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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "عسگر يوسفيان آستانهجناب آقاي "كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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   پیشگفتار
فدراسـیون جهـانی نهادهـاي ملـی اسـتاندارد کشـورهاي مختلـف         (ISO)المللی اسـتاندارد   سازمان بین

هـاي فنـی آن    باشد. کار تهیه استانداردهاي جهانی معموالً از طریق کمیتـه  ) میISOهاي عضو  (سازمان
موضوعی که یـک کمیتـه فنـی بـراي آن     یک از نهادهاي عضو، در صورت عالقه به پذیرد. هر صورت می

المللـی، دولتـی و    هـاي بـین   تشکیل شده، حق دارند که در آن کمیته نماینـده داشـته باشـند. سـازمان    
در  ISOالمللـی اسـتاندارد در ایـن فعالیـت مشـارکت دارنـد.        غیردولتی نیز، در همکاري با سازمان بـین 

ــ  ــه موضــوعات اســتانداردهاي الکتروتکنیکــی، همک ــانی  خصــوص کلی ــا کمیســیون جه اري نزدیکــی ب
  دارد. (IEC)الکتروتکنیک 

هایی کـه بـراي نگهـداري آن در آینـده اسـتفاده      هاي اجرایی مورد استفاده در تدوین این سند و آن روش
  اند. تشریح شده 1بخش  ISO/IECاند، در مقررات  شده

قـرار گیرنـد.    مـدنظر بایـد   ISOید مورد نیاز، براي انواع مختلف اسناد أیویژه، معیارهاي مختلف ت طور به
تهیـه شـده اسـت. (ر.ك.     2بخـش   ISO/IECنویس این سند مطـابق قواعـد ویراسـتاري مقـررات      پیش

www.iso.org/directives(  
نبایـد   ISOهاي ایـن سـند، مشـمول حـق تکثیـر باشـند.        باید توجه کرد که ممکن است برخی قسمت

حـق   هرگونـه نظر گرفته شـود. جزئیـات   کلی و یا جزئی در صورت بهها  بخش گونه اینمسئول شناسایی 
دریافـت   ةاظهارشدهاي  فهرست حق ثبت در طی تدوین این سند در مقدمه و یا در شده شناساییامتیاز 

  موجود است. ISO ةشد
  )www.iso.org/patents(ر.ك. 
منزله اطالعاتی جهت راحتی کاربران اسـت و نـه تأییـد     نام تجاري مورد استفاده در این سند، به هرگونه

  ها.آن
در خصوص ارزیابی انطباق و همچنین اطالعاتی راجع  ISOبراي شرح معنی واژگان و اصطالحات خاص 

بـه آدرس زیـر    (TBT)در موانـع فنـی تجـارت     (WTO)از اصول سازمان تجارت جهانی  ISOبه تبعیت 
  مراجعه نمایید:

mlwww.iso.org/foreword.ht  
، SC 1، زیـر کمیتـه   محیطـی  زیسـت ، مـدیریت  ISO/TC 207کمیته مسـئول ایـن سـند، کمیتـه فنـی      

  باشد. می محیطی زیستهاي مدیریت  سیستم
ــومین   ــخه، سـ ــن نسـ ــخایـ ــین ۀ نسـ ــتاندارد بـ ــن اسـ ــی  ایـ ــی مـ ــخه دوم  المللـ ــه نسـ ــد کـ   باشـ

(ISO 14001:2004) است. ایـن نسـخه    شده  اصالحشود که از لحاظ فنی  را لغو کرده و جایگزین آن می
   را در برگرفته است. ISO 14001:2004/Cor. 1:2009اصالحات 
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   مقدمه

  تاریخچه -0-1

سـاختن نیازهـاي نسـل حاضـر،     برآورده منظور بهزیست، جامعه و اقتصاد  دستیابی به تعادل میان محیط
هاي نسل آینـده بـراي حصـول نیازهایشـان، امـري ضـروري محسـوب         به فرصت واردکردنبدون لطمه 

سه رکن پایداري میسـر خواهـد    مابینیک هدف، با ایجاد تعادل  عنوان بهشود. حصول توسعه پایدار  می
  بود.

گیرانـه و فشـار    انتظارات اجتماعی براي توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی منجـر بـه قـوانینی سـخت    
، وهـوا  آبهاي زیستی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب پسـماند، تغییـرات    روزافزون بر آلودگی

  محیطی شده است. زیستهاي  و گوناگونی ها اکوسیستمتضعیف 

محیطـی و بـا هـدف     ت زیسـت یهـاي مـدیر   سازي سیسـتم  ها را بر آن داشته است تا با پیاده این موضوع سازمان
  مشارکت در رکن پایداري زیست محیط، رویکردي سیستماتیک را براي مدیریت زیست محیط اتخاذ نمایند.

  محیطی هدف سیستم مدیریت زیست -0-2

و پاسخ به شرایط  زیست محیطها براي حفاظت از  یک چارچوب به سازمان ۀارائالمللی،  مقصود این استاندارد بین
المللـی، الزامـاتی را    محیطی رو به تغییر، در تعادل با نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی است. این استاندارد بین  زیست

محیطی خود تعیـین کـرده    کند که به کمک آنها، سازمان به نتایجی که براي سیستم مدیریت زیست مشخص می
  است، دست یابد.

ریـزي موفقیـت    تواند اطالعات [مـورد نیـاز] بـراي پایـه     محیطی، می یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست
هایی براي مشارکت در توسـعه پایـدار فـراهم     را در اختیار مدیریت ارشد قرار دهد و از طرق زیر گزینه بلندمدت

  نماید:

  ؛زیست محیطاز طریق پیشگیري یا کاهش پیامدهاي نامطلوب بر  زیست محیطحفاظت از 
  محیطی بر سازمان؛ شرایط زیست ةبالقوکاهش آثار نامطلوب 
 سازي الزامات تطابق؛کمک به سازمان در برآورده 
 محیطی؛ ارتقاي عملکرد زیست 
  که محصوالت و خدمات سازمان طراحی، سـاخته، توزیـع، مصـرف و     بر روشی تأثیرگذاريکنترل و

جـایی غیرعمـدي    توانـد مـانع از جابـه    شوند با استفاده از یک رویکرد چرخه حیات که مـی  می ءامحا
 هاي دیگر چرخه حیات گردد؛ محیط به بخش پیامدهاي زیست
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 محیطـی   هاي مناسب زیست سازي جایگزین توانند از پیاده دستیابی به مزایاي مالی و عملیاتی که می
 منتج شوند؛ تقویت موقعیت سازمان در بازار درنتیجهو 
 هاي ذینفع مرتبط. محیطی با طرف تبادل اطالعات زیست   

افـزایش یـا تغییـر الزامـات      منظـور  بـه لـی  المل المللی، این استاندارد بین همچون دیگر استانداردهاي بین
  قانونی سازمان تدوین نشده است.

  عوامل موفقیت -0-3

محیطی به تعهد تمام سطوح و کارکردهاي سازمان تحـت رهبـري    موفقیت یک سیستم مدیریت زیست
پیشـگیري یـا کـاهش پیامـدهاي      منظـور  بهها  توانند از فرصت ها می مدیریت ارشد بستگی دارد. سازمان

هـایی کـه بـا    آن خصـوص  بـه محیطـی،   محیطـی و افـزایش پیامـدهاي مطلـوب زیسـت      نامطلوب زیسـت 
سـازي   تواند بـا یکپارچـه   اند، استفاده نمایند. مدیریت ارشد می پذیري و راهبردهاي سازمان مرتبط رقابت

گیـري راهبـردي،    گیـري و تصـمیم   زمان، جهـت سـا  وکـار  کسـب محیطی در فرآیندهاي  مدیریت زیست
محیطـی در سیسـتم مـدیریت     و ادغام حاکمیت زیسـت  وکار کسبهاي  ها با دیگر اولویتهمسوسازي آن

آمیـز ایـن    سـازي موفقیـت   ها بپـردازد. اثبـات پیـاده    ها و فرصت جامع خود، به نحوي اثربخش به ریسک
هـاي ذینفـع بدهـد کـه یـک سیسـتم مـدیریت         تواند این اطمینان را به طـرف  المللی، می استاندارد بین

  محیطی اثربخش برقرار شده است. زیست

کند. بسـته بـه    محیطی را تضمین نمی نتایج بهینه زیست تنهایی بهاین استاندارد  کارگیري بهاین حال، با 
تواننـد   هاي مختلـف متفـاوت اسـت. دو سـازمان مـی      بافت هر سازمان، کاربرد این استاندارد در سازمان

محیطـی،   مشـی زیسـت   دات مندرج در خـط هاي مشابهی داشته باشند اما در الزامات تطابق، تعه فعالیت
محیطی، با هم متفاوت باشـند؛ بـا ایـن حـال هـر دو       محیطی و اهداف عملکرد زیست هاي زیست فناوري

  المللی انطباق داشته باشند. توانند با الزامات این استاندارد بین می

خواهنـد بـود:   محیطی، بسته به این عوامل، متفـاوت   سطح جزئیات و پیچیدگی سیستم مدیریت زیست
هـا،   محیطـی، الزامـات تطـابق و ماهیـت فعالیـت      بافت سازمان، دامنه کاربرد سیسـتم مـدیریت زیسـت   

  محیطی مربوط به آنها. محیطی و پیامدهاي زیست هاي زیست از جمله جنبه محصوالت و خدمات

  مدل طرح ـ اجرا ـ بررسی ـ اقدام -0-4

 (PDCA)اجرا ـ بررسی ـ اقـدام     ریزي مفهوم مدل طرحمحیطی براساس  رویکرد سیستم مدیریت زیست
تواننـد   ها مـی  دهد که با استفاده از آن، سازمان می ارائه، فرآیندي متعامل را PDCAبنا شده است. مدل 

  به بهبود مداوم دست یابند.
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گرفـت. مـدل   کـار  عناصـر آن بـه   تـک  تکمحیطی و  توان در یک سیستم مدیریت زیست این مدل را می
    توان به اختصار به شرح زیر توضیح داد: مذکور را می

 مشـی   نتـایج مطـابق بـا خـط     ارائهمحیطی الزم براي  تعیین اهداف و فرآیندهاي زیست ریزي: طرح
 محیطی سازمان؛ زیست

 :اند؛ ریزي شده که طرح گونه آنسازي فرآیندها  پیاده اجرا 
 :محیطی از جمله تعهدات مندرج  مشی زیست گیري فرآیندها در قیاس با خط پایش و اندازه بررسی

 محیطی و معیارهاي عملیاتی و گزارش نتایج؛ در آن، اهداف زیست
 :بهبود مداوم. منظور بهانجام اقدامات  اقدام 

توانـد بـا مـدل     المللی می دهد که چگونه چارچوب معرفی شده در این استاندارد بین ) نشان می1شکل (
PDCA نماید. یکپارچه شود و به کاربران جدید و قبلی در درك اهمیت رویکرد سیستمی کمک می  

  
  المللی و چارچوب این استاندارد بین PDCA: رابطه بین چرخه 1شکل 

 بافت سازمان
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  المللی محتواي این استاندارد بین -0-5

هـاي   خصـوص اسـتانداردهاي سیسـتم   المللی با الزامات سازمان اسـتاندارد جهـانی در   این استاندارد بین
هـا و تعـاریف    ساختار سطح باال، متن اصلی مشـابه و واژه ة دربرگیرندمدیریتی، انطباق دارد. این الزامات 

سـاختن کـاربرانی کـه چنـد اسـتاندارد مختلـف سیسـتم        مند بهـره  منظور بهاصلی مشترکی هستند که 
  اند. کنند، طراحی شده سازي می مدیریت را پیاده

هاي مدیریتی از جمله الزامات مربوط بـه کیفیـت،    المللی، الزامات خاص دیگر سیستم این استاندارد بین
المللـی   . با این حال، این استاندارد بینگیرد برنمیر سالمت و ایمنی شغلی، و مدیریت انرژي یا مالی را د

محیطـی خـود    سازي سیستم مدیریت زیست آورد تا براي یکپارچه ها فراهم می این امکان را براي سازمان
  بر ریسک استفاده نمایند.هاي مدیریت، از رویکردي مشترك و تفکر مبتنی با الزامات دیگر سیستم

  روند. کار میداراي الزاماتی است که براي ارزیابی انطباق به این استاندارد

هـاي   تواند براي ایـن منظـور از راه   سازمانی که مایل است انطباق خود با این استاندارد را نشان دهد، می
  زیر استفاده نماید:

 و خود اظهاري؛ تعیین انطباق توسط خود 
 یـد بـر روي   أییـا گـرفتن ت   سازمان، براي مثال از مشـتریان هاي ذینفع  ید انطباق از طرفأیگرفتن ت

 اظهاري سازمان از یک نهاد برون سازمانی؛ یاخود
 محیطی خود از یک سازمان بیرونی. گرفتن گواهی / ثبت سیستم مدیریت زیست 

المللی، پیوست الف توضـیحاتی تکمیلـی    پیشگیري از تفسیر نادرست الزامات این استاندارد بین منظور به
گذارد. پیوست ب ارتباط گسترده فنی میان ویرایش قبلی این استاندارد و ویرایش  در اختیار کاربران می

نجانـده  گ ISO14004محیطـی در   سازي سیستم مدیریت زیسـت  دهد. راهنماي پیاده حاضر را نشان می
  شده است.

  شود: المللی از اشکال فعلی زیر استفاده می در این استاندارد بین

 ”کند؛ به الزام اشاره می“ باید 
 ”کند؛ به توصیه اشاره می“ بایستی  
 ”کند؛ بودن اشاره میبه مجاز“ ممکن است  
 ”باشد. به امکان یا توانمندي اشاره می“ تواند می  
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کمـک بـه درك یـا اسـتفاده از ایـن مسـتند        منظـور  بـه انـد،   ذکر شده“ یادآوري”اطالعاتی که با عنوان 
انـد، اطالعـات بیشـتر و تکمیلـی در      آمـده  3در بنـد  “ یادآوري تکمیلی”که با عنوان  باشند، مواردي می

   ژه مرتبط باشند.توانند به کاربرد یک وا داده و می ارائه شناسی واژهخصوص 

هـا در انتهـاي ایـن مسـتند     به ترتیب مفهومی تنظیم شده و ترتیب الفبایی آن 3واژگان و تعاریف در بند 
  اند. آورده شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




