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  ( : SCOPE)  داهٌِ وبسثشد – 1

ايي اػتبًذاسد الضاهبتي سا ثشاي يه ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي هـخق هي ًوبيذ تب يه ػبصهبى ثتَاًذ خط 

اّذافي سا ثب دس ًػش گشفتي الضاهبت لبًًَي ٍ اطالؾبت ساجؽ ثِ پيبهذّبي ثبسص صيؼت هحيطي تذٍيي ًوبيذ .  هـي ٍ

ثبؿذ ٍ  وبسثشد آى دس خلَف آى دػتِ اص جٌجِ ّبي صيؼت هحيطي اػت وِ ػبصهبى هي تَاًذ تحت وٌتشل داؿتِ

 .ّبي ؾولىشد صيؼت هحيطي خبكي ًيؼتثيبًگش هؿيبسآًْب تبثيشگزاس ثبؿذ ايي اػتبًذاسد خَد ثتَاى اًتػبس داؿت وِ ثش

 ايي اػتبًذاسد دس هَسد ّش ػبصهبًي وِ هبيل ثِ اؾوبل هَاسد صيش ثبؿذ وبسثشد داسد : 

 اجشا ، ًگْذاسي ٍ ثْجَد يه ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي .ايجبد ،الف ( 

 اػت . ة ( حلَل اطويٌبى اص اًطجبق ثب خط هـي صيؼت هحيطي وِ خَد تؿييي وشدُ

  ثب ايي اػتبًذاسد ثيي الوللي اص طشيك: ج ( اثجبت اًطجبق

 تؿييي ٍضؿيت ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي تَػط ػبصهبى ٍ خَد اغْبسي ، يب .1

 دسخَاػت تأييذ اًطجبق اص طشيك طشف ّبي ريٌفؽ ػبصهبى ، ًػيش هـتشيبى ، يب .2

 دسخَاػت تأييذ خَد اغْبسي ثشاي ػبصهبى تَػط يه طشف ثشٍى ػبصهبًي ، يب  .3

دسخَاػت كذٍس گَاّي ًبهِ / ثجت ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي خَد اص طشيك يه ػبصهبى  .4

توبم الضاهبت هٌذسج دس ايي اػتبًذاسد ثِ هٌػَس لحبظ ؿذى دس ّش ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي  ثيشًٍي

.گؼتشُ وبسثشد آى ثِ ؾَاهلي هبًٌذ خط هـي صيؼت هحيطي ػبصهبى ، هبّيت دس ًػش گشفتِ ؿذُ اًذ 

 فؿبليتْبي آى ٍ ؿشايطي وِ دس آى فؿبليت هي ًوبيذ ثؼتگي داسد .

 

  ( : NORMATIVE REFRENCES) اػتبًذاسد هشجؽ  – 2 

 . دس حبل حبضش ايي اػتبًذاسد داساي اػتبًذاسد هشجؿي ًيؼت

 : ( DEFINITIONS) تؿبسيف  – 3 

 دس ايي اػتبًذاسد اكطالحبت ثب تؿبسيف صيش ثِ وبس ثشدُ هي ؿًَذ : 

 هويض -3-1

 فشد ٍاجذ كالحيت ثشاي اًجبم هويضي

 ( : Continual Improvementثْجَد هؼتوش )  -3-3 

فشآيٌذ استمبي ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي ثشاي دػتيبثي ثِ ثْجَدّبيي دس ؾولىشد صيؼت هحيطي ولي دس 
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 . خط هـي صيؼت هحيطي ػبصهبىساػتبي 

 ( :  corrective action)  الذام اكالحي -3-3

 الذاهي وِ ثِ هٌػَس حزف ؾلت يه ؾذم اًطجبق وـف ؿذُ كَست هي پزيشد.

  : ( document)  هذسن -3-4 

 اطالؾبت ٍ سػبًِ ّبي پـتيجبى

سايبًِ اي ،ؾىغ يب ًوًَِ اكلي يب تشويجي اص يبدآٍسي: سػبًِ هي تَاًذ وبغزي ، هغٌبطيؼي ، الىتشًٍيىي يب لَح ًَسي 

 .آًچِ گفتِ ؿذ ، ثبؿذ

 ( :  Environmentهحيط صيؼت )  -3-5 

خبن ، هٌبثؽ طجيؿي ، گيبّبى ، جبًَساى ، اًؼبى ٍ سٍاثط هتمبثل ثيي آًْب وِ ػبصهبى دس آى   هحيطي ؿبهل َّا ، آة ،

 فؿبليت هي ًوبيذ .

 دسٍى يه ػبصهبى تب ػيؼتن جْبًي سا دس ثش هي گيشد .يبدآٍسي : هحيط دس ايي تؿشيف اص 

 ( : Environmental Aspectجٌجِ صيؼت هحيطي )  -3-6

 ثخـي اص فؿبليتْب ، هحلَالت يب خذهبت يه ػبصهبى وِ ثتَاًذ ثب هحيط صيؼت تبثيش هتمبثل داؿتِ ثبؿذ .

بهذ صيؼت هحيطي ثبسصي داؿتِ يب ثتَاًذ آى جٌجِ صيؼت هحيطي اػت وِ پي  يبدآٍسي : جٌجِ صيؼت هحيطي ثبسص ،

 .  داؿتِ ثبؿذ

 ( : Environmental Impactپيبهذ صيؼت هحيطي )  -3-7 

ّش تغييشي دس هحيط صيؼت ، اؾن اص ًبهطلَة يب هفيذ وِ توبم يب ثخـي اص آى ًبؿي اص فؿبليتْب ، هحلَالت يب 

 خذهبت يه ػبصهبى ثبؿذ .

 ( : Environmental Management Systemػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي )  -3-8 

اؾوبل ، سٍؿْب ،   ثخـي اص ول ػيؼتن هذيشيت وِ ؿبهل ػبختبس ػبصهبًي ، فؿبليتْبي طشح سيضي ، هؼئَليتْب ،

 اجشا ، حلَل ، ثبصًگشي ٍ حفع خط هـي صيؼت هحيطي اػت .   فشآيٌذّب ٍ هٌبثؽ ثشاي تْيِ ،

 ( : Environmental objective)  هحيط صيؼتي ّذف والى -3-9

ّذف صيؼت هحيطي فشاگيش ، ثشگشفتِ اص خط هـي صيؼت هحيطي ، وِ يه ػبصهبى خَد سا هميذ ثِ حلَل 
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 هي داًذ ٍ حتي الومذٍس ثِ كَست ووي ثيبى هي گشدد .  آى

 ( : Environmental Performanceؾولىشد صيؼت هحيطي )  -3-10 

هحيطي ، هشثَط ثِ وٌتشل جٌجِ ّبي صيؼت هحيطي تَػط يه ًتبيج لبثل اًذاصُ گيشي ػيؼتن هذيشيت صيؼت 

 ػبصهبى ، ثش هجٌبي خط هـي ، اّذاف والى ٍ اّذاف خشد صيؼت هحيطي آى .

 ( : Environmental Policyخط هـي صيؼت هحيطي )  -3-11

يت ؾبلي جْت گيشي ٍ گشايؾ ّبي فشاگيش يه ػبصهبى دس استجبط ثب ؾولىشد هحيط صيؼتي خَد وِ اص جبًت هذيش

 ثِ طَس سػوي اؾالم هي گشدد.

 يبد آٍسي : خط هـي هحيط صيؼتي چبسچَثي سا ثشاي الذاهبت ٍ تؿييي اّذاف والى هحيط صيؼتي فشاّن هي ًوبيذ.

 : ( Environmental Targetّذف خشد صيؼت هحيطي )  -3-12 

ثشگشفتِ هي  هحيط صيؼتييب ثخـْبيي اص آى وِ اص اّذاف والى  ٍ لبثل وبسثشد ثشاي ػبصهبى  جضييالضام ؾولىشدي 

 تؿييي ٍ ثشآٍسدُ ؿَد .  اّذاف والى ، تحمك آىؿَد ٍ الصم اػت ثِ هٌػَس 

 : ( Interested Partyطشف ريٌفؽ )  -3-13 

 فشد يب گشٍّي وِ ثِ ؾولىشد صيؼت هحيطي يه ػبصهبى هشثَط هي ثبؿذ يب اص آى تبثيش هي پزيشد .

 (internal audit) داخلي  هويضي -3-14 

فشايٌذي اػت ػيؼتوبتيه ، هؼتك ٍ هؼتٌذ ؿذُ وِ ثشاي ثِ دػت آٍسدى ؿَاّذ هويضي ٍ اسصيبثي هجتٌي ثش 

ٍالؿيت آى ، ثِ هٌػَس تؿييي هيضاى تحمك هؿيبسّبي هويضي ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي وِ تَػط ػبصهبى تؿييي 

 گشديذُ اػت ، اًجبم هي پزيشد.

دآٍسي :دس ثؼيبسي اص هَاسد ، ثِ ٍيظُ دس ػبصهبى ّبي وَچه ، هؼتمل ثَدى سا هي تَاى اص طشيك ؾذم يب

 هؼئَليت ًؼجت ثِ فؿبليت هَسد هويضي ًـبى داد.

 :(nonconformityؾذم اًطجبق ) -3-15 

 ثشآٍسدُ ؿذى يه الضام

 ( : Organizationػبصهبى )  -3-16 

  اؾن اص ثجت ؿذُ يب ًـذُ ،  ؿشوت ، ثٌگبُ ، اداسُ ، هجتوؽ وبسي ، ًْبد هؼئَل يب هَػؼِ ، يب ثخؾ يب تشويجي اص آًْب ،

 دٍلتي ، ؾوَهي يب خلَكي وِ داساي ٍغبيف ٍ تـىيالت اداسي خبف خَد ثبؿذ . 
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سي سا هي تَاى يه ػبصهبى يبدآٍسي : دس ػبصهبًْبيي وِ ثيؾ اص يه ٍاحذ وبسي داسًذ ّش وذام اص ٍاحذّبي وب

 . تلمي وشد

 ( : preventive action)  الذام پيـگيشاًِ  -3-17 

 .الذاهي وِ ثشاي حزف ؾلت يه ؾذم اًطجبق ثبلمَُ اًجبم هي پزيشد

 ( : Prevention of Pollutionپيـگيشي اص آلَدگي )  -3-18 

خذهبت يب اًشطي ثشاي اجتٌبة ، وبّؾ يب وٌتشل ايجبد ، ، تجشثيبت ، فٌَى ، هَاد ، هحلَالت ، اػتفبدُ اص فشآيٌذّب 

 اًتـبس يب تخليِ ّش ًَؼ آاليٌذُ يب هَاد صايذ ، ثِ هٌػَس وبّؾ پيبهذ ّبي ًبهطلَة هحيط صيؼتي .

يبد آٍسي : پيـگيشي اص آلَدگي هي تَاًذ ؿبهل وبّؾ يب حزف هٌجؽ آلَدگي ، اؾوبل تغييشات دس فشايٌذ ، هحلَل 

 فبدُ وبسا اص هٌبثؽ ، جبيگضيٌي هَاد ٍ اًشطي ، اػتفبدُ هجذد ، تشهين /ثْجَد ، ثبصيبفت ، احيب ٍ تلفيِ ثبؿذ.يب خذهت ، اػت

 ( :procedure)  سٍؽ اجشايي -3-19 

 سٍؽ ّبي اجشايي هي تَاًٌذ هذٍى ثبؿٌذ يب ًجبؿٌذ.

 ( :record)  ػبثمِ -3-20 

 ؿَاّذ هشثَط ثِ فؿبليت ّبي كَست گشفتِ هي ثبؿذ.هذسوي وِ هجيي ًتبيج وؼت ؿذُ يب فشاّن آٍسًذُ 

 

 Environmental Management System) الضاهبت ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي – 4 

Requirements  ) 

 ( : General Requirementsالضاهبت ولي )  -4-1

ًذاسدثيي الوللي ، ايجبد ، سا هطبثك ثب الضاهبت ايي اػتب ػبصهبى ثبيذ يه ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي            

هؼتٌذ ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ ٍ ثِ طَس هؼتوش ثْجَد دّذ ٍ چگًَگي تحمك ايي الضاهبت سا ًيض هـخق ًوبيذ. 

 ػبصهبى ثبيذ داهٌِ وبسثشد ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي خَد سا تؿشيف ٍ هذٍى ًوبيذ.

 ( : Environmental Policyخط هـي صيؼت هحيطي )  -4-2 

هطبثك  هذيشيت سدُ ثبال ثبيذ خط هـي صيؼت هحيطي ػبصهبى سا تؿشيف ٍ اطويٌبى حبكل ًوبيذ وِ ايي خط هـي

 : ثب داهٌِ وبسثشد تؿشيف ؿذُ ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي ٍ
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 هحلَالت يب خذهبت آى ثبؿذ .  الف ( هتٌبػت ثب هبّيت ، ٍػؿت ٍ پيبهذّبي صيؼت هحيطي فؿبليتْب ،

 ثْجَد هؼتوش ٍ پيـگيشي اص آلَدگي ثبؿذ . ة ( ؿبهل تؿْذ ثِ

ج ( ؿبهل تؿْذ ثِ تجؿيت اص لَاًيي ٍ همشسات صيؼت هحيطي هشثَطِ ٍ ّوچٌيي الضاهبت ديگشي وِ ػبصهبى آًْب 

 سا تمجل وشدُ اػت ، ثبؿذ .

 د ( چبسچَثي ثشاي تؿييي ٍ ثبصًگشي اّذاف والى ٍ اّذاف خشد صيؼت هحيطي اسائِ ًوبيذ .

 اجشا ٍ ثشلشاس ًگْذاؿتِ ؿذُ ٍ ثِ وليِ وبسوٌبى اثالـ ؿذُ ثبؿذ .ُ ( هذٍى ، 

 ٍ ( ثشاي ؾوَم لبثل دػتشػي ثبؿذ .

 ( : Planningطشح سيضي )  -4-3 

 ( : Environmental Aspectsجٌجِ ّبي صيؼت هحيطي )  -4-3-1

 اجشايي ًوبيذ: ّبي سٍؽ ًگْذاسي ٍ اػتمشاس ، ايجبد ثِ الذام صيش  هَاسد ثشاي ثبيذ ػبصهبى 

الف( ؿٌبػبيي جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي فؿبليت ّب ، هحلَالت ٍ خذهبت دس چبسچَة داهٌِ وبسثشد تؿشيف ؿذُ 

ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي وِ هي تَاًذ آًْب سا وٌتشل وٌذ ٍ آًْبيي هي تَاًذ تحت تبثيش لشاس دّذ ، ثب دس ًػش 

 ليت ّب ، هحلَالت ٍ خذهبت جذيذ يب تغييش يبفتِ.گشفتي تَػؿِ ّبي طشح سيضي ؿذُ يب جذيذ ، يب فؿب

ة( تؿييي آى دػتِ اص جٌجِ ّبيي وِ پيبهذ ّبي ثبسصي ثش هحيط صيؼت داسًذ يب هي تَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ ) هٌػَس 

 ،جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ثبسص اػت (

اطويٌبى حبكل وٌذ وِ جٌجِ ّبي ػبصهبى ثبيذ ايي اطالؾبت سا هذٍى ػبصد ٍ ثِ سٍص ًگْذاسي ًوبيذ .ػبصهبى ثبيذ 

 هحيط صيؼتي ثبسص دس ايجبد ، اػمشاس ٍ ًگْذاسي ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي هشثَطِ هذ ًػش لشاس گشفتِ اًذ.

 ( : Legal and Other Requirementsالضاهبت لبًًَي ٍ ػبيش الضاهبت )  -4-3-2 

 ْذاسي سٍؽ )ّبي ( اجشايي ًوبيذ:ػبصهبى ثبيذ ثشاي هَاسد صيش الذام ثِ ايجبد ، اػتمشاس ٍ ًگ

الف ( ؿٌبػبيي ٍ دػتيبثي ثِ الضاهبت لبًًَي ٍ ػبيش الضاهبت لبثل وبسثشد وِ ػبصهبى دس استجبط ثب جٌجِ ّبي هحيط 

 صيؼتي ، خَد سا هَغف ثِ اًجبم آى ّب هي داًذ ٍ 

 ة( تؿييي چگًَگي اؾوبل ايي الضاهبت ثِ جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ػبصهبى 

ا هَغف ثِ ثبيذ اطويٌبى حبكل وٌذ وِ ايي الضاهبت لبًًَي ٍ ػبيش الضاهبت لبثل وبسثشد وِ ػبصهبى خَد سػبصهبى  

 ، اػتمشاس ٍ ًگْذاسي ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي خَد ، هَسد اػتفبدُ  لشاس هي گيشد.دس ايجبداًجبم آى ّب هي داًذ ،
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 ( : Objectives and Targetsاّذاف والى ٍ اّذاف خشد )  -4-3-3 

ػبصهبى ثبيذ اّذاف والى ٍ اّذاف خشد هحيط صيؼتي هذًٍي سا دس استجبط ثب ثخؾ ّب ٍ ػطَح داخل ػبصهبى 

 ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ .

اّذاف والى ٍ اّذاف خشد ثبيذ تب آًجب وِ وبسثشد داؿتِ ثبؿذ ، لبثل اًذاصُ گيشي ، ٍ ثب خط هـي هحيط صيؼتي 

ؿبهل تؿْذ ثِ پيـگيشي اص آلَدگي ، ػبصگبس ثبؿٌذ . ايي اّذاف ّوچٌيي ثبيذ ثب الضاهبت لبًًَي ٍ ػبيش الضاهبت لبثل 

 اًذ ٍ ًيض ثب ثْجَد هؼتوش هطبثمت داؿتِ ثبؿٌذ . وبسثشد وِ ػبصهبى خَد سا هَغف ثِ اًجبم آًْب هي د

ػبصهبى ثبيذ ٌّگبم ايجبد ٍ ثبصًگشي اّذاف والى ٍ اّذاف خشد ، الضاهبت لبًًَي ٍ ػبيش الضاهبتي وِ ًؼجت ثِ 

سؾبيت آًْب هَغف گشديذُ اػت ٍ جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ثبسص خَد هذ ًػش لشاس دّذ . ػبصهبى ّوچٌيي ثبيذ گضيٌِ 

 گبّي طشف ّبي ري ًفؽ سا هَسد تَجِ لشاس دّذ. ديذ وبس ػبصهبى ٍوؼت ٍ، الضاهبت هبلي ؾوليبتي ٍٍسي خَدّبي فٌب

ػبصهبى ثبيذ ثشًبهِ اي ) ّبيي ( سا ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف والى ٍ اّذاف خشد ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ . 

 ايي ثشًبهِ ) ّب ( ثبيذ ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ :

 تؿييي هؼئَليتْب ثشي دػتيبثجي ثِ اّذاف والى ٍ اّذاف خشد دس ػطَح ٍ ثخؾ ّبي هشتجط ػبصهبى ، ٍ  الف( 

 ة(هلضٍهبت ٍ چبچَة صهبًي دػتيبثي ثِ آًْب 

 

 ( : Implementation and Operationاجشا ٍ ؾوليبت )  -4-4

 Resources, role, responsibility&  and)  هٌبثؽ ، ٍغبيف ، هؼئَليت ٍ اختيبس -4-4-1

authority : )  

هذيشيت ثبيذ اص دػتشع ثَدى هٌبثؽ الصم ثشاي ايجبد ، اػتمشاس ، ًگْذاسي ٍ ثْجَد ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي 

اطويٌبى حبكل ًوبيذ . هٌبثؽ ؿبهل هٌبثؽ اًؼبًي ٍ هْبست تخللي ، صيش ػبخت ّبي ػبصهبًي ، فٌبٍسي ٍ هٌبثؽ هبلي هي 

 ، هؼئَليت ّب ٍ اختيبسات ثبيذ تؿييي ، هذٍى ٍ اثالـ ؿًَذ تب هذيشيت هحيط صيؼتي هَثش تؼْيل گشدد.گشدد . ٍغبيف 

هذيشيت ؾبلي ػبصهبى ثبيذ ًوبيٌذُ يب ًوبيٌذگبى هذيشيت هـخلي سا هٌلَة ًوبيذ وِ كشف ًػش اص ديگش  

 صيش ثبؿٌذ : هؼئَليت ّب ، ثبيذ داساي ٍغبيف ، هؼئَليت ّب ٍ اختيبسات هـخلي ثشاي هَاسد

الف( حلَل اطويٌبى اص ايي وِ يه ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي ، هطبثك ثب الضاهبت ايي اػتبًذاسد ثيي الوللي ، 

 ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ؿذُ اػت ،

ة( گضاسؽ دّي ثِ هذيشيت ؾبلي دس خلَف ؾولىشد ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي ثِ هٌػَس ثبصًگشي ، وِ 

 ي ثْجَد هي ؿَد.ؿبهل تَكيِ ّبيي ثشا
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 ( : Training , Awareness and Competenceآهَصؽ ، آگبّي ٍ كالحيت )  -4-4-2 

ػبصهبى ثبيذ اطويٌبى حبكل ًوبيذ وِ ّش فشد يب افشادي وِ ثشاي ػبصهبى يب اص طشف آى فؿبليت ّبيي سا اًجبم هي 

ثِ ثبس آٍسًذ ، ٍاجذ كالحيت ثش پبيِ تحليالت ، دٌّذ ٍ ايي فؿبليت ّب هي تَاًذ پيبهذ ) ّبي ( هحيط صيؼتي ثبسصي سا 

 آهَصؽ يب تجشثِ هٌبػت هي ثبؿٌذ ، ٍ ثبيذ ػَاثك هشتجط سا ًگْذاسي ًوبيذ.

ػبصهبى ثبيذ ًيبص ّبي آهَصؿي هشتجط ثب جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ٍ ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي خَد سا  

ذاهبت سا ثِ هٌػَس ثش اٍسدُ ًوَدى ايي ًيبص ّب هْيب ػبصد ، ٍ ؿٌبػبيي وٌذ. ػبصهبى ثبيذ دٍسُ ّبي آهَصؿي يب ديگش ال

 ثبيذ ػَاثك هشثَطِ سا ًگْذاسي وٌذ.

ػبصهبى ثبيذ ًؼجت ثِ ايجبد ، اػتمشاس ٍ ًگْذاسي سٍؽ ّبي اجشايي الذام وٌذ تب افشادي وِ ثشاي يب اص طشف آى  

 وبس هي وٌٌذ سا ًؼجت ثِ هَاسد صيش آگبُ ًوبيذ:

 طجبق ثب خط هـي ٍ سٍؿْبي اجشايي صيؼت هحيطي ٍ ثب الضاهبت ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي الف ( اّويت اً

ة ( پيبهذّبي صيؼت هحيطي ثبسص ، اؾن اص ثبلفؿل يب ثبلمَُ ، حبكل اص فؿبليتْبي وبسي آًبى ٍ هٌبفؽ صيؼت هحيطي 

 ًبؿي اص ؾولىشد ثْجَد يبفتِ افشاد 

بق ثب خط هـي ٍ سٍؿْبي اجشايي صيؼت هحيطي ٍ ثب الضاهبت ػيؼتن ًمؾ ٍ هؼئَليتْبي خَد دس حلَل اًطج  ج (

 هذيشيت صيؼت هحيطي ٍ اص جولِ ثب الضاهبت آهبدگي ٍ ٍاوٌؾ دس ٍضؿيت اضطشاسي 

 ؾَالت ثبلمَُ ؾذٍل اص سٍؿْبي اجشايي ؾوليبتي هـخق ؿذُ   د (

 

 ( :  Communicationاستجبطبت )  -4-4-3 

ّبي صيؼت هحيطي ٍ ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي خَد سٍؿْبي اجشايي ثشاي ػبصهبى ثبيذ ثب تَجِ ثِ جٌجِ  

 هَاسد صيش ايجبد وشدُ ٍ ثشلشاس ًگْذاسد :

 الف ( استجبطبت ثيي ػطَح ٍ ثخؾ ّبي هختلف دس دسٍى ػبصهبى 

ثِ استجبطبت داساي هَضَؾيت وِ اص ػَي طشف ّبي ري ًفؽ ثيشٍى اص ة ( دسيبفت ، هذٍى وشدى ٍ پبػخگَيي 

 صهبى ، ثشلشاس ؿذُ اػت .ػب

ػبصهبى ثبيذ فشآيٌذّبيي ثشاي استجبطبت ثب ثيشٍى ػبصهبى دس خلَف جٌجِ ّبي صيؼت هحيطي ثبسص دس ًػش 

 گشفتِ ٍ تلويوبت خَد سا ثجت وٌذ . 

اگش ايي تلويوبت هجتٌي ثش ثشلشاسي استجبط ثبؿذ ، ػبصهبى ثبيذ سٍؽ ّبي الصم ثشاي استجبطبت ثيشًٍي خَد سا 

 ٍ هؼتمش ًوبيذ. ايجبد
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 Environmental Managementهؼتٌذ ػبصي ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي )  -4-4-4 

System Documentation ): 

 ػبصهبى ثبيذ ثشاي هَاسد صيش اطالؾبت سا ثش سٍي وبغز يب ثِ كَست الىتشًٍيىي ايجبد ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگْذاسد :

 صيؼتيالف( خط هـي ، اّذاف والى ٍ اّذاف خشد هحيط 

 ة( تـشيح داهٌِ وبسثشد ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي

 ( تـشيح ؾٌبكش اكلي ػيؼتن هذيشيت ٍ سٍاثط هتمبثل ثيي آًْب  ج

 هؼتٌذات ، ؿبهل ػَاثمي وِ تَػط ايي اػتبًذاسد ثيي الوللي الضام ؿذُ اػت (  د

ُ( هؼتٌذات ، ؿبهل ػَاثمي وِ تَػط ػبصهبى ضشٍسي تـخيق دادُ ؿذُ اًذ تب اص هَثش ثَدى طشح سيضي ، اجشا 

  .ٍ وٌتشل فشايٌذ ّبي هشتجط ثب جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ثبسص ، اطويٌبى حبكل ؿَد 

 : ( Document Controlوٌتشل هؼتٌذات)  -4-4-5 

صيؼتي ٍ ايي اػتبًذاسد ثيي الوللي الصم ؿوشدُ ؿذُ اػت ، ثبيذ هؼتٌذاتي وِ اص جبًت ػيؼتن هذيشيت هحيط 

 تحت وٌتشل لشاس گيشًذ. 4-5-4وٌتشل ؿًَذ . ػَاثك ًَؼ خبكي اص هؼتٌذات ثَدُ ٍ ثبيذ هطبثك ثب الضاهبت ثٌذ 

 ػبصهبى ثبيذ ثشاي هَاسد صيش سٍؽ )ّبي ( اجشايي ، ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ :

 ؾطف ثِ وفبيت اًْب پيؾ اص اًتـبس الف( تلَيت هؼتٌذات

 ة( ثبصًگشي ٍ دس كَست ًيبص ثِ سٍص آٍسي ٍ تلَيت هجذد هؼتٌذات 

 ج( حلَل اطويٌبى اص ايي وِ تغييشات ٍ ٍضؿيت ٍيشايؾ جبسي هؼتٌذات هـخق ثبؿٌذ 

دُ هي ؿَد ، د( حلَل اطويٌبى اص ايٌىِ ًؼخِ ّبي هشتجط هؼتٌذات هَسد وبسثشد دس هىبى ّبيي وِ اص آًْب اػتفب

 دس دػتشع ثبؿٌذ 

  .ُ( حلَل اطويٌبى اص ايٌىِ هؼتٌذات خَاًب ٍ ثِ ساحتي لبثل ؿٌبػبيي ّؼتٌذ

حلَل اطويٌبى اص ايٌىِ هؼتٌذات ثب هٌـب ثشٍى ػبصهبًي ، وِ ػبصهبى آًْب سا ثشاي طشح سيضي ٍ اجشاي ػيؼتن ٍ( 

 تَصيؽ آًْب تحت وٌتشل هي ثبؿذ .هذيشيت هحيط صيؼتي هَسد ًيبص هي داًذ ، ؿٌبػبيي ؿذُ اًذ ٍ 

ص( پيـگيشي اص اػتفبدُ ًبخَاػتِ اص هذاسن هٌؼَخ ٍ دس كَستي وِ ايي هذاسن ثِ ّش دليل ّوچٌبى ًگْذاسي هي 

 ؿًَذ ، اص سٍؽ هٌبػت ثشاي ؿٌبػبيي آًْب اػتفبدُ ؿَد .
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 ( : Operational Controlوٌتشل ؾوليبت )  -4-4-6

ؿٌبػبيي ؿذُ دس استجبط هي بيي سا وِ دس استجبط ثب جٌجِ ّبي صيؼت هحيطي ثبسص ػبصهبى ثبيذ ؾوليبت ٍ فؿبليتْ

ثبؿٌذ ٍ ثب خط هـي هحيط صيؼتي ، اّذاف والى ٍ اّذاف خشد ّن خَاًي داسًذ ، هـخق ٍ طشح سيضي ًوبيذ تب ًؼجت 

 ثِ اًجبم اًْب تحت ؿشايط هـخق ؿذُ ٍ اص طشيك صيش اطويٌبى حبكل وٌذ. 

لشاسي سٍؿْبي اجشايي هذٍى ثشاي پَؿؾ دادى ٍضؿيتْبيي وِ ًجَد آًْب هوىي اػت هٌجش ثِ الف ( ايجبد ٍ ثش

 اًحشاف اص خط هـي ٍ اّذاف والى ٍ اّذاف خشد صيؼت هحيطي گشدد .

 ة ( هـخق ًوَدى هؿيبسّبي ؾوليبتي دس سٍؿْبي اجشايي 

ص ٍ لبثل ؿٌبػبيي هحلَالت ٍ ج ( ايجبد ٍ ثشلشاسي سٍؿْبي اجشايي هشتجط ثب جٌجِ ّبي صيؼت هحيطي ثبس

 خذهبت هَسد اػتفبدُ ػبصهبى ٍ اثالـ سٍؿْبي اجشايي ٍ الضاهبت هشثَط ثِ ؾشضِ وٌٌذگبى ٍ پيوبًىبساى 

 Emergency Preparedness andآهبدگي ٍ ٍاوٌؾ دس ٍضؿيت اضطشاسي )  -4-4-7 

Response ): 

ػبصهبى ثبيذ سٍؽ ّبي اجشايي سا ثشاي ؿٌبػبيي ٍ ًحَُ ٍاوٌؾ دس ؿشايط اضطشاسي ثبلمَُ ٍ حَادث ثبلمَُ اي 

وِ هي تَاًذ هٌجش ثِ ثشٍص پيبهذ ّب ثش هحيط صيؼت گشدًذ ، ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ. ػبصهبى ثبيذ ًؼجت ثِ 

بهذ ّبي هحيط صيؼتي ًبهطلَة هشتجط پيـگيشي وٌذ يب ؿشايط اضطشاسي ثبلفؿل ٍ حَادث ٍاوٌؾ  ًـبى دّذ ٍ اص پي

 ؿذت آًْب سا وبّؾ دّذ. 

ػبصهبى ثبيذ ثِ طَس ادٍاسي ، سٍؽ ّبي اجشايي ٍاوٌؾ دس ؿشايط اضطشاسي خَد سا ، ثبصًگشي ، ٍ دس كَست ًيبص 

دد. ػبصهبى ّوچٌيي تجذيذ ًػش ًوبيذ . ايي هَضَؼ ثبيذ ، ثِ ٍيظُ پغ اص ثشٍص حَادث يب ؿشايط اضطشاسي اًجبم گش

 ثبيذ ثِ طَس ادٍاسي ٍ ّش جب وِ اهىبى پزيش ثبؿذ ، ايي سٍؽ ّبي اجشايي سا ثِ آصهبيؾ ثگزاسد.

 

 ( : Checkingثشسػي )  -4-5 

 ( : Monitoring and Measurementپبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي )  -4-5-1

هـخلِ ّبي وليذي ؾوليبت خَد سا وِ هي ػبصهبى ثبيذ سٍؽ ّبي اجشايي سا ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ تب 

تَاًٌذ پيبهذ هحيط صيؼتي ثبسصي داؿتِ ثبؿٌذ ، ثِ طَس هٌػن پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي ًوبيذ . ايي سٍؽ ّبي اجشايي ثبيذ 

ؿبهل هؼتٌذ وشدى اطالؾبتي گشدد وِ ؾولىشد ، وٌتشل ّبي ؾوليبتي لبثل وبسثشد ٍ اًطجبق ثب اّذاف والى ٍ خشد 

 يؾ ًوبيذ .ػبصهبى سا پب

ػبصهبى ثبيذ اطويٌبى حبكل ًوبيذ وِ تجْيضات پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي هَسد اػتفبدُ ، وبليجشُ ثَدُ يب تلذيك ؿذُ ٍ 

 هَسد ًگْذاسي لشاس گشفتِ ٍ ػَاثك هشتجط ًيض دس ايي ثبسُ حفع ؿذُ اػت .
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 :(  Evaluation Of Compliance)اسصيبثي اًطجبق -4-5-2 

ػبصهبى هطبثك ثب تؿْذ اًطجبق خَد ، سٍؽ ّبي اجشايي سا ثشاي اسصيبثي ادٍاسي اًطجبق خَد ثب الضاهبت  -4-5-2-1

لبًًَي لبثل وبسثشد ، ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ. ػبصهبى ثبيذ ػَاثك ًتبيج هشثَط ثِ اسصيبثي ّبي دٍسُ اي سا 

 ًگْذاسي ًوبيذ . 

ثب ػبيش الضاهبتي وِ خَد سا ًؼجت ثِ سؾبيت آًْب هَغف ًوَدُ اػت سا اسصيبثي ػبصهبى ثبيذ اًطجبق  -4-5-2-2

-2-5-4وٌذ . ػبصهبى دس كَست توبيل هي تَاًذ ايي اسصيبثي سا ثب اسصيبثي اًطجبق ثب الضاهبت لبًًَي هَسد اؿبسُ دس ثٌذ 

ثك ًتبي هشثَط ثِ اسصيبثي ّبي دٍسُ تشويت وٌذ يب ثشي اى سٍؽ ّبي اجشاي جذاگبًِ ايجبد ًوبيذ . ػبصهبى ثبيذ ػَا 1

 اي سا ًگْذاسي ًوبيذ.

 nonconformity , corrective action) ؾذم اًطجبق ، الذام اكالحي ٍ الذام پيـگيشاًِ  -4-5-3 

and preventive action  : ) 

ثشاي اًجبم الذام ػبصهبى ثبيذ سٍؽ ّبي اجشايي سا ثشاي پشداختي ثِ ؾذم اًطجبق ّبي ثبلمَُ ٍ ثبلفؿل ٍ ًيض 

اكالحي ٍ الذام پيـگيشاًِ ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي وٌذ . ايي سٍؽ ّبي اجشايي ثبيذ الضاهبتي سا ثشاي هَاسد صيش تؿشيف 

 ًوبيذ :

 الف ( ؿٌبػبيي ٍ اكالح ؾذم اًطجبق ّب ٍ اًجبم الذاهبتي ثشاي وبّؾ پيبهذ ّبي هحيط صيؼتي آى ّب 

 ػبيي ؾلت ّب ٍ اًجبم الذاهبتي ثِ هٌػَس اجتٌبة اص ثشٍص هجذد آًْب ة( ثشسػي ؾذم اًطجبق ّب ، ؿٌب

ج(اسصيبثي ًيبص ثِ الذام ) الذاهبت ( ثشاي پيـگيشي اص ؾذم اًطجبق ّب ٍ اجشاي الذاهبت هٌبػت ثِ هٌػَس جلَ گيشي 

 اص سخذاد آًْب 

 اًجبم ؿذُ  د( ثجت ًتبيج الذام ) الذاهبت ( اكالحي ٍ الذام ) الذاهبت ( پيـگيشاًِ 

 ُ(ثبصًگشي اثشثخـي الذاهبت اكالحي ٍ الذاهبت پيـگيشاًِ اًجبم ؿذُ 

 ، هتٌبػت ثبؿٌذ.پيبهذ هحيط صيؼتي هتلل ثِ آىهيضاى هـىالت ٍيي تشتيت اًجبم هي گيشًذ ثبيذ ثبالذاهبتي وِ ثذ

 صيؼتي اؾوبل هي گشدد.ػبصهبى ثبيذ اطويٌبى حبكل وِ ّش تغييش الصم دس هؼتٌذ ػبصي ػيؼتن هذيشيت هحيط 

 ( : Recordsػَاثك )  -4-5-3 

ػبصهبى ثبيذ ّش گًَِ ػَاثك هَسد ًيبص سا ثِ هٌػَس اثجلت اًطجبق ثب الضاهبت ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي خَد ٍ 

ػبيي ، ايي اػتبًذاسد ثيي الوللي ، ٍ ًتبيج حبكلِ سا ، ايجبد ٍ ًگْذاسي ًوبيذ . ػبصهبى ثبيذ سٍؽ ّبي اجشايي ثشاي ؿٌب

 اًجبسؽ ، حفبغت ، ثبصيبثي ، ًگْذاسي ٍ اهحب ػَاثك ، ايجبد هؼتمش ٍ ًگْذاسي ًوبيذ . 

 ػَاثك ثبيذ خَاًب ، لبثل ؿٌبػبيي ٍ لبثل سديبثي ثبؿٌذ .
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 Environmental Management System)هويضي ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي -4-5-4 

Audit): 

سٍؿْبي اجشايي ثشاي هويضي ّبي ادٍاسي ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي وِ ػبصهبى ثبيذ ثشًبهِ يب ثشًبهِ ّب ٍ 

 لشاس اػت ثِ اجشا دسآيذ ايجبد ًوَدُ ٍ ثشلشاس ًگْذاسد تب :

 الف ( تؿييي ؿَد وِ آيب ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي 

 ًِ بت ايي اػتبًذاسد هطبثمت داسد يبجولِ الضاهؿذُ ثشاي هذيشيت صيؼت هحيطي ٍ اصثب تشتيجبت ثشًبهِ سيضي  – 1

 ثِ دسػتي اجشا ٍ ًگْذاسي ؿذُ اػت يب ًِ  – 2

 ة ( اطالؾبت هشثَط ثِ ًتبيج هويضي ّب ثِ هذيشيت اسائِ ؿَد . 

هحيط صيؼتي ؾوليبت هشتجط ٍ ًتبيج هويضي ّبي لجلي ، ثشًبهِ ّبي هويضي ثبيذ تَػط ػبصهبى ثب تَجِ ثِ اّويت 

 طشح سيضي ، ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ؿًَذ.

 سٍؽ )ّبي( اجشايي هويضي ثبيذ ايجبد ، هؼتمش ٍ ًگْذاسي ؿَد )ؿًَذ( وِ هَاسد صيش سا ؿبهل هي گشدد:

 َاثك هشثَطِ هؼئَليت ّب ٍ الضاهبت ثشاي طشح سيضي ٍ اًجبم هويضي ّب ، گضاسؽ ًتبيج ٍ حفع ػ

 تؿييي هؿيبس ّب ، داهٌِ وبسثشد ، تَاتش ٍ سٍؽ ّبي هويضي

دس اًتخبة هويضيي ٍ اًجبم هويضي ّب ثبيذ ًؼجت ثِ ٍالؽ ثيٌي ٍ ثي طشف ثَى فشايٌذ هويضي اطويٌبى حبكل ؿَد 

. 

 ( : Management Reviewثبصًگشي هذيشيت )  -4-6 

، ػيؼتن هذيشيت صيؼت هحيطي سا ثبصًگشي ًوبيذ  طشح سيضي ؿذُ هذيشيت سدُ ثبالي ػبصهبى ثبيذ دس فَاكل

ثبصًگشي ّب ثبيذ دس ثشگيشًذُ اسصيبثي وبفي ثَدى ٍ هَثش ثَدى آى اطويٌبى حبكل وٌذ .  تب اص تذاٍم هٌبػت ثَدى ،

الى فشكت ّبي ثْجَد ٍ تغييشات هَسد ًيبص دس ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي ؿبهل خط هـي هحيط صيؼتي ، اّذاف و

 ٍ اّذاف خشدد هحيط صيؼتي ثبؿٌذ . ػَاثك هشثَط ثِ ثبصًگشي هذيشيت ثبيذ ًگْذاسي ؿًَذ. 

 ثبصًگشي ّب ثبيذ ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ :ٍسٍدي 

ي داخلي ٍ اسصيبثي اًطجبق ثب الضاهبت لبًًَي ٍ ديگگش الضاهبتي وِ ػبصهبى خَد سا هَغف ثِ الف ( ًتبيج هويضي ّب 

 .سؾبيت اًْب هي داًذ 

 ة( استجبطبت اص ػَي طشف ّبي ري ًفؽ ثشٍى ػبصهبًي ، ؿبهل ؿىبيت ّب 
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 ج( ؾولىشد هحيط صيؼتي ػبصهبى

 د( هيضاى ثشآٍسدُ ؿذى اّذاف والى ٍ اّذاف خشد 

 ُ( ٍضؿيت الذاهبت اكالحي ٍ پيـگيشاًِ

 ٍ(پيگيشي الذاهبت هشثَط ثِ ثبصًگشي هذيشيت لجلي

 ص( تغييش ؿشايط حبون ، ؿبهل تَػؿِ ّب دس لَاًيي ٍ ػبيش الضاهبت هشتجط جٌجِ ّبي هحيط صيؼتي ػبصهبى 

 ح( تَكيِ ّبيي ثشاي ثْجَد 

خشٍجي ثبصًگشي هذيشيت ثبيذ ؿبهل ّش گًَِ تلوين ٍ الذاهبت هشتجط ثب تغييشات اهىبى پزيش دس خط هـي ، 

اّذاف والى ، اّذاف خشد هحيط صيؼتي ٍ ديگش ؾٌبكش ػيؼتن هذيشيت هحيط صيؼتي ، دس ػبصگبسي ثب تؿْذ ثِ ثْجَد 

 هؼتوش ثبؿٌذ. 

 

 

 

هشوض هـبٍسُ ٍ اطالؼ سػبًي ػيؼتن وبساى ثِ ؾٌَاى يىي اص ثضسگتشيي هشاوض آهَصؽ ٍ هـبٍسُ دس صهيٌِ طشاحي ، 

، اجشاء ، ًگْذاسي ٍ ثْجَد ػيؼتن ّبي هذيشيتي آهبدگي داسدثب ثْشُ گيشي اص داًؾ فٌي ثِ افشاد هؼتٌذػبصي ، پيبدُ ػبصي 

ثب ٍاحذ آهَصؽ دس خلَف دٍسُ ّبي آهَصؿي هتمبضي دٍسُ ّبي آهَصؿي اسائِ خذهت ًوبيذ. جْت وؼت اطالؾبت ثيـتش 

 توبع حبكل فشهبييذ. 
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