
 ISO 14001الزامات و بندهای آشنایی کامل با 

 



 نیقوان تیرعا یبرا را یابزار که شوندیم گرفته نظر در ییهاستمیس عنوان به مدرن وکارکسب رهبران توسط اغلب یطیمحستیز یهاستمیس

 به که( یطیمحستیز تیریمد ستمیس)  EMS کی دنیرس از مانع تواندیم اندازچشم نیا اما کنند،یم فراهم ستیزطیمح با انطباق و ینظارت

 و یا اینکه اشدب آشکار یطیمح ستیز منافع نیهمچن و شهرت منفعت و یاقتصاد ،یمالاز نظر  ، خود کامل لیپتانس به است، شده ساخته یدرست

 ISO استاندارد ،(یاتیعمل یمنیا و بهداشت)  OHSAS 18001ای تیفیک مانند ،یگرید تیریمد ستمیس با کپارچهی ای ییتنها به

 درک. دهد یم ارائه سازمان کی توسط ستیز طیمح بر آن ریتأث کاهش و تیریمد نحوه مورد در یریگ جهت و ییراهنما 14001:2015

 کمک یبرا مقاله نیا. باشد داشته همراه به یا اندازه هر در سازمان کی یبرا را یادیز یایمزا تواند یم استاندارد از هوشمندانه استفاده نحوه

 .دارندفعالیت  شرکت داخل در EMS کی ینگهدار و جادیا در که است شده یطراح یکارمندان به

 

 ست؟یچ ISO 14001 بند ده 

 استاندارد کی نیا. کند یم حیتشر را  (EMS)  یطیمح ستیز تیریمد ستمیس کی یساز ادهیپ یبرا الزم الزامات ISO 14001 استاندارد

 خود یطیمح ستیز اثرات کاهش دنبال به که ییها اندازه و عیصنا همه در مشاغل یبرا تواند یم که می باشد یمعن نیا به که است یعموم

 .شود اعمال هستند

 ،یکل طور به. کند یم یرویپ Plan Do Check Act تیریمد روش از که است شده کیتفک مختلف بخش 10 به ISO 14001 الزامات

 .هستند ریدرگ Act مرحله در 10 بند و چک مرحله در 9 بند ،Do مرحله در 8-7. است شده گنجانده ندیفرآ طرح مرحله در 6-1 یبندها

 به تر قیدق نگاه شود، یم یموارد چه شامل ندیفرآ نیا که دیستین مطمئن کامالً اما د،یهست ISO 14001 نامهیگواه افتیدر به مند عالقه اگر

 .بدهد شما به یبهتر درک دیبا بند 10

 

 :است شده داده حیتوض ISO 14001 یبندهادر ادامه 

  ندیفرآ کردیرو. 1

 فیتعار و اصطالحات 1.1

 ای محصول کی به لیتبد جادیا یبرا مداوم طور به تواند یم که شود فیتعر یاقدامات و ها تیفعال از یا مجموعه عنوان به تواند یم :ندیفرآ

 . شود تکرار شده فیتعر یخروج کی به یورود یسر کی از خدمات

 یخروج دیتول یبرا ها برهمکنش و ها یتوال از یبیترک کی از ،یتیریمد یها ستمیس گرید مشابه ،یطیمح یها ستمیس :ندیفرآ کردیرو

 ، قابل انجام است.شوند تیریمد اقدامات و ها تیفعال تمام که یزمان و در دلخواه



 قبال در را تیمسئول نیهمچن یندیفرآ کردیرو کی. شودیم شناخته «یندیفرآ کردیرو» عنوان به ،یینها جهینت نیز و گریکدی با همراه روش نیا

 راتیتأث و رهایمتغ یتمام گرفتن نظر در با که است EMS ستمیس کی یدارا شرکت کی که یزمان ن،یبنابرا .کند یم مشخص ندیفرآ صاحبان

 .شود یم محسوب یندیفرآ کردیرو کی نیا شود، یم گرفته نظر در الیس و فعال ستمیس کی اهداف، بر آنها

 .آالت نیماش و خام مواد منابع، - مثال عنوان به باشد، ازین مورد ندیفرآ کی هیتغذ یبرا است ممکن که یعناصر مجموعه :ها یورود

 .می باشد یآلودگ ای رفتن هدر مانند نامطلوب یها یخروج ای خدمات ای کاال از اعم ندیفرآ کی جهینت :ها یخروج

 .باشد رهیزنج کی در یبعد ندیفرآ یورود تنها است ممکن بلکه ست،ین یینها عنصر کی شهیهم یخروج کی که است ذکر به الزم 

 

 ندیفرآ کردیرو ریتاث. 2

 یمال ای یطیمح ستیز منفعت اما است، ISO 14001:2015 استاندارد با نامهیگواه صدور و انطباق از یمهم بخش ندیفرآ کردیرو از استفاده

 اتیعمل قیطر از را تداوم که است یدیمف ابزار ندیفرآ بر یمبتن یطیمح ستیز تیریمد ستمیس کی  حال، نیا با. کند ینم نیتضم ییتنها به را

 .دهد یم کاهش را یطیمح ستیز اثرات جهینت در و کند یم جادیا اقدامات و اهداف عملکرد، الزامات، ها، استیس نیب یوندیپ و کرده فراهم

 یجا به نکهیا به توجه با .شودیم لیتبد یطیمحستیز اثرات و خطرات کاهش و تیریمد یبرا روش نیموثرتر به ندیفرآ کردیرو ن،یبنابرا

 می باشد. ریپذامکان هاآن اثرات و ندیفرآ تعامالت از یستمیس و یلیتحل یدید شوند،یم جادیا ندیفرآ در که شتریب یمحل مشکالت بر تمرکز

 ،شناخته می شود.است افتهی توسعه آن از کامل درک با که یستمیس توسط EMS تیریمد

 ISO حفظ و یساز ادهیپ دنبال به که یسازمان یبرا را یشتریب بلندمدت و مدت کوتاه منافع آنها، اثرات و متقابل یندهایفرآ ارتباط

 .داشت خواهد همراه به است، 14001:2015

 

 Plan-Do-Check-Act چرخه. 3

 شده مشخص ISO 14001:2015 توسط که یطیمح ستیز تیریمد ستمیس عملکرد یبرا  Plan-Do-Check-Act" (PDCA)" چرخه

 :کرد فیتوص ریز شرح به را آن توان یم از اینرو .است یاتیح مستمر، بهبود و شده نییتع اهداف به یابیدست نظر از است،

 محقق سازمان توسط شده نییتع یطیمح ستیز یمش خط با یهماهنگ در را آنها است ممکن که ییندهایفرآ و اهداف جادیا: یزیر برنامه

 .سازد

 شده یزیر برنامه یندهایفرآ یاجرا: انجام



 .آنها گزارش و ارهایمع و اهداف تعهدات، هیکل شامل یطیمح ستیز استیس مقابل در جینتا یریگ اندازه و شیپا: یبررس

 مستمر بهبود از نانیاطم یبرا شده انجام یبعد اقدامات: قانون

 کار و کسب تیریمد مختلف یها ستمیس در که است شده شناخته تیریمد ستمیس یمتدولوژ کی PDCA چرخه که است ذکر به الزم

 .است سودمند اریبس هم و یاجبار هم ISO 14001:2015 در آن از استفاده اما شود، یم استفاده

 

 

 

 

 



 سازمان نهیزم. 4

 آن نهیزم و سازمان شناخت 4.1

 ممکن که را یخارج و یداخل مسائل تمام تا کند یم ملزم را سازمان و است استاندارد 2004 نسخه از تر یزیتجو یتوجه قابل طور به بند نیا

 ریتأث ندهیآ در جینتا و اهداف نیا بر توانندیم که است یعناصر تمام شامل نیا. کند نییتع باشد مرتبط EMS خود اهداف به یابیدست با است

 . بگذارند

 عالقمندان انتظارات و ازهاین درک 4.2

هر چه که  آنها انتظارات و ازهاین.کند یابیارز را نفعیذ یها طرف خود، EMS نظر از که کند یم ملزم را سازمان اکنون استاندارد نیا احزاب

 .شود لیتبد انطباق تعهدات به دیبا موارد نیا از کی هر جه،ینت در وباشد باید ارزیابی شده 

 

 EMS محدوده نییتع 4.3

 به آنها، یازهاین و الذکر فوق نفعیذ اشخاصکه  ضروری استهمچنین  .شود فیتعر و یبررس کامل طور به دیبا اکنون EMS یمرزها و دامنه

 قرار گیرد.بررسی نیز مورد  انطباق به مربوط تعهدات عالوه

 جینتا با ،یخارج عوامل بر کنترل اعمال یبرا سازمان ییتوانا جمله از ها،تیفعال و خدمات محصوالت، همه و یکیزیف یمرزها و EMS توابع

 .شوندیم ینگهدار «مستند اطالعات» عنوانبه و شده گنجانده EMS در فیتعر کل

4.4 EMS 

 در شده مشخص اطالعات از استفاده و یتعامل یندهایفرآ از استفاده با جینتا به یابیدست یبرا دیبا EMS کی که دهد یم نشان استاندارد نیا

 .است سازمان یطیمح عملکرد بهبوداز این بند ،  یینها هدف. شود جادیا مستمر بهبود ارائه یبرا( 4.2) و( 4.1)

 

 یرهبر. 5

 نیهمچن استاندارد نیا.دیکن مشخص تیریمد ستمیس در را کارکنان یها تیمسئول و ها نقش دیبا شما ،ISO یاستانداردها از یاریبس مانند

 نشان یچگونگ مورد در ییراهنما بند نیا.کند یم مشخص را EMS مستمر بهبود و ینگهدار ،یساز ادهیپ در ارشد رانیمد مشارکت تیاهم

 .دهد یم ارائهرا  آن بهبود و اجرا توسعه، در یطیمح ستیز تیریمد ستمیس با رابطه در سازمان تعهد و یرهبر دادن

 



 :است ریز موارد شامل بند نیا

 تعهد و یرهبر دادن نشان 

 یطیمح ستیز استیس نیتدو 

 یطیمح ستیز تیریمد ستمیس یبرا اراتیاخت و ها تیمسئول ها، نقش حیتشر 

 

 تعهد و یرهبر: 5.1 بند

 .یکنیم شروع باال از ،یزنیم جارو را هاپله یوقت:  ییایرومان المثل ضرب

 کاربر به بند نیا در واقع می باشد.( ردیگیم عهده به را خود تعهد و تیمسئول) یرهبر ارشد تیریمدنشان دادن این ضرب المثل مصداقی برای 

. کنند یم حفظ ها زمان همه در را یخارج و یداخل عملکرد عوامل همه عملکرد تیمسئول ارشد تیریمد و سازمان که کند یم یادآوری

 وکارکسب یکل جهت و و خط مشی کیاستراتژ یهااستیس با و گریکدی با یطیمحستیز اهداف و هااستیس که است یمنطق کامالً نیبنابرا

 یمنابع کند، عمل کارآمد تواند یم EMS نکهیا از نانیاطم یبرا دیبا .باشند همسو لزوم صورت در یتجار یها ستمیس ریسا با ادغام جمله از

 یبرا حیصح ییراهنما و آموزش ،یبانیپشت از EMS در تیمسئول یدارا افراد که کند حاصل نانیاطم دیبا ارشد تیریمد و شود، گرفته نظر در

 است یاتیح زین ارتباطات و یرهبر منظر از ارتباط. هستند برخوردار مؤثر طور به خود فیوظا لیتکم

 است سازمان یرهبر تیمسئول نیا خالصه، طور به. شود نییتع و فیتعر یخارج و یداخل نفعیذ یها طرف یبرا دیبا ها فرکانس و ها روش

 .دهد نشان EMS اتیعمل در را یهمکار و مشارکت ،یرهبر از یباالتر سطح که

 یطیمح ستیز استیس 5.2

 سازمان یبرا سازمان یها یطلب جاه و ها تیفعال دامنه، اندازه، نظر از که دارد را یطیمح ستیز یمش خط کی جادیا تیمسئول ارشد تیریمد

 از حفاظت ،یآلودگ از یریشگیپ به متعهد دیبا یمش خط نیا که است یهیبد. کند فراهم اهداف نییتع یبرا یرسم چارچوب و باشد مناسب

 یروش و است یدیکل عنصر کی،  ینظارت عوامل و انطباق تیرعا که است یهیبد . باشد سازمان خود با مرتبط عوامل یتمام و ستیز طیمح

 ،یبحران طور بهرده و ک فراهم را آن جینتا و EMS مستمر بهبود به تعهد دیبا یطیمح ستیز استیس تینها در. شود جادیا دیبا آن ثبت یبرا

 وجود داشته باشد. دیبا یطیمح ستیز استیس

 .باشد یم نفعیذ یها طرف همه دسترس در و شود یم مخابرهری و نگهدا  سازمان داخل در مستند اطالعات عنوان بهاین اطالعات 

 

 



 

 

 یسازمان اراتیاخت و ها تیمسئول ها، نقش  5.3

 عملکرد و کند یم برآورده را 14001:2015 استاندارد خود طیشرا EMS که شود حاصل نانیاطم تا شود نییتع دیبا تیمسئول نیا نیهمچن

EMS شود گزارش ارشد تیریمد به قیدق طور به تواند یم. 

 یزیر برنامه. 6

 آنها به یدگیرس مراحل یبرا یزیر برنامه و بگذارد ریتأث سازمان EMS بر تواند یم که یفرصت ای خطر هر ییشناسا به ISO 14001 از بند نیا

 EMS در را آنها به یابیدست یبرا یزیر برنامه نحوه و دیکن نییتع را خود اهداف دیبا شما خاص، طور به را شامل می شود.،  لزوم صورت در

 .دیکن انیب



 

 ها فرصت و خطرات به یدگیرس یبرا اقدامات 6.1

 یندهایفرآ دیبا سازمان که کند یم انیب استاندارد نیا. شد 14001 استاندارد 2015 سال یبازنگر در «رانهیشگیپ اقدامات» نیگزیجا بند نیا

 بافت نهیزم در یمالحظات دیبا ،EMS یزیر برنامه هنگام. کند حفظ و اجرا جاد،یا را یزیر برنامه بخش کل الزامات به یدگیرس یبرا ازین مورد

 نظر در دیبا فرصت و خطر. شود گرفته نظر در EMS دامنه نیهمچن و( 4.2 بخش) نفعیذ یها طرف انتظارات و ازهاین و( 4.1 بخش) سازمان

 نانیاطم دیبا جهینت نیااستفاده شود. سازمان یطیمح ستیز یها جنبه خود و یمقررات و یقانون مسائل نیهمچن و عناصر نیا از. شود گرفته

 ریتأث عملکرد بر است ممکن که یخارج عامل گونه هر از کند، برآورده را خود نظر مورد اهداف و جینتا تواند یم EMS که کند حاصل

 هرباید در نظر داشته باشد که این امکان وجود دارد که  سازمان ،یاضطرار طیشرا در. باشد یابیدست قابل مستمر بهبود و شود، اجتناب بگذارد

 حفظ هم، باز. باشد داشته نیز می تواند یطیمح ستیز اثرات جهینت در و که قابل تعیین است ، احتمال وقوع و رخ دادن آن وجود دارد یتیموقع

 مندرج طیشرا تا است یاتیح ،یزیربرنامه مرحله در آن به یدگیرس و شده گرفته نظر در یهافرصت و هاسکیر با رابطه در مستند اطالعات

 .شود برآورده بند نیا در

 

 یطیمح ستیز یها جنبه 6.1.2

ISO 14001:2015 یهاجنبه تمام - شودیم دیتول نیهمچن و افتیباز دفع، حمل، شامل که - عمر چرخه منظر از که خواهدیم هاسازمان از 

 برنامه راتییتغ ایعادی  راتییتغ. رندیبگ نظر در شود،یم یتلق سازمان کنترل در که را خود یهاتیفعال و خدمات محصوالت، یطیمحستیز

 است ممکن،  است ینیب شیپ قابل سازمان یبراکه  یرعادیغ تیموقع هر که همانطور شوند، گرفته نظر در دیبا زین خدمات در یآت شده یزیر

 .شود جادیا

 اطالعات حفظ به ازین سازمان مجدداً،. دارد ازین یدیجد کامالً یبند بسته مواد به که دیهست یدیجد محصول عرضه شرف در اگر مثال، یبرا

 اگر مستند، اطالعات نظر از. شود انجام و یزیر برنامه دیبا مؤثر فرکانس با مناسب سطوح با ارتباط و دارد آن عناصر و بند نیا مورد در مستند

 شما یطیمح ستیز مهم راتیتأث و دیکن یم استفاده آنها فیتعر یبرا که ییارهایمع مرتبط، و یواقع راتیتأث تمام که دیکن حاصل نانیاطم

 .کرد دیخواه تیرعا را بند نیا طیشرا هستند، مستند

 

 تعهدات تیرعا 6.1.3

 یهاجنبه به یتعهدات چه که ردیبگ میتصم دیبا سازمان. است ISO 14001:2015 استاندارد از یاتیح آشکارا اما ساده، نسبتاً بخش کی نیا

 یبرا چگونه این فرایند که ردیبگ میتصمو  دهرک دایپ یدسترس آنها به شکل نیبهتر به تواندیم چگونه و شودیم مربوط اشیطیمحستیز



توجه داشته باشید که . ردیبگ نظر در EMS قیطر از مستمر بهبود ارائه و یبرداربهره جاد،یا هنگام را آنهادر نتیجه  و شود،یم اعمال سازمان

 .شود ثبت مستند مدارک دیبا زین تعهدات نیا یبرا

 

 یزیر برنامه اقدامات 6.1.4

 تعهدات و هافرصت و هاسکیر ،یطیمحستیز یهاجنبه به یدگیرس یبرا را یاقدامات دیبا سازمان که کندیم انیب استاندارد بند، نیا در

 یساز ادهیپ یتجار یندهایفرآبا و  سازمان EMS در دیبا نیهمچن نهایا. کند یزیربرنامه م،یکرد اشاره آنها همه به باال در که انطباق، به مربوط

 .شود گرفته نظر در یاتیعمل و یمال ،یفن مالحظات با دیبا زین اقدامات نیا یاثربخش یابیارز فهیوظ .شوند مرتبط و

 

 

 آنها به یابیدست یبرا یزیر برنامه و یطیمح ستیز اهداف 6.2

 یطیمح ستیز اهداف 6.2.1

 یطیمح ستیز اهداف به یابیدست یبرا یزیر برنامه 6.2.2

 ند،یآیم دست به که یاهداف تیمسئول. کند یم هیتوص شوند نییتع اهداف به یابیدست از نانیاطم یبرا دیبا که یعناصر مورد در استاندارد نیا

، از جمله  موجود یتجار یهاستمیس در اهداف نیا یسازادهیپ یچگونگ گرفتن نظر در و شرفت،یپ نیتضم و جینتا یریگاندازه یچگونگ

 اقدامات انجام شده در این بند می باشد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 منابع 7.1

 دسترس در دیبا مستمر بهبود دادن نشان و شده نییتع اهداف به یابیدست یبرا منابع که کند یم هیتوص سازمان به استاندارداین  ساده، انیب به

 دیکن حاصل نانیاطم دیبا شما. پردازد یم مستندات و ارتباطات منابع، به مربوط الزامات به که است ISO 14001 بخش نیبزرگتر نیا .باشد

 اندازه به و کنند یم درک را آن تیموفق به کمک در آنها نقش هستند، مطلع شما EMS یها استیس از سطوح همه در شما کارکنان که

 .دارند را کار نیا انجام یبرا یستگیشا یکاف

 



 

 یستگیشا 7.2

 فیوظا تیمسئول که یافراد نفس به اعتماد و ییتوانا از نانیاطم حصول با را ISO 14001:2015 استاندارد طیشرا دیبا کارکنان یستگیشا

EMS الزم یاستانداردها از دیبا فرد التیتحص ای و آموزش، تجربه، که است یمنطق موضوع، نیا با رابطه در. کند برآورده دارند، عهده بر را 

 سطح نیا نکهیا از نانیاطم یبرا یداخل ای یخارج یریگ اندازه قابل اقدامات با و ییشناسا ازین مورد آموزش گونه هر و باشد، برخوردار

 .شوند ثبت دیبا EMS یبرا مستند اطالعات عنوان به آن یها یخروج و ندیفرآ نیا که است ینیب شیپ قابل.  شود ارائه دارد وجود تیصالح

 

 یآگاه 7.3

 که یآت و یفعل ریتأث هرگونه آن، یمحتوا و یطیمح ستیز یمش خط از دیبا کارکنان. دارد استاندارد در یستگیشا با یکینزد ارتباط یآگاه

 یامدهایپ و  افتهی بهبود ای مثبت عملکرد جمله از آن، اهداف و EMS یبرا آنها یشخص عملکرد بگذارد، ریتأث آنها فیوظا بر است ممکن

 . باشندمی  آگاه ،باشد EMS به است ممکنکه  فیضع عملکرد

 

 ارتباطات 7.4

 یکل 7.4.1

 و اقدام ،یریگ میتصم به ازین که یدیکل عناصر. شوند ثبت و جادیا EMS در مستند اطالعات عنوان به دیبا یخارج و یداخل ارتباط یندهایفرآ

 فواصل چه در و کند افتیدر را ارتباط دیبا یکس چه شود، انجام دیبا چگونه کنند، برقرار ارتباط دیبا ییزهایچ چه نکهیا از عبارتند دارند ثبت

 یبرا EMS توسط شده دیتول یمحتوا و مرتبط اطالعات با دیبا یارتباط یخروج هر که است ذکر به الزم نجایا در. شود انجام دیبا یزمان

 .باشد سازگار هماهنگی

 

 یداخل ارتباطات 7.4.2

 شود یم داده صیتشخ مناسب که مختلف یها فرکانس با و مختلف سطوح در دیبا اطالعات که کند یم هیتوص سازمان به استاندارد نیا

 .باشد ارتباط ندیفرآ خود از حاصل مستمر بهبود تا دهد یم اجازه ارتباطات یفراوان و تیماه که شود حاصل نانیاطم و شود مخابره

 



 یخارج ارتباطات 7.4.3

 از نانیاطم هدف با شده، نییتع ندیفرآ طبق EMS به مربوط ارتباطات که کند حاصل نانیاطم که کند یم هیتوص سازمان به استاندارد گر،ید بار

 .ردیگ یم صورت مطابقت اهداف و تعهدات تیرعا

 

 مستند اطالعات 7.5

 یکل 7.5.1

 نیا. شد اجرا 2015 استاندارد در که یگرید رییتغد. کن یم یگذار عالمت است، شده ذکر راهنما نیا در بار نیچند که "مستند اطالعات"

 یاستثنا به دهد، شکل خود یازهاین به یکل طور به را مستند اطالعات دهدیم امکان سازمان هر به که است شده یطراح یاگونه به رییتغ

 کند یم هیتوص ما به ISO 14001:2015 استاندارد. است شده ذکر راهنما نیا جهینت در و استاندارد در خاص طور به که یاجبار یهامؤلفه

 یم اعالم یاجباررا بصورت  است یاتیح آن عملکرد و EMS یبرا که یزیچ هر نیهمچن و باشد مستند اطالعات تمام شامل دیبا EMS که

 یدگیچیپ و یاتیعمل بخش اندازه، به توجه با دارد ازین آن به سازمان کی که یمستند اطالعات زانیم که داشت توجه دیبا نیهمچن. کند

 .بود خواهد متفاوت کار و کسب آن با انطباق تعهدات

 

 یرسان روز به و جادیا 7.5.2

 طور به باشد، ازین مورد مکان و زمان هر در هدف با متناسب و دسترس در دیبا EMS توسط شده جادیا اسناد که کند یم هیتوص استاندارد نیا

 و کنترل ،یساز رهیذخ و حفظ ،یابیباز ،یدسترس ،ینگهدار ع،یتوز یندهایفرآ و ت،یهو و یکپارچگی دادن دست از ای بیآس برابر در یمعقول

 و کنترل مشابه طور به دیبا یخارج منابع از مستند اطالعات که است ذکر به الزم. است شده ارائه یکاف اندازه به طیشرا. شود محافظت

 .شود کنترل و دهش گرفته نظر در دقت به دیبا شیرایو و مشاهده یدسترس سطوح و شود تیریمد

 

 مستند اطالعات کنترل 7.5.3

 طور به وده وب ازین مورد زمان و مکان در هدف با متناسب و دسترس در دیبا EMS توسط شده جادیا اسناد که کند یم هیتوص استاندارد نیا

 و حفظ ،یابیباز ،یدسترس ،ینگهدار ع،یتوز یندهایفرآ همچنین .شود محافظت تیهو و یکپارچگی دادن دست از ای بیآس برابر در یمعقول

 و کنترل مشابه طور به دیبا یخارج منابع از مستند اطالعات که است ذکر به الزم. است شده ارائه یکاف اندازه به طیشرا و کنترل ،یساز رهیذخ

 .شود کنترل و دهش گرفته نظر در دقت به دیبا شیرایو و مشاهده یدسترس سطوح و شود تیریمد



 

 اتیعمل. 8

 یاتیعمل یزیر برنامه و کنترل 8.1

 کی یطیمح ستیز یها جنبه و انطباق، تعهدات ت،یماه اندازه، به یادیز حد تا یاتیعمل کنترل که کند یم اذعان استاندارد که یحال در

 یهاروش. کند حاصل نانیاطم مطلوب جینتا به یابیدست از و کند یزیر برنامه تا شود یم داده سازمان هر به حوزه نیا دارد، یبستگ سازمان

 یبرا یفناور از شود، حذف خطا و شده نیتضم یسازگار که شوند یطراح یاگونه به ندهایفرآ که است نیا استاندارد توسط شده شنهادیپ

 .هستند ستهیشا و دهید آموزش پرسنل که شود حاصل نانیاطم و شود استفاده کنترل بهبود

 الزامات با دیبا مستند اطالعات و باشند یریگ اندازه قابل دیبا ندهایفرآ نیا. شوند انجام شده زیتجو و شده توافق یا وهیش به دیبا ندهایفرآ

 فیتعر یبرا یمناسب اقدامات دیبا. شوند کنترل و گرفته نظر در دیبا زین یسپار برون یندهایفرآ. باشد داشته مطابقت یاتیعمل کنترل از نانیاطم

 .شود انجام آنها گرفتن نظر در جمله از شده، یسپار برون خدمات کنندگان نیتام تیصالح کنترل و

 و ندیفرآ کنترل در یسپاربرون دهندهارائه و سازمان مشارکت زانیم دیبا تعین شده و اهداف به یابیدست یبرا ییتوانا و یستگیشا دانش، منابع،

 فرصت شه،یهم مانندتوجه داشته باشید که . شود گرفته نظر در موجود تدارکات ندیفرآ مانند شدهنییتع عناصر قیطر از کنترل نحوه نیهمچن

 .شود ییشناسا وده ش گرفته نظر در دیبا شهیهم بهبود یها

 محل در اگر مطلق، از تواندیم یسپاربرون خدمات ای محصول کی بر سازمان کنترل زانیم که شناسدیم تیرسم به نیهمچن استاندارد نیا

. شود گرفته نظر در دیباموجود  عوامل که شودیم شنهادیپ حال، نیا با. باشد متفاوت شود، انجام دور راه از تیفعال اگر کم، اریبس تا شود، انجام

 یابیارز دیبا مرتبط یطیمح ستیز و میمستق اثرات تمام شود، کنترل و گرفته نظر در دیبا تیرعا به مربوط تعهدات رود، یم انتظار که همانطور

 .شوند کنترل خدمات خود ارائه با مرتبط یها فرصت و خطرات و

 

 



 

 

 یاضطرار کنترل و یآمادگ 8.2

 عهده بر آن هیته که دهد یم اطالع ما به استاندارد. است یطیمح ستیز خطرات کاهش یبرا یدیکل عنصر کی یاضطرار کنترل و یآمادگ

 یها روش نیهمچن و حوادث کاهش یبرا یاقدامات. کرد یزیر برنامه آن یبرا و گرفت نظر در را عناصر از یتعداد دیبا و است سازمان

 .ابدی توسعه دیبا یاضطرار واکنش یبرا مناسب یها روش و یخارج و یداخل یارتباط

 اقدام یها روش و یا شهیر علل لیتحل و هیتجز که همانطور شود، گرفته نظر در دیبا یطیمح ستیز حوادث از یمختلف انواع گرفتن نظر در

 در دیبا مربوطه یهاآموزش و منظم یاضطرار پاسخ یهاشیآزما. شود گرفته نظر در دیبا آنها وقوع از پس حوادث به پاسخ یبرا یاصالح

 فکر) یاضطرار یها آژانس و یدیکل پرسنل از یفهرست. شود ابالغ و فیتعر هیتخل یهاروش و مونتاژ یرهایمس و شود انجام و شود گرفته نظر

 اغلب و ردیگ قرار دسترس در وشده  جادیا دیبا( یمحل ستیز طیمح آژانس ای دفتر ،یمحل یاضطرار خدمات ،یپاکساز یها آژانس دیکن



 حادثه کی بروز صورت در و دیبگذار اشتراک به آنها با را یمتقابل خدمات دیتوانیم که یمشابه هیهمسا یهاسازمان با که است یخوب نیتمر

 داشته باشید.  مشارکت د،یکن کمک یطیمح ستیز

 

 عملکرد یابیارز. 9

 یابیارز و لیتحل و هیتجز ،یریگ اندازه نظارت، 9.1

 یکل 9.1.1

 یدگیرس هنگام را خود یاتیعمل یهاکنترل و انطباق تعهدات مهم، یهاجنبه دیبا بلکه کند، یریگاندازه را یطیمح شرفتیپ دیبا تنها نه سازمان

 یازهاین با یریگاندازه و نظارت یهادوره که شود حاصل نانیاطم تا باشند داشته یمالحظات دیبا شده جادیا یهاروش. ردیبگ نظر در بند نیا به

EMS هستند انجام قابل و منسجم ق،یدق جینتا هستند، همسو جینتا و هاداده یبرا. 

 به دیبا جینتا که داشت توجه دیبا نیهمچن. کرد استفاده روندها ییشناسا یبرا آنها از توان یم و هستند سازگار جینتا و شود، یمانجام   دیبازتول

 .شود گزارش ها یخروج خود اساس بر اقدام شروع یبرا تیمسئول و اریاخت یدارا پرسنل

 

 انطباق یابیارز 9.1.2

 شده، کار بخش انطباق، تعهدات اندازه، مانند یعوامل اساس بر گرید سازمان به یسازمان از یابیارز الزامات که دهد یم صیتشخ استاندارد نیا

 نشان انطباق یابیارز جهینت اگر. است ازین مورد شهیهم منظم یابیارز که کند یم شنهادیپ اما ی باشد، م متفاوت رهیغ و گذشته عملکرد و سابقه

 و ینظارت نهاد کی با تماس تا احتماالً .است مناسب یاقدام چه که کند یابیارز دیبا سازمان است، نشده برآورده یقانون الزام کی که دهد

. بود خواهد یقانون الزام کی به تعهد نیا لیتبد شاهد اکنون توافق نیا. نید به نتیجه درستی دست یابیدنتوا ریتعم یبرا اقدام روند مورد در توافق

 .شود ینم لیتبد انطباق عدم به خودکار طور به شود، اصالح و ییشناسا EMS توسط انطباق عدم کی که یهنگام

 

 یداخل یحسابرس 9.2

 یکل 9.2.1

 یم یادآوری استاندارد نیا باشند، نداشته یحسابرس موضوع مورد در یمنافع تضاد گونه چیه و بوده مستقل دیبا حسابرسان و یداخل یحسابرس

 یقبل یخارج و یداخل یها یزیمم جینتا ،یقبل یها یزیمم جینتا گرفتن نظر در هنگام. باشد یاصالح اقدامات تابع دیبا ها انطباق عدم که کند

 .شود گرفته نظر در دیبا آنها ریتعم یبرا آن از یناش اقدامات و یقبل انطباق عدم هرگونه و



 

 یداخل یحسابرس برنامه 9.2.2

 دیکن یم جادیا را خود برنامه که یزمان اما دهد، یم ارجاع یداخل یزیمم برنامه یبرا ISO 19011:2011 به را ما 14001:2015 استاندارد

 اساس بر را خود یداخل یزیمم یفراوان. دیکن مشترک را آنها خود، برنامه بودن مؤثر از نانیاطم یبرا دیتوان یم که دارد وجود یمتعدد نیقوان

 طیمح یبرا شما یها تیفعال از یناش خطرات و تیرعا تعهدات د،یکن یم تیفعال آن در که یبخش اندازه، نظر از شما سازمان یبرا آنچه

 .دیده قرار است، معقول ستیز

 که دیباش داشته خاطر به. دیدان یم مناسب شما که یزیچ هر ای ماهه، سه دوساالنه، خواه است، معقول شما یبرا یزیچ چه که دیریبگ میتصم

 یداخل یزیمم تیفعال به ازین که یراتییتغ صورت در یرهبر ییراهنما و تیریمد یبررس قیطر از حاًیترج داد، رییتغ توان یم را برنامه نیا

 . .دارد یاضاف

 تیریمد یبررس 9.3

 سطح جلسات از یا مجموعه تواند یم بلکه شود، انجام کبارهی به ستین الزم تیریمد یبررس ،یعموم تصور خالف بر که است ذکر به الزم

. باشد کیاستراتژ و یتیریمد سطح در دیبا اگرچه شود، یم پرداخته آن به جداگانه صورت به که باشد یموضوعات با رهیمد ئتیه ای باال

 که داشت خاطر به دیبا. شود ییشناسا حاصل بهبود یها فرصت و شود یبررس ارشد تیریمد توسط دیبا نفعیذ یها طرف از اتیشکا

 همه و EMS عملکرد که شود حاصل نانیاطم تا شود انجام تیجد با و دقت به دیبا که است یعملکرد تنها یکل طور به تیریمد یبازنگر

 نانیاطم تا شوند ثبت و مستند دیبا تیریمد یبازنگر یها داده و اتیجزئ تمام که نماند ناگفته. کنند یرویپ توانند یم آن از حاصل عناصر

 .کند دنبال را است شده داده شرح آنجا در که را سازمان یکل کیاستراتژ یریگ جهت و خاص الزامات تواند یم EMS که شود حاصل

 بهبود. 10

 یکل 10.1

 اقدامات یبرا ییمبنا جادیا یبرا دیبا یهمگ عملکرد، و انطباق یابیارز و ،یداخل یها یزیمم ت،یریمد یها یبررس از حاصل یها یخروج

 .باشد مستمر بهبود یها برنامه و ینوآور مجدد، یسازمانده ،یاصالح اقدامات شامل تواند یم بهبود یها نمونه. شوند استفاده بهبود

 یاصالح اقدام و انطباق عدم 10.2

 ها فرصت و ها سکیر یابیارز و( 4.1) یسازمان نهیزم فیتعر در خاص طور به نیا و است، EMS یدیکل جنبه کی حوادث از یریشگیپ

 .ردیگ یم قرار توجه مورد( 6.1)

 



 

 جهینت

ISO 14001:2015 به ستیز طیمح از حفاظت یینها هدف با اثرات کاهش و یطیمح ستیز خطرات کاهش یبرا را ییها ییراهنما 

. باشد بزرگتر ستیز طیمح نیهمچن و شما سازمان نفع به تواند یم آنها یواقع درک و استاندارد یبندها تمام ارائه اما دهد، یم ارائه ها سازمان

 و یزشیانگ ،یاعتبار یایمزا شما، سازمان در بهبود با همراه عات،یضا کاهش و ییکارا بهبود قیطر از تواند یم انطباق و یاعتباربخش، ها راه

 به تیرضا ارائه در شما سازمان ییتوانا با یکینزد ارتباط عناصر نیا همهاز اینرو  .باشد داشته همراه به شما سازمان یابر نیتام رهیزنج یمال

 همه گرفتن نظر در با. دارند ندهیآ یهانسل یبرا ستیز طیمح از محافظت حال نیع در و نفعانیذ یهاخواسته و انتظارات برآوردن و یمشتر

 باشد؟ نداشته را 14001:2015 زویا تواند یم شما سازمان ایآ موارد، نیا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


