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 ISO 14001:2004سیستن هدیریت زیست هحیطی 

 

 

 :پیص گفتبر

ISO َػبصهبى ثیي الوللی اػتبًذاسد ػبصی(یه فذساػیَى رْبًی هتـىل اص هشارـ هلی اػتبًذاسد )وـَسّبی فض(

ّش فضَی ایضٍ( هی ثبؿذ.وبس تْیِ اػتبًذاسد ّبی ثیي الوللی هقوَال اص عشیك وویتِ ّبی فٌی ایضٍ اًزبم هی ؿَد.

فاللِ هٌذ ثِ هَضَفی ثبؿذ وِ ثشای آى یه وویتِ فٌی تـىیل ؿذُ اػت،ایي حك سا داسد وِ فضَ آى وویتِ وِ 

ثبؿذ.ّوچٌیي ػبصهبى ّبی ثیي الوللی ،دٍلتی ٍ غیش دٍلتی، وِ دس استجبط ثب ایضٍ هی ثبؿٌذ، دس ایي وبس هـبسوت 

ػبصی توبم هَضَفبت هشتجظ ثب الىتشٍتىٌیه،  دس اػتبًذاسد IECداسًذ.ایضٍ ثب وویؼیَى ثیي الوللی الىتشًٍیه 

 ّوىبسی ًضدیىی داسد.

ثِ كَست  ISO/IEC Directivesاػتبًذاسدّبی ثیي الوللی هغبثك ثب لَاًیي اسائِ ؿذُ دس ثخؾ دٍم دػتَسات 

 پیؾ ًَیغ تْیِ هی ؿَد.

ذاسدّبی ثیي الوللی وِ پیؾ ًَیغ اػتبً تْیِ اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی هی ثبؿذ.ٍؽیفِ اكلی وویتِ ّبی فٌی 

اًتـبس یه اػتبًذاسد ثیي الوللی  تَػظ وویتِ ّبی فٌی تْیِ ؿذُ اًذ ثشای سای گیشی ثِ توبم افضبء اسائِ هی ؿَد.

 % آساء هخجت افضبء هی ثبؿذ.75ًیبصهٌذ وؼت حذالل 

ك اهتیبص حجت ؿذُ تحت ح الصم ثِ روش اػت حك اهتیبص ثشخی اص الضاهبت ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی هوىي اػت،

 اًحلبسی هی ثبؿذ.

ISO  .ثِ ّیچ فٌَاى هؼئَلیت ؿٌبػبیی چٌیي هَاسدی سا ثِ فْذُ ًوی گیشد 

ISO14001   تَػظ وویتِ فٌیISO/TC 207   ُ1هذیشیت هحیظ صیؼت وویتِ فشفی ؿوبسSC1  

 ػیؼتوْبی هذیشیت صیؼت هحیغی تْیِ ؿذُ اػت.
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ٍ  سا ثی افتجبس ػبختِ اػت  ISO14001:1996ػت ٍیشایؾ اٍل ٍیشایؾ دٍم وِ ثِ لحبػ فٌی اكالح ؿذُ ا

 ربیگضیي آى هی ؿَد.

 

 

 همدهِ:

ثِ عَس فضایٌذُ ای فاللِ هٌذ ثِ دػتیبثی ٍ احجبت فولىشد صیؼت هحیغی اص  ػبصهبى ّب اص ّش ًَؿ وِ ثبؿٌذ       

رِ ثِ خظ هـی ٍ اّذاف ثب تَ عشیك وٌتشل پیبهذّبی فقبلیت ّب،هحلَالت یب خذهبت خَیؾ ثش هحیظ صیؼت

        آًْب ایي وبس سا دس لبلت لَاًیٌی وِ ثِ عَس سٍص افضٍى ػخت گیشاًِ تش  والى صیؼت هحیغی خَد هی ثبؿٌذ.

ٍ ػبیش الذاهبت دس رْت افضایؾ حفبؽت هحیظ صیؼت ٍ گؼتشؽ تَرِ  تَػقِ خظ هـی ّب التلبدی. ؿًَذ هی

 َضَفبت صیؼت هحیغی ٍ اص رولِ تَػقِ پبیذاس اًزبم هی دٌّذ.ّوِ ربًجِ اص ػَی عشف ّبی ریٌفـ ًؼجت ثِ ه

ثبصًگشی ّب ٍ فقبلیت ّبی صیؼت هحیغی سا اًزبم  ثؼیبسی اص ػبصهبى ّب ثشای اسصیبثی فولىشد صیؼت هحیغی خَد،

دّذ  ثب ایي ّوِ هوىي اػت وِ ایي ثبصًگشی ّب ٍ هویضی ثِ تٌْبیی وبفی ًجبؿذ تب ثِ یه ػبصهبى اعویٌبى دادُ اًذ.

ایي  ثلىِ ایي اهش اػتوشاس خَاّذ داؿت. وِ فولىشد آًْب ًِ تٌْب الضاهبت لبًًَی ٍ خظ هـی آى سا ثشآٍسدُ هی ًوبیذ،

الصم اػت دس لبلت ػیؼتن هذیشیت ػبصهبًذّی ؿذُ ای وِ ثب ػبصهبى ادغبم ؿذُ  فقبلیت ّب ثشای ایٌىِ هَحش ثبؿٌذ

 اًزبم ؿَد. اػت،

ثِ ایي هٌؾَس تْیِ ؿذُ اًذ وِ فٌبكش یه  ِ هذیشیت صیؼت هحیغی سا پَؿؾ هی دٌّذاػتبًذاسدّبی ثیي الوللی و

هَحش سا ثشای ػبصهبى ّب فشاّن ًوبیٌذ تب ثتَاًٌذ ثب ػبیش الضاهبت هذیشیت  EMSػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی 

ػتبًذاسدّب ٍ ػبیش ایي ا ادغبم ؿًَذ ٍ ػبصهبى ّبسا دس دػتیبثی ثِ اّذاف صیؼت هحیغی ٍ التلبدی یبسی ًوبیٌذ.

اػتبًذاسدّب ثشای آى تْیِ ًـذُ اًذ وِ ثب اػتفبدُ اص آًْب هَاًـ تزبسی غیش تقشفِ ای ایزبد ؿَد یب تقْذات لبًًَی یه 

 ػبصهبى افضایؾ یب تغییش یبثذ.
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ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی الضاهبت یه ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی سا هـخق هی وٌذ تب ػبصهبى سا لبدس ػبصد 

 خظ هـی ّب ٍ اّذافی وِ الضاهبت لبًًَی ٍ اعالفبت پیشاهَى رٌجِ ّبی هحیظ صیؼتی ثبسص سا هذ ًؾش لشاس هی دّذ،

ایي اػتبًذاسد عَسی ًَؿتِ ؿذُ اػت وِ دس توبم ػبصهبى ّب  اص ّش ًَؿ ٍ اًذاصُ ای  ایزبد ًوَدُ ٍ ارشا هی وٌذ.

 ارتوبفی سا دس ثش هی گیشد. لبثل ارشا ثبؿذ ٍ ؿشایظ گًَبگَى رغشافیبیی فشٌّگی ٍ

هَفمیت ایي ػیؼتن ثؼتگی ثِ تقْذ توبهی وبسوٌبى دس ولیِ  ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 1هجٌبی ایي ًگشؽ دس ؿىل 

 ػغَح ٍ ٍؽبیف ػبصهبًی ٍ ثِ خلَف هذیشیت سدُ ثبال داسد.

فشایٌذّب دس  ایزبد اّذاف والى صیؼت هحیغی ٍ چٌیي ػیؼتوی ػبصهبى سا ثِ تَػقِ خظ هـی صیؼت هحیغی ،

خَد ٍ احجبت اًغجبق ػیؼتن ثب دػتیبثی ثِ تقْذات خظ هـی ٍ اًزبم الذاهبت هَسد ًیبص دس ساػتبی استمبی فولىشد 

ّذف ولی ایي اػتبًذاسد پـتیجبًی اص حفبؽت هحیظ صیؼت  ًیبصهٌذی ّبی ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی لبدس هی ػبصد.

ثب ًیبصّبی  ISO 14001:2004ضاهبت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی الثِ عَسی وِ ، ٍ پیـگیشی اص آلَدگی اػت

ثبیؼتی یبدآٍسی وشد وِ ثؼیبسی اص الضاهبت سا هی تَاى ّوضهبى هَسد تَرِ  .التلبدی دس تقبدل ثبؿذ ارتوبفی،

 لشاسداد یب دس ّش صهبًی ثِ آًْب سرَؿ وشد.

 ISO9001وض داسد ٍ ضوي تَرِ ثِ هفبد ٍیشایؾ دٍم ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ثِ تَضیح ٍیشایؾ اٍل توش

 ،ػبصگبسی هیبى ایي دٍ اػتبًذاسد سا رْت هٌفقت ربهقِ اػتفبدُ وٌٌذگبى افضایؾ هی دّذ.

الف(ثب ّن هتي ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ٍ پیَػت) 4ثشای ػَْلت اػتفبدُ وٌٌذگبى تقذادی اص صیش ثٌذّبی الضام

 5-5ٍالف  5-5-4ّشدٍهشثَط ثِ اّذاف والى،خشد ٍ ثشًبهِ)ّب( ٍ  3-3لف ٍا 3-3-4استجبط دادُ ؿذُ اًذ،ثشای هخبل 

 ISO14001:2004ثقالٍُ پیَػت )ة( استجبعبت فٌی گؼتشدُ ای ثیي  ّش دٍ هشثَط ثِ هویضی داخلی هی ثبؿٌذ.

ٍISO 9001:2000   .سا هـخق هی ًوبیذ 

یت صیؼت هحیغی یه ػبصهبى سا تـشیح ثیي ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی وِ ًیبصهٌذی ّبیی ثشای ػیؼتن هذیش

 هیٌوبیذ ٍ هی تَاًذ ثشای گَاّی وشدى یب حجت وشدى ٍ یب خَد اؽْبسی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ػبصهبى

هجٌبی گَاّی وشدى ًوی ثبؿذ اهب ثِ هٌؾَس اسائِ ووه فوَهی ثِ یه هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد ٍ یب یه ساٌّوبیی وِ 
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توبیض هْوی ٍرَد  ب ثْجَد یه ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت،ػبصهبى ثشای ایزبد، ارشا ی

هذیشیت صیؼت هحیغی عیف وبهلی اص هَضبفبت ؿبهل هَاسدی سا وِ تجقبت ساّجشدی ٍ سلبثتی داسًذ سا دس ثش  داسد.

عشف ّبی ریٌفـ سا ًؼجت یه ػبصهبى هی تَاًذ ثب احجبت اػتمشاس هَفمیت آهیض ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی  هی گیشد.

 .شیت صیؼت هحیغی هٌبػت هغوئي ػبصدثِ ٍرَد یه ػیؼتن هذی

خلَكب  ساٌّوبیی دس هَسد فٌَى پـتیجبًی هذیشیت صیؼت هحیغی دس دیگش اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی آهذُ اػت ،

ت ثِ دیگش هی ثبؿذ. ػبیش اسربفب  ISO/TC 207هَاسدی اص هذیشیت صیؼت هحیغی وِ دس هذاسن ایزبد تَػظ 

 اعالؿ هی ثبؿذ. اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی كشفب رْت 
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( اػتَاس اػت.ثِ  PDCA الذام ثشسػی، ارشا، )ثشًبهِ، یبدآٍسی:ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ثش هجٌبی سٍؿی هقشٍف ثِ

 سا ثِ ایي ؿشح ثیبى ًوَد: PDCAعَس خالكِ هی تَاى 

ّذف گزاسی ٍ تقییي فشآیٌذّبی هَسد ًیبص ثشای اسائِ ًتبیذ دس ساػتبی ریل ثِ خظ هـی صیؼت  (:PLANثشًبهِ )

 .هحیغی ػبصهبى

 ارشای فشآیٌذّب (:DOارشا )

 اّذاف والى ٍ خشد صیؼت هحیغی، ًؾبست ٍ اًذاصُ گیشی فشآیٌذّب ثش اػبع خظ هـی، (:CHECKثشسػی )

 آىلَاًیي ٍ ػبیش الضاهبت ٍ گضاسؽ دّی ًتبیذ 

 اًزبم الذاهبتی وِ فولىشد ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی سا ثِ عَس پیبپی ثْجَد ثخـذ. (:ACTالذام )

ثؼیبسی اص ػبصهبى ّب فولىشد خَد سا اص عشیك ثىبسگیشی فشآیٌذّب ٍ سٍاثظ هتمبثل ثیي آًْب وِ هی تَاًذ ثِ فٌَاى 

چَى  سٍیىشد فشآیٌذی سا استمبء هی دّذ،ثىبسگیشی   ISO 9001سٍیىشد فشآیٌذی ًبهیذُ ؿَد هذیشیت ًوبیذ.

PDCA ،ثٌبثشایي ایي دٍ سٍؽ هی تَاًذ هىول یىذیگش ثبؿٌذ. هیتَاًذ ثشای توبم فشآیٌذّب هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد 

 ISO 14001:2004الساهبت سیستن هدیریت زیست هحیطی 

 هجتٌی ثش ٍالقیت هَسد هویضی لشاسداد. ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی تٌْب ؿبهل الضاهبتی هی ثبؿذ وِ ثتَاى اًْب سا

ػبصهبى ّبیی وِ ًیبص ثِ ساٌّوبیی ولی تش دسثبسُ عیف ٍػیقی اص هَضبفبت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی داسًذ 

 ًوبیٌذ.هشارقِ   ISO14004ثبیذ ثِ اػتبًذاسد 

هـی صیؼت هحیغی آهذُ حیغی فشاتش اص تقْذاتی وِ دس خظ هایي اػتبًذاسدّب الضاهبت هغلمی ثشای فولىشد صیؼت 

اػت ؿبهل تجقیت اص الضاهبت لبًًَی لبثل افوبل ٍ ػبیش الضاهبت لبًًَی وِ ػبصهبى ّب آًْب سا تمجل وشدُ اػت ثشای 

ثٌبثشایي دٍ ػبصهبى ثب فولیبت هـبثِ ٍلی فولىشد صیؼت  پیـگیشی اص آلَدگی ٍ ثْجَد هؼتوش تقییي ًوی ًوبیذ.

 ب الضاهبت ایي اػتبًذاسد تغبثك داؿتِ ثبؿٌذ.ّش دٍ هی تَاًٌذ ث هحیغی هتفبٍت

پزیشؽ ٍارشای عیفی اص فٌَى هذیشیت صیؼت هیغی ثِ كَست ًؾبم یبفتِ هی تَاًذ دس رْت حلَل ًتبیذ ثْیٌِ 

ثشای توبم عشفْبی ریٌفـ هَحش ثبؿذ.ثب ایي حبل پزیشؽ ایي اػتبًذاسد ثِ خَدی خَد ًتبیذ ثْیٌِ صیؼت هحیغی سا 
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.ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ اّذاف والى صیؼت هحیغی تلَس هی ؿَد ػیؼتن هذیشیت صیؼت ضوبًت ًخَاّذ وشد

هحیغی دس هَاسد همتضی ٍ ّش گبُ تَریِ التلبدی داؿتِ ثبؿذ ػبصهبى ّب سا ثِ ثشسػی ٍ ارشای ثْتشیي فٌَى 

 .هَرَد تـَیك ًوبیذ ٍ التلبدی ثَدى چٌیي فًٌَی ثِ عَس وبهل هذ ًؾش لشاس گیشد

د ثیي الوللی ؿبهل ًیبصهٌذی ّبی خبف دیگش ػیؼتن ّبی هذیشیت اص لجیل الضاهبت هشثَط ثِ هذیشیت ایي اػتبًذاس

الضاهبت ایي اػتبًذاسد هیتَاًذ  هذیشیت هبلی یب هذیشیت سیؼه ًوی ثبؿذ، هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت ؿغلی، ویفیت،

بى ٍرَد داسدوِ ثب اًغجبق ثب ػیؼتن ّبی ایي اهىبى ثشای ػبصه ّوؼَ ٍ یىپبسچِ ثب دیگش ػیؼتن ّبی هذیشیت ثبؿذ.

هذیشیت هَرَد خَد یه ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی سا ثشلشاس ًوبیذ وِ ثب الضاهبت ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی 

ایي اهش خبعش ًـبى هی ػبصد وِ ثىبس گیشی ًیبصهٌذی ّب ی ػیؼتن هذیشیت هوىي اػت  هغبثمت داؿتِ ثبؿذ.

 ٍ عشف ّبی ریٌفـ ثب ّن تفبٍت داؿتِ ثبؿذ.ثؼتگی ثِ همبكذ تقییي ؿذُ 

ثِ  داهٌِ هؼتٌذ ػبصی ٍ هٌبثـ تخلیق دادُ ؿذُ ثِ اى، ،رضییبت ٍ پیچیذگی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی

ایي هَضَؿ  هحلَالت ٍ خذهبت ثؼتگی داسد.، اًذاصُ ػبصهبى ّب ٍ هبّیت فقبلیت ّب فَاهلی ًؾیش داهٌِ ػیؼتن،

 ػبصهبى ّبی وَچه ٍ هتَػظ دس ًؾش گشفتِ ؿَد.هوىي اػت ثِ عَس خبف ثشای 

 

 ًیبزهٌدی ّب بِ ّوراُ راٌّوبیی کبربردی: -سیستن هدیریت زیست هحیطی

 .داهٌِ 1

هذیشیت صیؼت هحیغی هـخق هی ًوبیذ تب یه ػبصهبى  ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی الضاهبتی سا ثشای یه ػیؼتن 

 ي الضاهبت لبًًَی ٍ ػبیش الضاهبتی وِ ػبصهبى پزیشفتِ اػت ٍ اعالفبتیثتَاًذ خظ هـی ّب ٍ اّذافی سا ثب دس ًؾش گشفت

وبسثشد آى دس خلَف آى دػتِ اص رٌجِ ّبی صیؼت  تَػقِ ٍ ارشا ًوبیذ. پیشاهَى رٌجِ ّبی ثبسص صیؼت هحیغی

ِ ثش آًْب هحیغی اػت وِ ػبصهبى آًْب سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ هی تَاًذ تحت وٌتشل داؿتِ ثبؿذ ٍ ثتَاى اًتؾبس داؿت و

ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی دس  ایي اػتبًذاسد خَد ثیبًگش هقیبس فولىشد صیؼت هحیغی خبكی ًیؼت. تبحیش گزاس ثبؿذ.

 هَسد ّش ػبصهبًی وِ هبیل ثِ افوبل هَاسد صیش ثبؿذ وبسثشد داسد:
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 ًگْذاسی ٍ ثْجَد یه ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ارشا، ایزبد،الف(

 غجبق ثب خظ هـی صیؼت هحیغی وِ خَد تقییي وشدُ اػتة(حلَل اعویٌبى اص اً

 د(احجبت اًغجبق ثب ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ثَػیلِ:

 تقییي اًغجبق ثب ایي اػتبًذاسد ٍ اؽْبس آى تَػظ خَد ػبصهبى،یب-1

 هبًٌذ هـتشیبى  دسخَاػت تبییذ اًغجبق آى ثِ ٍػیلِ عشف ّبی ریٌفـ ػبصهبى،-2

 یب بسی ثِ ٍػیلِ عشف ّبی ثیشٍى اص ػبصهبى،دسخَاػت تبییذ خَد اؽْ-3

 دسخَاػت گَاّی/حجت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثِ ٍػیلِ یه ػبصهبى ثیشًٍی-4

 

توبم الضاهبت هٌذسد دس ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ثِ هٌؾَس لحبػ ؿذى دس ّش ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی دس 

 هبّیت فقبلیت ّب، هبًٌذ خظ هـی صیؼت هحیغی ػبصهبى،گؼتشدُ وبسثشد آى ثِ فَاهلی  ًؾش گشفتِ ؿذُ اًذ.

 هحل ٍ ؿشایغی وِ دس آى فقبلیت هی ًوبیذ ثؼتگی داسد. هحلَالت ٍ خذهبت ٍ

 

 . هشارـ2

ایي ثٌذ رْت حفؼ هغبثمت ؿوبسُ تشتیت ثٌذّب ثب ٍیشایؾ  ّیچگًَِ اػتبًذاسد هشرقی دس ًؾش گشفتِ ًـذُ اػت.

 ( آهذُ اػت. ISO 14001:1996لجلی)

 

 :یفس. ٍاطگبى ٍ تقب3

 ثشای همبكذ ایي هذسن تقبسیف صیش ثِ وبس ثشدُ ؿذُ اػت:

 هویض -3-1

 ؿخق ٍارذ كالحیت رْت اًزبم یه هویضی

 ثْجَد هؼتوش -3-2
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فشایٌذ استمبء پی دسپی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثشای دػتیبثی ثِ ثْجَدّبیی دس فولىشد صیؼت هحیغی ولی 

 حیغی ػبصهبىدس ساػتبی خظ هـی صیؼت ه

 الصم ًیؼت ایي فشآیٌذ ثِ عَس ّوضهبى دس توبم حَصُ ّبی فقبلیت ّب كَست پزیشد. یبدآٍسی:

 الذام اكالحی  -3-3

 الذاهی وِ ثِ هٌؾَس حزف فلل فذم اًغجبق ّبی یبفت ؿذُ كَست هی پزیشد.

 ػٌذ -3-4

 اعالفبت ٍ ٍاػغِ پـتیجبًی وٌٌذُ اى

فىغ یب  الىتشًٍیىی یب لَح ًَسی ثشای سایبًِ، دیؼه هغٌبعیؼی، وبغز، ٍاػغِ اعالفبتی هوىي اػت :1یبداٍسی

 ًوًَِ هشرـ یب تشویجی اص آًْب ثبؿذ.

 ISO 9000:2000(3-7-2)ثشگشفتِ  ؿذُ اص :2یبدآٍسی

 هحیظ صیؼت  - 3-5

ى دس آى اًؼبى ٍ سٍاثظ هتمبثل ثیي اًْب وِ ػبصهب ربًَساى، گیبّبى، هٌبثـ عجیقی، خبن، آة، هحیغی ؿبهل َّا،

 فقبلیت هی ًوبیذ.

 یشد.گهحیظ دس ایي تقشیف اص دسٍى یه ػبصهبى تب ًؾبم رْبًی سا دس ثش هی  یبدآٍسی:

 رٌجِ صیؼت هحیغی -3-6

 هحلَالت یب خذهبت یه ػبصهبًی وِ ثتَاًذ ثب هحیظ صیؼت تبحیش هتمبثل داؿتِ ثبؿذ. ثخـی اص فقبلیت ّب،

 یظ صیؼتی ثبسص داؿتِ یب هی تَاًذ داؿتِ ثبؿذ.رٌجِ هحیظ صیؼتی ثبسص پیبهذ هح یبدآٍسی:

 

 

 

 



 

 مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

 

9  

 

 پیبهذ صیؼت هحیغی -3-7

ّش تغییشی دس هحیظ صیؼت افن اص ًبهغلَة یب هفیذ وِ توبم یب ثخـی اص اى ًبؿی اص رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی 

 ػبصهبى ثبؿذ.

 ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی -3-8

ی خظ هـی صیؼت هحیغی ػبصهبى ٍ هذیشیت رٌجِ ّبی ثخـی اص ػیؼتن هذیشیت ػبصهبى وِ ثشای تَػقِ ٍ ارشا

 صیؼت هحیغی ػبصهبى هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد.

یه ػیؼتن هذیشیت هزوَفِ ای اص فٌبكش هشتجظ ثب یىذیگش اػت وِ ثشای ایزبد خظ هـی ٍ اّذاف  :1یبدآٍسی

 والى ٍ دػتیبثی ثِ ایي اّذاف هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد.

سٍؿْبی  افوبل، هؼئَلیت ّب، فقبلیت ّبی عشح سیضی، ن هذیشیت ؿبهل ػبختبس ػبصهبًی،یه ػیؼت :2یبدآٍسی

 فشایٌذّب ٍ هٌبثـ هی ثبؿذ. ارشایی،

 ّذف والى صیؼت هحیغی -3-9

وِ ػبصهبى خَد سا همیذ ثِ دػتیبثی ثِ آى  ػبصگبس ثب خظ هـی صیؼت هحیغی، ّذف صیؼت هحیغی فشاگیش،

 هیذاًذ.

 غیفولىشد صیؼت هحی -3-10

 ًتبیذ لبثل اًذاصُ گیشی هذیشیت رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ػبصهبى.

اّذاف  ًتبیذ هی تَاًذ ًؼجت ثِ خظ هـی صیؼت هحیغی، دس هتي ػیؼتن ّبی هذیشیت صیؼت هحیغی، یبدآٍسی:

  اّذاف خشد صیؼت هحیغی ٍ دیگش الضاهبت فولىشدی صیؼت هحیغی اًذاصُ گیشی ؿًَذ. والى صیؼت هحیغی،
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     ظ هـی صیؼت هحیغیخ -3-11

همبكذ ٍ رْت گیشی ولی یه ػبصهبى دس ساثغِ ثب فولىشد صیؼت هحیغی اى وِ سػوب ثِ ٍػیلِ هذیشیت اسؿذ 

 افالم ؿذُ ثبؿذ .

صیؼت هحیغی فشاّن  سا ثشای الذام ٍ تقییي اّذاف والى ٍ خشد خظ هـی صیؼت هحیغی چبسچَثی یبدآٍسی:

 هیٌوبیذ.

 ّذف خشد صیؼت هحیغی -3-12

وِ اص اّذاف والى صیؼت هحیغی ثشگشفتِ  لبثل افوبل دس ػبصهبى یب ثخؾ ّبیی اص اى، ًیبصهٌذی فولىشدی تفلیلی،

 هی ؿَد ٍ الصم اػت ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ اّذاف والى تقییي ٍ ثشآٍسدُ ؿَد.

 عشف ریٌفـ -3-13

   هی پزیشد. تبحیش یب اص آى فشد یب گشٍّی وِ ثِ فولىشد صیؼت هحیغی یه ػبصهبى هشثَط هی ثبؿذ

 هویضی داخلی -3-14

هؼتمل ٍ هذٍى ثشای یبفتي ٍ اسصیبثی ؿَاّذ هویضی ثِ عَس فیٌی ثِ هٌؾَس تقییي هیضاى ثشآٍسدُ  فشآیٌذ ًؾبم یبفتِ،

 ( تٌؾین ؿذُ اػت.16-3ؿذى هقیبسّبی هویضی ػیؼتن هذیشیت هحیظ صیؼتی وِ تَػظ ػبصهبى )

ؿشایظ اػتمالل هی تَاًذ ثِ ٍػیلِ ًذاؿتي هؼئَلیت  یظُ دس ػبصهبى ّبی وَچه،ثِ ٍ دس ثؼیبسی اص هَاسد، یبدآٍسی:

 دس فقبلیت هَسد هویضی ًـبى دادُ ؿَد.

 فذم اًغجبق  -3-15

 ISO 9000:2000 {3.6.2}ثشآٍسدُ ًـذى یه الضام.

 ػبصهبى -3-16

 افن اص حجت ؿذُ یب حجت ًـذُ، تشویجی اص اًْب، یب ثخؾ یب ًْبد هؼئَل یب هَػؼِ، وبسگبُ، اداسُ، ثٌگبُ، ؿشوت،

 تـىیالت اداسی خبف خَد ثبؿٌذ. فوَهی یب خلَكی وِ داسای ٍؽبیف ٍ دٍلتی،
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ٍاحذّبی وبسی سا هی تَاى یه ػبصهبى تلمی  وبسی داسًذ ّش وذام اص دس ػبصهبى ّبیی وِ ثیؾ اص یه ٍاحذ یبداٍسی:

 وشد.

 الذام پیـگیشاًِ -3-17

 فذم اًغجبق ثبلمَُ اًزبم هی گیشد. الذاهی وِ ثِ هٌؾَس حزف فلل یه

 پیـگیشی اص الَدگی -3-18

وبّؾ یب  خذهبت یب اًشطی وِ هَرت پیـگیشی، هحلَالت، هَاد، فٌَى، سٍؿْبی وبسی، استفبدُ از فرآیٌد،

ثشای  آلَدُ وٌٌذُ یب فضَالت)فبضالة(پخؾ یب تخلیِ ّشگًَِ  وٌتشل)ثِ كَست رذاگبًِ یب تشویجی اص آًْب( ایزبد،

 پیبهذّبی صیؼت هحیغی ًبهغلَة ؿَد. ّؾوب

هحلَل یب خذهت  ؿبهل وبّؾ یب حزف هٌجـ آلَدگی تغییشات فشآیٌذ، پیـگیشی اص آلَدگی هی تَاًذ یبدآٍسی:

 ثبصیبثی ٍ تلفیِ ثبؿذ. ثبصیبفت، اػتفبدُ هزذد، ربیگضیٌی هَاد ٍ اًشطی، اػتفبدُ وبسا اص هٌبثـ،

 سٍؽ ارشایی -3-19

 عشیمِ هـخق ؿذُ ای ثشای اًزبم یه فقبلیت یب یه فشآیٌذ

 سٍؽ ّبی ارشایی هی تَاًٌذ هذٍى ثبؿٌذ یب ًجبؿٌذ. :1یبدآٍسی

  ISO 9000:2000(3.4.5) ثشگشفتِ ؿذُ اص :2یبدآٍسی

 ػبثمِ -3-20

 .روش هی ؿَد یب ؿَاّذی دال ثش اًزبم فقبلیت ّب فشاّن هی آٍسد هذسوی وِ دس آى ًتبیذ ثذػت آهذُ

 ISO 9000:2000(3.7.6)ثشگشفتِ ؿذُ اص  یبدآٍسی:
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 .   ًیبزهٌدی ّبی سیستن هدیریت زیست هحیطی 4

 الساهبت کلی -4-1

 ارشا ٍ ًگْذاسی ٍ هذٍى، ایزبد، ایي اػتبًذاسدیه ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی سا هغبثك ثب الضاهبت  ػبصهبى ثبیذ

ػبصهبى ثبیذ داهٌِ ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی خَد سا  ی ػبصد.وِ چغَس ایي الضاهبت سا ثشآٍسدُ ه تقییي وٌذ

  تقشیف ٍ هذٍى ًوبیذ.

 

 خط هشی زیست هحیطی -4-2

ثبیذ خظ هـی صیؼت هحیغی سا تقشیف ٍ اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ داهٌِ ػیؼتن هذیشیت صیؼت  هذیشیت اسؿذ

 هحیغی ػبصهبى تقشیف ؿذُ ٍ خظ هـی:

 پیبهذّبی صیؼت هحیغی فقبلیت ّب، هحلَالت یب خذهبت آى ثبؿذ. ٍ هتٌبػت ثب هبّیت ، ٍػقت  الف(

 ؿبهل تقْذ ثِ ثْجَد هؼتوش ٍ پیـگیشی اص آلَدگی ثبؿذ. ة(

ؿبهل تقْذ ثِ تجقیت اص الضاهبت لبًًَی لبثل وبسثشد ٍ ػبیش الضاهبت وِ هشثَط ثِ رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثَدُ  د(

 ثبؿذ ػبصهبى آًْب سا تمجل وشدُ اػت، ٍ

 والى ٍ اّذاف خشد صیؼت هحیغی سا اسائِ ًوبیذ.چبسچَثی ثشای تقییي ٍ ثبصًگشی اّذاف  د(

 ارشا ٍ ثشلشاس ًگِ داؿتِ ؿذُ ثبؿذ. هذٍى، ُ(

 اثالك ؿذُ ثبؿذ. ثِ ولیِ افشادی وِ ثشای ػبصهبى یب اص عشف آى وبس هی وٌٌذ، ٍ(

 ثشای فوَم لبثل دػتشع ثبؿذ. ص(

 

 طرح ریسی -4-3

 بی زیست هحیطیجٌبِ ّ -4-3-1

 ارشایی ایزبد ٍ ارشا ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگِ داسد ثِ هٌؾَس: ػبصهبى ثبیذ یه سٍؽ )ّبی(
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هحلَالت ٍ خذهبت دس داهٌِ وبسثشد هـخق ؿذُ ػیؼتن  ؿٌبػبیی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی فقبلیت ّب، الف(

ت وِ ثش ثشًبهِ سیضی یب ثش تَػقِ هذیشیت صیؼت هحیغی خَد وِ هی تَاًذ آًْب سا وٌتشل وٌذ ٍ ثِ تَاى اًتؾبس داؿ

 ،هحلَالت ٍ خذهبت تبحیش گزاس ثبؿذ ٍ رذیذ یب تغییش رذیذ فقبلیت ّب

ت ػبصهبى ثبیذ ایي اعالفب ة(تقییي رٌجِ ّبیی وِ پیبهذ ثبسصی ثشای هحیظ صیؼت داسًذ یب هی تَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ.

 سا هذٍى وٌذ ٍ ثِ سٍص ًگِ داسد.

تن هذیشیت ػیؼ ًوبیذ وِ رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبسص دس ایزبد، ارشا ٍ ًگِ داسی ػبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبكل 

 صیؼت هحیغی خَد هذ ًؾش لشاس دّذ.

 

 :لَاًیي ٍ سبیر الساهبت -4-3-2

 ارشایی ایزبد ٍ ارشا ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگِ داسد ثِ هٌؾَس: ػبصهبى ثبیذ یه سٍؽ) ّبی(

جِ ّبی صیؼت الضاهبتی وِ ػبصهبى تمجل وشدُ اػت ٍ دس استجبط ثب رٌؿٌبػبیی ٍ دػتیبثی ثِ لَاًیي ٍ ػبیش  الف(

 هحیغی خَد هی ثبؿذ ٍ

ة(تقییي ایٌىِ چگًَِ ایي الضاهبت ثشای رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ػبصهبى افوبل هی ؿًَذ. ػبصهبى ثبیذ اعویٌبى 

ارشا ٍ ثشلشاسی  فتِ اػت دس ایزبد،حبكل وٌذ وِ الضاهبت لبًًَی ٍ ػبیش الضاهبت لبثل افوبل وِ ػبصهبى آًْب سا پزیش

 ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت.

 

 اّداف کالى،اّداف خرد ٍ برًبهِ)ّب( -4-3-3

اّذاف  خشد صیؼت هحیغی هذًٍی سا دس ّش ثخؾ یب ػغحی دس دسٍى ػبصهبى وِ  ػبصهبى ثبیذ اّذاف والى ٍ

 سد.ارشاء ٍ ثشلشاس ًگِ دا هشتجظ ثبؿذ ایزبد،
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اص رولِ  اّذاف والى ٍ خشد ثبیذ ّش رب وِ اهىبى پزیش ثبؿذ لبثل اًذاصُ گیشی ثَدُ ٍ ثب خظ هـی هحیظ صیؼتی،

ٍ هغبثمت ثب الضاهبت لبًًَی لبثل افوبل ٍ ػبیش الضاهبتی وِ ػبصهبى تمجل وشدُ اػت  تقْذ ثِ پیـگیشی اص آلَدگی ،

 ػبصگبس ثبؿذ. ثْجَد هؼتوش ،

ٍ ثبصًگشی اّذاف والى ٍ خشد خَد ثبیذ الضاهبت لبًًَی ٍ ػبیش الضاهبتی وِ ػبصهبى پزیشفتِ اػت  ػبصهبى ٌّگبم ایزبد

فولیبتی ٍ  ػبصهبى ثبیذ گضیٌِ ّبی في آٍسی ٍ الضاهبت هبلی، ٍ رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبسص خَد سا دس ًؾش ثگیشد.

صهبى ثبیذ ثشًبهِ)ّبیی( ثشای دػتیبثی ثِ ػب ثبصسگبًی خَد ٍ ًؾشات عشف ّبی ریٌفـ سا هَسد هالحؾِ لشاس دّذ.

 ثشًبهِ)ّب( ثبیذ ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ: ارشا ٍ ثشلشاس ًگِ داسد. اّذاف والى ٍ خشد خَد ایزبد،

 ٍ ،تقیي هؼئَلیت ّب ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف والى ٍ خشد دس ّش ثخؾ ٍ ػغحی اص ػبصهبى وِ هشثَط ثبؿذ الف(

 آًْب. ًحَُ ٍ صهبى ثٌذی دػتیبثی ثِ ة(

 

 اجرا ٍ عولیبت -4-4

 هسئَلیت ّب ٍ اختیبرات ٍظبیف، هٌببع، -4-4-1

ٍ ثْجَد ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی  یًگِ داس ارشا، هذیشیت ثبیذ اص دػتشع ثَدى هٌبثـ ضشٍسی رْت ایزبد،

هٌبثـ  في آٍسی ٍ صیش ػبخت ػبصهبًی، هٌبثـ ؿبهل هٌبثـ اًؼبًی ٍ هْبست ّبی تخللی، اعویٌبى حبكل ًوبیذ.

 هبلی هی گشدد.

 ی هَحش تؼْیل ؿَد.هحیغ هذٍى ٍ اثالك ؿًَذ تب هذیشیت صیؼت هؼئَلیت ّب ٍ اختیبسات ثبیذ تقییي، ٍؽبیف،

هذیشیت سدُ ثبالی ػبصهبى ثبیذ ًوبیٌذُ یب ًوبیٌذگبى هذیشیت هـخلی سا هٌلَة ًوبیذ ٍ رذا اص ػبیش هؼئَلیت ّب 

 ّب ٍ اختیبسات ثشای هَاسد صیش ثبؿٌذ:هؼئَلیت  ثبیذ داسی ٍؽلیف، ٍاختیبسات،

 حلَل اعویٌبى اص ایٌىِ ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی هغبثك ثب الضاهبت ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی ایزبد، الف(

 ارشا ٍثشلشاس  ًگِ داؿتِ ؿَد.
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ؿبهل  گضاسؽ دّی ثِ هذیشیت اسؿذ دس هَسد فولىشد ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثِ هٌؾَس ثبصًگشی، ة(

 َكیِ ّبیی ثشای ثْجَد.ت

 

 آهَزش ٍ آگبّی صالحیت، -4-2-2

وِ هی تَاًذ  یب اص عشف آى، ػبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ فشد یب افشاد اًزبم دٌّذُ ٍؽبیفی دس ػبصهبى ٍ

آهَصؽ یب تزشثِ  اص لحبػ تحلیالت، ثبفج پیبهذّبی هحیظ صیؼتی ثبسص ؿٌبػبیی ؿذُ تَػظ ػبصهبى ثـَد،

ثب ػبصهبى ثبیذ ًیبصّبی آهَصؿی هشتجظ  ارذ كالحیت هی ثبؿٌذ ٍ ثبیذ ػَاثك هشثَعِ سا ًگِ داسی ًوبیٌذ.ٍ هٌبػت،

ػبصهبى ثبیذ ثب اسائِ آهَصؽ یب  رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ٍ ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی خَد سا ؿٌبػبیی وٌذ.

 اًزبم ػبیش الذاهبت ًؼجت ثِ ثشآٍسدُ ػبصی ایي ًیبصّب هجبدست ًوبیذ.

ارشا ٍ ثشلشاس ًگِ داسد تب افشادی وِ ثشای ػبصهبى یب اص عشف ػبصهبى وبس  ارشایی ایزبد، ػبصهبى ثبیذ سٍؽ)ّبی(

 سا اص هَاسد صیش آگبُ ًوبیذ: هیىٌٌذ

 ٍ الضاهبت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغیاّویت اًغجبق ثب خظ هـی ٍ سٍؽ ّبی ارشایی صیؼت هحیغی  الف(

ص ٍ پیبهذّبی ثبلفقل یب ثبلمَُ ًبؿی اص فقبلیت ّبی آًبى ٍ هٌبثـ صیؼت هحیغی رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبس ة(

 ًبؿی اص فولىشد ثْجَد یبفتِ وبسوٌبى

 د(ًمؾ ٍ هؼئَلیت ّبی آًْب دس حلَل اًغجبق ثب الضاهبت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی

 د(فَالت ثبلمَُ اًحشاف اص سٍؿْبی ارشایی هـخق ؿذُ.

 ارتببطبت -4-4-3

ارشایی ثشای  بیذ ثب تَرِ ثِ رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ٍ ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی خَد سٍؽ)ّبی(ػبصهبى ث

 ارشا ٍ ثشلشاس ًگِ داسد: هَاسد صیش ایزبد،

 استجبعبت ثیي ػغَح ٍ ثخؾ ّبی هختلف دس دسٍى ػبصهبى الف(

 صهبىهذٍى وشدى ٍ پبػخگَیی ثِ ًؾشات ٍاكلِ اص عشف ّبی ریٌفـ ثیشٍى اص ػب دسیبفت، ة(
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ٍ ثبیذ  استجبعبت ثشٍى ػبصهبًی دس خلَف رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبسص تلوین گیشی وٌذ،ػبصهبى ثبیذ دس هَسد 

 ػبصهبى ثبیذ یه سٍؽ)ّبیی( اگش تلویوی دس خلَف ثشلشاسی استجبعبت ٍرَد داسد، ایي تلویوبت سا هذٍى وٌذ.

 ثشای ایي استجبعبت ثشٍى ػبصهبًی ایزبد ٍ ارشا ًوبیذ.

 

 هستٌد سبزی -4-4-4

 هؼتٌذ ػبصی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثبیذ ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ:

 ذاف والى ٍ اّذاف خشد صیؼت هحیغیاّ خظ هـی، الف(

 تـشیح داهٌِ ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ة(

 تـشیح فٌبكش اكلی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ٍ استجبط هتمبثل آًْب ٍ اسربؿ دادى ثِ هؼتٌذات هشتجظ د(

 اًذ . ؿبهل ػَاثك وِ تَػظ ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی خَاػتِ ؿذُ هؼتٌذات، د(

ؿبهل ػَاثك تقییي ؿذُ تَػظ ػبصهبى وِ ثشای حلَل اعویٌبى اص عشح سیضی ٍ ارشا ٍوٌتشل احش  هؼتٌذات، ُ(

 اػت.ضشٍسی هی ثبؿٌذ ؿٌبختِ ؿذُ  ثخؾ فشآیٌذّب یی وِ هشتجظ ثب رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبسص ػبصهبى،

  

 کٌترل هستٌدات -4-4-5

ثیي الوللی تحت وٌتشل  هؼتٌذات هَسد ًیبص ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ٍ هؼتٌذات هَسد ًیبص ایي اػتبًذاسد

تحت وٌتشل  4-5-4ػَاثك ًَؿ خبكی اص هؼتٌذات هی ثبؿٌذ ٍ ثبیذ ثش عجك الضاهبت ثشآٍسدُ ؿذُ دس ثٌذ  ثبؿٌذ.

 ارشایی سا ایزبد ًوَدُ،ارشا وشدُ ٍ ثشلشاس ًگِ داسد تب:ػبصهبى ثبیذ سٍؽ)ّبی( لشاس گیشًذ.

 هؼتٌذات سا اص ًؾش ویفیت آًْب لجل اص كذٍس تبییذ ًوبیذ. الف(

 ِ سٍص وٌذ ٍ آًْب سا هَسد تبییذ هزذد لشاس دّذ،تٌذات سا ثبصًگشی ٍ دس كَست لضٍم ثهؼ ة(

 ت هـخق اػت،حلَل اعویٌبى اص ایٌىِ تغییشات ٍ ٍضقیت ٍیشایؾ ربسی هؼتٌذا د(
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 اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ ٍیشایؾ ّبی هشتجظ هؼتٌذات لبثل افوبل دس هحل ّبیی وِ اص آًْب اػتفبدُ هی ؿًَذ، د(

 دس دػتشع هی ثبؿٌذ،

 اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ هؼتٌذات خَاًب ٍ ثِ ساحتی لبثل ؿٌبػبیی ثبؿٌذ، ُ(

ػبصهبى ثشای عشح سیضی ٍ فولیبت ػیؼتن  اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ هؼتٌذات ثب هٌـب خبسری وِ تَػظ ٍ(

 ،ٍؿٌبػبیی ؿذُ ٍ تَصیـ آًْب تحت وٌتشل هی ثبؿٌذ هذیشیت هحیظ صیؼتی ضشٍسی ؿٌبختِ ؿذُ اًذ،

 اص اػتفبدُ ًب خَاػتِ هؼتٌذات هٌؼَخ پیـگیشی ؿذُ ٍ دس كَستی وِ آًْب ثِ ّش هٌؾَسی ًگِ داسی هی ؿًَذ، ص(

 ؿٌبػبیی هٌبػجی ثش آًْب افوبل ؿَد.

 

 کٌترل عولیبت -4-4-6

اّذاف  ،بسص ؿٌبػبیی ؿذُ ػبصگبس ثب خظ هـیصیؼت هحیغی ث ػبصهبى ثبیذ فولیبتی سا وِ دس استجبط ثب رٌجِ ّبی

ؿٌبػبیی ٍ عشح سیضی ًوَدُ تب اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ ایي فولیبت  سا، والى ٍ خشد صیؼت هحیغی خَد ّؼتٌذ

 ثذیي هٌؾَس : ذ.تحت ؿشایظ هـخق ؿذُ ای ثِ اًزبم هی سػٌ

ارشایی هذٍى ثشای وٌتشل ٍضقیت ّبیی وِ ًجَد آًْب هوىي اػت هٌزش ثِ  ارشا ٍ ثشلشاسی سٍؽ)ّبی( الف(ایزبد،

 اًحشاف اص خظ هـی ٍ اّذاف والى ٍ خشد صیؼت هحیغی گشدد،ٍ

 ارشایی،ٍ هـخق ًوَدى هقیبسّبی فولیبتی دس سٍؽ)ّبی( ة(

هحلَالت ٍ  شایی هشتجظ ثب رٌجِ ّبی صیؼت هحیغی ثبسص لبثل ؿٌبػبیی،ارشا ٍ ثشلشاسی سٍؽ ّبی ار ایزبد، د(

اص رولِ پیوبى  خذهبت هَسد اػتفبدُ ػبصهبى ٍ اثالك سٍؽ ّبی ارشایی ٍ الضاهبت لبثل افوبل ثِ فشضِ وٌٌذگبى،

 .وبساى
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 آهبدگی ٍ ٍاکٌص در ٍضعیت اضطراری -4-4-7

ٍضقیت ّبی اضغشاسی ثبلمَُ ٍ حَادث ثبلمَُ وِ هی تَاًٌذ  ػبصهبى ثبیذ ثب سٍؽ)ّبی( ارشایی ثشای ؿٌبػبیی

ػبصهبى ثبیذ ثب  ارشا ٍ ثشلشاس ًگِ داسد. ،پیبهذّبی صیؼت هحیغی داؿتِ ثبؿذ ٍ ًحَُ ٍاوٌؾ دس همبثل آًْب ایزبد

 ٍضقیت ّبی اضغشاسی ثبلفقل ٍ حَادث همبثلِ ًوبیذ ٍ اص پیبهذّبی صیؼت هحیغی هٌفی ّوشاُ پیـگیشی ًوَدُ یب

 آًْب سا وبّؾ دّذ.

ػبصهبى ثبیذ ثِ كَست ادٍاسی سٍؽ ّبی ارشایی آهبدگی ٍ ٍاوٌؾ دس ٍضقیت ّبی اضغشاسی خَد سا ثِ ٍیظُ پغ اص 

 ٍلَؿ حَادث یب ٍضقیت ّبی اضغشاسی ثبصًگشی ًوَدُ ٍ دس كَست لضٍم هَسد تزذیذ ًؾش لشاس دّذ.

 یش ثبؿذ ایي سٍؽ ّبی ارشایی سا ثِ آصهبیؾ ثگزاسد.ػبصهبى ّوچٌیي ثبیذ ثِ عَس دٍسُ ای ّش ٍلت وِ اهىبى پز

 

 بررسی -4-5

 پبیص ٍ اًدازُ گیری -4-5-1

ػبصهبى ثبیذ سٍؽ)ّبی( ارشایی ثشای پبیؾ ٍ اًذاصُ گیشی ادٍاسی هـخلِ ّبی ولیذی فولیبت ٍ فقبلیت ّبی خَد 

سٍؽ)ّبی( ارشایی  شلشاس ًگِ داسد.ارشا ًوَدُ ٍ ث وِ هی تَاًذ پیبهذّبی ثبسصی ثشهحیظ صیؼت داؿتِ ثبؿذ ایزبد،

ثبیذ ؿبهل حجت اعالفبت ثشای پبیؾ فولىشد ٍ وٌتشل ّبی فولیبتی لبثل وبسثشد هٌغجك ثب اّذاف والى ٍ خشد 

 صیؼت هحیغی ػبصهبى ثبؿذ.

س ػبصهبى ثبیذ اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ تزْیضات پبیؾ ٍ اًذاصُ گیشی وبلیجشُ ؿذُ یب لبثل تلذیك هَسد اػتفبدُ لشا

 ًگِ داسی هی ؿًَذ ٍ ثبیذ ػَاثك هشتجظ سا ًگِ داسی ًوبیذ. گشفتِ ٍ

 ارزیببی هطببمت -4-5-2

ارشایی ثشای اسصیبثی ادٍاسی هغبثمت  سٍؽ)ّبی( دس ساػتبی تقْذ خَد ثِ اًغجبق ثب لَاًیي، ػبصهبى ثبیذ، -4-5-2-1

 داسد. ارشا وشدُ ٍ ثشلشاس ًگِ ثب الضاهبت لبًًَی لبثل افوبل ایزبد ًوَدُ،

 اسصیبثی ّبی دٍسُ ای سا ًگِ داسی ًوبیذ. ػبصهبى ثبیذ ػَاثك هشتجظ ثِ ًتبیذ
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ػبصهبى هی تَاًذ ایي اسصیبثی سا ثب  ػبصهبى ثبیذ اًغجبق ثب ػبیشالضاهبتی  وِ پزیشفتِ اػت سا اسصیبثی وٌذ. -4-5-2-2

. یه سٍؽ ارشایی رذاگبًِ ایزبد ًوبیذآهذُ اػت تشویت وٌذ ٍ یب  1-2-5-4اسصیبثی هغبثمت ثب لَاًیي وِ دس ثٌذ 

 ػبصهبى ثبیذ ػَاثك هشتجظ ثِ ًتبیذ اسصیبثی ّبی دٍسُ ای سا ًگِ داسی ًوبیذ.

 

 الدام اصالحی ٍ الدام پیشگیراًِ عدم اًطببق، -4-5-3

ٍ كالحی ت ابثبلمَُ ٍ ثبلفقل ٍ تقییي الذاه ارشایی ثشای ثشخَسد ثب فذم اًغجبق)ّبی( ػبصهبى ثبیذ سٍؽ)ّبی(

ارشایی ثبیذ الضاهبت سا ثشای هَاسد صیش هـخق  ایي سٍؽ)ّبی( ثشلشاس ًگِ داسد. پیـگیشاًِ ایزبد ٍ ارشا ًوَدُ ٍ

 ًوبیذ:

 ٍ ثشای وبّؾ پیبهذّبی صیؼت هحیغی آًْب، ٍ تقییي الذام)ّب( ؿٌبػبیی ٍ اكالح فذم اًغجبق)ّب( الف(

 ثشای رلَگیشی اص ٍلَؿ هزذد آًْب ٍ اًزبم الذاهبت هشثَعِتقییي فلت)فلل(آًْب  فذم اًغجبق)ّب(، وبٍؽ پیشاهَى ة(

اسصیبثی ًیبص ثِ الذاهبتی ثشای پیـگیشی اص فذم اًغجبق)ّب(ٍ اًزبم الذاهبت هٌبػت وِ ثِ هٌؾَس ارتٌبة اص ٍلَؿ  د(

 آًْب عشاحی ؿذُ اػت.

 لذاهبت اكالحی ٍ الذاهبت پیـگیشاًِ اًزبم گشفتِ،حجت ًتبیذ حبكل اص ا د(

 ًگشی احش ثخـی الذام)ّبی( اكالحی ٍ پیـگیشاًِ اًزبم گشفتِ،ثبص ُ(

ػبصهبى  الذاهبت اًزبم گشفتِ ثبیذ هتٌبػت ثب اثقبد هؼبلِ ثَدُ ٍ ّن اسص ثب پیبهذّبی صیؼت هحیغی پیؾ آهذُ ثبؿذ.

ثبیذ اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ ّشگًَِ تغییشات ضشٍسی دس هؼتٌذات ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی افوبل ؿذُ 

 اػت.

 کٌترل سَابك -4-5-4

ػبصهبى ثبیذ ػَاثك سا ثِ هیضاى الصم ثشای احجبت اًغجبق الضاهبت ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی خَد ٍ ایي اػتبًذاسد 

 ثیي الوللی ٍ ًتبیذ ثِ دػت آهذُ سا ایزبد ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگِ داسد.
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هذت ًگِ داسی ٍ تقییي تىلیف ػَاثك  بثی،ثبصی حفبؽت، ثبیگبًی، ػبصهبى ثبیذ سٍؽ)ّبی( ارشایی ثشای ؿٌبػبیی،

 ایزبد ٍ ارشا ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگِ داسد.

 لبثل دػتیبثی ثَدُ ٍ ثِ ّویي ؿىل ًگِ داسی ؿًَذ. لبثل ؿٌبػبیی، ػَاثك ثبیذ خَاًب،

 

 هویسی داخلی -4-5-5

َاكل صهبًی اعویٌبى حبكل ًوبیذ وِ هویضی ّبی داخلی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی آى دس ف ػبصهبى ثبیذ

 عشح سیضی ؿذُ اًزبم هی گیشًذ تب:

 تقییي هی ؿَد وِ آیب ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی: الف(

.ثب تشتیجبت ثشًبهِ سیضی ؿذُ ثشای هذیشیت صیؼت هحیغی ٍ اص رولِ الضاهبت ایي اػتبًذاسد ثیي الوللی 1

 هغبثمت داسد،

 .ثِ دسػتی ارشا ٍ ًگِ داسی ؿذُ اػت،2ٍ

 ِ ًتبیذ  هویضی ّب ثِ هذیشیت اسائِ ؿَد.اعالفبت هشثَط ث ة(

ثشًبهِ)ّبی( هویضی ثبیذ تَػظ ػبصهبى ثب تَرِ ثِ اّویت صیؼت هحیغی افوبل فولیبت هشثَعِ ٍ ًتبیذ هویضی 

 ایزبد ٍ ارشا ؿذُ ٍ ثشلشاس ًگِ داؿتِ ؿَد. ثشًبهِ سیضی، ّبی لجلی،

گیشًذُ هؼئَلیت ّب ٍ الضاهبت ثشای عشح سیضی ٍ اًزبم  ًگِ داسی ؿًَذ وِ دس ثش ارشا، سٍؽ)ّبی( ارشایی ثبیذ ایزبد،

 ،تقییي هقیبسّبی هویضی،داهٌِ ؿوَل،دفقبت ٍ سٍؽ ّبی هویضیهویضی ّب،گضاسؽ ًتبیذ ٍ ًگِ داسی ػَاثك هشتجظ

 ثبؿذ

 دس اًتخبة هویضاى ٍ اًزبم هویضی ثبیذ اص ٍالقی ثَدى ٍ اػتمالل هویضی اعویٌبى حبكل ؿَد.
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 یریتببزًگری هد -4-6

ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ػبصهبى سا ثبصًگشی ًوبیذ تب  هذیشیت سدُ ثبال ثبیذ دس فَاكل صهبًی عشح سیضی ؿذُ،

 وبفی ثَدى ٍ هَحش ثَدى آى اعویٌبى حبكل ًوبیذ. اص تذاٍم هٌبػت ثَدى،

شیت صیؼت هحیغی اص دس ػیؼتن هذی ایي ثبصًگشی ّب ثبیذ ؿبهل اسصیبثی فشكت ّبیی ثشای ثْجَد ٍ ًیبص ثِ تغییشات

ػَاثك ثبصًگشی ّبی هذیشیت ثبیذ حفؼ  رولِ خظ هـی صیؼت هحیغی ٍ اّذاف والى ٍ خشد صیؼت هحیغی ثبؿذ.

 ٍ ًگِ داسی ؿَد.

 ٍسٍدی ّبی ثبصًگشی ّب ثبیذ ؿبهل:

 ،ًتبیذ هویضی ّبی داخلی ٍ اسصیبثی اًغجبق هشثَط ثِ لَاًیي ٍ ػبیش الضاهبتی وِ ػبصهبى پزیشفتِ اػت الف(

 اص رولِ ؿىبیبت، استجبط ثب عشف ّبی ریٌفـ ثشٍى ػبصهبًی، ة(

 فولىشد صیؼت هحیغی ػبصهبى، د(

 ،هیضاى دػتیبثی ثِ اّذاف والى ٍ خشد سیؼت هحیغی د(

 ٍضقیت الذاهبت اكالحی ٍ پیـگیشاًِ، ُ(

 فقبلیت ّبی پیگیشی اص ثبصًگشی ّبی هذیشیت لجلی، ٍ(

 ضاهبت لبًًَی ٍ ػبیش الضاهبت هشتجظ ثب رٌجِ ّبی هحیظ صیؼتی ػبصهبى،ٍاص رولِ تَػقِ ال تغییش ؿشایظ ، ص(

 تَكیِ ّبیی ثشای ثْجَد. ح(

ثبیذ ؿبهل ّشگًَِ تلویوبت اتخبر ؿذُ ٍ  دس ساػتبی تقْذ ثِ ثْجَد هؼتوش، خشٍری ّبی ثبصًگشی هذیشیت ،

حیظ صیؼتی ٍ ػبیش فٌلش ػیؼتن اّذاف خشد ه اّذلف والى ، الذاهبت دس استجبط ثب تغییشات احتوبلی خظ هـی،

 هذیشیت هحیظ صیؼتی ثبؿذ.

                                                                                                                                     

 

 


