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 مقدمه:

گيري در هاي محيطي مبناي تصميم  پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلودگي

مديريت زيست محيطي است . قضاوت صحيح و برنامه ريزي اصولي جهت رفع مشكالت زيست محيطي 

هاي مطمئن با كمك سيستم هاي نوين و توانمندي در پايش ممكن نيست . در  بدون اتكاء بر اندازه گيري

از محيط زيست برخورداري از سالمت فرد ، جامعه و محيط و بهره مندي  4141سند چشم انداز ايران 

هاي محيط زيست از ابزارهاي مهم صحت و  باشد كه پايش آلودگي الم از جمله اصول مهم اين سند ميس

كنترل آالينده هاي زيست  "و  "پايش  "،  "مديريت  "سقم آن محسوب مي گردد. در عين حال 

و خصوصي سازي از راهبردهاي كالن زيست محيطي است ، بر اين اساس تقويت برون سپاري  "محيطي 

، واگذاري امور تصدي گري و جلب هر چه بيشتر مشاركت بخش خصوصي در زمينه انجام پايش و 

خوداظهاري منابع بالقوه در ايجاد آلودگي و درعين حال تقويت وظايف حاكميتي و نظارتي در زمينه 

ستاني بعنوان پايش آلودگي و تقويت توانمندي در پايش آلودگي در سازمان مركزي و ادارات كل ا

 .هاي كالن سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد  ي مرجع و سر مميز از جمله سياستها آزمايشگاه

وداظهاري در پايش آلودگي و نصب ختوسعه تاكيد ويژه اي بر  قانون برنامه پنجم 491در بند ب ماده 

در منابع آلودگي شده است . لذا با استفاده از  (  Onlineخط ) برراه اندازي سامانه پايش لحظه اي و  و

و  اندوخته ها و تجارب كسب شده از اجراي طرح خوداظهاري در پايش آلودگي در برنامه چهارم توسعه

ضوابط خواظهاري در پايش آلودگي هاي محيط زيست وشيوه  "( ،  94و سال  94ابتداي برنامه پنجم ) سال 

ابالغي از سوي  10/1/4994ورخ م 0764/94موضوع بخش نامه شماره  "ي معتمد ها آزمايشگاهنامه هاي 

تجديدنظر و اصالحات الزم  ،رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست جناب آقاي مهندس محمدي زاده

و صحه  دستورالعمل  خود اظهاري در پايش"تحت عنوان انجام و در عين حال دستورالعمل جديدي 

 تدوين شده است. "پسماندهاي پزشكيگذاري بي خطر سازي 
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ي ها آزمايشگاههاي شيوه نامه ضوابط خوداظهاري در پايش آلودگي و  و تهيه تجديد نظردر 

) مطابق ليست  هاي تخصصي دفتر پايش فراگير محيط زيست عالوه بر مسئولين و كارشناسان بخش معتمد

 دخيل بوده اند :به شرح ذيل نيز  ، مديران كل و كارشناسان محترم ادارات و دفاتر پيوست(

 . دفاتر ستادي حوزه معاونت محيط زيست انساني -1

 . ها ادارات كل حفاظت محيط زيست استان -2

 . ي معتمدها آزمايشگاهانجمن صنفي  -3

دفتر تنوع زيستي و  ،از حوزه معاونت محيط زيست دريايي ييهاي دريا دفتر بررسي آلودگي -4

 .و آموزشتر حقوقي اذخاير ژنتيكي از حوزه معاونت محيط زيست طبيعي و دف

 صنعت، معدن و تجارت ،وزارت HSEدفتر  -5

 و تشكيل كارگروه كارشناسي جلسه 41 تعداد تدوين ضوابط فوق الذكر مجموعا بررسي و به منظور

 است .رسيده تصويب به ي معتمد ها آزمايشگاهكميته جلسه نهايتا در 

مسئولين و كليه  صميمانهدر نهايت بر خود واجب مي دانم از زحمات و همكاري تنگاتنگ و 

مديران كل و معاونين و كارشناسان محترم ادارات محيط زيست، آلودگي كارشناسان دفتر پايش فراگير 

ندگان محترم هاي مختلف فوق الذكر و همينطور رئيس محترم هيئت مديره و نماي كل، دفاتر و بخش

ي معتمد كشور و ساير عزيزان تشكر و قدرداني نموده و از صاحب نظران محترم ها آزمايشگاهانجمن صنفي 

هاي ياد شده و رفع معايب  شيوه نامه درخواست مي گردد از نظرات ارزشمند خود جهت پربارتر نمودن

هاي  ءا... به ياري خداوند متعال ويرايشانشا تاو نواقص آن ، بنده و همكاران سازماني را بي بهره نگذارند 

 تر و بي نقص ارائه گردد. ي معتمد كاملها آزمايشگاههاي شيوه نامه بعدي ضوابط و 

 

 هرداد كتال محسنيم 

 محيط زيست آلودگي مديركل دفتر پايش فراگير
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 تعاريف و مفاهيم

 
آزمايشگاهی است که در بخش های دولتی، غير دولتی و خصوصی کشور وجود دارد و توانايی آن  : آزمايشگاه معتمد -

 جهت سنجش يک يا چند پارامتر زيست محيطی بر اساس ضوابط و مقررات جاری ، مورد تاييد سازمان قرار گيرد.

 می باشد.سازمان حفاظت محيط زيست کشور که مرجع تائيد فعاليت آزمايشگاه معتمد  : سازمان  -

هر شخص حقوقی که درخواست اخذ صالحيت انجام پايش يک يا چند  : متقاضي )اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد( -

 پارامتر زيست محيطی را مطابق با شرايط احراز گواهينامه دارد.

زيربنايی و .....که مشمول مسئولين )حقوقی و حقيقی(کليه واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی،  : درخواست كننده )واحد( -

 اجرای طرح خوداظهاری در پايش آلودگی محيط زيست بر اساس ضوابط و مقررات جاری می شوند.

 اداره کل حفاظت محيط زيست استان  : اداره كل -

 محيط زيستآلودگی دفتر پايش فراگير  : دفتر پايش -

 پايش آلودگی ها  خود اظهاری از سوی منابع بالقوه آالينده در : خود اظهاري -

شوند که جزء استانداردهای  پارامترهايی مشمول اجرای طرح خوداظهاری می : پارامترهاي مشمول طرح خود اظهاري-

 اعالمی سازمان باشند.

: کارشناسی که از سوی آزمايشگاه معتمد به دفتر پايش معرفی گرديده است و سوابق آموزشی، کاری،  كارشناس ذيصالح -

 های تعريف شده و مصوب در شيوه نامه را دارا می باشد و ساير شاخص مدرك تحصيلی

مساحتی از ساختمان است که دارای شرائط خاص می باشد و با توجه به نوع فعاليت، توسط متقاضی  : فضاي آزمايشگاهي -

 گردد. تهيه می

است   جهت سنجش پارامترهای محيط زيست ها، لوازم و اقالم آزمايشگاهی مورد نياز کليه دستگاه : تجهيزات آزمايشگاهي -

 گردد. که با توجه به درخواست و شرح خدمات توسط متقاضی فراهم می

ای مختلف آزمايشگاه که در زمينه نمونه برداری، آماده سازی و سنجش پارامترهای زيست ه بخش : هاي تخصصي گروه-

 و بيوتكنولوژی، هوا و صدا فعاليت دارند. ژی بيولو گروه تخصصی فيزيكو شيميايی ، 9محيطی در 

نشانگر باالترين توان فنی  "يک"عددی است که توان آزمايشگاه معتمد را در هر گروه تخصصی تعيين می کند. پايه  : پايه -

 در هر گروه تخصصی است.

 ی معتمدسازمان ها آزمايشگاهکارگروه کارشناسی  : كارگروه -

 ی معتمدسازمان اه آزمايشگاهکميته  : كميته -

 ی معتمدها آزمايشگاهگواهينامه  : گواهينامه -

گزارش پايش انجام شده در راستای طرح خوداظهاری در قالب فرمت های تعريف شده توسط سازمان حفاظت  : گزارش -

 .محيط زيست

 .ها بر حسب مورددفاتر تخصصی حوزه معاونت محيط زيست انسانی سازمان و دفاتر ساير معاونت  : دفاتر ستادي -

 ی معتمدکشور ها آزمايشگاهانجمن صنفی  : انجمن صنفي -



9 

فرد متخصص واجد شرايطی است که مديريت آزمايشگاه را در زمينه مسائل فنی، کنترل کيفی، تأييد  مدير فني آزمايشگاه : -

 گزارشات و ... را بر عهده دارد.

های تخصصی دارای مهارت بوده و مسئول ارائه گزارش نتايج آناليز  افرادی که در زمينه پايش آلودگی در گروه : افراد فني -

 می باشد.

 کارشناسان و تكنسين هايی که تحت نظارت افراد فنی آزمايشگاه در زمينه پايش آلودگی همكاری می نمايند. : ساير افراد -

  بط ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و ... از طريق مكاتبه اداری ) مكانيزه يا غير مكانيزه (منظور اطالع رسانی کليه ضوا : ابالغ -

 و يا درج در سايت رسمی سازمان می باشد.

آزمايشگاه معتمدی است که جهت انجام بخشی از پايش آلودگی از خدمات آزمايشگاه معتمد ديگر  : آزمايشگاه كارفرما  -

 )آزمايشگاه همكار( استفاده می نمايد.

 آزمايشگاه معتمدی است که پايش های آلودگی مورد تقاضای آزمايشگاه کارفرما را انجام می دهد. : آزمايشگاه همكار -

ی معتمد و الزامات و ها آزمايشگاهبط و شيوه نامه های ابالغی از سوی سازمان  در خصوص هرگونه عدم رعايت ضوا تخلف : 

 مفاد شيوه نامه انضباطی تخلف تلقی می گردد.

اطالق می گردد که پس از نصب در محل مورد پايش، قابليت آناليز مداوم و پيوسته نمونه سيستمی : به  سيستم پايش لحظه اي

تحت بستر مخابراتی در فواصل زمانی معين به مراکز پايش ارسال می  (On line)را داشته و نتايج آناليز را به صورت بر خط 

 نمايد. ضمن آنكه حافظه بلند مدت جهت ذخيره داده های پايش دارد.
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 اهداف -4-4

تغيير نقش دولت از تصدی گری به سياست گذاری، هددايت و نظدارت، توانمندسدازی بخشدهای مختلدف جامعده و       

مسئولين واحدهای توليددی،  تقويت فرهنگ خوداظهاری در پايش آلودگی های زيست محيطی از سوی صاحبان و 

عمرانی، خدماتی و .... و همچنين افزايش فرهنگ حفاظت محيط زيست و افزايش توجده بده حراسدت آن در کليده     

 بخش های مختلف جامعه است.

 

 تاريخچه -1-4

توسعه و گسترش منابع آلودگی از يک طرف و لزوم کوچک شدن مسئوليت های دولت از طرف ديگر موجب گرديد که در 

قدانون   62ديدگاه سنتی در انجام کليه امور توسط دولت تغييری اساسی صورت گيرد. در اين راستا بده موجدب بندد الدف مداده      

موضدوع   2984برنامه چهارم که در واقع نگاهی نو به پايش منابع آلودگی دارد خوداظهاری در پدايش مطدرح گرديدد. از سدال     

 تلف اقتصادی اجرايی شده است. خوداظهاری در پايش آلودگی در فعاليت های مخ
 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: 74بند الف ماده   -

دولت مكلف است طرح خوداظهداری بدرای پدايش مندابع آلدوده کنندده را آغداز نمايدد. کليده واحددهای توليددی،            

سدت نسدبت بده نمونده بدرداری و انددازه       خدماتی و زير بنايی بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظدت محديط زي  

گيری آلودگی ها و تخريب های خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحددهايی کده تكداليف ايدن     

 خواهند بود. 9/1/2974( قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 90بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده) 

 جلوگيري از آلودگي هوا:قانون نحوه   94ماده   -

کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محديط زيسدت  بدرای نمونده بدرداری و تعيدين آلدودگی ناشدی از فعاليدت          

کارخانجات و  کارگاه ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعدت بده عمدل آورده و يدا اسدناد و مددارك و       

ان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطالعات خالف واقع  ارائه نمايند بر حسب مورد اطالعات مورد نياز سازم

و اهميت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيری از يک ماه تا سده  

 ماه و جزای نقدی مذکور محكوم خواهند شد.
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ورتی که ماموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاری يا مشارکت داشته باشند يدا  در ص -تبصره

رسيدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در اين  گزارش خالف واقع ارائه نمايند عالوه بر محكوميت در هيات های

 ماده محكوم خواهند شد.
 

 مستندات قانوني -9-4
 برنامه پنجم توسعه كشور 491ماده  -

به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محديط زيسدت کليده واحددهای بدزری توليددی، صدنعتی عمراندی، خددماتی و          

 زيربنايی موظفند: 

های بزری توليدی، خدماتی و عمرانی خود را پيش از اجدرا و در مرحلده انجدام مطالعدات امكدان سدنجی و        طرح ها و پروژه -

يابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محيط زيست مورد ارزيابی اثرات زيسدت محيطدی قدرار دهندد. رعايدت نتيجده        مكان

 ارزيابی توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامی است. 

نسبت به نمونه برداری و اندازه گيری آلودگی و تخريب زيست محيطی خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاری بده   -

سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايی که قابليت و ضرورت نصب و راه اندازيسامانه )سيستم( پايش لحظه ای و 

مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب وراه اندازی سامانه )سيسدتم( هدای مدذکور اقددام نمايندد. متخلفدين       

 ری از آلودگی هوا خواهند بود.قانون نحوه جلوگي 90مشمول ماده 

مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محيط زيست و کاهش آلدودگی و تخريدب مندابع     -

 پايه باالخص منابع طبيعی و آب تطبيق يابد. 
 

 ساير قوانين مرتبط: -

ی دولتی به بخشهای غير دولتدی بده جدز مدوارد اسدتثنا شدده       قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )واگذاری فعاليتها 44اصل  -

 مطابق اين قانون(

 قانون مديريت خدمات کشوری و آئين نامه های مربوطه )موضوع بررسی برون سپاری( 14ماده  -

 هيات محترم دولت) موضوع کارآفرينی( 84/8/15/ه مورخ 99329/ت50876مصوبه شماره  -

 ) واگذاری امور تصدی گری(قانون برنامه چهارم  88ماده  -
 

 در پايش آلودگي و فرايند خود اظهاري گردش كار -1-4

طددرح خوداظهدداری در پددايش بددا اسددتفاده از توانددايی آزمايشددگاههای معتمددد مطددابق گددردش کددار ذيددل بدده اجددرا گذاشددته مددی 

 : (1شود)نمودار

اداره کل از واحدها درخواست گزارش خوداظهاری می کند. اگدر   : ابالغ به واحد جهت انجام خود اظهاري از طرف سازمان -

نتايج اندازه گيری همان پارامترها را  برای سنجش را مطابق شيوه نامه مربوطه اعالم کند، واحد بايداداره کل پارامترهای مورد نظر 

نامه تعيين پارامترهای مشمول خوداظهداری را   در غير اينصورت بايد نتايج اندازه گيری پارامترهای تعيين شده در شيوه ارائه نمايد.

 می گردد.   اداره کل نيز مطابق شيوه نامه مربوطه اعالمارائه دهد. همچنين فواصل زمانی ارائه گزارش پايش توسط 
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هدای   کند تا نسبت به پايش خروجدی  ست میی معتمد درخواها آزمايشگاهواحد از يكی از  : واحد درخواست پايش خروجي -

) اعم از فاکتور و يا ساير اسدناد مدالی مربوطده ( طبدق ضدوابط و مقدررات       با عقد قرارداد  ،اقدام نموده و در صورت توافق واحد

 نسبت به انجام موضوع اقدام می نمايد.خوداظهاری 
 

 زمانی برنامه پايش، انجام از قبل روز 20 حداقل است الزم : روزه پايش به سازمان از طرف آزمايشگاه معتمد 44اعالم برنامه  -

در مواقع استثناء، مراتب از طريق اداره کل  .گردد اعالم پايش دفتر و کل ادارات به معتمد آزمايشگاه ازسوی( ماهانه ترجيحا)

 .به دفتر پايش منعكس خواهد شد
 

های واحد متقاضی  خروجیآزمايشگاه معتمد پس از اعالم برنامه زمانی ده روزه در زمان مقرر نسبت به پايش  : پايش واحد -

به هنگام انجام عمليات پايش خوداظهاری در واحد، می بايست توسط نماينده آزمايشگاه معتمد و نماينده  اقدام خواهد نمود.

 تكميل و امضاء گردد.« صورتجلسه انجام عمليات خوداظهاری در پايش»واحد مورد پايش، فرم 

استان  زيست کل محيط اداره با را مراتب بايد فرم، امضای در واحد ریهمكا عدم صورت در معتمد آزمايشگاهتبصره : 

 نمايد. اعالم توضيحات بخش در را نتيجه و مطرح مربوطه
 

در خصوص ارائه گزارش پايش واحدها  : روز كاري پس از اندازه گيري از طرف آزمايشگاه معتمد 14اعالم نتايج حداكثر  -

بعدد از   روز کداری  10ی معتمد موظفند نتايج پدايش خدود را حدداکثر ظدرف مددت      ها آزمايشگاهدر قالب طرح خود اظهاری، 

 10گيری به ترتيب اولويت به اداره کل استان محل استقرار واحد و واحد متقاضی ارسال نمايند. در مواقع استثناء بديش از   اندازه

 ت. روز کاری، با تاييد اداره کل و اعالم به دفتر پايش بالمانع اس
 

ادارات کل موظفند نتايج اندازه گيری را تجزيه و تحليدل و حدداکثر ظدرف مددت      : پردازش و ارسال داده ها به دفتر پايش -

 يک هفته به دفتر پايش ارسال نمايند.
 

دفتر پايش موظف است پس از بررسی، طی مددت يدک هفتده نتدايج     :  بررسي و ارسال نتايج به معاونت محيط زيست انساني -

 پايش های انجام شده را به معاونت محيط زيست انسانی و يا دفاتر تخصصی ارسال نمايد.
 

ی معتمد موظفند فايل گزارش کامل پايش ساالنه خود را به همدراه نتدايج مربوطده بده     ها آزمايشگاه : اعالم نتايج ساليانه پايش -

 نمايند. اداره کل استان محل استقرار آزمايشگاه معتمد و دفتر پايش ارسال
 

 بايد راسا نسبت به ارسال نتايج به اداره کل اقدام نمايد. واحد : اعالم نتايج به ادارات كالز طرف واحد -
 

ادارات کل گزارشات پدايش را دريافدت، کنتدرل و جهدت انجدام اقددامات قدانونی          : انجام اقدامات قانوني مورد نظر سازمان-

 دراختيار مراجع ذيربط قرار می دهند.
 

های مطالعداتی و تحقيقداتی و غيدره     های اثرات زيست محيطی، طرح ، ارزيابیISOدر طرح های پايشی غيرخوداظهاری نظير   -

هدا در قالدب    موظف به ارائه نتايج ايدن قبيدل پدايش    ها آزمايشگاهی معتمد الزامی بوده و ها آزمايشگاهرعايت الزامات فنی توسط 

 ن رعايت الزامات اداری ضروری نمی باشد.ماهه می باشند. ليك گزارش عملكرد سه
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 روز الزامی می باشد. 20اعالم برنامه زمانی پايش در اين موارد بدون رعايت فاصله زمانی حداقل  :4تبصره 

بايسدت کليده    های مورد درخواست از طرف کليه مراجع قضايی از شمول بند فوق خارج مدی باشدد و مدی    انجام پايش : 1تبصره 

 اظهاری در پايش در اين موارد نيز رعايت گردد.ضوابط طرح خود

تشخيص خوداظهاری و يا غيرخوداظهاری بودن پايش مرتبط با منابع بالقوه آالينده و يا منابع زيسدتی در سداير مدوارد     : 9تبصره 

 که از طريق آزمايشگاه معتمد انجام می پذيرد، برعهده و تشخيص کميته آزمايشگاه معتمد می باشد.
 

 چارچوب ضوابط خوداظهاري واحدها درپايش آلودگي -5-4

به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محيط زيست کليه واحدهای بزری قانون برنامه پنجم توسعه  231بر اساس ماده 

حيطدی  گيری آلودگی و تخريب زيسدت م  برداری و اندازه نسبت به نمونه توليدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زيربنايی موظفند

 . به سازمان ارائه نمايند اقدام و نتايج را خود اظهاریضوابط خود در چارچوب 

: انتخاب واحدهای بالقوه آالينده مشمول طرح خوداظهاری در پايش آلودگی بنا به صالحديد ادارات کل محيط زيسدت   نكته

 ها يا دفتر پايش فراگير محيط زيست می باشد. استان

که مشمول طرح خوداظهاری می باشند بايد در اجرای اين طرح همكاری های الزم را معمول داشته و در اين راستا واحدهايی 

 موارد ذيل را رعايت نمايند:

ی معتمدد درخواسدت نمايندد تدا نسدبت بده پدايش        هدا  آزمايشدگاه به منظور انجام خوداظهاری در پايش از يكدی از   -

 ها اقدام نمايد.  های آن خروجی

 .شخيص ساير مصاديق خوداظهاری با پيشنهاد اداره کل يا دفتر در صالحيت کميته تخلفات می باشددر مواقع خاص ت -

هدای   ها حسدب تشدخيص آزمايشدگاه    ها و خروجی واحدها موظف به انجام همكاری جهت نمونه برداری و پايش کليه بخش -

 معتمد و ادارات کل می باشند. 

های صورت گرفته را کافی ندانست، می بايسدت بدا ارائده     ام پايش، نمونه برداریدر صورتيكه آزمايشگاه معتمد در حين انج -

داليل توجيهی و منطقی و با هماهنگی اداره کل استان، نسبت به افزايش تعدداد نمونده بدرداری صدورت گرفتده اقددام نمايدد و        

 واحدهای مشمول موظف به انجام همكاری می باشند. 

هايی که نمونه برداری به سختی انجام مدی شدود را فدراهم نمايندد از جملده       ی بويژه از مكانتسهيالت الزم جهت نمونه بردار -

 ها و... نمونه برداری از دودکش

 واحدهای مشمول موظف به همكاری الزم می باشند. با توجه به لزوم پايش  به صورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی، -

ماهه می باشند. ايدن زمدان    های خود در فواصل زمانی سه انجام پايش خروجیواحدهای مشمول طرح خوداظهاری موظف به  -

 می باشد.يا افزايش حسب تشخيص اداره کل قابل کاهش 
 

 پارامترهاي مشمول خوداظهاري در پايش آلودگي -7-4

ومی و شداخص  بر اساس تقسيم بندی صورت گرفته در ضوابط و معيارهای استقرار صنايع و مراکدز خددماتی، پارامترهدای عمد    

می باشد. ادارات کل موظفند با توجه به جداول فدوق و نظدرات کارشناسدی     1-21برای منابع مختلف به شرح شيوه نامه شماره 

استان نسبت به تعيين نوع پارامترهای مشمول خوداظهاری واحدها اقدام و مراتب را جهدت اجدرا بده واحددها ابدالی نمايندد. در       

 حدها موظف به پايش پارامترهای مندرج در جداول ياد شده می باشند.صورت عدم انجام اين امر وا
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 پايش لحظه اي و پيوسته واحدهاي مشمول نصب و راه اندازي سيستم هاي -6-4

ای  اندازی سامانه)سيستم( پايش لحظده  واحدهايی که قابليت و ضرورت نصب و راهقانون برنامه پنجم توسعه  231بر اساس ماده 

های مدذکور اقددام نمايندد. متخلفدين      اندازی سامانه)سيستم(  دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهو مداوم را 

مداه يكبدار بده     ايدد هدر سده   ب گزارش پيشرفت کار را واحدد هدا  شوند. ( قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا می90مشمول ماده)

 يند.ادارات کل استان ها و دفتر پايش ارسال نما

: واحد های مشمول مطابق جدول مندرج در شيوه نامه نصب و راه اندازی سيستم های پايش لحظده ای مندابع مشدخص    بند الف

 شده اند که بر حسب مورد و بنا به پيشنهاد ادارات کل و دفتر پايش و با تصويب کميته آزمايشگاه معتمد قابل تعديل می باشد.

ی معتمد برای واحدهايی که اقددام بده نصدب سدامانه پدايش لحظده ای       ها آزمايشگاهسط : خوداظهاری پايش آلودگی توبند ب

  همچون گذشته الزامی می باشد.نموده اند، 
 

 دستورالعمل هاي فني و استانداردها جهت اندازه گيري آالينده هاي محيط زيست  -0-4

فهرسدتی از   های زيست محيطی، اندازه گيری آاليندههای فنی و استانداردها جهت  ها، دستورالعمل بمنظور يكسان سازی روش

هدای پيشدنهادی،    هدای فيزيكوشديميايی، بيولدوژی و بيوتكنولدوژی، هدوا و صددا بده همدراه تجهيدزات، روش          پارامترهای بخدش 

 باشد. نامه مربوطه می شيوه که به شرح جدول دستورالعمل فنی و شماره استاندارد تهيه گرديده
 

 ها و واحدهاي مشمول ارزيابي زيست محيطي پايش آلودگي در مورد طرحخوداظهاري در  -9-4

کليه واحدهای بزری توليدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زيربنايی مشمول ارزيابی زيست محيطدی موظفندد درکليده مراحدل     

نسدبت بده ارائده نتدايج     ی معتمد و ياسامانه پايش لحظه ای ها آزمايشگاهانجام طرح در چارچوب ضوابط خوداظهاری، از طريق 

 پايش آلودگی اقدام نمايند.
 

 دستورالعمل خوداظهاري در تخريب محيط -44-4
های معدنی، خاك برداری، خاك ريدزی،   های توليدی، خدماتی و زيربنايی طبيعت شامل فعاليت ميزان تخريب ناشی از فعاليت

سی های الزم بايد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسدط  دپوی نخاله، تغيير مسير رودخانه، قطع درخت و مشابه آن ها و برر

 های الزم تدوين و تصويب گردد. مبادی ذيربط تعيين و ضوابط و دستورالعمل
 

 موارد تفويض اختيار به ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها  -44-4

اجرايی و در جهت اهدداف سدازمان بده    های دولتی و  های دولت مبنی بر تمرکززدايی در دستگاه در راستای سياست

ی معتمدد بده   هدا  آزمايشدگاه ها موارد ذيدل در زمينده    گری منظور تقويت وظايف حاکميتی و نظارتی و کاهش تصدی

 ادارات کل تفويض می گردد:  

آزمدون   انجام امور مربوط به مراحل صدور، ارتقاء و تمديد گواهينامه شامل اطالع رسدانی، بررسدی مقددماتی، مميدزی و     -الف

، هوا و صددا )باسدتثنای مدواردی کده شدرايط الزم بدرای       يكو شيميايی، بيولوژیای در مواردی از پارامترهای فيز )تست( مقايسه

 ی معتمد.ها آزمايشگاهسنجش آن پارامتر مهيا نيست( جهت طرح در کميته 

شيوه نامه  8ماده  6ی معتمد مرتبط با بندهای ا الی ها آزمايشگاهاقدام در خصوص ميزان تنبيهات مترتب بر تخلفات  -ب

 .شيوه نامه مذکور به دفتر پايش 8ماده  8و  7انضباطی و ارائه پيشنهاد ميزان تنبيهات در خصوص بندهای 
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 به دفتر پايش. ی معتمد ها آزمايشگاهارائه پيشنهاد در خصوص ميزان تشويقات و تخفيفات  -پ

 .ی معتمد مطابق با شيوه نامه مربوطهها آزمايشگاهکليه امور مربوط به رويه کنترل مشارکت در  -ت

 .ی معتمد براساس شيوه نامه مصوبها آزمايشگاهمشارکت در تعيين پايه  -ث

 ا به دفتر پايش. ی معتمد برتر و معرفی آنهها آزمايشگاهارزيابی مقدماتی جهت تعيين  -ج

ی معتمدد در قالدب عضدويت در کدارگروه و کميتده      هدا  آزمايشدگاه امور مرتبط بدا   مشارکت در تصميم گيری در خصوص-چ

 .ی معتمدها آزمايشگاه

 

  



17 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم :

 

 

 

 

 ي معتمدها آزمايشگاهنامه هاي  شيوه
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 9-4-44نامه:  شماره شيوه 

 ي معتمدها آزمايشگاهكميته شيوه نامه داخلي عنوان :  

 

 هدف تشكيل كميته

گيری از نكته نظرات افراد صاحب نظر در انجام امور تخصصی  انديشی و بهره ی معتمد همها آزمايشگاههدف از تشكيل کميته 

ها و راهكارهای دقيق و صحيح جهت نيل به اهداف مورد  از جمله امور مهم در تصميم سازی، تصميم گيری و اتخاذ سياست

همراه نمايندگان و مديران دفاتر ه صوصی و عوامل اجرايی )ادارات کل( بباشد. با اين هدف جلب مشارکت بخش خ نظر می

تخصصی سازمان در دستور کار  قرار گرفت و ساختارهای الزم و وظايف محوله برای آن منظور گرديد که به شرح ذيل 

 توضيح داده می شود. 
 

 : ساختار كميته: 4ماده 

 اسی جهت بررسی و تدوين کارشناسی موضوعات  می باشد.کميته دارای گروه کاری بنام کارگروه کارشن-2-2

  ی معتمد با مدير کل دفتر پايش و دبيری آن با معاونت دفتر می باشد.ها آزمايشگاهرياست کارگروه کارشناسی -1-2

 اعضای کارگروه کارشناسی :

 های تخصصی دفتر پايش  مسئولين بخش -

 انسانینمايندگان دفاتر حوزه معاونت محيط زيست  -

 آذربايجان شرقی، مازندران، خوزستان، اصفهان، نمايندگان ادارات کل حفاظت محيط زيست مناطق ده گانه کشور)تهران، -

 ها بنا به تشخيص رياست کارگروه. ، و يا حسب مورد ساير استانکرمان و هرمزگان( فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی،

 .نماينده دفتر امور حقوقی سازمان -

صدا، فيزيكو شيميايی،  های تخصصی هوا و نفر متخصص در گروه 9ی معتمد )ها آزمايشگاهيندگان انجمن صنفی نما -

 .(بيولوژی

های دريايی و تنوع زيستی و ذخاير ژنتيكی بر حسب مورد و بنا به تشخيص رياست  نمايندگان دفاتر بررسی آلودگی -

 کارگروه کارشناسی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت HSEنماينده دفتر  -

 نيرو و ... حسب مورد بدون حق رای دعوت خواهد شد. از نمايندگان وزارتخانه هايی نظير نفت، تبصره :

 رياست کميته با معاونت محيط زيست انسانی می باشد. -9-2

 دبيرخانه کميته در دفتر پايش می باشد. -4-2

 ی باشد.دبيری کميته بعهده مديرکل دفتر پايش م -2 -5

 کميته را اداره خواهد کرد. دبير کميته بعنوان نائب رئيس، در غياب رياست کميته، :تبصره

 اعضای کميته شامل: -2 -6

 معاونت محيط زيست انسانی )رئيس کميته( -

 مدير کل دفتر پايش )دبير و نائب رئيس کميته( -
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بررسی آلودگی  اثرات زيست محيطی، بررسی آلودگی هوا،مديران کل دفاتر حوزه معاونت محيط زيست انسانی ) ارزيابی  -

 آب و خاك(

 ذيربط بر حسب تشخيص رياست کميتههای  مديران کل حفاظت محيط زيست استان -

 ی معتمدها آزمايشگاهرئيس هيئت مديره انجمن صنفی  -

 برحسب مورد بنا به صالحديد دبير کميتههای دريايی و تنوع زيستی و ذخاير ژنتيكی  مديران کل دفاتر ستادی بررسی آلودگی -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت HSEمدير کل دفتر  -

 اعضا تشكيل و تصميمات آن با اکثريت آرا رسميت خواهد يافت. 9/1کميته با حضور  :4تبصره

مصوب گرديد که پس از وصول درخواست از طريق  23/5/2930در کميته آزمايشگاه معتمد تاريخ  :1تبصره 

ادارات کل بررسی کارشناسی انجام و نتيجه به دفتر پايش ارسال گردد. در دفتر پايش پس از بررسی کارشناسی 

ی معتمد متشكل از مدير کل دفتر پايش فراگير بعنوان ها آزمايشگاههای تخصصی موضوع در کارگروه  در بخش

گانه تخصصی دفتر پايش  های نه لين بخشرئيس کارگروه، معاون دفتر پايش فراگير بعنوان دبير کارگروه ، مسئو

نده استان بر حسب مورد )در مواقعی که بين نكته نظرات يفراگير، نماينده انجمن صنفی آزمايشگاه معتمد و نما

کارشناسی استان و بخش تخصصی اختالف نظر باشد از نماينده استان با حق رای دعوت بعمل می آيد.( بعنوان 

 .تصميمات الزم مالك عمل قرار گرفته و اعالم گردد اعضاء کارگروه جمع بندی و
 

 : زمان برگزاري جلسات : 1ماده 

 ی معتمد ماهيانه برگزار می گردد.ها آزمايشگاهجلسات کميته و کارگروه کارشناسی 

 برحسب مورد و نوع موضوع و تعداد پرونده های مطروحه تعداد و زمان جلسات قابل تغيير خواهد بود.: 4تبصره

 ها برگزار می گردد. جلسات در سازمان و حسب مورد در مراکز ساير استان :1تبصره
 

 : شرح وظايف كميته 9ماده 

 ساير ها و تمديد و ارتقاء گواهينامه ها ونيز صدور، آئين نامه ها، مقررات، دستورالعمل بررسی و تصويب کليه موارد نظير ضوابط،

 و همينطور طرح خوداظهاری در پايش آلودگی از وظايف کميته می باشد.ی معتمد ها آزمايشگاهموضوعات مرتبط با 

نيز از طريق اين کميته و  ی معتمد(ها آزمايشگاهساير موضوعات مرتبط با پايش آلودگی در سطح کشور )غير از امور  :4تبصره

 تدوين و تصويب خواهد شد. کارگروه بررسی،

توانند امورات مرتبط با طرح خوداظهاری در پايش آلودگی و ساير  ا میه مديران کل حفاظت محيط زيست استان :1تبصره 

ی معتمد را در قالب کميته استانی و يا بنحو مقتضی بررسی و نتايج را جهت تصميم گيری و ها آزمايشگاهموضوعات مرتبط با 

 تصويب نهايی به دفتر پايش فراگير ارسال نمايند.
 

 وعات:  فرايند بررسي و تصويب موض 1ماده 

ی معتمد از سوی متقاضی به اداره کل ارائه و پس ها آزمايشگاهتمديد و ارتقاء گواهينامه  درخواست صدور، -2-4

از بررسی کارشناسی در استان )در قالب فرم های ارائه شده( نتايج به دفتر پايش ارسال و پس از بررسی توسط 
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کارشناس اقدام کننده به کارگروه کارشناسی ارجاع و پس از تاييد در کارگروه، جهت تصويب به کميته 

 ی معتمد ارجاع خواهد گرديد.ها آزمايشگاه

بررسی و پس  معتمد موضوع در دفتر پايش  یها آزمايشگاههای مرتبط با  ها و رويه در ارتباط با آئين نامه و دستورالعمل -1-4

ی معتمد ها آزمايشگاهنويس اوليه جهت جمع بندی به کارگروه کارشناسی ارجاع و نهايتا برای تصويب به کميته  از تهيه پيش

 ارسال خواهد شد.

 های تهيه شده تنظيم می گردد. ی معتمد در قالب فرمها آزمايشگاهصورتجلسات کميته و کارگروه کارشناسی  :4تبصره

ط زيست انسانی و دفتر رئيس و دبير کميته رسيده و ممهور به مهر معاونت محي دو نسخه از صورتجلسات به امضاء :1تبصره

 عنوان اسناد رسمی نگهداری خواهد شد.ه بيگر در بايگانی دفتر پايش شده و يک نسخه در معاونت و نسخه د پايش
 

 : تاييد گواهينامه آزمايشگاه معتمد 5ماده 

پارامترهای تاييد شده مندرج در صورتجلسه تنظيمی که به امضاء رئيس و دبير کميته ی معتمد بر اساس ها آزمايشگاهگواهينامه 

 گردد. رسيده و ممهور به مهر معاونت محيط زيست انسانی و دفتر پايش فراگير خواهد شد، صادر می
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 9-1-44شيوه نامه:  شماره 

 گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان عنوان :  شرايط عمومي صدور، تمديد و ارتقاء
 

 ماده تهيه گرديده است.  20اين شيوه نامه، در خصوص روند اجرايی صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه در 

 تاريخچه -4ماده 

های معتمد  در راستای اجرای مصوبه شورايعالی اداری مبنی بر واگذاری امور غير حاکميتی دولت، دستورالعمل آزمايشگاه

قانون برنامه پنجم توسعه، بازنگری و به تصويب کميته ملی  231شورای معاونين سازمان باستناد ماده  28/8/2973مصوب مورخ 

 آزمايشگاه معتمد رسيده است. 
 

 شرايط احراز گواهينامه  -1ماده 

 ايد دارای شرايط عمومی و فنی به شرح ذيل باشد:های دولتی و غير دولتی جهت دريافت گواهينامه ب متقاضی آزمايشگاه معتمد در بخش

 فضاي آزمايشگاهي  -4-1

باشد که  بطور متوسط( میمترمربع ) 75های مختلف آزمايشگاهی و اداری متعارف  بخشمساحت الزم مجموعا برای  -2-2-1

های  پارامترهای قابل سنجش و بخش اين ميزان پس از بازديد کارشناسی اداره کل و يا دفتر پايش با توجه به نوع فعاليت، تعداد

مربع قابل تغيير می باشد. به استثناء موارد خاص که از طريق کميته آزمايشگاه معتمد مورد بررسی  متر 40مورد تقاضا تا حداقل

 و تصميم گيری قرار خواهد گرفت.

آزمايشگاه با توجه به نوع فعاليت  فضای آزمايشگاهی بايد دارای استانداردهای مورد تاييد سازمان در خصوص شرايط -1-2-1

 باشد از جمله شرايط خاص محيطی، سكوبندی، هود و سيستم تهويه، اتصاالت، شرايط مناسب کف و ديوار، ميز کار و غيره.
 

 نيروي متخصص  -1-1

هر متقاضی آزمايشگاه معتمد ملزم به معرفی افراد متخصص به عنوان مدير و يا مديران فنی، افراد فنی الزامی و ساير  -2-1-1

 ی معتمد می باشد .ها آزمايشگاهافراد، مطابق با شيوه نامه تعيين پايه 

يا برگزاری دوره های آموزشی  ی معتمد وها آزمايشگاه:گواهينامه دوره های آموزشی اخذ شده از سوی کارشناسان  4تبصره 

 ی معتمد و يا انجمن صنفی بايد با تاييد و امضای دفتر پايش باشد.ها آزمايشگاهاز سوی 

 : مدير فنی آزمايشگاه بايد ملزم به حضور تمام وقت در آزمايشگاه باشد .1تبصره 

ر صادر شده توسط آزمايشگاه معتمد باشند : کارشناسان آزمايشگاه معتمد بايد دارای کارت شناسايی عكس دار معتب 9تبصره 

 تا در حين کنترل و نظارت توسط دفتر پايش، اداره کل و يا واحد متقاضی احراز هويت آنان امكان پذير باشد. 

 ارائه سوابق بيمه ای و قراردادهای پرسنل به ادارات کل الزاميست. : 1تبصره 
 

 مديريت  -9-1

نامه  ( به همراه معرفیدر دفاتر اسناد رسمی ارائه اساسنامه شرکت  و روزنامه رسمی ثبت شرکت )کپی برابر با اصل -2-9-1

 ی معتمد خصوصی الزامی می باشد. ها آزمايشگاهصاحبان امضاء مجاز، برای 
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 خصوصی ذکر گردد.ی معتمد ها آزمايشگاههای زيست محيطی در اساسنامه  موضوع پايش آالينده ترجيحاً -1-9-1

ها و  های اساسنامه، فرم ی معتمد خصوصی مديريت آزمايشگاه متقاضی موظف است کليه برگهها آزمايشگاهدر مورد  -9-9-1

 به مهر نمايد.  ممهورمدارك ارسالی را امضاء و 
 

 مدارك فني  -1-1

های الزم برای انجام هر آزمايش و کاتالوی  لزوم ارائه استانداردهای مورد نياز، دستورالعملدر صورت معرفی و  -2-4-1

 تجهيزات در صورت لزوم به زبان انگليسی ضروری می باشد. 

 های مورد استفاده حتما بايد بر اساس استانداردهای مصوب داخلی يا بين المللی تهيه و تدوين گردد.  دستورالعمل -1-4-1

، آزمون، تجهيزات آزمايشگاهی، پرسنل و موارد مشابه که قبال های نمونه برداری هر گونه تغيير و اصالح در روش -9-4-1

 مورد تاييد سازمان قرار گرفته است بايد به اطالع اداره کل و دفتر پايش برسد.
 

 تجهيزات مورد نياز -5-1

 نياز آن بايد معرفی گردد. ها و مواد مورد بسته به نوع پارامتر قابل سنجش و روش مورد تاييد  برای هر آزمايش، تجهيزات، دستگاه -2-5-1

کاليبره شده و گواهی  برخی از تجهيزات مورد استفاده با توجه به نظر دفتر پايش بايد طی فاصله زمانی مشخص -1-5-1

 کاليبراسيون مربوطه جهت صدور و يا تمديد گواهينامه آزمايشگاه معتمد ارسال گردد.

ر خريد همراه با ذکر مدل و شماره سريال دستگاه ها بايد ارسال ی معتمد خصوصی، فاکتوها آزمايشگاهدر مورد  -9-5-1

 گردد. در صورت درخواست اداره کل يا دفتر پايش بايد کاتالوی و دستورالعمل کار با دستگاه نيز ارسال گردد.
 

 دقت و صحت آزمايشات -7-1

آزمايشگاهی با نظارت کارشناسان ادارات کل ها، مقايسه بين  الزم است به منظور بررسی روند آزمايشات و نتايج آن -2-6-1

 ها و يا کارشناسان دفتر پايش صورت پذيرد. استان

ها به انضمام مدارك مربوطه بايد  مراحل سنجش و نحوه انجام آزمايشات، صحت، دقت نتايج و کاليبره بودن دستگاه -1-6-1

 به تاييد دفتر پايش برسد.
 

 نمونه برداري -6-1

ها و استانداردهای معرفی  ب، پساب، خاك و هوا جهت سنجش پارامترهای مختلف بايد طبق ضوابط، روشنمونه برداری از آ

 شده و مورد تاييد سازمان انجام پذيرد.

 ارائه کليه مدارك مورد نظر بايد به زبان فارسی و مستند باشد . - 0-1

اشد بر حسب مورد ارائه تاييد کپی برابر با اصل ها مقدور نمی ب در خصوص مدارك و اسنادی که امكان تسليم اصل آن -9-1

 که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گرديده باشد ضروری است . 
 

 اعتبار نتايج -9ماده 

 4هر فصل يكبار با دوره حداکثر  بين دو پايش متوالی خوداظهاری )ها برای مدت حداکثر فاصله زمانی  نتايج اندازه گيری

 دارای اعتبار می باشد. خوداظهاری در پايش تعيين می گرددماهه ( که بر اساس ضوابط 
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تمامی نتايج آزمايشات به همراه کليه اطالعات مربوطه با امضاء تمامی افراد دخيل در آزمايشگاه و مديريت آزمايشگاه  -2-9

 رائه شود.و درخواست کننده ا ، دفتر پايشبايستی با رعايت اصول امانتداری محفوظ مانده و فقط به اداره کل

در صورت ارائه  در صورت انقضاء تاريخ اعتبار گواهينامه آزمايشگاه معتمد، نتايج آزمايشات انجام شده پس از آن -1-9

 فاقد هرگونه اعتباری خواهد بود.روز مورد پذيرش می باشد و پس از آن  25درخواست تمديد در محلت مقرر تا 

باشد، ولی  معتمد در صورت رعايت کليه اصول اعالم شده، مورد تائيد سازمان میهای آزمايشگاه  نتايج اندازه گيری -9-9

 آزمايشگاه معتمد مجاز به اعالم نظر در خصوص تطابق يا عدم تطابق نتايج با استانداردهای سازمان نخواهد بود  .
 

 جرائم و تشويقات   -1ماده 

نظارتی خواهد بود و در صورت مشاهده و احراز هر گونه تشخيص تخلفات آزمايشگاه معتمد، بر اساس شيوه نامه رويه 

 تخلف، مطابق شيوه نامه انضباطی تصميم گيری خواهد شد .

های معتمد و  براساس گزارشات ارائه شده، بازديدهای موردی، بررسی های صورت گرفته بر روی عملكرد ساالنه آزمايشگاه 

دفتر پايش و با صالحديد معاون محيط زيست انسانی، هرساله به بهترين ها، با پيشنهاد ادارات کل و تاييد  مديريت آن

 ها لوح تقدير و ... اهداء خواهد شد. آزمايشگاه

ی معتمد و يا ها آزمايشگاهی معتمد برتر کشور، بنا به ارائه پيشنهاد ها آزمايشگاههرساله بر اساس شيوه نامه مربوطه،  :4تبصره 

ها  و با تاييد کميته  مد )در صورت تاييد ادارات کل( و يا راسا توسط ادارات کل استانی معتها آزمايشگاهانجمن صنفی 

 آزمايشگاه معتمد سازمان انتخاب خواهند شد .  

سطح توسط شيوه نامه مربوطه در  9ی برگزيده در ها آزمايشگاهی معتمد برتر کشور، ها آزمايشگاههرساله از ميان  : 1تبصره 

 مد سازمان انتخاب و معرفی خواهند شد .کميته آزمايشگاه معت

ی برگزيده بنا به تشخيص و تصميم کميته آزمايشگاه معتمد حداقل به مدت يكسال تمديد و ها آزمايشگاهگواهينامه  : 9تبصره

 در صورت لزوم تشويقات ديگری نيز در نظر گرفته خواهد شد .
 

 انعقاد قرارداد خوداظهاري -5ماده 

اعم از فاکتورها و يا  های موضوع ضوابط خوداظهاری در پايش آلودگی ) در قراردادها و تفاهم نامه های معتمد آزمايشگاه

از جمله نوع پايش،  های مربوطه ) ( مكلف به رعايت ضوابط و الزامات خوداظهاری و شيوه نامه ساير اسناد مالی مربوطه

 ( می باشد. پارامترهای مورد پايش
 

 الزامات  -7ماده 

روز با اعمال آخرين اصالحات  25های معتمد توسط دفتر پايش بعد از تشكيل هر کميته حداکثر طی  ست آزمايشگاهلي -2-6

 در وب سايت سازمان قرار می گيرد. 

 سازمان مجاز به کاريابی برای آزمايشگاه معتمد نمی باشد.  -1-6

 محدوده فعاليت آزمايشگاه معتمد در سطح کل کشور می باشد. -9-6

روز به دفتر پايش و اداره کل  10های آزمايشگاه و موارد مشابه بايد حداکثر طی  هرگونه تغيير در آدرس، شماره تلفن، فعاليت -4-6

 .اعالم گردد تا در صورت لزوم نسبت به بررسی مجدد، بازديد، مميزی و به روز رسانی در سايت اقدام الزم صورت گيرد
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در بازديد مجدد از آزمايشگاه معتمد در صورتی که عدم شرايط احراز گواهينامه اثبات گردد،  6-4در خصوص مورد  -5-6

 مطابق شيوه نامه انضباطی عمل خواهد شد . 

های آزمايشگاه معتمد توسط سازمان ممهور به مهر و امضای معاونت محيط زيست انسانی و مدير کل  کليه گواهينامه -6-6

يش فراگير محيط زيست صادر، ارتقاء يا تمديد می گردد و در صورت عدم مشاهده هريک از موارد فوق، گواهينامه دفتر پا

 فاقد اعتبار و سازمان محق است در اين زمينه برخورد قانونی الزم را به عمل آورد. 

 اجرا می گردد.های آزمايشگاه معتمد مطابق با شيوه نامه تعيين شده توسط سازمان  تعيين تعرفه -7-6

گواهينامه و بعد از آن به عهده متقاضی آزمايشگاه معتمد  ، تمديد و ارتقاءهای احتمالی در طول مراحل صدور تمام هزينه -8-6

 می باشد و سازمان در اين خصوص تعهدی نخواهد داشت.

که هم آزمايشگاه معتمد و هم آزمايشگاه سازمان واحدی را همزمان پايش نمايند نتيجه گيری نهايی بر اساس  در صورتی -3-6

 نتايج آزمايشگاه سازمان خواهد بود .

ی وابسته به وزارت خانه های نفت، نيرو، علوم، صنعت معدن و تجارت، رفاه و تامين اجتماعی، کشور، بهداشت ها آزمايشگاه -20-6

می توانند نسبت به ارائه درخواست اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد اقدام و طبق ضوابط مندرج در آيين نامه خود  و غيره و درمان

 اظهاری در قالب طرح خود اظهاری عمل نمايند.

مجاز به پايش واحد های تابعه و يا تحت پوشش خود در قالب طرح اين متقاضيان در صورت دريافت گواهينامه معتمد  : 4تبصره

در جلسه  موضوعات ،در مواقع خاص بر حسب مورد گردد. قيد می نيز اين مورد در گواهينامه آنهاو  خود اظهاری نمی باشند 

 کارگروه آزمايشگاه های معتمد مورد بررسی قرار می گيرد و تصميمات متخذه الزم االجرا می باشد.

تواند  های متقاضيان موضوع اين بند، می ی معتمد جهت صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامهها آزمايشگاه: کميته  1تبصره 

 های مكانی و موضوعی ) نوع واحدهای تحت پايش ( را مشخص نمايد. محدوديت

 نمی توانند معتمد سازمان در انجام پايش های زيست محيطی شوند. و غير صنعتی دارای ماهيت آاليندگی واحدهای صنعتی -44-7

موضوعات در جلسه کارگروه آزمايشگاه معتمد بررسی و تصميمات متخذه الزم  ،در مواقع خاص بر حسب مورد تبصره :

 االجرا می باشد.

مرتبه، به ترتيب  9فقط  ی متقاضی معتمد، در کليه پارامترها، در سالها آزمايشگاهدر خصوص آزمون )تست(  -21-6

 ماه پس از عدم تاييد نتايج حق شرکت در آزمون را  دارند . 6ماه و سومين بار  4روز، دومين بار  60-45اولين بار 

 : مدت زمان کمتر يا تعداد دفعات بيشتر از موارد فوق، راسا توسط ادارات کل يا دفتر پايش اعمال می گردد. تبصره

ها بررسی و تاييد شده اند، دفتر پايش می تواند  ی متقاضی معتمدی که توسط اداره کل استانها آزمايشگاهدر خصوص  -29-6

 به صورت موردی و بر اساس نظر کارشناسی بخش مربوطه مجددا اقدام به انجام بازديد و آزمون )تست(  نمايد.

ی خصوصی ها آزمايشگاهشماره اموال و در خصوص تجهيزات  ی دولتی ذکر شماره سريال وها آزمايشگاهبرای تجهيزات  -24-6

 ذکر شماره سريال آنها الزامی می باشد.

ها را ندارد طبق شيوه نامه انضباطی  تواند در خصوص پايش پارامترهايی که مجوز اندازه گيری آن آزمايشگاه معتمد می -25-6

 ی معتمد برخوردار گردد. ها آزمايشگاهاز خدمات ساير 

ارائه نتايج آزمايشات در قالب تفاهم نامه دو آزمايشگاه معتمد کارفرما و همكار بايد روی سربری هر آزمايشگاه به  -26-6

 طور جداگانه و ممهور به مهر و امضای مدير شرکت مربوطه باشد.
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ی معتمد موظفند نتايج پايش خود را ها آزمايشگاهدر خصوص ارائه گزارش پايش صنايع در قالب طرح خود اظهاری،  -27-6

های ارائه شده توسط سازمان به اداره کل استان ارسال نمايند.  بعد از نمونه برداری در فرمکاری روز  10حداکثر ظرف مدت 

ه های ارائه شد ی معتمد  موظفند گزارش کامل پايش يكساله خود را به همراه نتايج مربوطه در قالب فرمها آزمايشگاههمچنين 

 توسط سازمان به اداره کل استان و فايل گزارش مربوطه را هم به همراه نتايج مربوطه به دفتر پايش ارسال نمايند.

 می باشد. ی معتمد دولتی و غير دولتی الزامیها آزمايشگاهرعايت کليه موارد ذکر شده در شيوه نامه انضباطی توسط کليه  -28-6

 ی معتمد اقدام می گردد. ها آزمايشگاهی معتمد مطابق با رويه کنترل بر ها آزمايشگاهدر خصوص کنترل و نظارت  -23-6
 

 گواهينامه، تمديد و ارتقاءمراحل صدور  -6ماده 

 اطالع رساني -6 -4

های  های گروهی، روزنامه دفتر پايش و ادارات کل در زمينه امورات مرتبط به شيوه های مختلف از جمله: درج آگهی در رسانه

، وب سايت، انتشار اطالعيه و مكاتبات الزم اطالع رسانی خواهند نمود. در اين راستا همكاری و تعامل با واحدهای محلی

 ها و موسسات آموزش عالی توصيه می شود. دولتی، دانشگاه
 

 بررسي مقدماتي -6 -1

جداول  مربوط به مدارك مورد نياز به های اوليه و  درخواست کتبی آزمايشگاه متقاضی توسط اداره کل بررسی شده  و فرم

 متقاضی اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد ارائه خواهد شد .

ها جهت بازديد بايد توسط  های تكميل شده همراه با مدرك ارائه شده توسط متقاضی و ارزيابی آن بررسی فرم -2-1-7

 دفتر پايش مورد بررسی قرار گيرد. ميتواند توسطنيز کارشناسان اداره کل انجام پذيرد و به صورت موردی 

شيوه نامه شرايط عمومی  1در صورت تائيد اداره کل، اصل درخواست منضم به رونوشت مدارك الزم مطابق با ماده  -1-1-7

های مميزی جهت انجام مراحل بعدی صدور  صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه معتمد همراه با نتايج آزمايش

ه دفتر پايش ارسال خواهد شد. ضمنا در صورت صالحديد، بازديد مجدد از آزمايشگاه متقاضی از سوی گواهينامه ب

 کارشناسان دفتر پايش صورت خواهد گرفت.
 

 مميزي -9-6

های بعمل آمده از سوی اداره کل و با نظارت دقيق، مقايسه بين آزمايشگاهی انجام و با  پس از هماهنگی 7-1-1با توجه به بند 

 هماهنگی دفتر پايش تاييد نهايی صورت می پذيرد.

انجام مقايسه بين آزمايشگاهی و بررسی دوره ای عملكرد توسط اداره کل و حسب مورد توسط دفتر پايش صورت  -2-9-7

 خواهد پذيرفت.

حداقل يک مورد  ها و موارد فنی ديگر، جهت کنترل و بررسی صحت و دقت روش و نتايج آزمون، کاليبره بودن دستگاه -1-9-7

 مقايسه بين آزمايشگاهی برای هر پارامتر درخواستی مندرج در شرح خدمات متقاضی، بسته به نوع فعاليت آن انجام خواهد شد.

اظهارنظر کارشناس واحد آزمايشگاه اداره کل و يا حسب مورد کارشناس دفتر پايش در زمينه تسلط کارشناس  -9-9-7

 ی مرتبط با سنجش، به همراه تاييد مدير کل استان و مدير کل دفتر پايش، ضروری است.ها آزمايشگاه معتمد در زمينه
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 صدور گواهينامه -1-6

پس از وصول درخواست مجوز اعطای آزمايشگاه معتمد توسط افراد حقيقی و حقوقی متقاضی، ادارات کل موظفند ظرف 

تكميل مجدد نواقص  مراتب را به متقاضی اعالم نمايند. مدت يک هفته نسبت به بررسی مدارك اقدام و در صورت نياز به 

نسبت به برطرف نمودن نواقص و تكميل مدارك و ارسال آن به ادارات کل اقدام يک هفته  مدت  متقاضی مكلف است ظرف

 نمايد. نمايد.  در غير اينصورت متقاضی می بايست مجدداً و پس از تكميل کليه مدارك نسبت به ارائه درخواست خود اقدام

پس از بررسی مدارك توسط ادارات کل و تكميل بودن آن، مراتب به دفتر پايش فراگير جهت بررسی نهايی و صدور مجوز 

 منعكس می گردد.

های  ، موضوع در کميته آزمايشگاه 7-9و  7-1صورت تاييد توسط کارگروه کارشناسی آزمايشگاه معتمد ، مطابق با موارد در 

 و در صورت تائيد نهايی نسبت به صدور گواهينامه آزمايشگاه معتمد اقدام خواهد گرديد.معتمد مطرح،  بررسی 

 ها در دفتر پايش تشكيل خواهد شد. جلسات کارگروه کارشناسی به صورت دوره ای و بسته به تعداد پرونده -2-4-7

 اعتبار قابل تغيير می باشد.سال خواهد بود که در صورت صالحديد کميته مدت   مدت اعتبار گواهينامه سه -1-4-7
 

 ارائه گزارش عملكرد -0ماده 

ی معتمد موظفند نتايج پايش خود را ها آزمايشگاهدر قالب طرح خود اظهاری،  واحدهادر خصوص ارائه گزارش پايش 

های ارائه شده توسط سازمان به اداره کل استان ارسال  گيری در قالب فرم بعد از اندازهکاری روز  10حداکثر ظرف مدت 

های ارائه شده  را به همراه نتايج مربوطه در فرمی معتمد موظفند گزارش کامل پايش ساالنه خود ها آزمايشگاهنمايند. همچنين 

 مايند.توسط سازمان به اداره کل استان و فايل گزارش را هم به همراه نتايج مربوطه به دفتر پايش ارسال ن

  2-4بند موضوع  بايست يک نسخه از اصل صورتجلسه انجام عمليات خوداظهاری در پايش ) آزمايشگاه معتمد میتبصره : 

 نتصوير اي فراگير، پايش دفتر يا کل اداره نياز اعالم صورت در خوداظهاری نمايد و ضميمه گزارشضوابط خود اظهاری ( را  

 گردد. ارسال اداره کل يا دفتر پايش برای معتمد آزمايشگاه سوی از صورتجلسه

های معتمد توسط اداره کل و  در طول مدت اعتبار گواهينامه ضروری است بررسی های دوره ای از عملكرد آزمايشگاه - 2-8

 حسب مورد توسط دفتر پايش صورت پذيرد و نتايج جهت درج در پرونده به دفتر پايش منعكس گردد.

 ه توسط آزمايشگاه معتمد همكار جزء عملكرد همان آزمايشگاه محسوب می گردد.های انجام شد پايش - 1-8

رسيدگی به کليه تخلفات و يا شكايات واصله در زمينه عملكرد آزمايشگاه معتمد بر اساس شيوه نامه انضباطی  انجام  - 9-8

 خواهد پذيرفت و آزمايشگاه ملزم به تبعيت از مفاد اين شيوه نامه می باشد. 
 

 تمديد گواهينامه  -9ماده 

و تائيديه اداره  1های معتمد در سطح هر استان، مطابق ماده  قبل از اتمام مهلت اعتبار گواهينامه با بررسی عملكرد آزمايشگاه

 کل، تمديد گواهينامه آزمايشگاه معتمد از طريق سازمان صورت می پذيرد.

ل از پايان اعتبار گواهينامه، در خواست کتبی خود را به اداره کل اعالم جهت تمديد گواهينامه، متقاضی بايد حداقل سه ماه قب

نمايد و اداره کل استان بايد بعد از بررسی های الزم چهل و پنج روز قبل از پايان اعتبار گواهينامه، مدارك را به دفتر پايش 
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تاييد و يا عدم تاييد تمديد گواهينامه به ارسال و دفتر پايش حداکثر  يک ماه پس از دريافت مدارك نظر خود را در خصوص 

 های متقاضی اعالم نمايد. در صورت عدم در خواست آزمايشگاه متقاضی جهت تمديد، نام آزمايشگاه معتمد از فهرست آزمايشگاه

 معتمد سازمان حذف  می گردد.
 

 : ارتقاء گواهينامه  44ماده 

م برای افزايش تعداد فاکتورهای قيد شده در گواهينامه، مشابه مراحل آزمايشگاه معتمد می تواند در صورت احراز شرايط الز

 صدور، در خواست و مدارك الزم را به اداره کل ارسال تا در خصوص ارتقاء گواهينامه اقدام گردد.

رد. ضمنا ماهه صورت پذي 9افزايش پارامترهای مورد تقاضا در هر نوبت در خواست، بايستی با رعايت فواصل زمانی  : 4تبصره 

 بر حسب مورد بنا به صالحديد دفتر پايش اين مدت قابل تغيير می باشد.

: در صورت ارتقاء، اصل گواهينامه قبلی از متقاضی اخذ و گواهينامه جديد مشتمل بر پارامترهای اوليه و ارتقاء يافته با  1تبصره 

 سقف اعتبار گواهينامه قبلی صادر خواهد شد .
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 9-9-44شماره شيوه نامه:  

 ي معتمدها آزمايشگاهعنوان :  تعيين پايه 

 

تعيين نامه  شيوه »ی معتمد ها آزمايشگاه کميتهمعتمد،  یها آزمايشگاههای خوداظهاری به  به منظور ساماندهی نحوه ارجاع پايش مقدمه:

 .نمايد میرا به شرح زير تصويب « ی معتمد ها آزمايشگاه پايه
 

محيطی   زيست های رود که برای انجام پايش ی معتمدی به کار میها آزمايشگاه پايهتعيين نامه برای  مقررات اين شيوه : 4ماده 

تعاريف و اصطالحات اين متن مطابق با مجموعه  .کنند خوداظهاری در پايش، از سازمان گواهينامه دريافت می ضوابط مطابق با

 باشد. ضوابط خوداظهاری در پايش آلودگی می

 گيرد. صورت می ی معتمدها آزمايشگاهکميته ی معتمد از سوی ها آزمايشگاه تعيين پايه : 1ماده 

، و گروه هوا و صدا است ه فيزيكوشيميايی، گروه بيولوژیشامل گرو نامه  شيوههای تخصصی مورد نظر در اين  گروه: 9ماده 

« يک»و « دو»، «سه»، «چهار» های نامه، در پايه در قالب ضوابط اين شيوهی معتمد را ها آزمايشگاه ی معتمد،ها آزمايشگاهو کميته 

 نمايد. تعيين صالحيت می یتخصصگروه در هر 

 گردد.  هر آزمايشگاهی که موفق به اخذ گواهينامه گردد، در صورت عدم احراز پايه سه، به عنوان پايه چهار تلقی می : 1ماده 

 اند، مشمول تعيين پايه نخواهند بود. ابطال قرار گرفتهی که مورد ها آزمايشگاه : 5ماده 

و با همكاری به وسيله دفتر پايش  ،های تخصصی معتمد در هر يک از گروه یها آزمايشگاهپايه هر يک از فهرست  : 7ماده 

 .دشو منتشر میاز طريق سايت سازمان تهيه و ادارات کل 

. آزمايشگاه معتمد بايد در تمامی عوامل مؤثر، حداقل شرايط الزم باشد می 2 جدولبه شرح  تعيين پايهعوامل موثر بر  : 6ماده 

جدول احراز نموده باشد. به عبارت ديگر، پايه نهايی قابل کسب، معادل  اينمطابق   را برای بدست آوردن پايه مورد نظر،

 شود. /ف پيشنهاد می9-02/8فرم شماره  ترين پايه در اين چهار عامل مؤثر خواهد بود. بدين منظور استفاده و تكميل پايين
 

 ي معتمد سازمان ها آزمايشگاه: نحوه تعيين پايه  4جدول 

 

 4پايه  1پايه  9پايه  عوامل مؤثر رديف

 سه يک صفر حداقل سابقه به عنوان آزمايشگاه معتمد )سال(  2

 8ماده  8ماده  8ماده  نيروهاي تخصصي 1

 3ماده  3ماده  3ماده  گيري اندازهتعداد پارامترهاي قابل  9

 20ماده  20ماده  20ماده  فضاي آزمايشگاه 4
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های تخصصی، بر اساس جدول  وضعيت سابقه و تعداد نيروی انسانی متخصص جهت تعيين پايه در هر يک از گروه : 0ماده 

 گردد. تعيين می 1

به تفكيک مدير فنی، افراد فنی الزامی و ساير افراد، در آزمايشگاه معتمد بايد سمت و مشخصات پرسنل خود را :  تبصره يك

 آورده شده است. 9های مورد تائيد و ضرائب اولويت در جدول شماره  های تخصصی معرفی نمايد. تخصص هريک از گروه

 معتمدی ها آزمايشگاهفنی و افراد  فنی برای هريک از مدير 1 دارا بودن تحصيالت تخصصی طبق جدول شماره : تبصره دو

 تواند از افراد دارای مدرك کاردانی به عنوان تكنيسين استفاده نمايد. آزمايشگاه معتمد می الزامی است.

ها را نيز  تواند سمت مدير فنی در ساير گروه های تخصصی، می ، مدير فنی هر يک از گروه9و  1در خصوص پايه  : تبصره سه

 ها الزامی است. ز شرايط ضريب اولويت برای مدير فنی در هر يک از گروه، احرا2بطور همزمان داشته باشد. ولی در پايه 

، چنانچه مدير فنی آزمايشگاه، دارای مدرك دکتری و يا با حداقل سه برابر سابقه کار 9و  1در خصوص پايه  : تبصره چهار

 نيز قابل پذيرش است. 1باشد، ضريب اولويت  1مفيد مندرج در جدول 

تواند در  سمت افراد فنی الزامی و ساير افراد، در صورت احراز شرايط و امتيازات الزم، يک نفر می در خصوص : تبصره پنج

 قرار گيرد.تخصصی فيزيكوشيميايی و بيولوژی هر دو گروه 

های آزمايشگاهی مرتبط با  ی سازمان، بخشها آزمايشگاهی معتمد، ها آزمايشگاهصرفاً سوابق کار معتبر ) از  : تبصره شش

 باشد. تحقيقاتی ( مورد قبول می  –ط زيست کليه ارگان ها، يا مراکز علمی محي

آزمايشگاه معتمد موظف است در صورت خروج هر يک از پرسنل تخصصی، ضمن اطالع مورد به اداره کل و  : تبصره هفت

 دفتر پايش حداکثر ظرف دو ماه نسبت به جايگزينی پرسنل مشابه اقدام و موارد را اعالم نمايد.
 

 : حداقل شرائط نيروهاي تخصصي آزمايشگاه معتمد براي تعيين پايه در هر يك از گروههاي تخصصي 1جدول 

 ساير افراد افراد فني الزامي مديرفني پايه گروه تخصصي

 9 فيزيكوشيميايي

سال سابقه  1نفر کارشناس با  يك

در گروه تخصصی مورد  کار مفيد

 4*تقاضا با ضريب اولويت

سال  4نفر کارشناس يا کاردان با  يك

در گروه تخصصی مورد  سابقه کار مفيد

 1تقاضا با ضريب اولويت 

 نيازی ندارد

 1 بيولوژي

سال سابقه  9نفر کارشناس با  يك

کار مفيد در گروه تخصصی مورد 

 4تقاضا با ضريب اولويت 

سال سابقه کار  1نفر کارشناس با  يك

مفيد در گروه تخصصی مورد تقاضا با 

 1ضريب اولويت 

سال سابقه  4نفر کارشناس با  يك

کار مفيد در گروه تخصصی مورد 

 9تقاضا با ضريب اولويت 

 4 هوا و صدا

سال سابقه  1نفر کارشناس با  يك

کار مفيد در گروه تخصصی مورد 

 4تقاضا با ضريب اولويت 

سال سابقه کار  9نفر کارشناس با  دو

مفيد در گروه تخصصی مورد تقاضا با 

 1ضريب اولويت 

سال سابقه  1نفر کارشناس با  دو

کار مفيد در گروه تخصصی مورد 

 9تقاضا با ضريب اولويت 

 ارائه شده است. 9ضرائب اولويت در جدول شماره  *
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 : مدرك تحصيلي مورد تائيد براي نيروهاي تخصصي 9جدول 
 

 *تحصيليرشته  رديف
 **ضريب اولويت در گروه تخصصي 

 هوا و صدا بيولوژي فيزيكوشيميايي

 2 9 9 آلودگی هوا –مهندسی محيط زيست  4

 9 1 2 آب و فاضالب –مهندسی محيط زيست  1

 9 9 2 مواد زائد جامد –مهندسی محيط زيست  9

 2 1 1 محيط زيست –مهندسی منابع طبيعی  1

 1 1 1 علوم محيط زيست 5

 1 1 1 شامل عنوان محيط زيست )مرتبط با پايش( 7

 2 1 2 بهداشت محيط 6

 1 9 9 بهداشت حرفه ای 0

 1 9 2 ها( شيمی )کليه گرايش 9

 --- 2 9 ها( زيست شناسی )کليه گرايش 44

 --- 2 1 علوم دريايی )گرايش بيولوژی، اکولوژی، ...( 44

 9 9 2 علوم دريايی )گرايش شيمی و آلودگی( 41

 --- 2 1 علوم آزمايشگاهی 49

 --- 1 1 دامپزشكی –شيالت  41

 --- 1 1 کشاورزی )خاکشناسی،صنايع غذايی و...( 45

 --- --- 9 علوم خاك –عمران  -زمين شناسی  47

 9 --- --- صنايع -مكانيک  –هواشناسی  46

    *** های مرتبط ساير رشته 40

ی معتمد( ها آزمايشگاهتواند )بنا به تشخيص کميته  رشته تحصيلی ذکر شده در اين جدول عنوان دقيق مدرك تحصيلی نبوده و می *
 هايی که منطبق با اين عناوين کلی است، باشد. شامل رشته

ضريب اولويت دو قابل  های دو و سه و فرد با ، فرد با ضريب اولويت يک قابل جايگزينی در اوليت1بديهی است در جدول  **
 باشد. جايگزينی در اولويت سه می

 گيری خواهد شد. های مرتبط، بر حسب مورد از طريق کميته آزمايشگاه معتمد تصميم در خصوص ساير رشته ***
 
در گروه تخصصی فيزيكوشيميايی بر   ی معتمد،ها آزمايشگاهوضعيت پارامترهای قابل سنجش جهت تعيين پايه  : 9ماده 

است. نهايتاً  6و در گروه تخصصی هوا و صدا بر اساس جدول  5بر اساس جدول ، در گروه تخصصی بيولوژی 4جدول اساس 

های  برای تعيين پايه آزمايشگاه معتمد در هر يک از گروه حداقل شرايط الزم از نظر پارامترهای قابل سنجش، 7در جدول 

 صصی تعيين شده است.تخ

 کسب امتياز هر رديف صرفاً از پارامترهای همان رديف ميسر است. 4در جدول  : تبصره يك

 احراز پارامترهای اجباری در هر رديف برای لحاظ امتياز آن رديف الزامی است. 6و  5در جداول  : تبصره دو
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 9و  1، 2های  رديف از امتياز از هر يک 2گروه تخصصی فيزيكوشيميايی، احراز حداقل  2در پايه  7در جدول  : تبصره سه

 الزامی است. 4جدول 

 الزامی است. 6در جدول  8و  4، 2های  گروه تخصصی هوا و صدا، احراز امتيازات اجباری رديف 9در پايه  7در جدول  تبصره چهار:

 6در جدول  8و  6، 5، 4، 2های  گروه تخصصی هوا و صدا، احراز امتيازات اجباری رديف 1در پايه  7در جدول  : تبصره پنج

 الزامی است.

 ي معتمد در گروه تخصصي فيزيكوشيميايي ها آزمايشگاهگيري توسط  : پارامترهاي قابل اندازه 1جدول 

 سقف امتياز معيار امتياز پارامتر رديف

 ، دماکدورتشوری، ، EC, pH, TSS, SS, TDS, DO، COD, BOD5: عمومیپارامترهای  4
 هر چهار پارامتر 

 يک امتياز
1 

1 

، سختی کل،کلرايد، نيترات، نيتريت، آمونياك، : کلرآزاد، کلسيم، منيزيم پارامترهای فيزيكوشيميايی

سيانيد، سولفيد، سولفيت،  ، فنل، کل قليائيتچربی و روغن، دترجنت، فسفات، سولفات، سديم،پتاسيم، 

 فلورايد، فرمالدئيد، رنگ

، TNV، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، pH ،ECبخش خاك : درصد رطوبت، درصد اشباع، 

 آنيونها و کاتيونها در خاك  ،بافت خاك

 هر چهار پارامتر 

 يک امتياز
5 

9 
Ag, Alفلزات:  ,  As,  B,  Ba,  Be,  Cd,  Co,  Cr ,  Cu,  Fe,  Hg,  Li ,  Mn,  Mo, 

Ni ,  Pb,  Se,  V,  Zn 

 هر چهار فلز 

 يک امتياز
4 

1 

PAHs* شامل : 

Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, 

Pyrene, Chrysene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (a) Pyrene, Naphthalene 
 ، بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، زايلنTPH – (C17, C18, Pristane, Phytane)آليفاتيكها 

 هر پنج ترکيب 

 يک امتياز
9 

5 

PCBs* شامل : *و سموم 

PCB28, PCB52, PCB44, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180 
Endrin, Dieldrin, Heptachlor, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT, Aldrin, Lindane, 

HCB, Endosulfan 
Malathion, Profenofos, Ethion, Diazinon, Fenitrothion, Dichlorovous, Methyl Parathion 

 هر شش ترکيب 

 يک امتياز
9 

 27 جمع امتيازها 

ورد اين ترکيبات دارای استاندارد مصوب سازمان نيستند. ولی نظر به عضويت ايران در کنوانسيون استكهلم و تعهد مبنی بر حذف اين ترکيبات، م *
 گيرند. لحاظ قرار می

 
 ي معتمد در گروه تخصصي بيولوژيها آزمايشگاهگيري توسط  : پارامترهاي قابل اندازه 5جدول 

 پارامترهاي اجباري پارامتر رديف

4 
 ، کليفرم کل، کليفرم گوارشی

 جنس( 6ها ) ها، شمارش فيتوپالنكتون ، شمارش تخم انگل، شمارش کل باکتریaکلروفيل 

 کليفرم گوارشی

 کليفرم کل

 هر دو باسيلوس استئارو ترموفيلوس، باسيلوس سوبتليس 1
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 ** ي معتمد در گروه تخصصي هوا و صداها آزمايشگاهگيري توسط  : پارامترهاي قابل اندازه 7جدول 

 **سقف امتياز پارامترهاي اجباري پارامتر رديف بخش

ت
 ثاب

ابع
 من

جی
رو

 خ
ای

ه ه
ند

الي
آ

 

4 

 گازهای آالينده خروجی منابع ثابت شامل :
CO, NO, NO2, SO2, H2S, HC, HCl, NH3, F2, 

HF, CF2, CS2, HCN, NOx*, CO2*, O2* 

CO, NO, NO2, SO2 

 امتياز( 4) 

20 
)بجز پارامترهای 

 دار( ستاره

 هردو اکسين و فوران دی 1
 20 امتياز( 20)

9 

 71های منتشره از منابع آلوده کننده هوا مشتمل بر  هيدروکربن
محيطی   پارامتر مطابق کتاب ضوابط و استانداردهای زيست

 (9و  1و  2های  )گروه

 پارامتر 2حداقل 
 امتياز( 2)

20 

1 
 امتياز( 5الياف، تيرگی )هرکدام ذرات، 

 امتياز( 2فلزات )هر فلز 
 ذرات 

 امتياز( 5)
10 

ده
الين

آ
 

طی
حي

ی م
ها

 

5 
 گازهای آالينده شامل :

CO, O3, SO2 NO, NO2, NOx, NH3, H2S, HC, 
CO, NO2, SO2 

 امتياز( 5)
20 

7 
PM10, PM2.5 ،سرب، جيوه ، 

 امتياز( 9آزبست )
PM10, PM2.5 

 امتياز( 1)
5 

6 
، وينيل بنزوآلفاپيرن ،گازهای فرار محيطی شامل : بنزن
 کلرايد، تولوئن، اتيل بنزن، زايلن

 بنزوآلفاپيرن ،بنزن
 امتياز( 1)

5 

اج
مو

و ا
ت 

صو
 

 *Leq, Lmin*, Lmaxشامل : محيطی صوت زيست 0
Leq 

 امتياز( 1)
4 

 های مغناطيسی های الكتريكی، سنجش ميدان سنجش ميدان 9
 هر دو

 امتياز( 4)
4 

44 UVa, UVbروشنايی ، 
UVa, UVb 

 امتياز( 2)
1 

وز
گز

ا
 

44 
CO, HC, NOx, *, O2*, CO2* ( در خودروهای

 بنزينی(
CO, HC 

 امتياز( 5)
5 

 تيرگی )در خودروهای ديزلی( 41
 تيرگی

 امتياز( 5)
5 

موارد ستاره دار مشتمل بر پارامترهايی است که استاندارد ملی مصوب ندارد، ولی به منظور محاسبه و يا اصالح نتايج، بايد مورد  *

 گيری قرار گيرد. اندازه

 پارامترهای اضافه بر موارد اجباری، هر پارامتر يک امتياز دارد؛ مگر مواردی که صراحتاً قيد شده باشد. **

 

 گيري ل شرايط الزم براي تعيين پايه آزمايشگاه معتمد در خصوص تعداد پارامترهاي قابل اندازه: حداق 6جدول 

 4پايه  1پايه  9پايه  گروه تخصصي

 4امتيازجدول  27امتياز از  21 4امتيازجدول  27امتياز از  7 4امتيازجدول  27امتياز از  1 فيزيكوشيميايي

 5رديف از دو رديف جدول  دو 5يک رديف از دو رديف جدول  بيولوژي
و دو  5دو رديف از دو رديف جدول 

 پارامتر غيراجباری

 6امتيازجدول  30امتياز از  65 6امتيازجدول  30امتياز از  95 6امتيازجدول  30امتياز از  25 هوا و صدا
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و  8معتمد بر اساس جداول ی ها آزمايشگاهط الزم از نظر وضعيت فضای آزمايشگاه، جهت تعيين پايه يحداقل شرا: 44ماده 

 گردد. تعيين می 3

های تخصصی مطابق  در هر يک از گروه ، 8تواند براساس امتياز کسب شده طبق جدول  آزمايشگاه معتمد می : تبصره يك

 ، پايه متناظر با امتياز را احراز نمايد.3جدول 

 سكوبندی در حد ضرورت الزامی است.، وجود بيولوژیهای تخصصی فيزيكوشيميايی و  برای گروه : تبصره دو
 

 : مشخصات و امتيازهاي فضاي آزمايشگاه 0جدول 

 مالكيت محل سكوبندي فضا رديف

4 
 متر مربع  10هر 

 امتياز 5/0

 متر 5هر 

 امتياز 5/0

 امتياز 2استيجاری : 

 امتياز 1حقوقی :  –شخصی 

 

 

 معتمد در خصوص فضاي آزمايشگاه يها آزمايشگاه: حداقل شرايط الزم براي تعيين پايه  9جدول 

 4پايه  1پايه  9پايه  گروه تخصصي

 فيزيكوشيميايی
 امتياز 9

 8جدول 

 امتياز5/4

 8جدول 

 امتياز 7

 8جدول 

 هوا و صدا/ بيولوژی
 امتياز 1

 8جدول 

 امتياز 9

 8جدول 

 امتياز 4

 8جدول 
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 9-1-44شماره شيوه نامه:  

 هاي معتمد عنوان :   رويه كنترل آزمايشگاه

 

 فضا، تجهيزات و مواد مصرفي: -4

 کنترل صحت آدرس آزمايشگاه معتمد -2-2

کنترل تجهيزات معرفی شده در پرونده از نظر  شماره سريال، گواهی کاليبراسيون با تاريخ معتبر و  عمر مفيد سنسورها  -1-2

 در زمان بازديد 

 کنترل صحت کار تجهيزات  -9-2

 های شيميايی از نظر تاريخ مصرف، شرايط نگهداری و غيره کنترل مواد و محلول -4-2

 آزمايشگاه بر اساس شيوه نامه شرايط عمومی صدور،تمديد و ارتقاء گواهينامهکنترل شرايط مناسب  -5-2
 

 پرسنل:-1

به  کار پرسنل ) شامل قرارداد و ليست بيمه ( با توجهسابقه  و کنترل مدارك تحصيلی در ارتباط با  نوع کار آزمايشگاهی -2-1

 موجود در پرونده در زمان بازديد اسامی ليست

 های آزمون براساس استانداردهای مورد تاييد توسط پرسنل در زمان بازديد توانايی انجام کار با تجهيزات و بكارگيری روشارزيابی  -1-1

 ها در حوزه مشخص شده  کنترل تصادفی پرسنل به جهت انجام فعاليت -9-1

 مديره آزمايشگاه معتمد ديگرعدم فعاليت مديرعامل يک آزمايشگاه معتمد به عنوان مديرعامل و يا  عضو هيئت  -4-1

 قرارداد: -9

  مجری خود اظهاری ايعبين آزمايشگاه معتمد و صنعقد قرارداد )مدارك و مستندات مربوط به آن( کنترل  -2-9

 کنترل رعايت مفاد قرارداد -1-9

 کنترل گواهينامه آزمايشگاه معتمدکارفرما و همكار در زمان عقد قرارداد و اجرای آن -9-9

 ترل معتبر بودن پارامترهای انتخابی و تطبيق آن با مفاد گواهينامهکن-4-9

 کنترل پارامترهای مورد سنجش توسط معتمد با توجه به نوع واحد -5-9

 نمونه برداري: -1

 کنترل انجام نمونه برداری مورد تاييد مراجع ذيصالح -2-4

 محل نمونه برداریکنترل صالحيت نمونه بردار از نظر نحوه نمونه برداری و تشخيص -1-4

 کنترل تجهيزات نمونه برداری-9-4

 کنترل نحوه نگهداری و انتقال نمونه -4-4
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)تست( در اختيار  در موارد خاص که حضور کارشناس اداره کل در زمان آناليز الزامی است نمونه پلمپ و جهت آزمون تبصره:

 .آزمايشگاه معتمد قرار گيرد

 آناليز : -5

 )تست(  همزمان آزمايشگاه معتمد  با ادارات کل در يک محل در خصوص گروه هوا  و صدا انجام  آزمونکنترل از طريق  -2-5

 های  استاندارد توسط آزمايشگاه معتمد )تست( نمونه کنترل ترجيحا از طريق انجام آزمون -1-5

 دارات کلهای مجهول مشترك توسط آزمايشگاه معتمد و ا کنترل از طريق  انجام آناليز نمونه -9-5

 ادارات کل  صورت پذيرد.به صورت تصادفی با صالحديد يک نفرکارشناس   حضور 5-9و  5 -1درخصوص بند  : 4تبصره 

ی معتمد، مرجع ها آزمايشگاهدر صورت بروز اختالف در نتايج آناليز ما بين ادارات کل و  5-9بند  در خصوص : 1تبصره 

 می باشد. ذيصالح جهت رسيدگی به اين امر، دفتر پايش

در صورت عدم تطابق نتايج تست، به آزمايشگاه معتمد جهت اقدام اصالحی فرصت داده می  5 -1در خصوص بند  : 9تبصره 

شود. بديهی است در صورت عدم تطابق نتايج آزمون مجدد ) آزمون پس از اقدام اصالحی ( پارامترهای مربوط از گواهينامه 

 حذف خواهد شد.

 :روش كار-7

 های  نمونه برداری و سنجش پارامترها در زمان بازديد کنترل بكار گيری دستورالعمل  -2-6

 کنترل عملكرد آزمايشگاه معتمد بر اساس مستندات موجود -1-6

 گزارشات:  -6

 روز قبل از نمونه برداری 20کنترل اعالم برنامه پايش خوداظهاری ترجيحا ماهانه و الزاما حداقل - 2-7

 نتايج ارسالی به جهت اندازه گيری کليه پارامترهای مورد نظر در دستورالعمل طرح خود اظهاری در واحد مورد پايشکنترل  -7 -1

 های مورد نظر سازمان  ورد پايش از لحاظ مطابقت با رويهکنترل قراردادهای مابين آزمايشگاه معتمد با واحد م -9-7

های مورد نظر با فرم های ارائه  اه معتمد از لحاظ مطابقت با رويهآزمايشگکنترل گزارش خود اظهاری انجام شده توسط  -4-7

 شده توسط سازمان 

 کنترل بايگانی شرکت در خصوص فرم صورتجلسه انجام پايش خوداظهاری -5-7

 کنترل مفاد تفاهم نامه مابين آزمايشگاه کار فرما و همكار -6-7

مورد انجام می گردد و بنا به صالحديد، دفتر پايش می تواند بر عملكرد  کليه موارد فوق توسط ادارات کل بر حسب تبصره :

 آزمايشگاه معتمد در اين زمينه نظارت داشته باشند.

 :ضمانت اجرايي-0

ی معتمد ارجاع و کارگروه  ها آزمايشگاهادارات کل يا دفتر پايش موارد مغاير با اين شيوه نامه را به کارگروه کارشناسی 

 موارد تصميم گيری الزم را بعمل می آورد.مذبور در اين 
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 9-5-44شيوه نامه:  شماره 

 و نحوه رسيدگي به تخلفات ي معتمدها آزمايشگاهعنوان :   شيوه نامه انضباطي 

 

 4ماده 

 : لياتك

در راستای ايجاد اعتماد متقابل جهت بسط و توسعه فرهنگ خوداظهاری در پايش آلودگی و همچنين نظارت بر 

ی معتمد، جلوگيری از تخلفات احتمالی و برخورد با تخلفات انجام شده شيوه نامه انضباطی توسط کارگروه ها آزمايشگاه

ی معتمد و جهت اجرای آن از طريق دفتر پايش ها آزمايشگاهی معتمد تهيه و پس از تصويب در کميته ها آزمايشگاهکارشناسی 

 .و ادارات کل نظارت می گردد

ی معتمد و الزامات ها آزمايشگاهونه عدم رعايت ضوابط و شيوه نامه های ابالغی از سوی سازمان در خصوص هرگتخلف :  -

 و مفاد شيوه نامه انضباطی تخلف تلقی گرديده و متناظر با نوع تخلف تنبيهات متناسب اعمال می گردد.

فراگير بعنوان رئيس کميته، معاون دفتر پايش فراگير بعنوان مدير کل دفتر پايش تی است متشكل از أهي كميته رسيدگي به تخلفات : -

، کارشناس مسئول بخش رابط )بخش تخصصی که مسئول پرونده آزمايشگاه )بدون حق رای ( ، کارشناس مسئول بخش تخلفاتدبير کميته

بی عملكرد و رسيدگی به شكايات، نماينده اداره ارزيابازرسی، (، نماينده دفتر حقوقی، نماينده دفتر )بدون حق رای (  معتمد مورد نظر می باشد

کل حفاظت محيط زيست استانی که پايش در آن انجام گرفته و نماينده انجمن صنفی آزمايشگاه معتمد )بدون حق رأی(. اين هيأت به کليه 

 . نمود ی معتمد که از سوی دفتر پايش واصل می شود رسيدگی و اظهار نظر خواهدها آزمايشگاهگزارشات تخلفات 

مدير کل دفتر پايش ، )رئيس کميته(انسانی سازمان زيست هيأتی است متشكل از معاونت محيط  كميته تجديد نظر: -

که  ارزيابی عملكرد و رسيدگی به شكايات، مديرکل استان ذيربطمديرکل دفتر حقوقی، مديرکل دفتر فراگير )دبير کميته(، 

 .تخلف در آن صورت پذيرفته است

 آيد. دعوت به عملايشان ی قانونيا نماينده مدير عامل آزمايشگاه معتمد و حسب مورد ممكن است از  :4تبصره 
 

 1ماده 

 الزامات اداري :-

 به شرح ذيل می باشد: هستندی معتمد مكلف به رعايت آن ها آزمايشگاهالزامات اداری که 

 به ادارات کل تلفن شماره يا آدرس تغييراعالم  -1

 به ادارات کل يا ارائه سوابق بيمه پرسنل پرسنل تغييراعالم  -2

 به ادارات کل اساسنامه تغييراعالم  -3

 به ادارات کل االختيار تام نماينده يا مديرعامل تغييراعالم  -4
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 .گرديدخطی از هر يک از موارد فوق موجب صدور يک تذکر کتبی خواهد ت  تبصره :

 

 9ماده •

 : الزامات نمونه برداري -

 :مكلفند الزامات نمونه برداری را به شرح آتی رعايت نمايندی معتمد ها آزمايشگاه

 های مطالعاتی و تحقيقاتی و غيره ، ارزيابی های اثرات زيست محيطی، طرحISOاعالم برنامه پايش در طرح های  -2

 فاقد فضای آزمايشگاهی مناسب باشدعدم انجام نمونه برداری در زمانيكه آزمايشگاه معتمد  -1

 های خوداظهاری طرح روزه پايش 20اعالم برنامه  -9

 نمونه برداری از واحد در زمان مقرر -4

 نمونه برداری توسط کارشناس ذيصالح -5

 رعايت شرايط استاندارد انتقال نمونه -6

 رعايت پايش تصادفی و بدون هماهنگی قبلی -7

  نمونه برداری از مكان مناسب -8

  و يا تهيه نمونه غير واقعی برداشتعدم  -3

 آزمايشگاه معتمد مجاز به پايش آن واحد نمی باشدعدم انجام پايش از واحدهايی که  -20

 عدم نمونه برداری هنگام اصالح، تعميرات و بازسازی سيستم و يا توقف فرايند -22

و يا طراحی و و ... (  سيستم های کنترل آلودگیسازی و به راندمان رساندن  عدم انجام هرگونه مشاوره ) اعم از راهبری، بهينه  -21

  .صنعتیو پايش خوداظهاری آن سيستم در همان واحد  واحد يکدر ساخت يک سيستم کنترل آلودگی 

قرارداد مجاز به پايش  زمان دو برابر مدت يزانبم ذيربطشرکت  صوص طراحی و ساخت يک سيستم کنترل آلودگی،: در خ 4تبصره 

 خوداظهاری آن سيستم در همان واحد صنعتی نمی باشد. 

عدم و اخطار  يک موجب صدور 7الی  9بندهای موجب صدور يک اخطار، در مورد  1الی  2 هایبندتخطی از  : 1تبصره 

 .  گرديدخواهد  پذيرش نتايجو عدم موجب تعليق گواهينامه آزمايشگاه معتمد  21 الی 8در مورد بندهای  ،پذيرش نتايج

 

 1ماده •

 ها : الزامات تجهيزات و دستگاه -

 :ها را به شرح آتی رعايت نمايند دستگاهی معتمد مكلفند الزامات تجهيزات و ها آزمايشگاه

 به سازمانيا معتمد همكار  کار فرما استفاده از تجهيزات معرفی شده توسط آزمايشگاه معتمد  -2

 تجهيزات دارای گواهينامه کاليبراسيون معتبراستفاده از   -1
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 .و يا فاقد تاييديه های الزم عمر منقضی شده یعدم استفاده از تجهيزاتی با سنسور و ملحقات دارا  -9

موجب تعليق  9و 1 هایبنددر مورد عدم پذيرش نتايج و اخطار و  يک ن ماده موجب صدوريا 2 بند تخطی از تبصره :

 عتمد و عدم پذيرش نتايج می گردد.م آزمايشگاهگواهينامه 
 

 5ماده •

 الزامات قرارداد -

 آزمايشگاه های معتمد مكلفند به تهيه و ثبت قراردادها ) اعم از مكاتبات اداری، فاکتورها و يا ساير اسناد مالی مربوطه ( 

 تخطی از بند فوق موجب صدور يک اخطار خواهد گرديد.:  تبصره
 

 7ماده •

 ارسال گزارشات پايش در قالب طرح خوداظهاري :الزامات تهيه و  -

 :ی معتمد مكلفند الزامات تهيه و ارسال گزارش پايش را به شرح آتی رعايت نمايندها آزمايشگاه

 فرم صورتجلسه انجام پايش خوداظهاریارسال  -2

به ادارات کل )استانی که واحد پايش  یبعد از نمونه بردار روز کاری 10ش به همراه نتايج حداکثر تا يارسال گزارش پا -1

 شده در آن مستقر است( 

 ( به دفتر پايش وهای ارائه شده مطابق با فرمارسال گزارش عملكرد ساليانه آزمايشگاه معتمد در قالب طرح خوداظهاری ) -9

 هايی که آزمايشگاه معتمد در آن مستقر است  کل استان ادارات

 استاندارد های زيست محيطیعدم مقايسه نتايج اندازه گيری با  -4

 عدم درج استانداردهای زيست محيطی در گزارش پايش -5

 طابق موارد مندرج در گزارش با شرايط واقعی اندازه گيری از واحد مورد پايش ت -6

 پايش در خصوص  پارامترهايی که صالحيت انجام آن در گواهينامه آزمايشگاه معتمد درج نشده است انجام عدم  -7

صدور يک اخطار ب جمو 5و  4مورد بندهای  دريک تذکر کتبی، موجب صدور  9 الی 2تخطی از هر يک از بندهای  تبصره :

 معتمد و عدم پذيرش نتايج می گردد. موجب تعليق گواهينامه آزمايشگاه 7و  6و در مورد بندهای 

 6ماده •

 الزامات تفاهم نامه : -

 :نامه را به شرح آتی رعايت نمايندی معتمد مكلفند الزامات تفاهم ها آزمايشگاه
 ش را خود انجام دهند.يفاکتورهای مورد پا % 70توانند بعنوان کارفرما تفاهم نامه منعقد کنند که بتوانند حداقل  يی میها آزمايشگاه  -2

 .آزمايشگاه معتمد کارفرما الزامی است، توسط با سربری و مهر و امضاء آزمايشگاه معتمد همكارواحد مورد نظر، پايش نتايج  گزارش عالما  -1

 نامه انضباطی توسط آزمايشگاه معتمد همكار شيوهرعايت مفاد  -9
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 .خواهد گرديدو عدم پذيرش نتايج اخطار يک موجب صدور  1و  2ی از بند طتخ :4تبصره 

ی معتمد و کارفرما به طور تضامنی ها آزمايشگاههر يک از  ،در صورت تخلف آزمايشگاه همكار از مفاد شيوه ناه انضباطی : 1 تبصره

 مسئول خواهند بود. 

 0ماده •

 : تنبيهات -

 :گردد می اعمال ذيل شرح به تشخيص حسب معتمد یها آزمايشگاه انضباطی تخلفات بر مترتب تنبيهات

 تذکراول -2

 تذکردوم -1

 تذکر سوم -9

 اخطاراول -4

 اخطاردوم -5

 اخطارسوم -6

 ( ماه 6 سقف تا ماهه يک حداقل)  تعليق -7

 (  سال 1ماهه تا سقف  9حداقل )  ابطال -8

 در صورت مشاهده ساير تخلفات موضوع ضوابط و مقررات معموله سازمان مراتب به مراجع ذيصالح گزارش خواهد شد. : 4تبصره

 های واصله از سوی دفتر پايش رسيدگی و اظهارنظر خواهد نمود. کميته رسيدگی به تخلفات به کليه گزارش:1تبصره

 می باشد. اعمال قابل پايش دفتر يا و  کل ادارات ازسوی رأسا ماده اين 6 الی 2 بندهای به مربوط تنبيهات : 9تبصره 

 از پس پايش دفتر سوی از اراس يا و پايش دفتر طريق از کل ادارات پيشنهاد بنابه 8 و 7 بندهای تنبيهات مربوط به :1 تبصره

 .  شد خواهد اتخاذ تخلفات کميته در تصويب

 و يا تشديد و تخفيفاقدام تخلفات در موارد خاص کميته رسيدگی به تخلفات اين اختيار را دارد تا نسبت به تفسير  : 5تبصره 

 نمايد. مالالزم را بر پايه رأی اکثريت اعضاء اع

عدم ارتكاب تخلف جديد در صورت  ،ی معتمدها آزمايشگاه در پرونده 6الی  2درج شده تنبيهات رديف سوابق  : 7تبصره 

 .رفع اثر خواهد شدپس از گذشت يک سال  ،ها آزمايشگاهتوسط اين 
 

 9ماده •

 : نحوه رسيدگي به تخلفات  -

رسيدگی به تخلفات موضوع اين شيوه نامه حسب مورد توسط ادارات کل ذيربط يا دفتر پايش و کميته رسيدگی به تخلفات 

 آزمايشگاه معتمد صورت خواهد گرفت. 
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اداره کل ذيربط موظف است گزارش تخلفات صورت گرفته را به همراه مستندات جهت طرح در کميته ياد شده به  :4تبصره 

 دفتر پايش ارسال نمايد.

يا دفاعيه  ربط يا نماينده قانونی آن دعوت به عمل آورده وسات کميته ممكن است از مديريت آزمايشگاه معتمد ذيلدر ج : 1تبصره 

 کتبی اخذ شود.

 44ماده •

ن شيوه نامه که قابل اي 8ماده  8و  7 قطعی می باشد مگر در مورد مجازات های بندهای ماده فوق تصميمات کميته در خصوص

 کميته تجديد نظر می باشد.تجديدنظر در 

 خواهد بود :نظرخواهی از تصميمات کميته رسيدگی به تخلفات به شرح ذيل  جهات تجديد تبصره :

 عدم توجه به اسناد و مدارك ابرازی توسط کميته. -

 ارائه مدارك و اسناد جديدی که مؤثر در تصميمات کميته باشد. -
 

 44ماده •

 .اشخاص زير حق اعتراض به تصميم کميته رسيدگی به تخلفات را دارند

 آزمايشگاه معتمد محكوم عليه  -

که پی به اشتباه مؤثر در تصميمات کميته برده و با ذکر داليل، بررسی مجدد  صورتیدر رسيدگی به تخلفات رياست کميته -

 نظر بخواهد.پرونده را از کميته تجديد 

تقديم تخلفات پس از ابالی تصميم کميته، اعتراض خود را به دبيرخانه کميته  بيست روز قانونیاشخاص فوق تا  : 4 تبصره

 .رونده را جهت رسيدگی به کميته تجديدنظر تقديم خواهد نمودپيک هفته  مدتنمايند. دبيرخانه مربوطه ظرف  می

: تجديدنظرخواهی از تصميمات کميته رسيدگی  به تخلفات در مهلت قانونی، تا زمان صدور تصميم کميته تجديدنظر  1تبصره 

 خواهد بود. آن مانع از اجرای
 

 41ماده •

 اعمالی، تلفيقی از تنبيهات متناظر با هر تخلف خواهد بود .در صورت ارتكاب چند تخلف با هم، تنبيهات 
 

 49ماده •

 ه اخطار تنبي ،تذکر برای يک آزمايشگاه معتمد و ارتكاب مجدد تخلفی که تنبيهات آن تذکر می باشد 9در صورت صدور 

 اعمال خواهد شد.
 

 41ماده •

 اعمال خواهد شد .تعليق  تنبيهاخطار برای يک آزمايشگاه معتمد و ارتكاب مجدد تخلفی که تنبيهات آن اخطار باشد،  9در صورت صدور 
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 9-7-44شماره شيوه نامه:  

 ي معتمدها آزمايشگاهعنوان : تشويقات 

 

 ی معتمد را به شرح ذيل تصويب نمود .ها آزمايشگاهشيوه نامه تشويقات  ،ی معتمد،کميتهها آزمايشگاه: به منظور تشويق  مقدمه
 

های زيست محيطی  ی معتمدی به کار می رود که برای انجام پايشها آزمايشگاهمقررات اين شيوه نامه برای  تشويق  :4ماده 

 مطابق با ضوابط خوداظهاری در پايش، از سازمان گواهينامه دريافت می کنند.
 

 معتمد توسط کميته آزمايشگاه معتمد صورت می گيرد . یها آزمايشگاهتشويق  :1ماده 

موضوع و موارد تشويقات توسط ادارات کل، آزمايشگاه معتمد و يا به هر نحو مقتضی به دفتر پايش پيشنهاد و پس از  تبصره:

 می گردد. ئهطرح در کارگروه کارشناسی جهت تصويب به کميته آزمايشگاه معتمد ارا
 

ی معتمد را مطابق با جداول مندرج در اين شيوه نامه در درجات يک تا سه ها آزمايشگاهاه معتمد،کميته آزمايشگ :9ماده 

 مورد تشويق يا تخفيف تنبيهات قرار می دهد.
 

 مصاديق مشمول تشويق  -4جدول 

 سقف امتياز معيار مصاديق تشويق رديف

 25 کسب گواهينامه 27015گواهينامه ايزو  2

 8 به ازای هر گواهينامه دو امتياز مورد تاييد کميتهسايرگواهينامه های  1

 به ازای  هر مقاله پنج  امتياز ISI مقاالت 9

 به ازای  هر مقاله دو  امتياز مقاالت درج شده در مجالت علمی و پژوهشی 4 21

 به ازای  هر مقاله يک  امتياز مقاالت پذيرفته شده در همايش ها وسمينارهای مرتبط 5

 به ازای  هر همايش ده  امتياز برگزاری همايش های زيست محيطی 6

 به ازای هر کارگاه سه امتياز مورد تاييد دفتر پايش زيست محيطیکارگاه های آموزشی   7 10

 متيازابه ازای هر سمينار و نمايشگاه  دو  برگزاری سمينارهای زيست محيطی و مشارکت در نمايشگاه ها و... 8

 20 اميتاز 5به ازای هر مورد  در زمينه پايش های زيست محيطینوآوری  3

 8 به ازای هر تشويق دو امتياز دريافت تشويقات از مراکز مرتبط 20

 5 - عدم تخلف در طول سال 22

 26 به ازای هرمورد دو امتياز همكاری با سازمان در زمينه پايش های زيست محيطی مورد تقاضا 21

 6  بنا به تشخيص کميته ساير موارد 29

 200 جمع کل
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 تشويقات: تعيين درجه  1جدول
 

 نوع تشويقات 

حداقل 

 امتياز
 درجه تشويقات

تمديد 

عتبارگواهينامه به ا

 سال

امتياز انتخاب 

 آزمايشگاه برتر
 درجه تشويق نامه  درج در سايت 

9 50  2 70 2 

1 90  1 50 1 

2 20  9 90 9 

 
 

 

 

 ي معتمدها آزمايشگاهحذف سابقه تنبيهات :  9جدول 

 

 حذف تنبيهات حداقل امتياز

 تذکر اول 20

 تذکردوم 10

 تذکر سوم 90

 اخطار اول 40

 اخطار دوم 50

 اخطار سوم 60

 تعليق 80

 ابطال 30
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 9-6-44شماره شيوه نامه:  

 برتر و برگزيدهي معتمد ها آزمايشگاهعنوان :  نحوه انتخاب 

 

ترغيب، بسط و گسترش فرهنگ خود اظهاری در پايش آلودگی و ايجاد انگيزه الزم در  در راستای تشويق، مقدمه:

های مرتبط با خود اظهاری، هرساله سازمان براساس شيوه  ی معتمد و ارتقاء سطح کمی و کيفی فعاليتها آزمايشگاه

 ها تقدير خواهد نمود. ی معتمد برتر و برگزيده اقدام و از آنها اهآزمايشگنامه ذيل نسبت به انتخاب و معرفی 
 

 ی معتمد برتر و برگزيده:ها آزمايشگاهفرآيند انتخاب  :4ماده 

ی معتمد را ارزيابی و نتايج را به ها آزمايشگاههای  های مربوطه، فعاليت ادارات کل بر اساس اين شيوه نامه و در چارچوب فرم

 کنند. دفتر پايش ارسال می

های تكميل شده و  ارائه درخواست، فرم به ی معتمد می توانند راساً و يا از طريق انجمن صنفی، نسبتها آزمايشگاه  :4تبصره 

 مستندات مربوط به سال گذشته خود تا پايان فروردين هر سال به ادارات کل اقدام نمايند.

کارگروه کارشناسی، به دفتر تب را جهت بررسی نهايی و طرح در ادارات کل موظفند پس از بررسی مقدماتی مرا  :1تبصره 

 پايش منعكس نمايند. 
 

 محاسبه می گردد : 2ارزشيابی نيروی های تخصصی براساس جدول  :1ماده 
 

 :  ارزشيابي نيروهاي تخصصي4جدول 
 

تعداد  

 نفرات

 سوابق

 ) سال(
 *1اولويت  *4اولويت  ليسانس ارشد دكتري

 5 8 7 4 1 40 25 مقدار   /نفر  سقف

 1 9 2 1 9 5/0 5 امتياز

 20 14 7 8 6 10 75 حداكثر امتياز

 

 می باشد.  250حداکثر امتياز کسب شده  :4تبصره

و خصصی )فيزيكو شيميايی، بيولوژی های ت نيروهای تخصصی معرفی شده )در قالب جدول فوق( برای هر يک از گروه: 1تبصره 

 می توانند جهت کسب امتياز لحاظ گردند.هوا وصدا( فقط يكبار 

 در شيوه نامه تعيين پايه درج شده است. 1و 2ضرايب اولويت *
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ارزشيابی نيروهای تخصصی ) به غير از نيروهای پاره وقت ( صرفا بر  1 -1 -02شيوه نامه  1-1ماده  4: مطابق تبصره 9تبصره 

 اساس ليست بيمه ارسالی آزمايشگاه انجام خواهد شد.
 

 ارزيابی می گردد. 1ی معتمد بشرح جدول ها آزمايشگاهفضای   :9ماده 
 

 :  ارزيابي فضاي آزمايشگاهي1جدول 

 مالكيت سكوبندي فضا

 استيجاری ملكی امتياز 2هر  متر مربع   امتياز 5/0متر مربع   5هر 

 9 7 25سقف امتياز  20سقف امتياز  

 

 می باشد. 90حداکثر امتياز کسب شده  :4تبصره

خصصی )فيزيكو شيميايی، های ت همپوشانی امتياز فضاهای معرفی شده در قالب جدول فوق برای هر يک از گروه :1تبصره 

 و هوا وصدا( مجاز نمی باشد و فقط يكبار محاسبه  می گردد.بيولوژی 
 

 امتياز محاسبه می گردد. 9سابقه فعاليت آزمايشگاه معتمد به ازای هرسال،  :1ماده 

 می باشد. 40حداکثر امتياز کسب شده تبصره:
 

 محاسبه می گردد. 9ارزيابی پارامتر های قابل اندازه گيری ) مندرج در گواهينامه( مطابق جدول : 5ماده 
 

 :  ارزيابي پارامترهاي قابل اندازه گيري9جدول
 

 سقف امتياز امتياز هر پارامتر سقف تعداد پارامترها گروه تخصصي

 190 1 225 فيزيكو شيميايي

 18 1 24 بيولوژي

 206 1 59 هوا و صدا

 

چوب پايش خوداظهاری ساالنه به شرح رعملكرد آزمايشگاه معتمد بر اساس تعداد پارامترهای اندازه گيری شده  درچا :7ماده 

 می باشد. 4جدول 
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 :  ارزيابي عملكرد1جدول
 

 گروه تخصصي
 سقف

 تعداد نمونه/ فاكتور

امتياز هر نمونه 

 فاكتور
 سقف امتياز

 310 2/0 3100 فيزيكو شيميايي

 240 2/0 2400 بيولوژي و بيوتكنو لوژي

 460 2/0 4600 هوا وصدا
 

 قيد شده است:  5ارزيابی تشويقات ) با توجه به درجه اخذ شده براساس شيوه نامه تشويقات(  در جدول  :6ماده

 

 : تشويقات اخذ شده 5جدول 
 

 سقف امتياز درجه رديف

 250 يک 2

 200 دو 1

 50 سه 9

 

 می باشد. 250حداکثر امتياز کسب شده تبصره :

ی معتمد بر اساس نوع تنبيهات تعيين شده امتيازات منفی در ارزيابی ها آزمايشگاهدر صورت انجام تخلف توسط  :0ماده 

 در نظر گرفته می شود: 6آزمايشگاه به شرح جدول 
 

 : امتيازات منفي7جدول 

 حداكثرامتياز منفي سقفتكرار) مرتبه( نوع تنبيهات رديف
سقف امتياز 

 منفي

 60 10 9 تذکر 2

 30 90 9 اخطار 1

 200 40 ماه( 9يكبار)حداکثر  تعليق 9

 

يا مجموع امتياز  و ماه در طول سال شده باشد 9آزمايشگاه معتمدی که مشمول ابطال گواهينامه و يا تعليق بيش از  :4تبصره

 امتيازگردد مورد ارزيابی قرار نمی گيرد. 200منفی آن بيش از 

 صرفاً در همان سال ارزيابی لحاظ خواهد شد. 6امتيازات منفی عنوان شده در جدول شماره  :1تبصره 
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 محاسبه  می گردد. 8و با لحاظ ماده  7نهايی بر اساس جمع امتيازات کسب شده  در چارچوب جدول شماره امتياز  :9ماده 

و هوا وصدا( خصصی )فيزيكو شيميايی، بيولوژی های ت تعداد پارامتر در هر يک از گروه در صورت افزايش سقف :4تبصره

 امتيازات موارد مربوطه به جداول ذيربط اضافه خواهد شد.

ی معتمدی که بيشترين امتياز را کسب کرده باشند سه آزمايشگاه بعنوان ها آزمايشگاهدر هر گروه تخصصی از بين  :1تبصره

ی که بيشترين امتياز را کسب کرده باشد بعنوان آزمايشگاه آزمايشگاه برتر و برای هر گروه تخصصی، آزمايشگاه معتمد

 برگزيده انتخاب و معرفی خواهد شد.

 

 : حداكثر امتياز گروههاي تخصصي6جدول 
 

ف
ردي

 

 هوا و صدا بيو لوژي فيزيكو شيميايي موارد مورد ارزيابي

 250 250 250 نيروهای تخصصی 2

 90 90 90 فضای آزمايشگاهی 1

 40 40 40 سابقه فعاليت 9

 206 18 190 پارامتر های قابل اندازه گيری 4

 250 250 250 تشويقات 5

 460 240 310 عملكرد )تعدادپارامترهاياندازه گيری شده( 6

 396 598 2510 جمع امتيازات مثبت 7
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 9-0-44شماره شيوه نامه:  

 عنوان :  تعرفه پيشنهادي پايش آلودگي محيط زيست

 

 مقدمه : 

تا از  گرديد تعرفه پيشنهادی به شرح زير تدوين و ارائه به منظور ساماندهی هزينه ارائه خدمات آزمايشگاهی آزمايشگاه معتمد،

 طريق مبادی قانونی تصويب و نهايی گردد  

 

 مالحظات: 

 .هزينه  تكرارپذيری بيش از سه بار بر عهده آزمايشگاه معتمد ميباشد   -2

 . وط به نمونه برداری بر اساس شرايط محيطی و ساير عوامل  قابل محاسبه است تعرفه مرب -1

 برابر هزينه آناليز هرکدام به تنهايی است. 5/2با هم  Pesticidesو  PCBsهزينه آناليز  -9

 برابر هزينه آناليز هرکدام به تنهايی است. 5/2و آليفاتيک با هم  PAHsهزينه آناليز -4

 ون مراحل استخراج و جداسازی نصف هزينه هر آناليز است.هزينه آناليز بد-5
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 بخش شيمي )ريال(–جدول تعرفه پيشنهادي هزينه آناليز گروه تخصصي فيزيكوشيميايي 
 

 91سال  نام پارامتر رديف

2 PH 600000 

 100000 (C°)دما 1

9 EC(s/cmµ) 600000 

4 Sal 600000 

5 TDS (mg/l) 600000 

6 TSS (mg/l) 800000 

7 Turb (N.T.U) 800000 

8 DO (mg/l) 2900000 

3 Na(mg/l) 2700000 

20 K(mg/l) 2700000 

22 Thard(mg/l) 2450000 

21 Ca(mg/l) 2450000 

29 Mg(mg/l) 2450000 

24 SO4(mg/l) 2750000 

25 TALK(mg/l) 2450000 

26 Cl(mg/l) 2650000 

27 BOD(mg/l) 1850000 

28 COD(mg/l) 9500000 

23 NO3(mg/l) 2750000 

10 NO2(mg/l) 2750000 

12 NH3(mg/l) 2750000 

11 PO4(mg/l) 2350000 

19 TOC(mg/l) 5500000 

14 Cl2(mg/l) 
750000 

15 CN(mg/l) 1000000 

16 F(mg/l) 1000000 

17 SH2(mg/l) 
1000000 

18 SO3
-
(mg/l)

 1000000 

 1100000 (mg/l)چربی و روغن 13
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90 ABS(mg/l) 1100000 

 800000 (T.C.U)رنگ 92

 2450000 (mg/l)اسيديته 91

 9500000 (mg/l)فرمالدئيد 99

 9500000 (mg/l)فنل 94

95 SS 750000 

 

 

 )بخش خاك )ريال  –جدول تعرفه  پيشنهادي هزينه  آناليز گروه تخصصي فيزيكوشيميايي 
 

 91سال  نام پارامتر رديف

 400000 خاك -درصد رطوبت اوليه  2

 800000 *خاك  –درصد رطوبت  1

 2000000 *خاك  -درصد اشباع  9

4 pH 1000000 **خاك  -در عصاره اشباع 

5 EC 1250000 **خاك  -در عصاره اشباع 

 2500000 *خاك  -مواد آلی به روش افت   6

 1900000 *خاك  -مواد آلی به روش شيميايی  7

 2800000 *خاك  - TNVکل مواد خنثی شونده  8

 2300000 *خاك  -چگالی واقعی ذرات  3

 1900000 *خاك  -بافت   20

 1500000 **خاك  -سديم  22

 1500000 **خاك  -پتاسيم  21

 1400000 **خاك  -کلسيم  29

 1500000 **خاك  -منيزيم  24

 9900000 **خاك  -سولفات  25

 9250000 **خاك  -کلرايد  26

 1700000 **خاك  -بيكربنات  27

ريال نياز دارند که در  48000پارامترهايی که يک ستاره دارند قبل از آناليز به هواخشک و الک کردن نمونه به هزينه *

 صورتی که چند پارامتر با هم آناليز شود ، اين هزينه يكبار محاسبه می شود.

ريال  247000پارامترهايی که دو ستاره دارند قبل از آناليز نياز به هوا خشک و الک کردن و همچنين تهيه عصاره اشباع به هزينه  **

 اين هزينه در تعرفه هر پارامتر لحاظ شده است. که در صورتی که چند پارامتر با هم آناليز شود ، اين هزينه يكبار محاسبه می شود.دارند 
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 بخش فلزات )ريال( –جدول تعرفه پيشنهادي هزينه آناليز گروه تخصصي فيزيكوشيميايي 
 

 91سال  نام پارامتر رديف

2 
Ag, As, Al, Be, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn, Se)1100000 )باسيستم شعله 

1 
Ag, As, Al, Be, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, 

Pb, V, Zn, Se 4000000 (کوره)باسيستم 

 VGA 4000000در خصوص آناليز فلزات خاص با سيستم   9

4 
در خصوص آناليز جيوه با دستگاه آنااليزر جيوه )مرکوری آنااليزر( در 

 نمونه های جامد و محلول 
4500000 

 

آناليز با دستگاه آنااليزر جيوه ( به هزينه آناليز، مبلغ  در خصوص نمونه های جامد که قبل از آناليز نياز به هضم دارند ) به جز  -

 ريال اضافه می گردد. الزم به ذکر است در صورتی که چند پارامتر با هم آناليز شوند، اين هزينه يک بار محاسبه می گردد.  240000

 

 نفتي و سموم  )ريال(هاي  بخش هيدروكربن –جدول تعرفه پيشنهادي هزينه آناليز گروه تخصصي فيزيكوشيميايي 

 91سال  نام پارامتر رديف

2 PCBs 208500000 در نمونه خاك و رسوب 

1 PCBs  در نمونهBiota 203500000 

9 Pesticides 208500000 در نمونه خاك و رسوب 

4 Pesticides  در نمونهBiota 203500000 

5 PAHs 206500000 در نمونه خاك و رسوب 

6 PAHs  در نمونهBiota 207500000 

 206500000 آليفاتيک در نمونه خاك و رسوب 7

 Biota 207500000آليفاتيک در نمونه  8

3 PCBs 206000000 در نمونه آب 

20 Pesticides 206000000 در نمونه آب 

22 PAHs204000000 در نمونه آب 

 204000000 آليفاتيک در نمونه آب 21

29 TPH 206500000 در نمونه خاك و رسوب 

24 TPH 204000000 در نمونه آب 

25 TPH  در نمونهBiota 207500000 

 206000000 و .. در آب( GC/MS, HPLC, NPD)هر تزريق دستگاهی سموم فسفره  26
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 )ريال(بيولوژي  جدول تعرفه پيشنهادي هزينه  آناليز گروه تخصصي
 

 91سال  نام پارامتر رديف

 9500000 فكال کليفرم 2

 9500000 توتال کليفرم 1

9 
صحه گذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی مراکز پزشكی 

 ( خطر شده بی) ويال و پسماند  توسط اتوکالو و هيدرو کالو
209000000 

4 
صحه گذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی مراکز 

 خطر شده ( ) ويال و پسماند بی پزشكی توسط ساير تجهيزات
200000000 

 

 هوا و صدا )ريال( جدول تعرفه  پيشنهادي هزينه  آناليز گروه تخصصي
 

 91سال  نام پارامتر رديف

 4000000 ) برای هر گاز(گاز دودکش 2

 105000000 ذرات دودکش 1

 9500000 ذرات محيطی 9

 1500000 هر گاز محيطی 4

 8000000 بنزن 5

205000000 
 8000000 تولوئن 6

 8000000 اتيل بنزن 7

 8000000 زايلن 8

 Leq  صدای محيطی 3
 روز 1500000

 شب 9000000

 4500000 بنزينی  خودروهای گازهای خروجی از اگزوز 20

 9500000 ديزلی  خودروهای گازهای خروجی از اگزوز 22

 1500000 های الكتريكی  سنجش ميدان 21

 1500000 های مغناطيسی سنجش ميدان 29
 

 )ريال( فريز دراير پيشنهادي هزينه آناليز گروه تخصصيجدول تعرفه 
 

 91سال  نام پارامتر رديف

 4000000 خشک کردن به روش انجماد  2

 


