کار تهیه اساتاندارد هاي بین المللیم معموت توسام کمیته هاي انی 

اساتم نمایندیی داشاته باشاد. ساازمان هاي بین   موضاوعی که به آن عقهه دارد   براي آن کمیته انی تشاکیش شاده

  انطباقم سازمان یهانی استانداردسازي   ارزیابی  زمینه  المللیم د لتی   غیر د لتی هم در این کار شرکت می نمایند. در

(ISOالکتر تکنیک  المللی بین  کمیسایون     ک  (IEC  مشاتر  اسانادک ISO / IEC  کمیته مدیریت  تحت  را  ISO 

   .کنند می  تهیهک  ISO / CASCO) باقانط در ارزیابی

 هاي  بخشانامه در م  اسات تعیین شاده  آن بیشاتر نگهداري براي که آن هایی    ساند این  تهیه براي اساتفاده شاده ر یه هاي

ISO / IEC اساات )  شااده داده شاار  1 بخش مISO/IEC Directives, Part 1به خصااوب به معیار هاي   .ک

 هوانین با مطابد   سااند این  مورد نیاز اسااتم باید تویه داشاات. ISOمختلف تصااویک که براي انوام مختلفی از اسااناد  

ک ISO/IEC Directives, Part 2اسااات. ) شاااده  تهیاه 2 هسااامات م ISO / IEC هاي  بخشاااناامه  یرایشااای

(www.iso.org/directives    را ببینیدک 

می باشااد.    اخترام ثبت  قوق موضااوم سااندم در رابطه با این عناصاار از برخی که  شااود می یلک امکان این به تویه

ISO هریونه  یزئیات .داشااات  نخواهد  اخترام ثبت  قوق  کلیه یا یک هر  شاااناساااایی  هبال  در  مسااائولیتی هیچگونه 

  اخترام   ثبت هاي  اعقمیه ISO  اهرساات در یا/      معرای در سااند  تهیه  هنگام  شااناسااایی شااده در  اخترام ثبت  قوق

 را ببینید ک   www.iso.org/patentsداشت. )  خواهد   یود شده دریاات

 .نیست اي تأییدیه   شود می ارائه کاربران سهولت براي که است  اطقعاتی م سند این در  استفاده مورد تجاري نام هر

 ارزیابی به مربوط  ISOمفهوم عبارات   اصااطق ات خاب  م  اسااتانداردها  دا طلبانه ماهیت مورد  در  توضاای   براي

  تجارت  انی  موانع در  کWTO)  یهانی  تجارت ساازمان  اصاول به  ISO  پایبندي مورد  در  اطقعاتی  همچنین   انطباق

(TBT  به اینک URL  کنید :  مرایعهwww.iso.org/iso/foreword.html  

 ISO    IEC ملی  اریانهاي به  دادن رأي  براي    شده تهیه  ISO  (CASCO) انطباق ارزیابی  کمیته  توسم  سند  این

 .است شده تأیید سازمان د  هر توسم   درآمدهبه یردش 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
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 معرفی 

 : استفاده شده است ذیش  یکقم عباراتسند م از  نیدر ا

 است. الزام کینشان دهنده  "ک shall) دیبا " -

 دهد. یرا نشان م هی توص کی "ک shouldبایستی ) " -

 نشانگر مجوز است. "ک may) ممکن است " -

 است. ییتوانا کی ایا تمال   کینشان دهنده  "ک  can) تواند یم " -

 ک.ISO/IEC Directives, Part 2) ااتی 2م بخش  ISO / IEC يتوان در بخشنامه ها یرا م  شتری ب  اتی یزئ

 فهرست 

 1 ..................................................................................................................... یفتار  شی پ

 2 ........................................................................................................................... یمعرا

 5 ................................................................................................................ دامنه کاربرد -1

 6 ............................................................................................................... یمرایع الزام  -2

 6 .................................................................................................... فیاصطق ات   تعار -3

 14 ............................................................................................................. سازمان ي. ا ا4

 14 ................................................................................ )بااتک آنم ی در  سازمان   مح -4-1

 15 ..................................................................... نفع یذ  ي  انتظارات طرف ها ازهای شناخت ن -4-2

 15 ............................................................. ی طی مح ستی ز تیریمد ستمی دامنه کاربرد س نیی تع -4-3

 ISO14001:2015 ............................................................... 16یطی مح ستیز تیریمد ستمی س -4-4

 ISO14001:2015 ................................................................................................ 16يراهبر -5

 16 ....................................................................................................   تعهد يراهبر -5-1

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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 17 .......................................................................................................... خم مشی -5-2

 17 ............................................................................ ست یز می مح  یتوسعه خم مش -5-2-1

 18 .................................................................. یطی مح ستیز  یخم مش یاطقم رسان -5-2-2

 18 ...................................................................... یسازمان اراتی ها   اخت تی مسئول فم ی ظا -5-3

 ISO14001:2015 ............................................................................................ 19يزیطر  ر -6

 19 ........................................................................ هاارصتها    سکیاهدامات مرتبم به ر -1-6

 19 ........................................................................................................ات ی کل  -6-1-1

 20 ................................................................................... ی طی مح ستیز يینبه ها -6-1-2

 20 ............................................................................................ انطباق با الزامات  -6-1-3

 21 ............................................................................................ اهدام يزیطر  ر -6-1-4

 21 ........................................................... ی ابی یهت دست  يزی  برنامه ر ی طی مح ستیاهداف ز -6-2

 22 ................................................................................................................... ی بانیپشت  -7

 22 ................................................................................................................ منابع  -1-7

 23 ........................................................................................................... تیصق  -7-2

 23 ............................................................................................................. یآیاه -7-3

 24 ........................................................................................................... ارتباطات  -7-4

 ISO14001:2015 .................................................................................... 24 اتی کل  -7-4-1

 25 .................................................................................................... اطقعات مد ن  -7-5

 25 ......................................................................................................... ات ی کل  7-5-1

 25 ....................................................................................... ی  به ر ز رسان  جاد یا -7-5-2

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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 26 ...................................................................................... کنترل اطقعات مد ن -7-5-3

 26 ...................................................................................... کنترل اطقعات مد ن -7-5-3

 ISO14001:2015 ............................................................................................... 27 اتی عمل -8

 27 .................................................................................... ات ی   کنترل عمل يزیبرنامه ر -1-8

 28 ......................................................................... ياضطرار می   اکنش در شرا یآمادی -2-8

 ISO14001:2015 ...................................................................................... 29 عملکرد یابیارز -9

 29 ................................................................. یابی  ارز شی   تحل  هیتجز ميری اندازه ی شمیپا -9-1

 ISO14001:2015 ........................................................................... 30 انطباق یابیارز -2-1-9

 30 ...................................................................................................... ی داخل يزی مم -9-2

 30 ........................................................................................................ات ی کل  -1-2-9

 31 ...................................................................................................... ی داخل يزی مم -9-2

 31 ................................................................................................. تیریمد يبازنگر -9-3

 33 .................................................................................................................... بهبود  -10

 33 ............................................................................................................ ات ی کل  -10-1

 33 .................................................................................... ی عدم انطباق   اهدام اصق  -10-2

 34 ...................................................................................................... بهبود مدا م  -10-3

 

 

 

 

http://www.noorgroup.co/
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 مدیریت محیط زیست و پیرامونی یبرا  یالزامات عموم

  دامنه کاربرد -1

ین اساتاندارد بین المللی الزاماتی را براي سایساتم مدیریت زیسات محیطی مشاخص می کند که یک ساازمان می تواند  

اساتاندارد بین  ارتقاي عملکرد زیسات محیطی اش اساتفاده کند .هدف این اسات که ساازمان هایی از این    از آن براي

به دنبال مدیریت مسائولیتهاي زیسات محیطی شاان به صاورت سایساتماتیک هساتند که به ارکان   المللی اساتفاده کنند که

 .کمک می کند زیست محیطی توسعه پایدار

این استاندارد بین المللی به سازمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد  

کننده ارزش براي محیم زیسات م ساازمان   طرف هاي ذي نفع می باشاد .نتایج مورد نظر سایساتم مدیریت   راهمکه ا

  :سازیار با خم مشی زیست محیطی سازمان شامش موارد زیر می باشند زیست محیطی م

 انجام تعهدات به تطابد  ✓

 ارتقاي عملکرد زیست محیطی ✓

 دستیابی به اهداف زیست محیطی ✓

 : الزامات هانونی   مقرراتی میتواند به صورت الزامات  قوهی بیان شود.2یادآ ري  

نظر از اندازه م نوم   ماهیت هابش کاربرد است   به ینبه هاي زیست   این استاندارد بین المللی براي هر سازمانی صرف

اعالیتهام محصوتت   خدمات سازمان اعمال می یردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر یراتن   محیطی م

 د.کنترل یا نفوذ داشته باش آنهاچرخه  یات بر 

این اساتاندارد بین المللی را می  .این اساتاندارد بین المللی ضاوابم عملکردي زیسات محیطی خاب را بیان نمی کند 

ادعاي انطباق با این   توان به صاورت کلی یا بخشای براي بهبود سایساتماتیک مدیریت زیسات محیطی به کار برد. البته

ساازمان به  هابش هبول نیسات مگر تا زمانی که تمام الزامات آن در سایساتم مدیریت زیسات محیطی  اساتاندارد بین المللی

 .کار یراته شده اند   بد ن استثنایی برآ رده شده اند

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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 مراجع الزامی    -2

 مرایع الزامی  یود ندارند

 ف یاصطالحات و تعار -3

 :براي مقاصد این مدر  م  اژیان   تعاریف زیر به کار برده می شوند

 واژگان مرتبط با سازمان و رهبری -1-3

 سیستم مدیریت -3-1-1

بااراي ایجاااد خاام مشاای هااا   ک 4-1-3مجموعااه اي از عناصاار بااه هاام ماارتبم   متعامااش سااازمان )

 براي رسیدن به اهداف ک 5-3-3ارآیندها )  ک 5-2- 3اهااداف ) 

:یک سیستم مدیریت می تواند به یک موضوم یا چند موضوم بپردازد ) مانند مدیریت کیفیت م ایمنی     1یادآ ري  

  ک شغلی م انرژي م مدیریت مالی بهداشت

ابی عملکرد   بهبود می :عناصر سیستم شامش ساختار م  ظایف   مسئولیتهام برنامه ریزي   عملیات م ارزی 2یادآ ري 

  .باشند

:دامنه کاربرد سیستم مدیریت ممکن است شامش کش سازمان م  ظایف مشخص   تعیین شده اي از   3یادآ ري 

 . هاي مشخص   تعیین شده اي از سازمان م یک یا چند  ظیفه از میان یر هی از سازمان ها باشند سازمان م بخش

 محیطیسیستم مدیریت زیست  -3-1-2

انجاام ک2- 2-3ماورد اساتفاده بار مادیریت ینباه هااي زیسات محیطای )ک 1-1-3بخشای از سیساتم مادیریت ) 

 ک 11-2-3  پرداختن به ریسک ها   ارصت ها )ک 9- 2-3به تطابد ) تعهادات

 خط مشی زیست محیطی   -3-1-3 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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کااه بااه طااور   ک 11-4-3ماارتبم بااا عملکاارد زیساات محیطاای )  ک 4-1-3نیااات   یهاات ییااري سااازمان ) 

 .بیان می یردد ک5-1- 3مدیریت ارشد ) رساامی توساام

 سازمان  -3-1-4

- 2-3ابی به اهدااش ) ارد یا یر هی از ااراد که  ظایف خود را به همراه مسئولیت هام اختیارات   ر ابم براي دستی 

  .دارد)  5

موسسه م بنگاه م م   (corporation) شرکتم company ) ):مفهوم سازمان شامش یک تایر شخصیم شرکت  1یادآ ري  

مسئول م شرکت ت امنی م خیریه یا موسسه یا بخشی یا ترکیبی از آنها می یویند اعم از ثبت شده یا نشده م د لتی    مقام

 یا خصوصی

 مدیریت ارشد  -3-1-5

 .را در باتترین سط  هدایت   کنترل می کنندک   4-1-3ارد یا یر هی از ااراد که سازمان )

 . :مدیریت ارشد هدرت تفویض اختیار   تامین منابع در سازمان را دارد 1یادآ ري  

پس مدیریت ارشد  تنها بخشی از سازمان را پوشش می دهد    ک  1-1-3:ایر دامنه کاربرد سیستم مدیریت )  2یادآ ري  

 . اطقق می یردد که بخش از سازمان را هدایت   کنترل می کنند به تنهایی

 

 طرف ذی نفع -3-1-6

که می تواند بر یک تصمیم یا اعالیت اثر بگذارد یا از آن متاثر شود یا استنباط می کند که  ک  4-1-3ارد یا سازمانی )

کنندیان م هانون یذاران م سازمان هاي غیر د لتی م سرمایه  مثال مشتریان م یوامع م تامین .یراته است از آن تاثیر

 یذاران   کارکنان 

بدین معناست که استنباط براي سازمان آشکار  "استنباط شخصی به اینکه تحت تاثیر هرار یراته است"یادآ ري :   

 .شده است

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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 واژگان مرتبط با طرح ریزی -3-2

 حیط زیستم -3-2-1 

در آن کار می کند شامش هوام آب م زمین م منابع طبیعیم ییاهان م یانورانم ک 4-1-3محیم پیرامون که سازمان )

 میان آنها انسانها   ر ابم

 .:محیم پیرامون ممکن است از داخش سازمان به سیستم محلی م منطقه اي   یهانی یسترش یابد 1یادآ ري  

ز نظر تنوم زیستی م اکوسیستم هوام آب   هوا یا دیگر خصوصیات تشری   :محیم پیرامون را می توان ا 2یادآ ري 

 .کرد

 جنبه زیست محیطی  -3-2-2 

تعامش دارد یا ک 1-2-3یا محصوتت یا خدماتش که با محیم زیست )ک  4-1-3بخشی از اعالیت هاي یک سازمان )

 .داشته باشد می تواند

شود. ینبه زیست ک  4-2-3چند پیامد زیست محیطی ):یک ینبه زیست محیطی می تواند باعث یک یا  1یادآ ري  

 .آن ینبه اي است که یک یا چند پیامد زیست محیطی بارز دارد با می تواند داشته باشد محیطی بارز

 .:ینبه هاي زیست محیطی بارز با استفاده از یک یا چند معیار توسم سازمان تعیین می شوند 2یادآ ري  

 

 

   ست محیطیشرایط زی -3-2-3

 به نحوي که در یک نقطه از زمان تعیین شده استک  1-2-3 ضعیت یا خصوصیات محیم زیست )

 پیامد زیست محیطی   -3-2-4

-3اعام از مفیاد یاا م ارم کلای یاا یزیای کاه از یاک ینباه زیسات محیطاای ) ک  1-2-3تغییار در محایم زیسات )

  اصش شودک  4-1-3سازمان ) ) 2-2

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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  هدف -3-2-5 

 .:هدف ممکن است استراتژیک م تاکتیکی یا عملیاتی باشد 1یادآ ري  نتیجه اي که باید  اصش شود

ادف ممکان اسات باه موضاوعات مختلاف مرباوط شاود) مانناد اهاداف ماالی م بهداشاتی   ایمنای  :ه 2یاادآ ري 

ک   ممکان اسات در ساطو  مختلاف باه کاار یراتاه شاود )مانناد اساتراتژیکم ساازمانی م محیطای   زیسات

 ک 5-3-3خدمات   ارایندي )  پار ژه اي م محصاولی م

به طرق مختلف بیان شود مثق به عنو ان یک نتیجه مورد نظر م مقصودم ضوابم   :هدف ممکن است 3یادآ ري 

یا با استفاده از لغاتی با معانی مشابه )مثق هدفم هدف کقن یا هدف ک 6-2-3زیست محیطی ) عملیاتیم اهداف

 ک خرد

 هدف زیست محیطی   -3-2-6

 .استک  3-1-3ا خم مشی زیست محیطی )  همراستا بک4-1-3تعیین شده توسم سازمان )ک 5-2-3هدف ) 

 پیشگیری از آلودگی  -3-2-7

تجاارب م تکنیاک هاوا م ماوادم محصاوتت م خادمات یاا انارژي باراي یلاوییري  م ک5-3- 3اساتفاده از ارآینادها )

یا کنترل )باه طاور مجازا یاا در ترکیاک باا هام ک ایجاادم تصااعد یاا انتشاار هریوناه آتیناده یاا پساماند   م کااهش

 .نامطلوب یلوییري کندک  4-2-3پیامدهاي زیست محیطی )  باه نحاوي کاه از

:پیشگري از آلودیی ممکن است شامش کاهش یا  ذف منبع م تغییر در ارایند م محصول یا خدمت م  1یادآ ري  

 . از منابع م یایگزینی مواد   انرژي م استفاده مجدد م بازیابی م بازیاات ما یاء یا تصفیه باشد استفاده کارآمد

 الزام -3-2-8

:عموما متدا ل به معنی آن است که دتلت  1یادآ ري  .نتظاري که بیان شدهم عموما متدا ل یا الزامی استنیاز یا ا

 .مرسوم   متدا ل استک 6-1-3ذي نفع )   طرف هايک  4-1-3ضمنی بر نیاز یا انتظار مورد بحث براي سازمان )

 ) 2-3-3هالک اطقعات مستند )  :یک الزام مشخص شده الزامی است که بیان شده است مثق در 2یادآ ري 
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:الزاماتی غیر از الزامات هانونی زمانی که سازمان تصمیم می ییرداز آنها تبعیت کند الزامی به  ساب می   3یادآ ري 

 .آیند

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

آن ها دارد   سایر الزاماتی که سازمان ایبار یا ایبار به تبعیت از ک  4-1-3که سازمان )ک  8-2-3الزام هاي هانونی )

 .تطابد با آنها دارد اختیار به

 .مرتبم می شوندک  2-1-3:تعهدات به تطابد به سیستم مدیریت زیست محیطی ) 1یادآ ري 

:تعهدات به تطابد ممکن است از الزامات ایباري مانند هوانین   مقرر ات کاربردي یا تعهدات اختیاري  2یادآ ري 

استانداردهاي سازمانی   صنعتی م ر ابم پیمانکاري م آئین نامه ها یا موااقت نامه هایی با یر ه هاي یوامع یا   مانند

 .د لتی ناشی شود سازمان هاي غیر

 ریسک -3-2-10 

 اثر عدم هطعیت

 یمنف  یا مثبت –:اثر یک انحراف از آن چیزي است که مورد انتظار می باشد   1یادآ ري  

:عدم هطعیت  ضعیتی  لو یزیی از نبود اطق عات م در  یا دانش نسبت به یک رخداد م عواهک یا   2 یادآ ري 

  .باشد   ا تمال آن می

 guide  73:2009 3-5-1-3بالقوه )به نحوي که در بند  "رخدادهاي ":ریسک را معموت در ارتباط با  3یادآ ري 

ISO 73 :2009م 3- 6-1-3شدهک   عواهک )به نحوي که در بند  تعریف guide ISO   تعریف شدهک یا ترکیبی از اینها

 .بیان می شود

اد ) شامش تغییراتی در شرایم ک   ا تمال  هوم آن )به  :ریسک اغلک بر سک ترکیک عواهک یک رخد 4یادآ ري  

 Guide 73:2009 3.6.1.1ISO یردد می بیانک شده تعریف. نحوي که در

 ریسک ها و فرصت ها   -3-2-11

 اثرات بالقوه نامطلوب) تهدیدها ک   اثرات بالقوه مفید ) ارصت ها ک
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 واژگان مرتبط با پشتیبانی و عملیات  -3-3

 صالحیت   -3-3-1

   وانایی بکارییري دانش   مهارت براي دستیابی به نتایج مورد نظرت

 مستند   اطالعات -3-3-2

 .کنترل   نگه داري شود   رسانه اي که اطقعات را در برمی ییردک 4-1-3اطقعاتی که باید توسم سازمان )

 .قعات مستند ممکن است در هر هالک   رسانه اي   از هر منبعی باشند:اط 1یادآ ري 

  ::اطقعات مستند ممکن است به موارد زیر اشاره کند 2یادآ ري  

   )5-3-3شامش ارآیندهاي مرتبم )) 2-1-3سیستم مدیریت زیست محیطی ) ✓

  اد شودکاطق عات ایجاد شده براي عملیات سازمان ) ممکن است از آن به مستند سازي ی ✓

  عات ایجاد شده براي عملیات سازمان ) ممکن است از آن به مستند سازي یادشودکقاط ✓

 شواهد نتایج به دست آمده ) ممکن است از آنها به سوابد یاد شودک  ✓

 

 

 ه  یات چرخ -3-3-3

 منابع طبیعی تا داع نهایی مرا ش پی در پی   به هم مرتبم سیستم محصول ) یا خدمت ک از تهیه مواد ا لیه یا تولید از

:مرا ش چرخه  یات شامش تهیه مواد ا لیه م طرا ی م تولید م  مش   نقش / تحول م استفاده م تصفیه در   1یادآ ري 

 . تعیین تکلیف نهایی می باشد پایان عمر  

نیز اضااه   1کلمات )یا خدمتک به تعریف اضااه شده   یا یادآ ري -اصق  شده ISO 14044 :2006از  3, 1منبع: بند 

 .است شده

 برون سپاری )فعل( -3-3-4
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یک سازمان را انجام می ک5-3- 3خاریی بخشی از یک  ظیفه یا ارآیند )ک 4-1-3انجام ترکیباتی که یک سازمان )

 . دهد

است با این  یود  ظیفه یا ارایند بر ن ک 1- 1-3:یک سازمان خاریی بیر ن از دامنه سیستم مدیریت ) 1یادآ ري 

  .در ن دامنه کاربرد می باشد سپاري شده

 ندفرآی -3-3-5

:یک   1یادآ ري  .مجموعه اي از اعالیتهاي به هم مرتبم   متعادل که  ر دي ها را به خر یی ها تبدیش می کنند

 . ارایند ممکن است مستند شود یا نشود

 اصطالحات مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبود -3-4

 ممیزی  -3-4-1

اهد ممیزي   ارزیابی عینی آن براي تعیین میزان سیستماتیک م مستقش   مستند براي کسک شوک 5-3-3ارایند ) 

   معیارهاي ممیزي برآ رده شدن

 . یا یک طرف بر ن سازمانی از طرف سازمان انجام می شودک 4-1-3:ممیزي داخلی توسم خود سازمان ) 1یادآ ري

 . :ممیزي می تواند به صورت ممیزي ترکیبی ) ترکیک د  یا چند رشته ک باشد 2یادآ ري 

:استققل را می توان با یدا بودن مسئولیت نسبت به اعالیتی که ممیزي می شود یا عدم  یود طراداري  3یادآ ري  

 .نشان داد یا منفعت

: شواهد ممیزي شامش سوابد بیانیه  قاید یا دیگر اطقعات مرتبم با معیارهاي ممیزي است   هابش   4یادآ ري 

مورد استفاده به عنوان  ک 8- 2- 3ی هام ر یه ها یا الزامات )باشند م   معیارهاي ممیزي مجموعه خم مش تصدید می

 19011:2011از   3-2   3-3شواهد ممیزي با آنها مقایسه می شوند همانطور که به ترتیک در بند   مریع می باشند که

ISO  تعریف شده اند. 

 انطباق  -3-4-2
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  8-2- 3برآ ردن یک الزام )

 انطباق  عدم -3-4-3

عدم انطباق به الزامات این استاندارد بین المللی   دیگر الزامات : 1یادآ ري  ) 8-2- 3برآ رده نشدن یک الزام )

  .براي خود ایجاد می کند مربوط می شود) 4-1-3) )که سازمان 3-1-2سیستم مدیریت زیست محیطی )

 اصالحی اقدام -3-4-4

راي یک عدم :ممکن است ب 1یادآ ري  )  پیشگیري از  هوم مجدد  3-4-3اهدام براي  ذف علت عدم انطباق )

  .انطباق بیش از یک دلیش  یود داشته باشد

 وم بهبود مدا -3-4-5

  ) 10-4-3اعالیت تکرار شونده براي ارتقاي عملکرد ) 

بااراي ارتقاااي ک 2-1-3:ارتقاااي عملکاارد بااه اسااتفاده از سیسااتم ماادیریت زیساات محیطاای )  1یااادآ ري 

مرتبم می ک  4-1-3سازمان )ک3-1-3خم مشی زیست محیطی ) همراستاي باک 11-4-3محیطی ) عملکاارد زیساات

 .شود

 . :نیاز نیست اعالیت در تمام زمینه ها به طور همزمان یا بد ن  هفه رخ دهد 2یادآ ري 

 

 اثربخشی  -3-4-6

  میزان تحقد اعالیتهاي طر  ریزي شده   دستیابی به نتایج طر  ریزي شده

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

: ISO 14031:2013 بند  3-15 نبع م  

 پایش  -3-4-8

  یا یک اعالیتک 5-3-3تعیین  ضعیت یک سیستمم ارایند ) 
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 .:براي تعیین  ضعیت ممکن است به بررسی م نظارت یا مشاهده انتقادي نیاز داشته باشیم  1یادآ ري 

 گیری  زهاندا  -3-4-9 

  براي اندازه ییري یک مقدارک 3-3- 5ارایندي )

 عملکرد  -3-4-10

 نتایج هابش اندازه ییري

 .کیفی مرتبم شود :عملکرد می تواند به یااته هاي کمی   1یادآ ري  

محصوتت )شامش خدماتکم سیستم ها ک 5- 3-3:عملکرد ممکن است به اعالیتهاي مدیریتی م ارایندها ) 2یادآ ري  

 )3-1-4 (شود مرتبم. یا سازمان ها

 عملکرد زیست محیطی  -3-4-11 

 2-2-3مرتبم با مدیریت ینبه هاي زیست محیطی )ک 10-4-3عملکرد )

نتایج ممکن است در برابر خم مشی زیست محیطی  ) 2- 1- 3:براي سیستم مدیریت زیست محیطی ) 1یادآ ري  ) 

یا دیگر معیارها با استفاده از شاخص ها اندازه ییري  ک 6- 2-3اهداف زیست محیطی ) مک 4-1-3سازمان ) ) 3-1-3)

 . شوند

 فضای سازمان . 4

  درک سازمان و محیط)بافت( آن  -4-1

 ن   بر ن سازمانی را که مرتبم با اهداف   یهت ییري استراتژیک آن هستند   توانایی سازمان باید مق ظات در

.دهندم تعیین نمایدسازمان براي دستیابی به نتیجه )هايک مورد انتظار از سیستم زیست محیطی را تحت تاثیر هرار می  

 سازمان باید اطالعات مربوط به این مسائل خارجی و داخلی را مورد پایش و بازنگری قرار دهد.

 یادآ ري1 : این مق ظات ممکن است شامش در نظر یراتن عوامش یا شرایم مثبت یا منفی باشند. 
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یادآ ري 2 : شناخت محیم خاریی را می توان با بررسی مق ظات ناشی  از محیم هاي هانونیم انا ريم رهابتیم 

 تجاريم ارهنگیم ایتماعی   اهتصادي تسهیش نمودم خواه بینالمللیم ملی منطقهاي یا محلی باشند.

یادآ ري 3 : شناخت محیم داخلی را میتوان با بررسی مق ظاتی از هبیش  ارزش هام ارهنگم دانش   عملکرد 

 سازمان تسهیش نمود.

شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذینفع   -4-2  

هاي ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصوتت   خدماتی که نیازهاي  به سبک تاثیر یا تاثیر بالقوه طرف

برد را برآ رده می کنندم سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:مشتري   الزامات هانونی   مقررات هابش کار  

 الفک طرفهاي ذي نفع مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطیمم 

 بک الزامات این طرفهاي ذینفع که مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطیم می باشند.

 ISO14001:2015کدام یک از این الزامات   انتظارات  یز  تعهدات ایباري   هانونی می باشد.

سازمان باید اطقعات مربوط به این طرف هاي عقهه مند   همچنین الزامات مربوط به آنان را مورد پایش    

 بازبینی هرار دهد.

 

 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی -4-3

 ایجاددامنه کاربرد خود تعیین کند.  را برايزیست محیطی سازمان باید مرزها   هابلیت کاربرد سیستم مدیریت 

 هنگام تعیین این دامنه کاربرد, سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 1.4مق ظات خاریی   داخلی اشاره شده در بند  ✓

 2.4 تعهدات هانونی طرف هاي ذینفع مربوطه اشاره شده در بند   ,الزامات  ✓

 مرزهاي ایزیکیم عملکردها    ا دهاي سازمانی ✓

 هام محصوتت   خدمات اعالیت ✓
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 توانایی   اختیارات سازمان در کنترل   تاثیرپذیري  ✓

 

سازمان باید تمام الزامات این استاندارد بین المللی را ایرا نماید ایر آنها در دامنه کاربرد تعیین شده در سیستم 

ت محیم زیست سازمان هابش ایرا باشند.مدیری  

براي بیان موارد زیر نگهداري شود: اطقعات مد ن ر دسترس باشد   به عنوان کاربرد باید د دامنه   

 محصوتت   خدمات تحت پوشش سیستم مدیریت؛  ✓

 از الزامات این استاندارد بین المللی را نتوان بکار برددتیش توییهی براي هر موردي که یکی  ✓

 ISO14001:2015سیستم مدیریت زیست محیطی  -4-4

  در راستاي دستیابی به نتایج در نظر یراته شده از هبیش اازایش عملکرد زیست محیطیم سازمان باید یک سیستم

را مطابد با الزامات این استاندارد بین المللی  ارایندهاي مورد نیاز   تعامقت آنها مدیریت زیست محیطی شامش 

ي کند   بطور مستمر بهبود بخشد. ایجادم ایرا   نگهدار  

ک را در ایجاد   نگهداري سیستم مدیریت زیست محیطی در نظر  4.2   4.1سازمان باید دانش بدست آمده )در بند 

 بگیرد.

 ISO14001:2015راهبری -5

راهبری و تعهد -5-1  

کلیات -5-1-1  

از طرید موارد زیر نشان باید راهبري   تعهد را در رابطه با سیستم مدیریت زیست محیطی   مدیریت ارشد

 دهد: 

ر هبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی پاسخ یویی د  الفک  
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 صول اطمینان از اینکه خم مشی زیست محیطی   اهداف زیست محیطی براي سیستم مدیریت محیم   بک

ند.زیست ایجاد شده اند   با یهت ییري استراتژیک   باات سازمان سازیار  

  صول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با ارایندهاي کسک   کار سازمان کج

تر یج استفاده از ر یکرد ارایندي   تفکر مبتنی بر ریسک کد  

  صول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز براي سیستم مدیریت زیست محیطی در دسترس هستند.  که

ستم مدیریت  زیست محیطی انتقال اهمیت اثربخشی مدیریت  زیست محیطی   انطباق با الزامات سی  ک   

می یابد.  صول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت  زیست محیطی به نتایج در نظر یراته شده دستزک   

بکارییري, هدایت   پشتیبانی از ااراد به منظور کمک به اثربخشی سیستم مدیریت  زیست محیطی  ک   

تر یج بهبودطک   

پشتیبانی از سایر نقش هاي مدیریتی در اثبات تاثیر رهبري در  وزه مسئولیت آنها يک   

توان به طور یسترده به معنی اعالیت  را می  "کسک   کار"در این استاندارد بین المللی اشاره به  :یادآوری 

هایی تفسیر کرد که براي اهداف  یودي سازمان اصش به شمار می آیند ؛ خواه سازمان د لتی   یا خصوصیم 

 انتفاعی   یا غیر انتفاعی باشد. 

 

خط مشی -5-2  

توسعه خط مشی  محیط زیست -5-2-1  

 یک خم مشی  زیست محیطی را ایجادم ایرا   نگهداري نماید که:مدیریت ارشد باید 

 کند.  پشتیبانیسازمان را نیز یهت ییري استراتژیک باشد    مناسکسازمان    محتواي مقاصدبراي  ✓

  پیامدهاي زیست محیطی اعالیت هام  از یمله ماهیتم اندازهسازمان    محتواي براي مقاصد ✓

 محصوتت   خدمات سازمان مناسک باشد 
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 مارآهم آ رد زیست محیطی گري اهداف اتقرار   بازنااسرا براي  چارچوبی ✓

 باشدالزامات تأمین نسبت به  تعهددربرییرنده  ✓

 سیستم مدیریت کیفیت باشدم بهبود مدا م  براي تعهدشامش  ✓

د به  فاظت از محیم زیستم از یمله پیشگیري از آلودیی   دیگر تعهدات خاب مرتبم با شامش تعه ✓

 محتواي)موهعیتک سازمان

 ایراي الزامات باشدبه دربرییرنده تعهد نسبت  ✓

زیست محیطی یهت اازایش بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت به دربرییرنده تعهد نسبت  ✓

 باشد عملکرد زیست محیطی 

اطالع رسانی خط مشی  زیست محیطی -5-2-2  

 خم مشی کیفیت باید:

 نگه داشته شود؛  برهرارباشد   دسترسدر هالک اطقعات مستند شده در  ✓

 شده باشد. به کار یراته    در م انتقالم در ن سازماندر  ✓

 مربوطه هرار ییرد نفع هاي ذيطرفدر دسترس  ✓

 

 وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی  -5-3

 متعیین  مدیریت ارشد باید اطمینان  اصش نماید که مسئولیت ها   اختیارات براي  ظایف مربوطه در در ن سازمان

شده اند.   تفهیم   ابقغ  

مدیریت ارشد باید براي موارد ذیش مسئولیت ها   اختیاراتی تخصیص نماید:          

  صول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت  زیست محیطی با الزامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد ✓

  صول اطمینان از اینکه ارآیندها در  ال ارائه خر یی هاي مورد نظرشان هستند  ✓

 ک 1.10)بند یزارش در مورد عملکرد سیستم مدیریت   ارصت هاي بهبود )به  یژه براي مدیریت ارشدک  ✓
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  صول اطمینان از تر یج تمرکز بر مشتري در سراسر سازمان ✓

 یزارش در مورد عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی از یمله عملکرد زیست محیطی به مدیریت ارشد  ✓

 ISO14001:2015طرح ریزی -6

 هااقدامات مرتبط به ریسک ها و فرصت  -1-6

کلیات -6-1-1  

ایجادم ایرا   نگهداري نماید. 4.1.6تا  1.1.6سازمان باید ارآیندهاي مورد نیاز براي انطباق با الزامات بندهاي   

 هنگام برنامه ریزي براي سیستم مدیریت زیست محیطیم سازمان باید موارد ذیش را در نظر بگیرد:

 1.4مسائش اشاره شده در بند  ✓

  2.4اشاره شده در بند الزامات  ✓

 دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی  ✓

 سازمان باید ریسک ها   ارصت هاي مرتبم با  

 کم  2.1.6ینبه هاي زیست محیطی )بند  ✓

 ک    3.1.6الزامات هانونی )بند ✓

 شناسایی شده اند 2.4   1.4سایر موارد   الزامات که در بندهاي  ✓

 دهی به موارد ذیش شناسایی کند.  را براي آدرس 

 ت مین اینکه سیستم مدیریت زیست محی ✓

 طی می تواند به اهداف از هبش تعیین شده خود دست یابد ✓

 یلوییري یا کاهش عوارض ناخواسته  ✓

 دستیابی به بهبود مستمر  ✓
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از یمله آنهایی  -در چارچوب دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطیم سازمان باید شرایم اضطراري بالقوه را 

 را تعیین نماید.  -که می تواند یک پیامد زیست محیطی داشته باشند

 نگهداري نماید: اطالعات مدون شده سازمان باید موارد ذیش را به صورت 

 ریسک ها   ارصت ها ✓

در  د نیاز براي اطمینان از اینکه آنها  4.1.6تا  1.1.6ارآیندهاي مورد نیاز مرتبم با بندها  ✓

 همانگونه که برنامه ریزي شده اند ایرا نیز شده اند.

 جنبه های زیست محیطی  -6-1-2

 در چارچوب دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی   با در نظر یراتن منظر چرخه عمرم سازمان باید:

حیطیم سازمان باید به موارد ذیش تویه کند:هنگام تعیین ینبه هاي زیست م  

تغییرات از یمله توسعه هاي یدید   یا برنامه ریزي شدهم اعالیت هاي یدید یا اصق  شدهم  ✓

 محصوتت   خدمات 

 شرایم غیر طبیعی   موهعیت هاي اضطراري هابش پیش بینی منطقی  ✓

سازمان باید ینبه هاي زیست محیطی بارز را در سطو    توابع مختلف سازمان تا یایی که مناسک باشد ابقغ  

 نماید.  

د: گهداري نمایناطالعات مدون شده  سازمان باید موارد ذیش را به صورت  

 ینبه ها   پیامدهاي زیست محیطی  ✓

 معیارهاي تعیین ینبه هاي زیست محیطی بارز ✓

 ینبه هاي زیست محیطی بارز ✓

 انطباق با الزامات -6-1-3

 سازمان باید:
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 الزامات مرتبم با ینبه هاي زیست محیطی خود را شناسایی   به دست آ رد. ✓

 چگونگی به کار بردن این الزامات را در سازمان تعیین نماید. ✓

 این الزامات در ایجادم استقرارم نگهداري   بهبود مستمر سیستم  مدیریت زیست محیطی خود به بکار بگیرد ✓

 ریزی اقدام طرح -6-1-4

 سازمان باید براي موارد ذیش برنامه ریزي کند:

 تویه براي آدرس دهی به: ❖

 ینبه هاي زیست محیطی بارز ✓

 الزامات  ✓

 1.1.6ریسک ها   ارصت هاي شناسایی شده در بند  ✓

 :  چگونگی ❖

م 7م بند2.6یکپارچگی   ایراي اهدامات براي ارآیندهاي سیستم مدیریت زیست محیطی )بند  ✓

 ک یا سایر ارآیند هاي کسک   کار1.9  بند  8بند

 ک 1.9ارزیابی اثربخشی این اهدامات )بند  ✓

 اهداف زیست محیطی و برنامه ریزی جهت دستیابی  -6-2

سازمان باید اهداف زیست محیطی را براي توابع مربوطهم سطو    ارآیند هاي مورد نیاز سیستم مدیریت زیست  

ایجاد ریسک ها   ارصت ها   تویه به الزامات هانونی مرتبم   ینبه هاي زیست محیم بارز محیطی با تویه به 

 نماید. 

 اهداف زیست محیطی باید:

 باشند. زیست محیطی خم مشی  سازیار با ✓

 )درصورت کاربردک  هابش اندازه ییري ✓

 پایش شود  ✓
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 شود  ابقغ ✓

 به ر ز آ ري شود ✓

 سازمان باید اطالعات مدون شده مرتبط با اهداف زیست محیطی را نگهداری کند.

 زمان برنامه ریزي یهت دستیابی به اهداف زیست محیطیم سازمان می بایست موارد ذیش را تخمین زند:

 چه چیزي باید انجام شود ✓

 چه منابعی مورد نیاز است ✓

 چه کسی مسئول است  ✓

 چه زمانی کامش خواهد شد  ✓

چگونه نتایج ارزیابی خواهد شدم شامش شاخص هایی براي پایش پیشرات میزان دستیابی به اهداف   ✓

 ک 1.1.9یري زیست محیطی )بند هابش اندازه ی

سازمان باید چگونگی یکپارچه شدن اهدف با ارآیندهاي کسک   کار سازمان یهت دستیابی به اهداف زیست 

 محیطی را در نظر بگیرد.

 پشتیبانی -7

 منابع -1-7

   تعیینمدا م سیستم مدیریت  زیست محیطی ایجاد, ایرا, نگهداري   بهبود سازمان باید منابع تزم را یهت   

 نماید. اراهم 

    

 سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:  

 هابلیتها   محد دیتهاي منابع داخلی مویود  ✓
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 چه نیازهایی باید از تامین کنندیان بر ن سازمانی اراهم شود. ✓

 صالحیت  -7-2

 سازمان باید :

الفک صق یت تزم ارد )ااراديک را که تحت کنترل سازمان کار می کنند  کارشان بر عملکرد   اثر بخشی سیستم 

 مدیریت زیست محیطی موثر است تعیین نماید. 

 بک اطمینان  اصش کند این ااراد از نظر تحصیقت, آموزش   یا تجربه مناسک مصق یت  دارند.

ان را تعیین جک نیازسنجی هاي آموزشی مرتبم با ینبه هاي زیست محیطی   سیستم مدیریت زیست محیطی سازم

  ISO14001:2015نماید.

آ ردن شایستگی تزم   ارزیابی اثر بخشی اهدامات انجام شده اهدام کند. در صورت کاربرد یهت بدستجک   

کند.   فظ  مناسک را به عنوان شواهد صق یتاطقعات مد ن دک   

 یادآوری : 

اهدامات کاربردي می تواند به عنوان مثال شامش ارائه آموزشم مربیگريم یا انتصاب مجدد کارکنان اعلی یا به کار 

 یماردن یا عقد هرار داد با ااراد شایسته باشد. 

 آگاهی -7-3

 سازمان باید اطمینان  اصش نماید اارادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند آیاه هست ند از: 

 خم مشی  زیست محیطی  ✓

 اهداف کیفیتی مرتبم  ✓

آنها در اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطیم از یمله مزایاي عملکرد زیست محیطی بهبود مشارکت  ✓

 یااته 
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 رشانمرتبم با کاینبه هاي زیست محیطی بارز   پیامده هاي زیست محیطی بالقوه   بالفعش  ✓

 زیست محیطی از هبیشپیامد عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت  ✓

ارتباطات  -7-4  

 سازمان باید ارتباطات در ن   بر ن سازمانی  مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین نماید از یمله: 

 ارتباط برهرار کند چه چیزي  درباره ✓

 ارتباط برهرار کندچه زمانی  ✓

 ارتباط برهرار کند با چه کسی  ✓

 ارتباط برهرار کند  هچگون ✓

 ISO14001:2015 کلیات -7-4-1

ایجاد ارآیندهاي ارتباطیم سازمان باید:زمان   

 الزامات هانونی متعهد شده خود را در نظر بگیرد ✓

رد   بدل شده در ارآیندهاي ارتباطی با    صول اطمینان یابد که اطقعات زیست محیطی ✓

اطقعات ایجاد شده در داخش سیستم مدیریت زیست محیطی سازیار بوده   هابش اعتماد 

 هستند 

 

 خگو باشد. سازمان باید نسبت به ارتباطات مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطی خود پاس

 سازمان بایدم اطقعات مد ن مناسک را به عنوان شواهد ارتباطات خود  فظ کند 

 سازمان باید:

به صورت داخلی   تا آنجا که مناسک باشدم اطقعات مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطی را در سطو     

زیست محیطی را اطقم رسانی کند توابع مختلف سازمان از یمله تغییرات   
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 صول اطمینان یابد که ارآیندهاي ارتباطی اارادي که تحت کنترل سازمان کار می کنند براي مشارکت در  

 بهبود مستمر توانا می سازد.

الزامات هانونی نیاز داردم اطقعات مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطی   سازمان باید تایایی که بر اساس

 خود را از طرید ارآیندهاي ارتباطی ایجاد شده اطقم رسانی بر ن سازمانی کند. 

اطالعات مدون   -7-5  

 کلیات 7-5-1

 سیستم مدیریت  زیست محیطی سازمان باید شامش موارد زیر باشد: 

 اطقعات مد ن مورد نیاز این استاندارد بین المللی   ✓

 اطقعات مد ن تعیین شده توسم سازمان که براي  اثر بخشی سیستم مدیریت  زیست محیطی  ✓

 تزم شمرده می شود.  ✓

یادآوری : میزان اطقعات مد ن براي یک سیستم مدیریت  زیست محیطی می تواند از سازمانی به سازمان 

 دیگر به دتیش زیر متفا ت باشد: 

 زمان   نوم اعالیت هام ارایندهام محصوتت   خدمات آناندازه سا ✓

 پیچدیی ارایندها   تعامقت آن ها  ✓

 صق یت کارکنان  ✓

 نیاز به اثبات برآ رده سازي التزامات به انطباق )الزامات هانونیک ✓

 ایجاد و به روز رسانی -7-5-2

از مناسک بودن موارد زیر اطمینان  اصش نماید: هنگام ایجاد  به ر ز رسانی اطقعات مد نم سازمان باید  

 شناسایی   توصیف )به عنوان مثال عنوانم تاریخم نویسندهم یا شماره مریعک  ❖

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 گروه مهندسین مشاورنور

Page | 26 

 عنوان مثال زبانم نسخه نرم اازارم تصا یرک   رسانه )مثق کاغذيم الکتر نیکک  هالک )به ❖

 باز نگري   تصویک براي تناسک   کفایت آن. ❖

 کنترل اطالعات مدون  -7-5-3

اطقعات مد ن مورد نیاز سیستم مدیریت  زیست محیطی   این استاندارد بین المللی باید کنترل شوند تا  -7-5-3-1

 اطمینان  اصش شود که:

 الفک شناسایی   توصیف )مانند عنوانم تاریخم مولفم یا شماره مریعک؛ 

نند کاغذي م الکتر نیکیک بک هالک )مانند زبانم نسخه نرم اازارم نمودارک   رسانه )ما  

 پک بازنگري   تصویک از نظر تناسک   کفایت آن. 

 کنترل اطالعات مدون  -7-5-3

در صورت کاربرد براي کنترل اطقعات مد ن سازمان باید اعالیت هاي زیر را انجام دهد:  -7-5-3-1  

 توزیعم دسترسیم بازیابی   استفاده   ✓

 ذخیره سازي    فظم از یمله  فظ خوانایی ✓

 کنترل تغییرات )به عنوان مثال کنترل  یرایشک  ✓

    امحا نگهداري  ✓

اطقعات مد ن با منشاء خاریی که توسم سازمان براي طر  ریزي   عملکرد سیستم مدیریت زیست  ✓

 محیطی تزم تعیین شده اند باید به یونه اي مناسک شناسایی  کنترل شود. 

 می شوند باید از تغییرات ناخواسته محااظت یردند.اطقعات مد ن که به عنوان شواهد انطباق  ✓

 یادآوری : 
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تواند به مفهوم تصمیم ییري براي مجاز بودن ر ُیت صرف اطقعات مد ن یا ایازه   اختیار براي  دسترسی می

 ر ُیت   تغییر اطقعات مد ن باشد. 

 ISO14001:2015عملیات  -8

 برنامه ریزی و کنترل عملیات  -1-8

سازمان باید ارآیندهاي مورد نیاز براي  انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی   براي ایراي اهدامات  

 تعیین شده در بند 6-1    6-2 را از طرید ذیش ایجادم مستقرم کنترل   نگهداري نماید: 

 الفک ایجاد معیارهاي عملیاتی براي ارآیندها 

معیارهاي عملیاتی   بک ایراي کنترل ارآیندها مطابد با  

کنترل ها می تواند شامش کنترل هاي مهندسی   ر ش هاي ایرایی باشد. کنترلها میتواند به شکش سلسله یادآوری: 

مراتبی پیاده سازي شود )به عنوان مثال  ذف م یایگزینی م اداريک   میتواند به شکش مجزا   تلفیقی به کار برده  

 شود. 

ن باید:هر یا که نیاز باشدم سازما  

 کند  کنترلتغییرات برنامه ریزي شده را   ✓

 نماید  بازنگریرا پیامد تغییرات ناخواسته  ✓

 یهت کاهش اثرات نامطلوب)عوارض یانبیک اهدام نماید  ✓

 سازمان باید اطمینان یابد ارآیندهاي بر ن سپاري شده تحت کنترل هستند یا سازمان در آنها نفوذ )دخالتک دارد. 

نوم   یستره کنترل یا نفوذ )دخالتک که باید بر این ارآیندها اعمال شود باید در سیستم مدیریت زیست محیطی  

 تعریف شود. 

 م سازمان باید:(Perspective Life Cycleمنظر چرخه عمر )سازیار با 
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هایی را ایجاد کند یهت  صول اطمینان از اینکه به الزامات  تا یایی که مناسک باشدم کنترل ✓

زیست محیطی در ارآیند طرا ی   توسعه محصول )بادرنظریراتن هر یک از مرا ش چرخه  

 مرک پرداخته شده استع

تعیین  ✓ را  تهیه محصوتت   خدمات  براي  محیطی  زیست  الزامات  باشدم  مناسک  تا یایی که 

 نماید.  

الزامات زیست محیطی مرتبم خود را به اراهم آ رنده هاي بیر نی از یمله پیمانکاران اطقم   ✓

 رسانی کند.  

نماید: به نیاز براي تامین اطقعات در مورد موارد ذیش مق ظه  

 محصوتت   خدماتش   مش   نقش یا تحویشپیامدهاي زیست محیطی بارز مرتبم با   ✓

 استفاده محصوتت   خدماتشم  ✓

 تصفیه در پایان عمر محصوتت   خدماتشم ✓

 داع نهایی محصوتت   خدماتش  ✓

به اندازه ضر ر يم براي اطمینان از اینکه ارآیندها همانطور که طر ریزي شده اند اطقعات مد ن سازمان باید 

نماید.   نگهداريانجام می شوند را   

 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری -2-8

شناسایی   1-1-6سازمان باید ارآیندهایی مورد نیاز براي آمادیی    اکنش در شرایم اضطراري بالقوه که در بند 

تم ایجادم مستقر   نگهداري نماید.  نموده اس  

 سازمان باید :  

 اصش طر  ریزي اهداماتی یهت یلوییري یا کاهش پیامدهاي زیست محیطی نامطلوب از طرید  ✓

 از شرایم اضطراريم خود را براي  اکنش آماده نماید. 
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 در هبال شرایم اضطراري بالفعش  اکنش نشان دهد.  ✓

اهداماتی که متناسک با اهمیت   یهت یلوییري یا کاهش پیامدهاي  ضعیت هاي اضطراريم  ✓

  ضعیت اضطراري   پیامدهاي زیست محیطی بالقوه آن باشد.بزریی 

 کند. تستبه صورت د ره اي در صورت کاربردم اهدامات طر ریزي شده را   ✓

کند  بازنگري    یرایش  را   ارآیندها   اهدامات  اکنشی طر ریزي شدهبه صورت د ره اي  ✓

 مخصوصا بعد از رخداد  ضعیت اضطراري یا تست آن )مانورک

تبم با آمادیی    اکنش در شرایم هاي مراطقعات   آموزش تا یایی که مناسک باشدم  ✓

مرتبم از هبیش کارکنانی که تحت کنترل سازمان کار میکنند اراهم طراهاي ذینفع اضطراري را به 

 کند. 

به اندازه ضر ري براي اطمینان از اینکه ارآیندها مطابد  طر ریزي سازمان انجام می اطالعات مدون سازمان باید 

نماید.   نگهداریشود را   

   ISO14001:2015 ارزیابی عملکرد -9

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

کلیات-9-1-1  

 سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید: 

 چه چیز نیاز به پایش   اندازه ییري دارد ✓

 ر ش هاي پایشم اندازه ییريم تجزیه   تحلیش   ارزیابیم یهت ت مین نتایج معتبر  ✓

 پایش   اندازه ییري باید تجزیه   تحلیش   ارزیابی شوند. ✓

   ISO14001:2015معیاري براي ارزیابی عمکرد زیست محیطی سازمان   شاخص هاي مرتبم  ✓

 زمان)پریودک پایش   اندازه ییري ✓

 هنگامی نتایج پایش   اندازه ییري باید تجزیه   تحلیش   ارزیابی شوند.چه  ✓
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سازمان باید اطمینان  اصش کند تجهیزات پایش   اندازه ییري که به کار برده   نگهداري شده اند کالیبره  ✓

 ISO14001:2015یا تصدید شده اند. 

سازمان باید اطقعات مرتبم با عملکرد زیست محیطی خود را به صورت داخلی   خاریی اطقم رسانی  ✓

طباق نیز کند متناسک با آنچه در ارآیندهاي ارتباطی خود شناسایی نموده که مطابد با نیازهاي التزامات به ان

      ISO14001:2015 باشد.

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

 سازمان باید اطالعات مدون مناسب را به عنوان شواهد نتایج حفظ نماید.  ❑

       ISO14001:2015 ارزیابی انطباق -2-1-9

سازمان باید ارآیندهاي مورد نیاز یهت ارزیابی برآ رده سازي التزامات هانونی خودم ایجادم مستقر   نگهداري 

ماید. ن  

 سازمان باید :

 د ره ارزیابی انطباق را تعیین نماید  ✓

 ارزیابی انطباق   اهدامات مرتبم با آن را انجام دهد  ✓

 دانش   اهم  ضعیت انطباق خود را نگهداري نماید  ✓

 سازمان باید نتایج ارزیابی انطباق را به عنوان اطقعات مد ن حفظ نماید.

 ممیزی داخلی -9-2

کلیات  -9-2-1  

سازمان باید ممیزي هاي داخلی را در اواصش برنامه ریزي شده انجام دهد یهت تامین اطقعات در مورد  ✓

 اینکه آیا سیستم مدیریت: 

 با موارد زیر انطباق دارد: ✓
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 الزامات خود سازمان یهت سیستم مدیریت زیست محیطی آن   -

 الزامات این استاندارد بین المللی -

 به یونه اي موثر ایرا   نگهداري شده است.  ✓

 ممیزی داخلی -9-2

سازمان باید: -9-2-2  

یک برنامه )برنامه هايک ممیزي شامش تنا بم ر ش هام مسولیت هام برنامه ریزي الزامات   یزارش   ✓

اهمیت زیست محیطی ارآیندهاي که محش نگرانی  ه ریزيم ایجادم ایرا   نگهداري نماید که دهی برنام

 ممیزي هاي هبلی را در نظر بگیرد.م تغییرات موثر بر سازمان   نتایج سازمان هستند  

 معیار ممیزي   دامنه هر ممیزي را تعریف نماید.  ✓

 ت مین عینیت   بی طرای ارایند ممیزي اداره نماید.ممیزین را انتخاب   ممیزي ها را یهت  ✓

 ت مین نماید یزارش نتایج ممیزي به مدیریت مربوطه ارائه می شود ✓

 م اصق ی مناسک را بد ن تاخیر بی مورد انجام دهد. اصق ات   اهدا ✓

 اطقعات مد ن را به عنوان شواهد ایراي برنامه ممیزي   نتایج ممیزي  فظ نماید.

 . مرایعه نمایید 11ISO 190براي راهنمایی به استاندارد یادآوری :

بازنگری مدیریت  -9-3  

کلیات -9-3-1   

ید سیستم مدیریت  زیست محیطی سازمان را در اواصش برنامه ریزي شده یهت ت مین تدا م  مدیریت ارشد با

آن با یهت ییري استراتژیک سازمان بازنگري نماید.  ترازي  هم   اثربخشی   کفایتم تناسک  

 بازنگري مدیریت باید با در نظر یراتن موارد زیر طر  ریزي   ایرا شود: 

  ضعیت اهدامات بازنگري هاي مدیریت هبلی ✓

 یستره تحقد اهداف زیست محیطی سازمان   ✓
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  :تغییرات در ✓

 مسائش داخلی   خاریی مرتبم با سیستم مدیریت زیست محیطی  •

 نیازها   انتظارات طرف هاي ذینفع از یمله التزامات به انطباق •

 ینبه هاي بارز زیست محیطی  •

 ریسک ها   ارصت ها •

 اهداف زیست محیطی سازمان   یستره تحقد   ✓

 اطقعات در مورد عملکرد زیست محیطیم از یمله ر ند هاي ✓

 عدم انطباق ها   اهدام اصق ی؛  •

 نتایج پایش   اندازه ییري؛ •

 برآ رده سازي الزامات هانونی  •

 زي ها؛نتایج ممی  •

 کفایت منابع  ✓

 ارتباطات مرتبم با ذینفعان از یمله شکایات  ✓

 ارصت هاي بهبود  ✓

 خر یی هاي بازنگري مدیریت باید شامش موارد زیر باشد:

 سیستم مدیریت زیست محیطی تدا م تناسکم کفایت   اثربخشی نتیجه ییري بر ر ي  ✓

 تصمیماتی در خصوب ارصت هاي بهبود مستمر؛  ✓

 مدیریت زیست محیطی از یمله منابع تصمیماتی در خصوب نیاز به تغییرات سیستم  ✓

 اهدامات مورد نیاز هنگامی که اهداف زیست محیطی محقد نمی شوند  ✓
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ارصت هاي بهبود یکپارچه سازي سیستم مدیریت زیست محیطی با سایر ارآیندهاي کسک   کار )هر یا  ✓

 که نیاز استک 

 هر مفاهیمی )مستلزم بودنک مربوط به یهت ییري استراتژیک سازمان   ✓

 سازمان باید اطالعات مدون را به عنوان شواهد نتایج بازنگري  مدیریت حفظ نماید.

 بهبود -10

 کلیات - 10-1

ک را تعیین   اهدامات تزم را یهت برآ ردن خر یی هاي از هبش  3.9   2.9م 1.9سازمان باید ارصتهاي بهبود ) 

دیریت زیست محیطی را انجام دهد.تعیین شده سیستم م  

عدم انطباق و اقدام اصالحی - 10-2  

ایات, سازمان باید:به هنگام بر ز عدم انطباق از یمله موارد ناشی از شک -10-2-1  

به عدم انطباق عکس العمش نشان دهد   در صورت کاربرد: نسبت الفک   

. یهت کنترل   تصحی  آن اهدام نماید 1    

. به عواهک رسیدیی کند 2    

نیاز به اهدام یهت  ذف علت )علشک عدم انطباق را به منظور اینکه آن انطباق در یاي دیگر تکرار نشود   یا  بک 

 اتفاق نیفتد, از طرید موارد زیر ارزیابی نماید:

. بازنگري   تجزیه   تحلیش عدم انطباق1    

. تعیین دتیش عدم انطباق2    

دم انطباق هاي مشابه  یود دارند   یا ممکن است به طور بالقوه اتفاق بیفتد.. تعیین اینکه آیا ع3   

انجام هر اهدامی که نیاز باشد جک   
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بازنگري اثربخشی هر اهدام اصق ی انجام شده دک   

به ر ز رسانی ریسک ها   ارصتهاي تعیین شده در  ین طر  ریزي در صورت نیازهک   

م مدیریت  زیست محیطی در صورت نیازتغییر سیست  ک   

       اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند.

سازمان باید اطقعات مد ن را به عنوان شواهدي براي موارد زیر  فظ نماید: -10-2-2  

 ماهیت عدم انطباق ها   اهدامات بعدي انجام شده ✓

 نتایج هریونه اهدام اصق ی  ✓

 بهبود مداوم  - 10-3

 سازمان باید تناسک, کفایت   اثربخشی سیستم مدیریت  زیست محیطی را به طور مدا م بهبود بخشد.  ✓

یا نیازها   یا ارصت هایی که باید به عنوان بخشی از بهبود مدا م به آنها سازمان باید یهت تایید اینکه آ ✓

پرداخت  یود دارند یا خیر, نتایج تجزیه   تحلیش   ارزیابی   همچنین خر یی هاي بازنگري مدیریت 

 را در نظر بگیرد.

 

  

 گروه مهندسین مشاور نور 

 راه های ارتباطی : 

WWW.MODIRFA.COM 

WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88794867 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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