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 مقدمٍ :  
هحیط سیغت )آة ، َّا ، خبک ، هٌبثغ طجیؼی ، گیبّبى ، ایٌکِ ثب تَجِ ثِ 

بى ٍ رٍاثط ثیي آًْب (اس عِ یب چْبر دِّ قجل ثِ صَرت جدی غجبًَراى ، اً

هد ًظز قزار گزفتت ٍ اس ّوتبى سهتبى تؼتدادی اس هتدیزاى ، هن ووتبى ٍ       

کبرؽٌبعبى صٌبیغ ، داٍطلجبًِ ثتِ کٌنتزت تترایزات فزآیٌتدّب ٍ هحوتَ ت      

ًیتش عتبسهبًْبی   تَلیدی خَد ثز هحیط سیغت ّوت گوبردًد ٍ ثتِ تتدری    

ی ثب تؼیتیي وتَاثط ، هرتزرات ٍ قتَاًیي ثتزای  اب تت اس       هلی ٍ ثیي الولل

  هحیط ثِ کوک آًبى آهدًد ٍ در ٍاقتغ  اب تت اس سیغتن بُ ثؾتز اّویتت      

   ٍیضُ ای یبفت . 

 

 در  بت  بوز هدیزیت هحیط سیغت ثِ د یل سیز اثؼبد فزاهلینی یبفنِ ٍ اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار گزدیدُ اعت ;

 رؽد ؽدید جوؼیت اًغبًی 

 رؽد فشایٌدُ آلَدگی ّبی سیغت هحیطی 

   ت زیت ٍ کبّؼ هٌبثغ طجیؼی 

   فرداى آة ٍ غذای کبفی 

   فرز ٍ فرز سایی جْبًی 

 هوزف ٍ هوزف سایی 

 هطزح ؽدى هرَلِ تَعؼِ پبیدار 

 

ٍ ٍ در کٌازاًظ ریَدٍصاًیزٍ ، ثز ایي ًکنِ ترکید کزد کِ عبسهبى ّبی تَلیدی ٍ خدهبتی ثبیتد فؼبلیتت ّتب     3::2در عبت 

 تحت کٌنزت ث یزًد . ػولکزد خَد ٍ ترایز آًْب را ثز هحیط سیغت هَرد تَجِ قزار دادُ ٍ

 

 تًسط سازمان بیه المللی استاودارد   ISO14001 تديیه استاودارد
راعنبی تدٍیي اعنبًداردّبی هدیزیت سیغتت  در درخَاعت ؽد تب  (ISO)ّویي عبت اس عبسهبى ثیي الوللی اعنبًدارد  در

 ثزرعی گغنزدُ تزی را اًجبم دّد .هحیطی 

الوللتی اعتنبًدارد در عتبت    ًنبی  ایي ثزرعی وزٍرت تدٍیي اعنبًداردّبی ثیي الوللی را ًوبیتبى عتبخت . عتبسهبى ثتیي     

تؾتکیل داد تتب تتدٍیي اعتنبًداردّبی      (ISO/TC 207)یک کوینِ فٌی تحت ػٌَاى هدیزیت سیغتت هحیطتی   ، 4::2

هجوَػِ ای هؾنول ثز ؽؼ اعنبًدارد اس عتزی   7::2کٌد ٍ ثز ایي پبیِ در آگَعت عبت هدیزیت سیغت هحیطی را آغبس 

 .  عی ّبی ػلوی گغنزدُ اًنؾبر یبفت، پظ اس ثحث ٍ ثزر 25111ایشٍ 
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ًیبسّبی یک عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی را ثیتبى هتی کٌتد ، تتب ثنَاًتد ّوبٌّتا ثتب عتبیز          ISO14001اعنبًدارد 

ثزای هدیزیت کیایتت ٍ اعتنبًداردّبی ایوٌتی ٍ غیتزُ در      ISO9000ل عزی اعنبًدارد ّبی اعنبًداردّبی هدیزینی هث

ؽزکت ثِ کبر گزفنِ ؽَد . در ایي اعنبًدارد چبرچَة ّبیی ثِ ػٌَاى هجٌتبی  زکتت ؽتزکت تؼیتیي ؽتدُ اعتت ٍ ایتي        

َد ایتي چتبرچَة ّتب در    هغئَلیت ؽزکت ّب ٍ عبسهبى ّبی ثکبر گیزًدُ اعت کِ ثب تَجِ ثِ ًَع ٍ ؽکل فؼبلیت ّبی خت 

 ثزرعی کزدُ ٍ سهیٌِ ّبی  سم را در ثزپبیی عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی خَد ثِ کبر گیزًد.  را هَرد فؼبلینؾبى 

ثِ طزیری ً برػ یبفنِ تتب در هتَرد کلیتِ عتبسهبى ّتبی ثتشرچ ٍ کَچتک اس ًظتز ؽتزایط           ISO14001اعنبًداردّبی 

 ثبؽٌد ّن کبرثزد داؽنِ ٍ قبثل اجزا ثبؽد .  یجغزافیبیی ، فزٌّ ی ٍ اجنوبػی ّوغبى ًو

هَفریت اجزای ًظبم عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی ثز هجٌبی ایي اعنبًدارد ثغن ی ثِ کلیِ افتزاد عتبسهبى ثتِ خوتَؿ     

هدیزیت ارؽد ؽزکت دارد ثِ طَر کلی ّدف اس ثزپبیی عیغنن ًظبم هتدیزیت سیغتت هحیطتی ثزهجٌتبی اعتنبًدارد ثتیي       

اجنوتبػی ٍ اقنوتبدی   تحکین  اب ت اس هحیط سیغت ٍ جلَ گیزی اس آلَدگی در تَاسى ثب ًیبسّتبی   ISO14001الوللی 

 . جبهؼِ هی ثبؽد

 

 را بٍ اجرا در می آيریم ؟  چرا یک سیستم مدیریت زیست محیطی

 ؽبید ثِ د یل سیز ;

  ًیبس داخلی عبسهبى   ثْجَد راثطِ ثب دٍلت 

  رٍاثط خَة ثب خزیدار ثِ ػٌَاى یک ترهیي کٌٌدُ هحوَ ت یب خدهبت   رٍػ ّبی ثْنز کبری 

  اًطجبق ٍ ػولکزد ثْنز عبسهبى ثب قَاًیي سیغت هحیطی   ثْجَد اجزای اقداهبت سیغت هحیطی 

  کبّؼ ریغک فؼبلیت ّب در عبسهبى   ثبسار یبثی 

  ثْجَد هدیزت داخلی عبسهبى   رٍاثط ػوَهی 

 طزف ػَاهل داخلی  فؾبر اس   ّوغبیِ خَثی ثَدى 

 

 

 ، مجبور هستید ، برپا و اجرا نکنیدهیچ گاه یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تنها به خاطر این که 

 .واقعاً بخواهید این کار را بکنیدمگر اینکه 
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  ISO14001:2015مُمتریه اقدامات در استقرار 

  ؽٌبعبیی فزآیٌدّبی عبسهبى 

  ؽٌبعبیی فؼبلیت ّبی سیز هجوَػِ ّز فزآیٌد 

  تؼییي جٌجِ ّبی سیغت هحیطی  بصل اس ّز فؼبلیت 

  تؼییي پیبهد )آعیت( ًبؽی اس جٌجِ ّبی سیغت هحیطی 

 تؼییي رٍػ ّبی کٌنزلی ثزای ّزیک اس ایي جٌجِ ّبی سیغت هحیطی 

 

 خًاَد شد بٍ : در سازمان مىجر  ISO14001:2015استقرار 

 عیغنن اردٍ ّب فبوالة خزٍجی کلیِ کِ ای گًَِ ثِ فبوالة توایِ ٍ آٍری جوغ عیغنن اصالح یب اجزا 

 . ثبؽد اعنبًدارد  د در فبوالة عیغنن خزٍجی ٍ ؽَد فبوالة

  جوغ آٍری وبیؼبت اس عطح عبسهبى ٍ  تؼییي تکلیف آًْب 

 ثزًبهِ ّبی اصالح جْت جلَگیزی اس ریشػ ّب  ؽٌبعبیی ٍ کٌنزت ریشػ هَاد در عطح عبسهبى ٍ اجزای 

  اصالح ٍ عبهبًدّی ٍوؼیت تبًکزّبی عَخت ، رٍغي فغیلی 

  ترعیغبت اًنربت رٍغي ، هَاد ًانی ٍ ... اصالح ٍ عبهبًدّی 

 ) ... ٍ کبّؼ هوزف اًزصی )آة ، ثزق ، گبس 

  .... ٍ 

 

 فاوت می باشد .شایان ذکر است این اقدامات با توجه به نوع فعالیت سازمانها مت
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  ISO14001:2015مىطق استاودارد 

 .  عتهی ؽٌبعٌد ، ثٌب ًْبدُ ؽدُ ا PDCAایي اعنبًدارد ثزاعبط چزخِ هؼزٍف دهیٌا کِ ّو بى آى را ثب ًبم چزخِ

 هی پزداسین ثِ ; ،  در ایي چزخِ ی ثْجَد هغنوز

 طزح ریشی عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی  -2

 اجزای عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی  -3

 نن هدیزیت سیغت هحیطی غارسیبثی عی -4

 ثبسً زی در طزح ریشی عیغنن هدیزیت سیغت هحیطی  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act 

 اقدام

Plan 

 طزح ریشی

Do 

 اجزا

Check 

 ارسیبثی
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