مىطمٍ دي
وىترل ػملیبت

Operational Control

تبریخ صذير 1395/5/1 :
ضمبرٌ ببزوگري 01 :
تبریخ ببزوگري 1395/12/8 :
ضىبسٍ مذرن M2-P-013 :

َ 1ذف:
ایجبد مىبویسم مىبسب براي وىترل ػملیبت اوجبم ضذٌ تًسط پیمبوىبران در ولیٍ حًزٌ َبي مرتبط بب محیط زیست بٍ ضىلی وٍ
فؼبلیت اوجبم ضذٌ حذ الل ریسه زیست محیطی را براي ضُريوذان ایجبد ومبیذ.
 2دامىٍ وبربرد :
ولیٍ فؼبلیتُبي پیمبوىبري ي َمچىیه فؼبلیتُبي اوجبم ضذٌ تًسط خًد ضُرداري ي وًاحی در محذيدٌ اجراي ایه ريش اجرایی
می ببضىذ.
 3تؼبریف:
ولیٍ تؼبریف بىبر رفتٍ در ایه ريش اجرایی مطببك السامبت استبوذارد  ISO 14001:2015ي استبوذارد  ISO 9001:2015می
ببضذ.
 4ريش وبر:
 1-4تؼریف فرایىذ ي تحلیل ریسىُبي مرتبط بب فرایىذ وىترل ػملیبت
ومبیىذٌ مذیریت بب َمىبري رئیس ادارٌ محیط زیست ي افرادي وٍ تًسط ایطبن مؼرفی می ضًوذ مسئًل تؼریف ضىبسىبمٍ
فرآیىذ
مطببك ومطٍ فرایىذ ( )M2-M-003می ببضىذ .بب تًجٍ بٍ ببزخًرَبي دریبفتی از ولیٍ ریىفؼبن فرایىذ ریسىُبي فرایىذي در سٍ
حًزٌ
يريدیُب -خريجی ي مىببغ ضىبسبیی می ضًوذ .گسارضی از تحلیل ریسىُبي فرایىذي ي ايلًیت بىذي اوُب مطببك فرم گسارش
پبیص فرایىذ
( )M2-M-004تُیٍ می ضًد ي بؼىًان يريدي ببزوگري مذیریت ارائٍ می گردد.

 2-4تُیٍ طرح وىترل ػملیبت
ومبیىذٌ مذیریت بب َمىبري محیط زیست مىطمٍ ي وًاحی الذام بٍ تؼریف طرح وىترل ) (M2-F-40می ومبیىذ .براي ولیٍ جىبٍ
َبي ضىبسبیی ضذٌ در ريش اجرایی ضىبسبیی ي ارزیببی جىبٍ َبي زیست محیطی) (M2-P-003وٍ داراي السام لبوًوی می
ببضىذ ي یب ببرز َستىذ ببیذ وىترلی متىبسب بب ریسه مًرد وظر تؼریف ضًد .در مًرد سبیر ریسىُبي ضىبسبیی ضذٌ تؼییه
اػتببر دَی
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وىترل ديرٌ اي السام ویست يلی بب تطخیص ومبیىذٌ مذیریت ي محیط زیست می تًان براي اوُب وىترل تؼییه ومًد.
ػاليٌ بر مًارد فًق وىترل َبي مرتبط بب چه لیستُبي پیمبوىبران ببیذ در طرح وىترل ػملیبت رور ضًد.
 3-4وىترل ػملیبت
وبرضىبس محیط زیست َر وبحیٍ بب َمبَىگی ادارٌ مربًطٍ ي تحت وظبرت محیط زیست مىطمٍ الذام بٍ وىترل ديرٌ اي
پیمبوىبران مطببك چه لیست پیمبوىبران می ومبیىذ.در صًرت مطبَذٌ َر گًوٍ مغبیرت مًارد بٍ ادارٌ مربًطٍ اطالع رسبوی می
ضًد ي یه وسخٍ از ان براي محیط زیست مىطمٍ ارسبل می ضًد.
 -4-4پبیص ي اوذازٌ گیري فرایىذَب
 4ولیٍ مسئًلیه محیط زیست وًاحی يادارٌ محیط زیست ي اورشي مىطمٍ مًظف َستىذ مطببك ديرٌ َبي تؼریف ضذٌ در
ضىبسىبمٍ َبي فرایىذ مطببك ومطٍ فرایىذ) (M2-M-003-1الذام بٍ پبیص ضبخصُبي فرایىذ َبي زیست محیطی ومبیىذ ي
وتیجٍ را مطببك فرم ) (M2-M-004بٍ ومبیىذٌ مذیریت گسارش دَىذ
 5مذارن مرتبط :
M2-F-40

طرح وىترل ػملیبت
 6پیًست :وذارد

سًابك ببزوگري

ردیف

تبریخ

ضمبرٌ

ضمبرٌ بىذ

ببزوگري

ببزوگري ضذٌ

تبریخ اجرا

ضرح مختصر ببزوگري
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ولیٍ بىذَب

ضىبسٍ مذرن M2-P-013 :
اضبفٍ ومًدن پبیص فرایىذَبي سیستمی بٍ ريش
اجرایی
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