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ی را برای ه میشوند که ابزارتهایی در نظر گرف وکار مدرن به عنوان سیستم محیطی اغلب توسط رهبران کسب های زیست سیستم

سیستم مدیریت )EMS  انداز میتواند مانع از رسیدن یک زیست فراهم میکنند، اما این چشم قوانین نظارتی و انطباق با محیطرعایت 

نین منافع که به درستی ساخته شده است، به پتانسیل کامل خود ، از نظر مالی، اقتصادی و منفعت شهرت و همچ (محیطی زیست

)سیستم  ISO 45001:2018زیست محیطی آشکار باشد و یا اینکه به تنهایی یا یکپارچه با سیستم مدیریت دیگری، مانند کیفیت یا

حیط اهنمایی و جهت گیری در مورد نحوه مدیریت و کاهش تأثیر آن بر مر ISO 14001:2015  شغلی بهداشت و ایمنیمدیریت 

رای یک سازمان در زیست توسط یک سازمان ارائه می دهد. درک نحوه استفاده هوشمندانه از استاندارد می تواند مزایای زیادی را ب

در داخل  EMSی یک است که در ایجاد و نگهدارهر اندازه ای به همراه داشته باشد. این مقاله برای کمک به کارمندانی طراحی شده 

 شرکت فعالیت دارند. 

 

 ؟ چیست  ISO 14001ده بند

ن یک را تشریح می کند. ای (EMS)ازی یک سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات الزم برای پیاده س  ISO 14001استاندارد 

نبال کاهش اثرات داستاندارد عمومی است که به این معنی می باشد که می تواند برای مشاغل در همه صنایع و اندازه هایی که به 

 زیست محیطی خود هستند اعمال شود. 

یروی می کند. به طور پ Plan Do Check Actبخش مختلف تفکیک شده است که از روش مدیریت  10به   ISO 14001الزامات 

 Actدر مرحله  10و بند  Check  در مرحله 9، بند Doدر مرحله  7-8در مرحله طرح فرآیند گنجانده شده است. 1-6کلی، بندهای

 درگیر هستند. 

می شود، نگاه دی هستید، اما کاماًل مطمئن نیستید که این فرآیند شامل چه موار  ISO 14001اگر عالقه مند به دریافت گواهینامه 

 بند باید درک بهتری به شما بدهد.  10دقیق تر به 

 توضیح داده شده است:   ISO 14001در ادامه بندهای 

 

 رویکرد فرآیند  : 1بند 

 اصطالحات و تعاریف : 1-1بند 

یجاد تبدیل به یک امی تواند به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و اقداماتی تعریف شود که می تواند به طور مداوم برای  فرآیند:

 محصول یا خدمات از یک سری ورودی به یک خروجی تعریف شده تکرار شود.  
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رای تولید بکنش ها  والی ها و برهمسیستم های محیطی، مشابه دیگر سیستم های مدیریتی، از یک ترکیبی از ت رویکرد فرآیند:

 خروجی دلخواه و در زمانی که تمام فعالیت ها و اقدامات مدیریت شوند، قابل انجام است. 

همچنین مسئولیت  شناخته میشود. یک رویکرد فرآیندی« رویکرد فرآیندی»این روش همراه با یکدیگر و نیز نتیجه نهایی، به عنوان 

گرفتن تمامی  است که با در نظر EMSمشخص می کند. بنابراین، زمانی که یک شرکت دارای یک سیستم را در قبال صاحبان فرآیند 

 وب می شود. متغیرها و تأثیرات آنها بر اهداف، یک سیستم فعال و سیال در نظر گرفته می شود، این یک رویکرد فرآیندی محس

 خام و ماشین آالت.  منابع، مواد -مورد نیاز باشد، به عنوان مثال  مجموعه عناصری که ممکن است برای تغذیه یک فرآیند ورودی ها:

 . نتیجه یک فرآیند اعم از کاال یا خدمات یا خروجی های نامطلوب مانند هدر رفتن یا آلودگی می باشد خروجی ها:

 یره باشد. دی در یک زنجالزم به ذکر است که یک خروجی همیشه یک عنصر نهایی نیست، بلکه ممکن است تنها ورودی فرآیند بع 

 

 تاثیر رویکرد فرآیند : 2بند 

زیست محیطی  است، اما منفعت ISO 14001:2015ق و صدور گواهینامه با استاندارداستفاده از رویکرد فرآیند بخش مهمی از انطبا

یدی است که تداوم یا مالی را به تنهایی تضمین نمی کند. با این حال،  یک سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر فرآیند ابزار مف

ت زیست ر نتیجه اثرادرا از طریق عملیات فراهم کرده و پیوندی بین سیاست ها، الزامات، عملکرد، اهداف و اقدامات ایجاد می کند و 

 محیطی را کاهش می دهد. 

وجه به اینکه به تمحیطی تبدیل میشود. با  بنابراین، رویکرد فرآیند به موثرترین روش برای مدیریت و کاهش خطرات و اثرات زیست

امکانپذیر  ثرات آنهابیشتر در فرآیند ایجاد میشوند، دیدی تحلیلی و سیستمی از تعامالت فرآیند و ا که جای تمرکز بر مشکالت محلی

 توسط سیستمی که با درک کامل از آن توسعه یافته است،شناخته می شود.  EMSمی باشد. مدیریت 

یاده سازی و حفظ ارتباط فرآیندهای متقابل و اثرات آنها، منافع کوتاه مدت و بلندمدت بیشتری را برای سازمانی که به دنبال پ

ISO14001:2015   .است، به همراه خواهد داشت 

 

  Plan-Do-Check-Act چرخه: 3بند 

مشخص ISO 14001:2015 سیستم مدیریت زیست محیطی که توسطبرای عملکرد  Plan-Do-Check-Act" (PDCA) "چرخه 

 شده است، از نظر دستیابی به اهداف تعیین شده و بهبود مستمر، حیاتی است. از اینرو می توان آن را به شرح زیر توصیف کرد: 
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وسط سازمان تیجاد اهداف و فرآیندهایی که ممکن است آنها را در هماهنگی با خط مشی زیست محیطی تعیین شده : ابرنامه ریزی

 محقق سازد. 

 : اجرای فرآیندهای برنامه ریزی شده انجام

 نها.آ: پایش و اندازه گیری نتایج در مقابل سیاست زیست محیطی شامل کلیه تعهدات، اهداف و معیارها و گزارش بررسی

 : اقدامات بعدی انجام شده برای اطمینان از بهبود مستمر قانون

ب و یک متدولوژی سیستم مدیریت شناخته شده است که در سیستم های مختلف مدیریت کس PDCAالزم به ذکر است که چرخه 

 هم اجباری و هم بسیار سودمند است.   ISO 14001:2015کار استفاده می شود، اما استفاده از آن در 
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 زمینه سازمان : 4بند 

 شناخت سازمان و زمینه آن : 4-1بند 

داخلی و خارجی را  استاندارد است و سازمان را ملزم می کند تا تمام مسائل 2004این بند به طور قابل توجهی تجویزی تر از نسخه 

ر این اهداف و ی است که میتوانند بمرتبط باشد تعیین کند. این شامل تمام عناصر EMSکه ممکن است با دستیابی به اهداف خود 

 نتایج در آینده تأثیر بگذارند . 

 درک نیازها و انتظارات عالقمندان : 4-2بند 

ها و انتظارات آنها هر خود، طرف های ذینفع را ارزیابی کند.نیاز EMSاحزاب این استاندارد اکنون سازمان را ملزم می کند که از نظر 

 و در نتیجه، هر یک از این موارد باید به تعهدات انطباق تبدیل شود.  چه که باشد باید ارزیابی شده

  

  EMSتعیین محدوده : 4-3بند 

کر و نیازهای اکنون باید به طور کامل بررسی و تعریف شود. همچنین ضروری است که اشخاص ذینفع فوق الذ EMSدامنه و مرزهای 

 آنها، به عالوه تعهدات مربوط به انطباق نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

ر عوامل خارجی، با و مرزهای فیزیکی و همه محصوالت، خدمات و فعالیتها، از جمله توانایی سازمان برای اعمال کنترل ب EMSتوابع 

 نگهداری میشوند. « اطالعات مستند»گنجانده شده و بهعنوان  EMSنتایج کل تعریف در 

 

 EMS: 4-4بند 

ده از اطالعات مشخص استفا نتایج با استفاده از فرآیندهای تعاملی و باید برای دستیابی به EMSاین استاندارد نشان می دهد که یک 

 هایی از این بند ، بهبود عملکرد محیطی سازمان است. برای ارائه بهبود مستمر ایجاد شود. هدف ن 4-2و  4-1 شده در

 

 رهبری : 5بند 
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.این استاندارد را در سیستم مدیریت مشخص کنید ، شما باید نقش ها و مسئولیت های کارکنانISOمانند بسیاری از استانداردهای 

مایی در را مشخص می کند.این بند راهن EMSهمچنین اهمیت مشارکت مدیران ارشد در پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر 

را ارائه می آن  مورد چگونگی نشان دادن رهبری و تعهد سازمان در رابطه با سیستم مدیریت زیست محیطی در توسعه، اجرا و بهبود

 دهد. 

 این بند شامل موارد زیر است: 

 نشان دادن رهبری و تعهد  •

 تدوین سیاست زیست محیطی  •

 تشریح نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات برای سیستم مدیریت زیست محیطی  •

 

 رهبری و تعهد  :5-1 بند

 ها را جارو میزنی، از باال شروع میکنی.  ضرب المثل رومانیایی : وقتی پله

. در واقع این مسئولیت و تعهد خود را به عهده میگیرد می باشد( رهبری)رای نشان دادن مدیریت ارشد این ضرب المثل مصداقی ب

در همه زمان ها  بند به کاربر یادآوری می کند که سازمان و مدیریت ارشد مسئولیت عملکرد همه عوامل عملکرد داخلی و خارجی را

 حفظ می کنند. 

 جهت کلی کسب محیطی با یکدیگر و با سیاستهای استراتژیک و خط مشی و الً منطقی است که سیاستها و اهداف زیستبنابراین کام

تواند کارآمد عمل  می EMSوکار از جمله ادغام با سایر سیستم های تجاری در صورت لزوم همسو باشند. باید برای اطمینان از اینکه 

تیبانی، آموزش و از پش EMSیت ارشد باید اطمینان حاصل کند که افراد دارای مسئولیت در کند، منابعی در نظر گرفته شود، و مدیر

 یاتی است راهنمایی صحیح برای تکمیل وظایف خود به طور مؤثر برخوردار هستند. ارتباط از منظر رهبری و ارتباطات نیز ح

ت رهبری سازمان تعیین شود. به طور خالصه، این مسئولیروش ها و فرکانس ها باید برای طرف های ذینفع داخلی و خارجی تعریف و 

 نشان دهد.  EMSاست که سطح باالتری از رهبری، مشارکت و همکاری را در عملیات 

 

 سیاست زیست محیطی : 5-2بند 

مدیریت ارشد مسئولیت ایجاد یک خط مشی زیست محیطی را دارد که از نظر اندازه، دامنه، فعالیت ها و جاه طلبی های سازمان 

برای سازمان مناسب باشد و چارچوب رسمی برای تعیین اهداف فراهم کند. بدیهی است که این خط مشی باید متعهد به پیشگیری 
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مامی عوامل مرتبط با خود سازمان باشد.  بدیهی است که رعایت انطباق و عوامل نظارتی ، از آلودگی، حفاظت از محیط زیست و ت

و  EMSیک عنصر کلیدی است و روشی برای ثبت آن باید ایجاد شود. در نهایت سیاست زیست محیطی باید تعهد به بهبود مستمر 

 د داشته باشد. نتایج آن را فراهم کرده و به طور بحرانی، سیاست زیست محیطی باید وجو

 نفع می باشد. این اطالعات به عنوان اطالعات مستند در داخل سازمان  نگهداری و مخابره می شود و در دسترس همه طرف های ذی
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 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی : 5-3بند 

ی کند و مرا برآورده  2015:14001شرایط خود استاندارد  EMSهمچنین این مسئولیت باید تعیین شود تا اطمینان حاصل شود که 

 می تواند به طور دقیق به مدیریت ارشد گزارش شود.  EMSعملکرد 

 

 برنامه ریزی: 6بند 

زی برای مراحل سازمان تأثیر بگذارد و برنامه ری EMSبه شناسایی هر خطر یا فرصتی که می تواند بر  ISO 14001:2015این بند از 

رنامه ریزی برای رسیدگی به آنها در صورت لزوم ، را شامل می شود. به طور خاص، شما باید اهداف خود را تعیین کنید و نحوه ب

 بیان کنید.  EMSدستیابی به آنها را در 

  

 اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت ها : 6-1بند 

که سازمان باید  شد. این استاندارد بیان می کند 14001استاندارد  2015در بازنگری سال « اقدامات پیشگیرانه»د جایگزین این بن

، باید EMSریزی  فرآیندهای مورد نیاز برای رسیدگی به الزامات کل بخش برنامه ریزی را ایجاد، اجرا و حفظ کند. هنگام برنامه

در نظر گرفته  EMSو همچنین دامنه  (4.2بخش )و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع  (4.1بخش )مالحظاتی در زمینه بافت سازمان

یست محیطی شود. خطر و فرصت باید در نظر گرفته شود. از این عناصر و همچنین مسائل قانونی و مقرراتی و خود جنبه های ز

ورده کند، از هر گونه می تواند نتایج و اهداف مورد نظر خود را برآ EMSسازمان استفاده شود.این نتیجه باید اطمینان حاصل کند که 

ضطراری، سازمان اعامل خارجی که ممکن است بر عملکرد تأثیر بگذارد اجتناب شود، و بهبود مستمر قابل دستیابی باشد. در شرایط 

ن آن وجود دارد و در ت ، احتمال وقوع و رخ دادباید در نظر داشته باشد که این امکان وجود دارد که هر موقعیتی که قابل تعیین اس

ای در نظر گرفته نتیجه اثرات زیست محیطی نیز می تواند داشته باشد. باز هم، حفظ اطالعات مستند در رابطه با ریسکها و فرصته

 ریزی، حیاتی است تا شرایط مندرج در این بند برآورده شود.  شده و رسیدگی به آن در مرحله برنامه

 

 جنبه های زیست محیطی : 6-1-2بند 

ISO 14001:2015  تمام  -که شامل حمل، دفع، بازیافت و همچنین تولید میشود  -از سازمانها میخواهد که از منظر چرخه عمر

محیطی محصوالت، خدمات و فعالیتهای خود را که در کنترل سازمان تلقی میشود، در نظر بگیرند. تغییرات عادی  های زیست جنبه
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غییرات برنامه ریزی شده آتی در خدمات نیز باید در نظر گرفته شوند، همانطور که هر موقعیت غیرعادی که برای سازمان قابل یا ت

 پیش بینی است ، ممکن است ایجاد شود. 

از به حفظ زمان نیبرای مثال، اگر در شرف عرضه محصول جدیدی هستید که به مواد بسته بندی کامالً جدیدی نیاز دارد. مجدداً، سا

و انجام شود. از نظر  اطالعات مستند در مورد این بند و عناصر آن دارد و ارتباط با سطوح مناسب با فرکانس مؤثر باید برنامه ریزی

فاده می کنید و اطالعات مستند، اگر اطمینان حاصل کنید که تمام تأثیرات واقعی و مرتبط، معیارهایی که برای تعریف آنها است

 م زیست محیطی شما مستند هستند، شرایط این بند را رعایت خواهید کرد.تأثیرات مه

  

 عایت تعهدات : ر6-1-3بند 

ه تعهداتی به است. سازمان باید تصمیم بگیرد که چ  ISO 14001:2015این یک بخش نسبتاً ساده، اما آشکارا حیاتی از استاندارد 

یرد که این ند به بهترین شکل به آنها دسترسی پیدا کرده و تصمیم بگاش مربوط میشود و چگونه میتوا محیطی های زیست جنبه

در نظر  EMSر از طریق برداری و ارائه بهبود مستم فرایند چگونه برای سازمان اعمال میشود، و در نتیجه آنها را هنگام ایجاد، بهره

  بگیرد. توجه داشته باشید که برای این تعهدات نیز باید مدارک مستند ثبت شود.

 اقدامات برنامه ریزی : 6-1-4بند 

ا و فرصتها و تعهدات محیطی، ریسکه های زیست در این بند، استاندارد بیان میکند که سازمان باید اقداماتی را برای رسیدگی به جنبه

و با فرآیندهای تجاری  سازمان EMSریزی کند. اینها همچنین باید در  مربوط به انطباق، که در باال به همه آنها اشاره کردیم، برنامه

 ر نظر گرفته شود.دالی و عملیاتی پیاده سازی و مرتبط شوند. وظیفه ارزیابی اثربخشی این اقدامات نیز باید با مالحظات فنی، م

  

 اهداف زیست محیطی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها : 6-2بند 

 اهداف زیست محیطی : 6-2-1بند 

  ریزی برای دستیابی به اهداف زیست محیطی برنامه: 6-2-2بند 

یت اهدافی که به این استاندارد در مورد عناصری که باید برای اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شوند توصیه می کند. مسئول

های  سیستم سازی این اهداف در گیری نتایج و تضمین پیشرفت، و در نظر گرفتن چگونگی پیاده آیند، چگونگی اندازه دست می

 تجاری موجود از جمله اقدامات انجام شده در این بند می باشد. 
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 منابع : 7-1بند 

ادن بهبود مستمر باید به بیان ساده، این استاندارد به سازمان توصیه می کند که منابع برای دستیابی به اهداف تعیین شده و نشان د

ازد. شما باید است که به الزامات مربوط به منابع، ارتباطات و مستندات می پرد ISO 14001در دسترس باشد. این بزرگترین بخش 

قیت آن ا در کمک به موفشما مطلع هستند، نقش آنه EMSاطمینان حاصل کنید که کارکنان شما در همه سطوح از سیاست های 

 کنند و به اندازه کافی شایستگی برای انجام این کار را دارند. ی را درک م

 

 شایستگی : 7-2بند 
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ی که مسئولیت را با حصول اطمینان از توانایی و اعتماد به نفس افراد ISO 14001:2015گی کارکنان باید شرایط استانداردشایست

الت فرد باید از را بر عهده دارند، برآورده کند. در رابطه با این موضوع، منطقی است که تجربه، آموزش، و یا تحصی EMSوظایف 

جی یا داخلی برای اطمینان ی الزم برخوردار باشد، و هر گونه آموزش مورد نیاز شناسایی و با اقدامات قابل اندازه گیری خاراستانداردها

ن اطالعات مستند ارائه شود . قابل پیش بینی است که این فرآیند و خروجی های آن به عنوا از اینکه این سطح صالحیت وجود دارد

 باید ثبت شوند.  EMSبرای 

 

 آگاهی : 7-3بند 

ونه تأثیر فعلی و آگاهی ارتباط نزدیکی با شایستگی در استاندارد دارد. کارکنان باید از خط مشی زیست محیطی و محتوای آن، هرگ

ت یا بهبود یافته  و اهداف آن، از جمله عملکرد مثب EMSآتی که ممکن است بر وظایف آنها تأثیر بگذارد، عملکرد شخصی آنها برای 

 باشد، آگاه می باشند.   EMSو پیامدهای عملکرد ضعیف که ممکن است به 

 

 ارتباطات : 7-4بند 

 کلی : 7-4-1بند 

یاز به تصمیم ایجاد و ثبت شوند. عناصر کلیدی که ن EMSفرآیندهای ارتباط داخلی و خارجی باید به عنوان اطالعات مستند در 

ه کسی باید ارتباط را گیری، اقدام و ثبت دارند عبارتند از اینکه چه چیزهایی باید ارتباط برقرار کنند، چگونه باید انجام شود، چ

طالعات مرتبط و اباطی باید با دریافت کند و در چه فواصل زمانی باید انجام شود. در اینجا الزم به ذکر است که هر خروجی ارت

 برای هماهنگی سازگار باشد.  EMSمحتوای تولید شده توسط 

 

 ارتباطات داخلی : 7-4-2بند 

خیص داده می این استاندارد به سازمان توصیه می کند که اطالعات باید در سطوح مختلف و با فرکانس های مختلف که مناسب تش

فرآیند ارتباط  حاصل از خودکه ماهیت و فراوانی ارتباطات اجازه می دهد تا بهبود مستمر شود مخابره شود و اطمینان حاصل شود 

 باشد.

 

 ارتباطات خارجی : 7-4-3بند 
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عیین شده، با هدف طبق فرآیند ت EMSبار دیگر، استاندارد به سازمان توصیه می کند که اطمینان حاصل کند که ارتباطات مربوط به 

 و اهداف مطابقت صورت می گیرد.  اطمینان از رعایت تعهدات

 

 اطالعات مستند : 7-5بند 

 کلی : 7-5-1بند 

اجرا  2015ارد که چندین بار در این راهنما ذکر شده است، عالمت گذاری می کند .تغییر دیگری که در استاند "اطالعات مستند"

ازهای خود شکل اطالعات مستند را به طور کلی به نیای طراحی شده است که به هر سازمان امکان میدهد  شد. این تغییر به گونه

 ISO داردن راهنما ذکر شده است. استانهای اجباری که به طور خاص در استاندارد و در نتیجه ای دهد، به استثنای مؤلفه

لکرد و عم EMSباید شامل تمام اطالعات مستند باشد و همچنین هر چیزی که برای  EMSبه ما توصیه می کند که  14001:2015

ن به آن نیاز آن حیاتی است را بصورت اجباری اعالم می کند. همچنین باید توجه داشت که میزان اطالعات مستندی که یک سازما

  دارد با توجه به اندازه، بخش عملیاتی و پیچیدگی تعهدات انطباق با آن کسب و کار متفاوت خواهد بود.

 

 ایجاد و به روز رسانی : 7-5-2بند 

ان مورد نیاز باید در دسترس و متناسب با هدف در هر زمان و مک EMSستاندارد توصیه می کند که اسناد ایجاد شده توسط این ا

، بازیابی، حفظ و باشد، به طور معقولی در برابر آسیب یا از دست دادن یکپارچگی و هویت، و فرآیندهای توزیع، نگهداری، دسترسی

از منابع خارجی  شرایط به اندازه کافی ارائه شده است. الزم به ذکر است که اطالعات مستند ذخیره سازی، کنترل و محافظت شود.

 ترل شود. باید به طور مشابه کنترل و مدیریت شود و سطوح دسترسی مشاهده و ویرایش باید به دقت در نظر گرفته شده و کن

 

 کنترل اطالعات مستند : 7-5-3بند 

ورد نیاز بوده و مباید در دسترس و متناسب با هدف در مکان و زمان  EMSاین استاندارد توصیه می کند که اسناد ایجاد شده توسط 

ری، دسترسی، به طور معقولی در برابر آسیب یا از دست دادن یکپارچگی و هویت محافظت شود. همچنین فرآیندهای توزیع، نگهدا

تند از منابع خارجی کنترل و شرایط به اندازه کافی ارائه شده است. الزم به ذکر است که اطالعات مسبازیابی، حفظ و ذخیره سازی، 

 ترل شود. باید به طور مشابه کنترل و مدیریت شود و سطوح دسترسی مشاهده و ویرایش باید به دقت در نظر گرفته شده و کن
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 عملیات : 8بند 

 کنترل و برنامه ریزی عملیاتی : 8-1بند 

به های زیست محیطی در حالی که استاندارد اذعان می کند که کنترل عملیاتی تا حد زیادی به اندازه، ماهیت، تعهدات انطباق، و جن

وب اطمینان حاصل یک سازمان بستگی دارد، این حوزه به هر سازمان داده می شود تا برنامه ریزی کند و از دستیابی به نتایج مطل

ده و خطا ای طراحی شوند که سازگاری تضمین ش ده توسط استاندارد این است که فرآیندها به گونههای پیشنهاد ش کند. روش

 د. حذف شود، از فناوری برای بهبود کنترل استفاده شود و اطمینان حاصل شود که پرسنل آموزش دیده و شایسته هستن

اطالعات مستند باید با  وآیندها باید قابل اندازه گیری باشند فرآیندها باید به شیوه ای توافق شده و تجویز شده انجام شوند. این فر

رل شوند. باید اقدامات الزامات اطمینان از کنترل عملیاتی مطابقت داشته باشد. فرآیندهای برون سپاری نیز باید در نظر گرفته و کنت

 شود.  ه در نظر گرفتن آنها انجاممناسبی برای تعریف و کنترل صالحیت تامین کنندگان خدمات برون سپاری شده، از جمل

سپاری در  ه بروندهند منابع، دانش، شایستگی و توانایی برای دستیابی به اهداف تعین شده و باید میزان مشارکت سازمان و ارائه

داشته . توجه شده مانند فرآیند تدارکات موجود در نظر گرفته شود کنترل فرآیند و همچنین نحوه کنترل از طریق عناصر تعیین

 باشید که مانند همیشه، فرصت های بهبود همیشه باید در نظر گرفته شده و شناسایی شود. 

ز مطلق، اگر اسپاری میتواند  این استاندارد همچنین به رسمیت میشناسد که میزان کنترل سازمان بر یک محصول یا خدمات برون

ود که عوامل موجود باید ام شود، متفاوت باشد. با این حال، پیشنهاد میشدر محل انجام شود، تا بسیار کم، اگر فعالیت از راه دور انج

 در نظر گرفته شود. 

یست محیطی مرتبط همانطور که انتظار می رود، تعهدات مربوط به رعایت باید در نظر گرفته و کنترل شود، تمام اثرات مستقیم و ز

 ات کنترل شوند. باید ارزیابی و خطرات و فرصت های مرتبط با ارائه خود خدم
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 آمادگی و کنترل اضطراری : 8-2بند 

تهیه آن  آمادگی و کنترل اضطراری یک عنصر کلیدی برای کاهش خطرات زیست محیطی است. استاندارد به ما اطالع می دهد که

هش حوادث و همچنین بر عهده سازمان است و باید تعدادی از عناصر را در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد. اقداماتی برای کا

 و روش های مناسب برای واکنش اضطراری باید توسعه یابد.  روش های ارتباطی داخلی و خارجی

در نظر گرفتن انواع مختلفی از حوادث زیست محیطی باید در نظر گرفته شود، همانطور که تجزیه و تحلیل علل ریشه ای و روش 

های  اضطراری منظم و آموزشهای اقدام اصالحی برای پاسخ به حوادث پس از وقوع آنها باید در نظر گرفته شود. آزمایشهای پاسخ 

های تخلیه تعریف و ابالغ شود. فهرستی از پرسنل کلیدی و  مربوطه باید در نظر گرفته شود و انجام شود و مسیرهای مونتاژ و روش

باید ایجاد شده  (فکر کنید آژانس های پاکسازی، خدمات اضطراری محلی، دفتر یا آژانس محیط زیست محلی)آژانس های اضطراری 
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های همسایه مشابهی که میتوانید خدمات متقابلی را با آنها به  در دسترس قرار گیرد و اغلب تمرین خوبی است که با سازمانو 

 اشتراک بگذارید و در صورت بروز یک حادثه زیست محیطی کمک کنید، مشارکت  داشته باشید. 

  

 ارزیابی عملکرد : 9بند 

 تحلیل و ارزیابی نظارت، اندازه گیری، تجزیه و : 9-1بند 

 کلی : 9-1-1بند 

ی عملیاتی خود را ها های مهم، تعهدات انطباق و کنترل گیری کند، بلکه باید جنبه سازمان نه تنها باید پیشرفت محیطی را اندازه

های  دورهد که های ایجاد شده باید مالحظاتی داشته باشند تا اطمینان حاصل شو هنگام رسیدگی به این بند در نظر بگیرد. روش

 ستند. ها و نتایج همسو هستند، نتایج دقیق، منسجم و قابل انجام ه برای داده EMSگیری با نیازهای  نظارت و اندازه

ین باید توجه داشت که بازتولید  انجام می شود، و نتایج سازگار هستند و می توان از آنها برای شناسایی روندها استفاده کرد. همچن

 دارای اختیار و مسئولیت برای شروع اقدام بر اساس خود خروجی ها گزارش شود.  نتایج باید به پرسنل

 

 ارزیابی انطباق : 9-1-2بند 

اق، بخش تعهدات انطب این استاندارد تشخیص می دهد که الزامات ارزیابی از سازمانی به سازمان دیگر بر اساس عواملی مانند اندازه،

یاز است. اگر نتیجه نه متفاوت می باشد ، اما پیشنهاد می کند که ارزیابی منظم همیشه مورد کار شده، سابقه و عملکرد گذشته و غیر

اسب است. احتماالً تا ارزیابی انطباق نشان دهد که یک الزام قانونی برآورده نشده است، سازمان باید ارزیابی کند که چه اقدامی من

وافق اکنون شاهد تبدیل برای تعمیر نتوانید به نتیجه درستی دست یابید. این تتماس با یک نهاد نظارتی و توافق در مورد روند اقدام 

 این تعهد به یک الزام قانونی خواهد بود. 

 شناسایی و اصالح شود، به طور خودکار به عدم انطباق تبدیل نمی شود.  EMSهنگامی که یک عدم انطباق توسط 

 

 حسابرسی داخلی : 9-2بند 

 کلی : 9-2-1بند 
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ین استاندارد احسابرسی داخلی و حسابرسان باید مستقل بوده و هیچ گونه تضاد منافعی در مورد موضوع حسابرسی نداشته باشند، 

لی، نتایج ممیزی یادآوری می کند که عدم انطباق ها باید تابع اقدامات اصالحی باشد. هنگام در نظر گرفتن نتایج ممیزی های قب

 ته شود. رگونه عدم انطباق قبلی و اقدامات ناشی از آن برای تعمیر آنها باید در نظر گرفهای داخلی و خارجی قبلی و ه

  

 برنامه حسابرسی داخلی : 9-2-2بند 

ود را ایجاد خبرای برنامه ممیزی داخلی ارجاع می دهد، اما زمانی که برنامه   ISO 19011:2011ما را به  2015:14001استاندارد 

د. فراوانی ممیزی می کنید قوانین متعددی وجود دارد که می توانید برای اطمینان از مؤثر بودن برنامه خود، آنها را مشترک کنی

خطرات ناشی از  وآن فعالیت می کنید، تعهدات رعایت  داخلی خود را بر اساس آنچه برای سازمان شما از نظر اندازه، بخشی که در

 فعالیت های شما برای محیط زیست معقول است، قرار دهید. 

. به خاطر داشته تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما معقول است، خواه دوساالنه، سه ماهه، یا هر چیزی که شما مناسب می دانید

یراتی که نیاز به فعالیت اد، ترجیحاً از طریق بررسی مدیریت و راهنمایی رهبری در صورت تغیباشید که این برنامه را می توان تغییر د

 دارد. ممیزی داخلی اضافی

 

 بررسی مدیریت : 9-3بند 

وعه ای از جلسات الزم به ذکر است که بر خالف تصور عمومی، بررسی مدیریت الزم نیست به یکباره انجام شود، بلکه می تواند مجم

دیریتی و استراتژیک  یا هیئت مدیره با موضوعاتی باشد که به صورت جداگانه به آن پرداخته می شود، اگرچه باید در سطح مسطح باال

 باشد. 

اطر داشت شکایات از طرف های ذینفع باید توسط مدیریت ارشد بررسی شود و فرصت های بهبود حاصل شناسایی شود. باید به خ

 EMSکه عملکرد  تنها عملکردی است که باید به دقت و با جدیت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بازنگری مدیریت به طور کلی

اید مستند و ثبت و همه عناصر حاصل از آن می توانند پیروی کنند. ناگفته نماند که تمام جزئیات و داده های بازنگری مدیریت ب

رح داده شده و جهت گیری استراتژیک کلی سازمان را که در آنجا شمی تواند الزامات خاص  EMSشوند تا اطمینان حاصل شود که 

 است را دنبال کند. 

 

  بهبود: 10بند 
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 کلی : 10-1بند 

مبنایی برای  خروجی های حاصل از بررسی های مدیریت، ممیزی های داخلی، و ارزیابی انطباق و عملکرد، همگی باید برای ایجاد

رنامه های بهبود اقدامات بهبود استفاده شوند. نمونه های بهبود می تواند شامل اقدامات اصالحی، سازماندهی مجدد، نوآوری و ب

 مستمر باشد. 

 

 انطباق و اقدام اصالحی  عدم: 10-2بند 

ا و فرصت و ارزیابی ریسک ه (4.1)است، و این به طور خاص در تعریف زمینه سازمانی EMSپیشگیری از حوادث یک جنبه کلیدی 

 مورد توجه قرار می گیرد.  (6.1)ها 
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 نتیجه 

ISO 14001:2015  راهنمایی هایی را برای کاهش خطرات زیست محیطی و کاهش اثرات با هدف نهایی حفاظت از محیط زیست به

سازمان ها ارائه می دهد، اما ارائه تمام بندهای استاندارد و درک واقعی آنها می تواند به نفع سازمان شما و همچنین محیط زیست 

 بزرگتر باشد. 

تواند از طریق بهبود کارایی و کاهش ضایعات، همراه با بهبود در سازمان شما، مزایای اعتباری،  راه ها، اعتباربخشی و انطباق می

رو همه این عناصر ارتباط نزدیکی با توانایی سازمان  انگیزشی و مالی زنجیره تامین برای سازمان شما به همراه داشته باشد. از این

های  های ذینفعان و در عین حال محافظت از محیط زیست برای نسل و خواسته شما در ارائه رضایت به مشتری و برآوردن انتظارات

  را نداشته باشد؟  2015:14001آینده دارند. با در نظر گرفتن همه این موارد، آیا سازمان شما می تواند ایزو 

 


