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  تعاريف
   

آزمايشگاهي است كه در بخش هاي دولتي و غير دولتي كشور وجود دارد و توانايي آن جهت سنجش : آزمايشگاه معتمد  -

  .و مقررات جاري ، مورد تاييد سازمان قرار گيرد ضوابطپارامترهاي زيست محيطي بر اساس 

  .سازمان حفاظت محيط زيست كشور كه مرجع تائيد فعاليت آزمايشگاه معتمد مي باشد: سازمان   -

هر شخص حقوقي كه درخواست اخذ صالحيت انجام پايش پارامترهاي زيست ) : اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد(متقاضي  -

  .محيطي را مطابق با شرايط احراز گواهينامه دارد

كليه واحدهاي مشمول اجراي طرح خوداظهاري در پايش آلودگي ) حقوقي و حقيقي(مسئولين ) : واحد(درخواست كننده  -

  .و مقررات جاري مي شوند ضوابطمحيط زيست بر اساس 

  اداره كل حفاظت محيط زيست استان : اداره كل  -

  دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست :دفتر پايش  -

  آالينده در پايش آلودگي ها  خود اظهاري منابع بالقوه :خود اظهاري  -

شوند كه جزء استانداردهاي  پارامترهايي مشمول اجراي طرح خوداظهاري مي: پارامترهاي مشمول طرح خود اظهاري  -

  .اعالمي سازمان باشند

، كارشناسي كه از سوي آزمايشگاه معتمد به دفتر پايش معرفي گرديده است و سوابق آموزشي، كاري:  كارشناس ذيصالح - 

  هاي تعريف شده و مصوب در شيوه نامه را دارا مي باشد مدرك تحصيلي و ساير شاخص

مساحتي از ساختمان است كه داراي شرايط خاص مي باشد و با توجه به نوع فعاليت، توسط متقاضي به : فضاي آزمايشگاهي  -

  .گردد منظور احداث آزمايشگاه معرفي مي

است   ها، لوازم و اقالم آزمايشگاهي مورد نياز جهت سنجش پارامترهاي محيط زيست كليه دستگاه: تجهيزات آزمايشگاهي  -

  .گردد كه با توجه به درخواست و شرح خدمات توسط متقاضي فراهم مي

بخش هاي مختلف آزمايشگاه كه در زمينه نمونه برداري، آماده سازي و سنجش پارامترهاي زيست : هاي تخصصي  گروه-

  .ژي، هوا و صدا فعاليت دارند صصي فيزيكو شيميايي ، بيولوگروه تخ 3محيطي در 

نشانگر باالترين توان فني  "يك"پايه . عددي است كه توان آزمايشگاه معتمد را در هر گروه تخصصي تعيين مي كند :پايه  -

  .در هر گروه تخصصي است

  هاي معتمد سازمان  كميته كارشناسي آزمايشگاه :كميته  -

  سياستگذاري و راهبردي آزمايشگاه هاي معتمدشوراي  :شورا  -

  دبيرخانه كميته آزمايشگاه هاي معتمد:  دبيرخانه كميته -

  هاي معتمد گواهينامه آزمايشگاه :گواهينامه  -
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گزارش پايش انجام شده در راستاي طرح خوداظهاري در قالب فرمت هاي تعريف شده توسط سازمان حفاظت : گزارش  -

  .محيط زيست

  .دفاتر تخصصي حوزه معاونت محيط زيست انساني سازمان و دفاتر ساير معاونت ها بر حسب مورد: دفاتر ستادي  -

فرد متخصص واجد شرايطي است كه مديريت آزمايشگاه را در زمينه مسائل فني، كنترل كيفي، تأييد  :مدير فني آزمايشگاه  -

  .گزارشات را بر عهده دارد

هاي تخصصي داراي مهارت بوده و مسئول تهيه گزارش نتايج آناليز  كه در زمينه پايش آلودگي در گروهافرادي  :افراد فني  -

  .مي باشد

  .كارشناسان و تكنسين هايي كه تحت نظارت افراد فني آزمايشگاه در زمينه پايش آلودگي همكاري مي نمايند :ساير افراد  -

مكانيزه يا غير ( از طريق مكاتبه اداري ... ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و  منظور اطالع رساني كليه آيين نامه ها :ابالغ  -

  .و يا درج در سايت رسمي سازمان مي باشد)  مكانيزه 

آزمايشگاه معتمدي است كه بخشي از خدمات پايش آلودگي خود را با رعايت ضوابط مندرج در اين  :آزمايشگاه كارفرما   -

  .واگذار مي نمايد) آزمايشگاه همكار(ديگر  به آزمايشگاه معتمد ضوابط

  .آزمايشگاه معتمدي است كه پايش هاي آلودگي مورد تقاضاي آزمايشگاه كارفرما را انجام مي دهد :آزمايشگاه همكار  -

هاي معتمد و الزامات و  و شيوه نامه هاي ابالغي از سوي سازمان در خصوص آزمايشگاه ضوابطهرگونه عدم رعايت  :تخلف  

  .مفاد شيوه نامه انضباطي تخلف محسوب مي گردد
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  اهداف -2-1

تغيير نقش دولت از تصدي گري به سياست گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي مختلف جامعه و تقويت فرهنگ 

 زيربناييعمراني، خدماتي و احبان و مسئولين واحدهاي توليدي،در پايش آلودگي هاي زيست محيطي از سوي صخوداظهاري 

 .مختلف جامعه است و در سطوح محيط زيست در كليه بخش هااز حفاظت توجه به موضوع و همچنين افزايش 
  

  تاريخچه -2-2

مسئوليت هاي دولت از طرف ديگر موجب گرديد كه در توسعه و گسترش منابع آلودگي از يك طرف و لزوم كوچك شدن 

قـانون   61در اين راستا بـه موجـب بنـد الـف مـاده      . ديدگاه سنتي در انجام كليه امور توسط دولت تغييري اساسي صورت گيرد

  . خوداظهاري در پايش مطرح گرديد ،برنامه چهارم
  

 :ماعي و فرهنگيقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت 61بند الف ماده   -

كليـه واحـدهاي توليـدي،    . دولت مكلف است طرح خوداظهـاري بـراي پـايش منـابع آلـوده كننـده را آغـاز نمايـد        

خدماتي و زير بنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظـت محـيط زيسـت نسـبت بـه نمونـه بـرداري و انـدازه         

واحـدهايي كـه تكـاليف ايـن     . زمان مذكور ارائه دهندگيري آلودگي ها و تخريب هاي خود اقدام و نتيجه را به سا

  .خواهند بود 3/2/1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب)  30( بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده
  

 برنامه پنجم توسعه كشور 192بند ب ماده   -

توليـدي، صـنعتي، عمرانـي، خـدماتي و     به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيسـت كليـه واحـدهاي بـزرگ     

  :زيربنايي موظفند

نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري بـه   -

يش لحظه اي پا) سيستم(سامانه  واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازي. سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند

متخلفـين  . هاي مذكور اقـدام نماينـد  ) سيستم(و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب وراه اندازي سامانه 

 .قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا خواهند بود 30مشمول ماده 

حيط زيست و كاهش آلـودگي و تخريـب منـابع    مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي م -

  . پايه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد
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  مستندات قانوني -2-3

 مقام  يابالغ يكل هاي ياستسقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران موضوع الزم االجرا بودن  123ماده  -

  يمعظم رهبر

هـوا، آب،   ي يندهمستمر و كنترل منابع و عوامل آال يشپا« سياست هاي كلي محيط زيست ابالغي مقام معظم رهبري  5بند -

اســتانداردها و  يـت و الـزام بــه رعا  يم،نامســاعد اقلـ  ييـرات مخــرب و تغ يهـا  امــواج و اشـعه  ي،صـوت  هــاي يخـاك، آلـودگ  

 »ينسرزم يشتوسعه و آما يها و مقررات، برنامه يندر قوان محيطي يستز يها شاخص

كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي حسب تشخيص سـازمان مكلفنـد نسـبت بـه      : قانون هواي پاك 11ماده  4تبصره  -

 .نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارجوب خوداظهاري در پايش اقدام كنند

كسانيكه از انجام بازرسي ماموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه بـرداري و تعيـين    : قانون هواي پاك 16ماده  -

ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگـاهي ممانعـت كننـد و يـا اسـناد و      

در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمايند به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و 

  .دنقانون مجازات اسالمي محكوم مي شو) 19(درجه چهار موضوع ماده 

آزمايشگاه هاي معتمد و همكار نيز در صورت ارائه گزارش غير واقع، به جزاي نقدي  : قانون هواي پاك 16ماده  2تبصره  -

 .ر صورت تكرار، تعليق و يا لغو امتياز مي شوندقانون مجازات اسالمي محكوم و د) 19(درجه شش موضوع ماده 

 :ساير قوانين مرتبط -

واگذاري فعاليتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتـي بـه جـز مـوارد اسـتثنا شـده       (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  44اصل  -

  )مطابق اين قانون

  قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه هاي مربوطه  24ماده  -
  

  در پايش آلودگي يند خود اظهاريآو فر گردش كار -2-4

  :شودمطابق گردش كار ذيل به اجرا گذاشته مي هاي معتمد  طرح خوداظهاري در پايش با استفاده از توانايي آزمايشگاه

اداره كـل از واحـدها درخواسـت گـزارش      : ادارات كل استان هـا ابالغ به واحد جهت انجام خود اظهاري از طرف  - 

پارامترهاي مشمول خوداظهاري و فواصل زماني ارائه گزارش مطابق شيوه نامه تعيين پارامترهـاي  . نمايدخوداظهاري مي 

ري اعـالم  ورد نظر و فواصل زمـاني انـدازه گيـ   تغييراتي در پارامترهاي ماداره كل  مشمول خوداظهاري مي باشد چنانچه 

  . وظف مي باشد مطابق نظر اداره كل اقدام نمايدنمايد واحد م

هـاي   كند تا نسبت به پايش خروجـي  ست ميي معتمد درخواها آزمايشگاهواحد از يكي از  : واحد درخواست پايش خروجي -

و مقـررات   ضـوابط طبـق  ) اعم از فاكتور و يا ساير اسـناد مـالي مربوطـه    ( با عقد قرارداد  ،اقدام نموده و در صورت توافق واحد

  .نسبت به انجام موضوع اقدام مي نمايدخوداظهاري 
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 برنامه پايش، انجام از قبل روز 10 حداقل است الزم : از طرف آزمايشگاه معتمد ادارات كلروزه پايش به  10اعالم برنامه  -

 دفتررونوشت آن به  و كل ادارات به معتمد آزمايشگاه ازسوي مراجعه به صنعتتقريبي به همراه ساعت  )ماهانه ترجيحا( زماني

  .گردد رسالا پايش

در از سوي آزمايشگاه معتمد چنانچه اين مدت بنا به درخواست اداره كل تقليل پيدا كرد ضرورت دارد مراتب  : 1 تبصره

  . برنامه اعالم زمان نمونه برداري منعكس گردد

برنامه زماني ده روزه پايش مي بايست بنابر صالحديد اداره كل به شهرستان محل استقرار صنعت جهت نظارت اعالم  : 2تبصره 

  .گردد

مطابقت پارامترهاي اعالمي با شيوه نامه تعيين پارامترهاي (ادارات كل موظف به نظارت بر اعالم برنامه مذكور  : 3 تبصره

  .مي باشند) رعايت توان پايش آزمايشگاه همكار روزه، 10مشمول خوداظهاري، رعايت فاصله زماني 

آزمايشگاه معتمد مي بايست علت  ،صورتيكه نمونه برداري از واحد صنعتي در تاريخ مشخص شده انجام نپذيرد در : 4تبصره 

  .نمايد اعالم پايش دفتر و كل اداراتبه به همراه مستندات مربوطه برداري را عدم انجام نمونه 

در موارديكه آزمايشگاه معتمد كارفرما به جاي آزمايشگاه معتمد همكار نمونه برداري انجام داده و نمونه را جهت  : 5تبصره 

  .آناليز در اختيار آزمايشگاه همكار قرار مي دهد، ضروريست آزمايشگاه كارفرما در بخش مربوطه معتمد سازمان باشد

پارامترهاي % 60آزمايشگاه هايي مي توانند به عنوان كارفرما نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام نمايند كه توانايي انجام  : 6تبصره 

و يا ) آلودگي مندرج در شيوه نامه تعيين پارامترهاي مشمول خوداظهاري در پايش ( مشمول پايش خوداظهاري واحد صنعتي 

  .حجم ريالي قرارداد را دارا باشند% 50

درج نام آزمايشگاه همكار و پارامترهايي كه توسط آن آزمايشگاه اندازه  همكاردرصورت استفاده از آزمايشگاه  : 7بصره ت

  .  گيري مي شود در نامه اعالم زمان نمونه برداري الزامي مي باشد
  

هاي واحد متقاضي  پايش خروجيآزمايشگاه معتمد پس از اعالم برنامه زماني ده روزه در زمان مقرر نسبت به  : پايش واحد -

صورتجلسه انجام عمليات خوداظهاري «فرم به هنگام انجام عمليات پايش خوداظهاري در واحد، مي بايست  .اقدام خواهد نمود

 .توسط نماينده آزمايشگاه معتمد و نماينده واحد مورد پايش، تكميل و امضاء گردد» در پايش

استان  زيست كل محيط اداره با را مراتب بايد فرم، امضاي در واحد همكاري عدم صورت در معتمد آزمايشگاه: تبصره 

  .نمايد اعالم توضيحات بخش در را نتيجه و مطرح مربوطه
  

در خصـوص ارائـه گـزارش     : روز كاري پس از اندازه گيري از طرف آزمايشگاه معتمد 20حداكثر پايش اعالم نتايج  - 

روز  20ي معتمد موظفند نتايج پايش خود را حداكثر ظرف مدت ها آزمايشگاهپايش واحدها در قالب طرح خود اظهاري، 

به اداره كـل اسـتان محـل اسـتقرار واحـد و واحـد        به ترتيب اولويت) ف/4- 02/12مطابق فرم (گيري  اندازهبعد از  كاري

  .متقاضي ارسال نمايند

هاي  پسماندهاي پزشكي، آزمايشگاهميكروبي ) غيرفعال ساز(تجهيزات بي خطرساز در خصوص ارائه گزارش پايش :  1 تبصره

گيري به اداره كل استان محل استقرار واحد  روز كاري بعد از اندازه 10معتمد موظفند نتايج پايش خود را حداكثر ظرف مدت 

  .و واحد متقاضي ارسال نمايند
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در صورت درخواست دفتر پايش جهت ارسال نتايج نمونه برداري يك واحد، آزمايشگاه معتمد موظف اسـت   : 2تبصره 

  .گزارش كامل پايش فصلي خود را به همراه نتايج مربوطه به دفتر پايش ارسال نمايد
  

ي معتمد موظفند فايل گزارش كامل پايش ساالنه خود را به همـراه نتـايج مربوطـه بـه     ها آزمايشگاه : اعالم نتايج ساليانه پايش -

  .آزمايشگاه معتمد و دفتر پايش ارسال نماينداداره كل استان محل استقرار 
 

  .نسبت به ارسال نتايج به اداره كل اقدام نمايد بايد راساً واحد : از طرف واحد اعالم نتايج به ادارات كل -
 

ادارات كل گزارشات پـايش را دريافـت، كنتـرل و جهـت انجـام اقـدامات قـانوني          : اقدامات قانوني مورد نظر سازمانانجام -

  .دراختيار مراجع ذيربط قرار مي دهند

آنـاليز پسـماندهاي موضـوع كنوانسـيون      هاي اثرات زيست محيطي، ، ارزيابيISOدر طرح هاي پايشي غيرخوداظهاري نظير   -

تي و تحقيقـاتي رعايـت الزامـات فنـي توسـط      اهـاي مطالعـ   طـرح  يايي موضوع كنوانسيون اسـتكهلم و روتـردام ،  بازل، مواد شيم

ماهـه مـي    ها در قالب گزارش عملكرد سه موظف به ارائه نتايج اين قبيل پايش ها آزمايشگاهي معتمد الزامي بوده و ها آزمايشگاه

بديهي است در صورت عدم رعايت اين الزامات توسط آزمايشگاه هاي  .ليكن رعايت الزامات اداري ضروري نمي باشد. باشند

  .مورد نظر برخورد خواهد شد آزمايشگاهانضباطي با  نامه شيوهمعتمد، مطابق با 

  )به استثناء موضوعات مشمول كنوانسيون ها(.الزامي مي باشداعالم برنامه زماني پايش در اين موارد  :1تبصره 

توسـط   ،مراجـع قضـايي   سـوي در پايش در حين انجام موضوعات ارجـاعي از  خوداظهاري  ضوابطمفاد رعايت كليه  : 2تبصره 

  .الزامي استهاي معتمد  آزمايشگاه
  

  واحدها درپايش آلودگيخوداظهاري  ضوابطچارچوب  -2-5

گيري آلودگي و تخريب زيسـت محيطـي خـود در     برداري و اندازه نسبت به نمونه موظفند مشمول خوداظهاريكليه واحدهاي 

  . سازمان ارائه نمايندادارات كل به  اقدام و نتايج را خوداظهاري ضوابطچارچوب 

ادارات كـل محـيط زيسـت     تشخيصانتخاب واحدهاي بالقوه آالينده مشمول طرح خوداظهاري در پايش آلودگي بنا به :  نكته

  .يا دفتر پايش فراگير محيط زيست مي باشد ها استان

در اين راستا واحدهايي كه مشمول طرح خوداظهاري مي باشند بايد در اجراي اين طرح همكاري هاي الزم را معمول داشته و 

  :موارد ذيل را رعايت نمايند

ها  هاي آن تا نسبت به پايش خروجيي معتمد درخواست نمايند ها آزمايشگاهبه منظور انجام خوداظهاري در پايش از يكي از  -

  . اقدام نمايد

هـاي   ها حسـب تشـخيص آزمايشـگاه    ها و خروجي واحدها موظف به انجام همكاري جهت نمونه برداري و پايش كليه بخش -

  . معتمد و ادارات كل مي باشند

افي ندانست، مي بايسـت بـا ارائـه    هاي صورت گرفته را ك در صورتيكه آزمايشگاه معتمد در حين انجام پايش، نمونه برداري -

و با هماهنگي اداره كل استان، نسبت به افزايش تعداد نمونه برداري صورت گرفته اقـدام نمايـد و واحـدهاي     كارشناسيداليل 

  . مشمول موظف به انجام همكاري مي باشند
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ونه برداري به سختي انجام مي شـود را  هايي كه نم الزم جهت نمونه برداري بويژه از مكان امكاناتواحدها موظف مي باشند  -

  .ها فراهم نمايند از جمله نمونه برداري از دودكش

  .واحدهاي مشمول موظف به همكاري الزم مي باشند به صورت تصادفي و بدون هماهنگي قبلي،با توجه به لزوم پايش  -

كه به درخواسـت اداره كـل يـا دفتـر پـايش      مجاز نمي باشد به جز مواردي در ايام تعطيالت رسمي پايش خوداظهاري  :تبصره 

  .صورت پذيرد

ايـن زمـان حسـب    . مي باشندبه صورت فصلي هاي خود  واحدهاي مشمول طرح خوداظهاري موظف به انجام پايش خروجي -

  .تشخيص اداره كل قابل كاهش مي باشد

در و هاي پزشكي به صورت ماهانه ميكروبي پسماند) غيرفعال ساز(انجام پايش خوداظهاري تجهيزات بي خطرساز  :تبصره 

  .خصوص بيمارستان هاي روانپزشكي، همچنان فصلي مي باشد
  

  

  پارامترهاي مشمول خوداظهاري در پايش آلودگي -2-6

بر اساس تقسيم بندي صورت گرفته در ضـوابط و معيارهـاي اسـتقرار صـنايع و مراكـز خـدماتي، پارامترهـاي عمـومي و         

موجود ادارات كل موظفند با توجه به جداول . مي باشد 3 -  8 -  02ه شمار نامه شيوهشاخص براي منابع مختلف به شرح 

تعيين نوع پارامترهاي مشمول خوداظهاري واحدها اقدام و مراتب و نظرات كارشناسي استان نسبت به در شيوه نامه مذكور 

در صورت عدم انجام اين امر واحدها موظف به پايش پارامترهاي مندرج در جداول . را جهت اجرا به واحدها ابالغ نمايند

  .ياد شده مي باشند

پارامترهاي خارج  ، پايش)3-8-02مه شماره شيوه نا(  واحديبا عنايت به تعيين پارامترهاي مشمول طرح خوداظهاري براي هر 

در قالب طرح خوداظهاري تخلف محسوب شده و مطابق با شيوه نامه انضـباطي آزمايشـگاه هـاي معتمـد     ، از شيوه نامه مذكور 

  .اقدام خواهد شد
 

   سيستم هاي پايش لحظه اي و پيوسته خوداظهاري در واحدهاي مشمول نصب -2-7

هاي معتمد براي واحدهايي كه اقدام به نصب سـامانه پـايش لحظـه اي نمـوده      پايش آلودگي توسط آزمايشگاهدر خوداظهاري 

  . اند، الزامي مي باشد
  

  دستورالعمل هاي فني و استانداردها جهت اندازه گيري آالينده هاي محيط زيست  -2-8

فهرسـتي از   هاي زيست محيطي، اندازه گيري آاليندههاي فني و استانداردها جهت  ها، دستورالعمل بمنظور يكسان سازي روش

هاي پيشنهادي، دستورالعمل فني و شماره  هاي فيزيكوشيميايي، بيولوژي، هوا و صدا به همراه تجهيزات، روش پارامترهاي بخش

  .باشد مي 3-7-02نامه شماره شيوه كه به شرح  استاندارد تهيه گرديده
  

  ها و واحدهاي مشمول ارزيابي زيست محيطي مورد طرحخوداظهاري در پايش آلودگي در  -2-9

زيسـت محيطـي موظفنـد دركليـه     اثـرات  كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي مشمول ارزيابي 

ارائـه  سامانه پايش لحظه اي نسبت به  ي معتمد و ياها آزمايشگاهخوداظهاري، از طريق  ضوابطمراحل انجام طرح در چارچوب 

  .نتايج پايش آلودگي اقدام نمايند
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  دستورالعمل خوداظهاري در تخريب محيط -2-10
هاي معدني،  هاي توليدي، خدماتي و زيربنايي طبيعت شامل فعاليت ميزان تخريب ناشي از فعاليتبررسي هاي الزم در خصوص 

بايـد بـر اسـاس قـوانين و مقـررات       مشـابه آن هـا  ودخانه، قطع درخت و خاك برداري، خاك ريزي، دپوي نخاله، تغيير مسير ر

  .پذيرد انجاممربوطه توسط مبادي ذيربط 
  

  موارد تفويض اختيار به ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها  -2-11

 و همچنـين بـا توجـه بـه ابالغيـه     هـا،   گـري  هاي دولت مبني بر تقويت وظايف حاكميتي و نظارتي و كاهش تصدي در راستاي سياست

بـه ادارات كـل   حدود اختيارات و مسئوليت هـاي قابـل تفـويض     مقام عالي سازمان در خصوص 26/02/1397مورخ  4904/97شماره 

  : هاي معتمد به ادارات كل تفويض مي گردد موارد ذيل در زمينه آزمايشگاه حفاظت محيط زيست استانها

مه آزمايشگاه هاي معتمد سازمان در محدوده استان براساس شيوه نامـه  مجوز و تمديد اعتبار گواهينا كليه امور مربوط به صدور - الف

 .مربوطه

 نامه شيوه 3ماده  3ي معتمد مرتبط با بندهاي ا الي ها آزمايشگاهاقدام در خصوص ميزان تنبيهات مترتب بر تخلفات  -ب

 .مذكور به دفتر پايش نامه شيوه 3ماده  6و  5، 4انضباطي و ارائه پيشنهاد ميزان تنبيهات در خصوص بندهاي 

  . ي معتمد به دفتر پايشها آزمايشگاهارائه پيشنهاد در خصوص ميزان تشويقات  -پ

 :همچنين ادارات كل در خصوص موارد ذيل مي بايست با دفتر پايش مشاركت هاي الزم را داشته باشند

 .مربوطه نامه شيوهي معتمد مطابق با ها آزمايشگاه مميزيمشاركت در كليه امور مربوط به رويه  -ت

 .مصوب نامه شيوهي معتمد براساس ها آزمايشگاهمشاركت در تعيين پايه  -ث
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  3-1-02:  شماره شيوه نامه

  هاي معتمد شوراي سياست گذاري و راهبردي آزمايشگاهشيوه نامه داخلي : عنوان 

  

 : مقدمه  -1

هاي معتمد در  در راستاي اجراي مصوبه شورايعالي اداري مبني بر واگذاري امور غير حاكميتي دولت، دستورالعمل آزمايشگاه

 1392بسط يافت و در سال  1390اين دستورالعمل در سال . توسط شوراي معاونين سازمان مصوب گرديد 18/8/1379تاريخ 

نظر به ضرورت تغييرات اساسي در دستورالعمل هاي پيشين بمنظور ارتقاي جايگاه نظارتي سازمان، . نيز بازنگري گرديد

خوداظهاري در پايش و شيوه نامه هاي  ضوابط«با عنوان  24/5/1394دستورالعمل مزبور بازنگري شد و در تاريخ 

  .به تصويب شوراي معاونين سازمان رسيد» آزمايشگاههاي معتمد 
  

 : ذاري و راهبردي آزمايشگاه هاي معتمدشوراي سياستگ -2

جهت آزمايشگاه هاي معتمد كارشناسي  كميتهداراي گروه كاري بنام  شوراي سياستگذاري و راهبردي آزمايشگاه هاي معتمد

  .بررسي كارشناسي موضوعات  مي باشد
  

  شوراي سياست گذاري و راهبردي آزمايشگاه هاي معتمدوظايف   -1 -2

 ساير و موارد ارجاعي از سوي ادارات كل استان ها ،ها مقررات، دستورالعمل نظير ضوابط،بررسي و تصويب كليه موارد 

تصميمات . مي باشد اين شوراهاي معتمد و طرح خوداظهاري در پايش آلودگي از وظايف  موضوعات مرتبط با آزمايشگاه

  .مي باشد نهايي پس از تصويب در شورا الزم االجرا
  

  :اعضاي شورا  -2-2

  )شورارئيس (معاون محيط زيست انساني  -

  )شوراب رئيس يدبير و نا(مدير كل دفتر پايش  -

  يا نماينده تام االختيار مركز ملي هوا و تغيير اقليم رئيس -

  يا نماينده تام االختيارمدير كل دفتر آب و خاك  - 

  رمدير كل دفتر حقوقي يا نماينده تام االختيا -

  يا نماينده تام االختيار مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات -

  يا نماينده تام االختيار بر حسب تشخيص رياست شورا ها مديران كل حفاظت محيط زيست استان -
  

  .رسميت خواهد يافت اءتشكيل و تصميمات آن با اكثريت آر ء ثابتاعضا 3/2با حضور شورا  :1تبصره

  .در دفتر پايش مي باشد شورادبيرخانه  : 2تبصره

  .بنا بر صالحديد رئيس شورا برخي از وظايف شورا قابل تفويض به كميته خواهد بود : 3تبصره 
  

 :اعضاي كميته آزمايشگاه هاي معتمد   -2-3

  :كميته  اصلي ضاياع
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  هاي معتمد  آزمايشگاه كميته ئيسرتحت عنوان مدير كل دفتر پايش  -

  پايشدفتر معاون  -

  هاي معتمد   آزمايشگاه كميته دبير -

  هاي تخصصي دفتر پايش بخشمسئولين  -

  ):اعضايي كه حسب مورد جهت حضور در جلسه كميته از آنها دعوت بعمل مي آيد( كارشناسي كميته اعضاي فرعي -

   دفاتر حوزه معاونت محيط زيست انسانينمايندگان  -

  فاظت محيط زيست ادارات كل حنمايندگان  -

   دفتر حقوقي سازماننماينده  -

  نماينده دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  -
  

  :اعضاي كميته استاني  -2-4

 مدير كل استان تحت عنوان رئيس كميته -

 معاون نظارت و پايش -

 رئيس اداره نظارت و پايش -

 رئيس اداره امور آزمايشگاه ها -

 كارشناس مرتبط  -

 نماينده نظارت و بازرسي -

 نماينده حقوقي -

 .انتخاب دبير كميته استاني حسب تشخيص و صالحديد مدير كل استان مي باشد :تبصره 

  

  فرايند بررسي و تصويب موضوعات:   3ماده 

هاي معتمد از سوي  تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه درخواست صدور، 3- 2- 02بر اساس شيوه نامه شماره  - 1- 3

و انجام تست مقايسه ) در قالب فرم هاي ارائه شده(، مميزي پس از بررسي كارشناسي. مي گرددمتقاضي به اداره كل ارائه 

 ديه، مراتب در كميته استاني طرح و در صورت تصويب، تأييضوابطبا لحاظ تمامي ضوابط مندرج در  در استاناي 

  .به آزمايشگاه معتمد ارسال و رونوشت آن به دفتر پايش فراگير منعكس مي شود )ف/4- 02/13مطابق فرم (

ضروري است تصوير تعهدنامه محضري اخذ شده از آزمايشگاه متقاضي به همراه رونوشت تأييديه آزمايشگاه معتمد به  :تبصره 

 .دفتر پايش فراگير ارسال گردد

پيش  بررسي وكارشناسي  كميتههاي معتمد موضوع در  مرتبط با آزمايشگاهوه نامه ها و دستورالعمل هاي شيدر ارتباط با  -3-2

  .ارسال خواهد شد شوراو براي تصويب به تهيه  نويس اوليه

  تاييد گواهينامه آزمايشگاه معتمد:  4ماده 

تأييديه كتبي كه به امضاء مدير كل استان رسيده است نامه هاي معتمد بر اساس پارامترهاي مندرج در  گواهينامه آزمايشگاه

    .، صادر خواهد شدگرديده دفتر پايش فراگير ممهور مديركل معاونت محيط زيست انساني و  تهيه، توسط
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  3-2-02:  شماره شيوه نامه

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

  

  .ماده تهيه گرديده است  9خصوص روند اجرايي صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه در  اين شيوه نامه، در

  شرايط احراز گواهينامه  -1ماده 

هاي دولتي و غير دولتي جهت دريافت گواهينامه بايد داراي شرايط عمومي و فني به شرح  متقاضي آزمايشگاه معتمد در بخش

  :ذيل باشد
  

  فضاي آزمايشگاهي  -1-1

از لحاظ فني، ايمني و ساختار آزمايشگاهي،  بايد جاري خود، فعاليت هاي حجم و كاربري نوع ايشگاه با توجه بهآزم هر

   .باشد دارارا  ذيل شرايط و  ويژگيها

باشد كه  مي) بطور متوسط(مترمربع  75هاي مختلف آزمايشگاهي و اداري متعارف  مساحت الزم مجموعا براي بخش -1-1-1

هاي  از بازديد كارشناسي اداره كل و يا دفتر پايش با توجه به نوع فعاليت، تعداد پارامترهاي قابل سنجش و بخشاين ميزان پس 

به استثناء موارد خاص كه از طريق كميته آزمايشگاه معتمد مورد بررسي . متر مربع قابل تغيير مي باشد 40مورد تقاضا تا حداقل

  .و تصميم گيري قرار خواهد گرفت

  مجزا بودن فضاي آزمايشگاهي از فضاي اداري -1-1-2

  . امالك مسكونيمجتمع ها و عدم ايجاد آزمايشگاه در  -1-1-3

  .ايجاد آزمايشگاه در پاركينگ و زيرزمين مجاز نمي باشد : تبصره

آزمايشـگاه بـا نـوع    آزمايشگاه نظير متناسب بودن ابعـاد  دارا بودن كليه استانداردهاي الزم جهت تاييد صالحيت يك  -1-1-4

آناليزها و حجم فعاليت هاي آزمايشگاهي، فضاي مناسب آزمايشگاهي جهت آماده سازي نمونه و قرار دادن تجهيزات حساس، 

سكو بندي مناسب آزمايشگاهي با  پوشش مناسب و قابل شستشو، تامين شرايط مناسب دمـايي، رطوبـت و نـور، تـامين سيسـتم      

  .ب پساب هاي آلوده، پسماندهاهاي تهويه مناسب، و دفع مناس

تدابير ايمني در آزمايشگاه از جمله نصب جعبه كمـك هـاي اوليـه، چشـم شـور، دوش اضـطراري و        توصيه مي شود -1-1-5

   .لحاظ گردد كپسول هاي آتش نشاني

شـيوه   8ر مـاده  زانـي كـه د  الزم به ذكر است جهت اخذ پايه مورد نظر الزم است حداقل شرايط فضا و سكوبندي به مي: تبصره 

  .نامه تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد ذكر شده، وجود داشته باشد
  

  نيروي متخصص  -1-2

هر متقاضي آزمايشگاه معتمد ملزم به معرفي افراد متخصص مرتبط با موضوع به عنوان مسئول فني، افراد فني الزامي و  -1-2-1

  .هاي معتمد مي باشد آزمايشگاهساير افراد، مطابق با شيوه نامه تعيين پايه 

  .مدير فني آزمايشگاه ملزم به حضور تمام وقت در آزمايشگاه مي باشد  -1-2-2
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آزمايشگاه متقاضي موظف است نمونه بردار ذيصالح و آموزش ديده خود را در بخش هاي مختلف مورد تقاضا  -1-2-3

  ). ف /4-02/3پيوست ( معرفي نمايد 

گاه معتمد بايد داراي كارت شناسايي عكس دار معتبر صادر شده توسط آزمايشگاه معتمد باشند تا كارشناسان آزمايش -1-2-4

  . در حين كنترل و نظارت، احراز هويت آنان امكان پذير باشد

پرسنل آزمايشگاههاي معتمد مي بايست در زمينه تخصص مورد تقاضا داراي گواهينامه هاي آموزشي از مراجع معتبر  -1-2-5

  .و دانشگاهي باشندعلمي 
  

 الزامات مديريتي  -1-3

كليه آزمايشگاه هاي معتمد مي بايست مراحل ثبت شركت ها و روزنامه رسمي را طي نموده و مدارك كپي برابر با  -1-3-1

  . اصل را ارائه نمايد

نامه  به همراه معرفي) كپي برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمي(ارائه اساسنامه شركت و روزنامه رسمي ثبت شركت  -1-3-2

  . صاحبان امضاء مجاز، براي مؤسسات غير دولتي الزامي مي باشد

  .موضوع انجام پايش هاي زيست محيطي و درج آن در اساسنامه الزامي مي باشد -1-3-3

ها و  هاي اساسنامه، فرم هاي غير دولتي، مديريت آزمايشگاه متقاضي موظف است كليه برگه آزمايشگاهدر مورد  -1-3-4

  .مدارك ارسالي را امضاء و ممهور نمايد

  .مؤسسات دولتي مي بايست كليه مستندات الزم را از مديريت ارشد آزمايشگاه اخذ و ارائه نمايند -1-3-5

هاي الزم براي انجام هر آزمايش به زبان فارسي و ارائه كاتالوگ  مورد نياز و دستورالعمل معرفي و ارائه استانداردهاي -1-3-6

  .تجهيزات به زبان اصلي ضروري مي باشد

بر اساس استانداردهاي مصوب داخلي يا  براي نمونه برداري و انجام آناليز مي بايستهاي مورد استفاده  دستورالعمل -1-3-7

  .گرددبين المللي تهيه و تدوين 

  .اصل مدارك بايد به رؤيت كارشناس ذيصالح استان رسيده و كپي آن به دبيرخانه كميته ارسال گردد -1-3-8

هاي نمونه برداري، آزمون، تجهيزات  روش(هر گونه تغيير و اصالح در مدارك ارائه شده توسط آزمايشگاه متقاضي  -1-3-9

ع اداره كل رسانده شده و پس از بررسي و تاييد، در دبيرخانه كميته استاني ، بايد به اطال)آزمايشگاهي، پرسنل و موارد مشابه

  .نگهداري گردد

ف متعهد گردد /4-02/1مدير عامل آزمايشگاه متقاضي مكلف است عالوه بر ارسال مدارك مورد نياز، طبق فرم  -1-3-10

را  "هاي معتمد شيوه نامه هاي آزمايشگاهخود اظهاري در پايش آلودگي محيط زيست و  ضوابط"كه كليه موارد مندرج در 

  .مطالعه نموده و موظف به رعايت آن مي باشد
  

  تجهيزات مورد نياز -1-4

ها و مواد مورد نياز آن بايد  بسته به نوع پارامتر قابل سنجش و روش مورد تاييد  براي هر آزمايش، تجهيزات، دستگاه -1-4-1

  .معرفي گردد

هاي دولتي ذكر شماره سريال و شماره اموال و در خصوص تجهيزات مؤسسات غير دولتي ذكر  براي تجهيزات آزمايشگاه - 2- 4- 1

  .شماره سريال آنها الزامي مي باشد
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دوره زماني كاليبراسيون كليه تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي معتمد مي بايست مطابق جدول اطالعات  -1-4-3

  . باشد) ف/4-02/11جدول شماره (جهيزات كاليبراسيون ت

ادارات كل موظفند كليه گواهي هاي كاليبراسيون تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي معتمد را در پايان سري  :تبصره 

  .اينددريافت نم آزمايشگاه هاي معتمد زماني مشخص شده از

  . در مورد مؤسسات غير دولتي، فاكتور خريد همراه با ذكر مدل و شماره سريال دستگاه ها بايد ارسال گردد -1-4-4
  

  انجام آزمون مقايسه اي -1-5

بررسي توانمندي ها،  كنترل و بررسي صحت و دقت روش و نتايج آزمون، كاليبره بودن دستگاهالزم است به منظور  -1-5-1

و موارد فني ديگر، حداقل يك مورد مقايسه بين آزمايشگاهي براي هر پارامتر پارامترهاي مورد تقاضا  آزمايشگاه هاي معتمد در

  .مندرج در شرح خدمات متقاضي، بسته به نوع فعاليت آن انجام خواهد شد) ف/  4 - 4مطابق فرم شماره (درخواستي 

در مواردي كه اداره كل فاقد تجهيزات مرتبط با آزمون مقايسه اي باشد، مراتب به يكي از ادارات كل همجوار و يا  :تبصره 

  . دفتر پايش ارسال گرددعندالزوم 

پس از دريافت نمونه توسط آزمايشگاه متقاضي جهت تست مقايسه اي، آزمايشگاه متقاضي موظف است نتايج به  -1-5-2

الزم به ذكر است در خصوص موارد . بط را ظرف مدت دو هفته به اداره كل يا دفتر پايش ارسال نمايدهمراه مستندات مرت

  .ارسالي پس از موعد مقرر نتيجه ارائه شده باطل اعالم مي گردد

د ها به انضمام مدارك مربوطه باي مراحل سنجش و نحوه انجام آزمايشات، صحت، دقت نتايج و كاليبره بودن دستگاه -1-5-3

  .برسد اداره كل استانبه تاييد 

نظر كارشناس واحد آزمايشگاه اداره كل و يا حسب مورد كارشناس دفتر پايش در زمينه تسلط كارشناس  اظهار :تبصره 

هاي مرتبط با نمونه برداري و سنجش، به همراه تاييد مدير كل استان و مدير كل دفتر پايش،  آزمايشگاه معتمد در زمينه

  .ضروري است
  

  اعتبار نتايج -2ماده 

خوداظهاري  ضوابطها براي مدت حداكثر فاصله زماني بين دو پايش متوالي خوداظهاري كه بر اساس  نتايج اندازه گيري -2-1

  .در پايش تعيين مي گردد داراي اعتبار مي باشد

پايش اقدام به انجام پايش از صنعت  در فاصله زماني بين دو پايش متوالي خوداظهاري، در صورتيكه اداره كل يا دفتر: تبصره 

  .مذكور نمايد در صورت مغايرت، نتايج اداره كل يا دفتر پايش مالك عمل قرار خواهد گرفت

نتايج آزمايشات به همراه كليه اطالعات مربوطه با امضاء مدير عامل و كارشناسان ذيربط در آزمايشگاه بايستي با رعايت  -2-2

  .ه و فقط به اداره كل، دفتر پايش و درخواست كننده ارائه شوداصول امانتداري محفوظ ماند

هاي آزمايشگاه معتمد در صورت رعايت كليه اصول اعالم شده، مورد تائيد سازمان مي باشد، ولي  نتايج اندازه گيري -2-3

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

آزمايشگاه در زمان تعليق، مجاز به انجام هيچ گونه پايش زيست محيطي تحت عنوان آزمايشگاه معتمد نمي باشد و نتايج  -2-4

  .ارائه شده در اين خصوص فاقد اعتبار مي باشد و در صورت انجام پايش مطابق با شيوه نامه تخلفات اقدام خواهد شد
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خ اعتبارگواهينامه آزمايشگاه معتمد، نتايج آزمايشات انجام شده پس از آن در صورت ارائه در صورت انقضاء تاري -2-5

  .روز مورد پذيرش مي باشد و پس از آن فاقد هرگونه اعتباري خواهد بود 15درخواست تمديد در مهلت مقرر تا 
  

  جرائم و تشويقات   -3ماده 

هاي معتمد،  براساس گزارشات ارائه شده، بازديدهاي موردي و بررسي هاي صورت گرفته بر روي عملكرد ساالنه آزمايشگاه

هاي منتخب  زيست انساني، آزمايشگاهبا پيشنهاد ادارات كل و تاييد كميته آزمايشگاههاي معتمد و با صالحديد معاون محيط 

  . مورد تقدير قرار خواهند گرفت

  .بيهات و تشويقات آزمايشگاه هاي معتمد مطابق شيوه نامه انضباطي و شيوه نامه تشويقات خواهد بوداعمال تن
  

  انعقاد قرارداد خوداظهاري -4ماده 

اعم از فاكتورها و (خوداظهاري در پايش آلودگي  ضوابطهاي موضوع  هاي معتمد در قراردادها و تفاهم نامه آزمايشگاه -4-1

و پارامترهاي مورد  از جمله نوع پايش(، شيوه نامه ها و الزامات مربوطه ضوابطمكلف به رعايت ) ربوطهيا ساير اسناد مالي م

  .مي باشند) پايش

آزمايشگاه معتمد موظف است پس از عقد قرارداد خوداظهاري با صنعت مورد پايش، مراتب را حداكثر ظرف مدت  -4-2

  . يك هفته به اداره كل استان مربوطه اعالم نمايد

  . آزمايشگاه معتمد موظف است تصوير گواهينامه معتبر خود را به عنوان پيوست، ضميمه قرارداد نمايد :تبصره 

شيوه  پارامترهاي مورد درخواست واحد صنعتي، در قرارداد خوداظهاري، مطابق با پارامترهاي شاخص مندرج دركنترل  -4-3

در صورت عدم تطبيق مراتب كتباً به اداره كل استان . مي باشد "تعيين پارامترهاي مشمول خود اظهاري در پايش آلودگي"نامه 

  .محل استقرار واحد صنعتي اعالم گردد
  

  زامات ال -5ماده 

روز با اعمال آخرين  10هاي معتمد توسط دفتر پايش بعد از تشكيل هر جلسه شورا حداكثر طي  فهرست آزمايشگاه -5-1

  . اصالحات در وب سايت سازمان قرار مي گيرد

  . سازمان هيچ گونه مسئوليتي در خصوص كاريابي براي آزمايشگاه معتمد ندارد -5-2

  .معتمد در سطح كل كشور مي باشدمحدوده فعاليت آزمايشگاه  -5-3

انجام كليه الزامات مربوط به قانون كار به عهده مدير عامل آزمايشگاه معتمد مي باشد و اين سازمان هيچگونه تعهدي در  -5-4

  .زمينه الزامات قانون كار مرتبط با آزمايشگاه معتمد ندارد

روز  20هاي آزمايشگاه، پرسنل و موارد مشابه بايد حداكثر طي  فعاليتهرگونه تغيير در اساسنامه، آدرس، شماره تلفن،  -5-5

به اداره كل اعالم گردد تا در صورت لزوم نسبت به بررسي مجدد، بازديد، مميزي و به روز رساني در سايت اقدام الزم 

  .صورت گيرد

جمله پرداخت هزينه انجام تست مقايسه اي، گواهينامه، منهاي مربوطه در طول مراحل صدور، تمديد و ارتقاء  تمام هزينه -5-6

  .صرفاً به عهده متقاضي آزمايشگاه معتمد مي باشد
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با آزمايشگاه معتمد، نتايج سازمان مالك عمل در صورت عدم تطابق نتايج پايش همزمان واحد صنعتي توسط سازمان  -5-7

  .خواهد بود

در صورت كسب شرايط ) هاي دستگاه هاي دولتي گاهآزمايش(قانون خدمات كشوري  5دستگاه هاي مشمول ماده  -5-8

  . مي توانند به عنوان آزمايشگاه معتمد عمل نمايند خوداظهاري ضوابطمندرج در 

  . اين آزمايشگاه ها مجاز به پايش واحدهاي تابعه و يا تحت پوشش خود در قالب طرح خود اظهاري نمي باشند :تبصره 

واحدهاي صنعتي، واحدهاي غير صنعتي داراي ماهيت آاليندگي، شهركهاي صنعتي، آزمايشگاه هاي وابسته به كليه  -5-9

  .بيمارستان ها و مواردي از اين قبيل نمي توانند معتمد سازمان در انجام پايش هاي زيست محيطي شوند

پارامتري در آن در صورت انجام آزمون مقايسه اي براي پارامترهاي مورد درخواست آزمايشگاه معتمد و عدم تاييد  -5-10

ماه پس از عدم تاييد نتايج، حق شركت در  6ماه و  4روز،  45-60مرتبه، به ترتيب 3آزمون، آزمايشگاه متقاضي در سال فقط 

  .   آزمون مجدد در پارامتر تاييد نشده را دارد

اند، دفتر پايش مي تواند  ها بررسي و تاييد شده هاي متقاضي معتمدي كه توسط اداره كل استان در خصوص آزمايشگاه -5-11

  .به صورت موردي و بر اساس نظر كارشناسي بخش مربوطه مجدداً اقدام به بازديد و انجام آزمون مقايسه اي  نمايد

شرايط تعريف ها را ندارد با لحاظ  تواند در خصوص پايش پارامترهايي كه مجوز اندازه گيري آن آزمايشگاه معتمد مي -5-12

  . ر گرددهاي معتمد در قالب تفاهم نامه به عنوان همكار برخوردا ظهاري از خدمات ساير آزمايشگاهخودا ضوابطشده در 

  .در هر پايش خوداظهاري، آزمايشگاه معتمد كارفرما مي تواند تنها با يك آزمايشگاه معتمد ديگر همكاري داشته باشد :تبصره

ا و همكار بايد روي سربرگ هر آزمايشگاه به طور جداگانه و به ارائه نتايج آزمايشات دو آزمايشگاه معتمد كارفرم -13 -5

  .امضاي مدير شركت مربوطه رسيده و ممهور گردد

در صورت انجام تخلف توسط هر يك از آزمايشگاه هاي معتمد كارفرما و همكار، هر دو آزمايشگاه معتمد بر حسب  -14 -5

  .نوع تخلف انجام پذيرفته مسئول خواهند بود

هاي معتمد موظفند نتايج پايش خود را  خصوص ارائه گزارش پايش واحدهاي مشمول طرح خوداظهاري، آزمايشگاه در - 15- 5

هاي ارائه  در فرم) روز كاري 10درخصوص پايش پسماندهاي پزشكي (روز كاري بعد از نمونه برداري  20حداكثر ظرف مدت 

هاي معتمد موظفند فايل گزارش كامل پايش سه ماهه و  ن آزمايشگاههمچني. شده توسط سازمان به اداره كل استان ارسال نمايند

  .هاي ارائه شده توسط سازمان به اداره كل استان و دفتر پايش ارسال نمايند يكساله خود را به همراه نتايج مربوطه در قالب فرم

  .لزامي مي باشدهاي معتمد ا رعايت كليه موارد ذكر شده در شيوه نامه انضباطي توسط آزمايشگاه -5-16

  . هاي معتمد مطابق با رويه مميزي و نظارت بر آزمايشگاه هاي معتمد اقدام مي گردد در خصوص كنترل و نظارت آزمايشگاه - 17- 5
  

  مراحل صدور، تمديد و ارتقاءگواهينامه -6ماده 

  بررسي مقدماتي - 6-1

متقاضيان آزمايشگاه هاي معتمد موظفند فرم هاي اوليه و جداول مربوطه را از ادارات كل يا از پورتال سازمان محيط زيست 

  . اخذ نموده و پس از تكميل به همراه مدارك مورد نياز ذكر شده به ادارات كل تحويل نمايند

ها جهت بازديد بايد توسط  متقاضي و ارزيابي آنهاي تكميل شده همراه با مدرك ارائه شده توسط  بررسي فرم -6-1-1

  .ادارات كل محيط زيست استانها و يا حسب مورد توسط دفتر پايش مورد بررسي قرار گيرد
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شيوه نامه  1در صورت تائيد اداره كل يا دفتر پايش اصل درخواست منضم به رونوشت مدارك الزم مطابق با ماده  -6-1-2

هاي مميزي جهت انجام مراحل  ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه معتمد همراه با نتايج آزمايششرايط عمومي صدور، تمديد و 

، بازديد مجدد از آزمايشگاه متقاضي توسط كارشناسان دفتر لزومضمنا در صورت . بعدي به دبيرخانه كميته ارسال خواهد شد

  .پايش صورت خواهد گرفت
  

  صدور تاييديه پارامتر -6-2

وصول درخواست مجوز اعطاي آزمايشگاه معتمد توسط افراد حقيقي و حقوقي متقاضي، ادارات كل موظفند پس از  -6-2-1

روز كاري نسبت به بررسي مدارك اقدام و در صورت نياز به تكميل مدارك مجموعه نواقص مراتب را به  20ظرف مدت 

برطرف نمودن نواقص و تكميل مدارك و روز كاري نسبت به  10متقاضي مكلف است ظرف مدت . متقاضي اعالم نمايند

در غير اينصورت مي بايست مجدداً و پس از تكميل كليه مدارك نسبت به ارائه . ارسال آن به ادارات كل اقدام نمايد

 .درخواست خود اقدام نمايد

بررسي  پس از بررسي مدارك توسط ادارات كل و تكميل بودن آن، ضمن انجام آزمون مقايسه اي مراتب جهت -6-2-2

  .در كميته استاني مورد اقدام قرار مي گيرد ي مورد تقاضانهايي و صدور تاييديه پارامترها

اداره كل محيط زيست استان پارامترهاي تاييد شده در كميته استاني را كتباً به متقاضي معتمد اعالم و رونوشت آن را  -6-2-3

        .               به دفتر پايش فراگير ارسال مي نمايد
  

  صدور گواهينامه -6-3

دفتر پايش فراگير پس از دريافت مكاتبه مربوط به تاييديه پارامتراها از اداره كل نسبت به بروز رساني فهرست آزمايشگاه هاي 

  .                  معتمد و صدور گواهينامه متقاضي اقدام خواهد نمود
  

  ارائه گزارش عملكرد -7ماده 

هاي معتمد موظفند نتايج پايش خود  گزارش پايش واحدها در قالب طرح خود اظهاري، آزمايشگاه در خصوص ارائه -7-1

هاي  در قالب فرم) روز كاري 10در خصوص پايش پسماند پزشكي (گيري  روز كاري بعد از اندازه 20را حداكثر ظرف مدت 

هاي معتمد موظفند گزارش كامل پايش سه ماهه  شگاههمچنين آزماي. ارائه شده توسط سازمان به اداره كل استان ارسال نمايند

هاي ارائه شده توسط سازمان به اداره كل استان و فايل گزارش را هم به همراه  و ساالنه خود را به همراه نتايج مربوطه در فرم

  .نتايج مربوطه به دفتر پايش ارسال نمايند

خود  ضوابط 1-4موضوع بند (لسه انجام خوداظهاري در پايش بايست يك نسخه از اصل صورتج آزمايشگاه معتمد مي: تبصره 

 سوي از تصوير اين صورتجلسه فراگير، پايش دفتر نياز اعالم صورت در خوداظهاري نمايد و را ضميمه گزارش) اظهاري

  .گردد ارسال به دفتر پايش معتمد آزمايشگاه

شامل كليه مراحل (هاي معتمد  اي از عملكرد آزمايشگاهدر طول مدت اعتبار گواهينامه ضروري است بررسي هاي دوره  -7-2

و نتايج در . توسط اداره كل و حسب مورد توسط دفتر پايش صورت پذيرد..) نمونه برداري، آناليز، پرسنل ، تجهيزات و 

  .پرونده درج در پرونده به دبيرخانه كميته منعكس گردد

  .ه نامه تخلفات با آزمايشگاه معتمد برخورد خواهد شددر صورت مشاهده هرگونه تخلف مطابق با شيو :1تبصره 
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در صورت وجود مغايرت در نتايج تست مقايسه اي، پارامتر مربوطه از گواهينامه آزمايشگاه معتمد مذكور حذف  :2تبصره 

  .خواهد شد

  .هاي انجام شده توسط آزمايشگاه معتمد همكار جزء عملكرد همان آزمايشگاه محسوب مي گردد پايش - 7-3

رسيدگي به كليه تخلفات و يا شكايات واصله در زمينه عملكرد آزمايشگاه معتمد بر اساس شيوه نامه انضباطي انجام  - 7-4

  . نامه مي باشدخواهد پذيرفت و آزمايشگاه ملزم به تبعيت از مفاد اين شيوه 
  

  تمديد گواهينامه  -8ماده 

جهت تمديد گواهينامه، متقاضي بايد حداقل سه ماه قبل از پايان اعتبار گواهينامه، در خواست كتبي خود را به اداره كل 

اداره كل بعد از بررسي هاي الزم و تاييد موارد درخواستي در كميته استاني، قبل از اتمام تاريخ اعتبار . استان اعالم نمايد

در صورت عدم در . اييد و يا عدم تاييد تمديد گواهينامه به متقاضي اعالم نمايدگواهينامه نظر خود را در خصوص ت

هاي معتمد سازمان  خواست آزمايشگاه متقاضي جهت تمديد در موعد مقرر، نام آن آزمايشگاه از فهرست آزمايشگاه

  .                  حذف  مي گردد

ماه از تاييد آنها مي  6ي در خصوص پارامترهايي كه بيش از جهت تمديد گواهينامه، انجام آزمون مقايسه ا :1تبصره 

  .گذرد توسط اداره كل الزاميست

چنانچه آزمايشگاه معتمد پس از تاريخ انقضاء گواهينامه جهت تمديد آن اقدام نمايد، كليه مراحل مربوط به  : 2تبصره 

  . صدورگواهينامه مي بايست مجدداً انجام گردد

  . جهت تمديد گواهينامه معتمد، ارائه عملكرد زيست محيطي توسط آزمايشگاه معتمد الزاميست:  3تبصره 

آزمايشگاه معتمد موظف است گواهي كاليبراسيون معتبر تجهيزات قابل كاليبره  در طول مدت زمان اعتبار گواهينامه،  : 4تبصره 

  . را به ادارات كل ارسال نمايد

باشند  در محاكم قضاييمرتبط با خوداظهاري عتمد داراي پرونده مفتوح ز آزمايشگاه هاي مدر صورتيكه هر يك ا:  5تبصره 

  . خواهد بودصدور راي بررسي تقاضاي تمديد و ارتقاء گواهينامه آنها منوط به 
  

  ارتقاء گواهينامه :  9ماده 

پارامترهاي قيد شده در گواهينامه، مشابه مراحل آزمايشگاه معتمد مي تواند در صورت احراز شرايط الزم براي افزايش تعداد 

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

  . ماهه صورت پذيرد 6افزايش پارامترهاي مورد تقاضا در هر نوبت در خواست، بايستي با رعايت فواصل زماني : تبصره

  .صورت ارتقاء گواهينامه، تاريخ اعتبار گواهينامه تغيير نخواهد كرددر : تبصره 
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  3-3-02:  نامه شيوهشماره 

  ي معتمدها آزمايشگاهتعيين پايه : عنوان 

  

 يدراهبر و سياستگذاري شوراي معتمد،هاي  شگاهيآزما به هاي خوداظهاري پايش ارجاع نحوه ساماندهي منظور به : مقدمه

  . نمايد مي تصويب زير شرح به را»  هاي معتمد آزمايشگاه پايه تعيين نامه شيوه« معتمدهاي  آزمايشگاه

 يطيمح ستيهاي ز شيپا انجام يبرا كه رود يم كار به يهاي معتمد شگاهيآزما پايه نييتع يبرا نامه وهيش نيا مقررات : 1 ماده

 مجموعه با مطابق متن اين اصطالحات و تعاريف .كنند يم افتيدر نامهيگواه سازمان از ش،يپا در خوداظهاري ضوابط با مطابق

  .باشد مي آلودگي پايش در خوداظهاري ضوابط

 يهمكار با و شيپا دفتر لهيوس به ،يهاي تخصص گروه از كي هر در معتمدهاي  آزمايشگاه از كي هر هيپا فهرست  : 2 ماده

  .شود يم منتشر سازمان تيسا قيطر از و هيته كل ادارات

 است صدا و هوا گروه و ،يولوژيب گروه ،ييايميكوشيزيف گروه شامل نامه شيوه نيا در نظر مورد يهاي تخصص گروه : 3 ماده

 گروه هر در» كي« و »دو« ،»سه« ،»چهار« يها هيپا در نامه، وهيش نيا ضوابط قالب در را هاي معتمد شگاهيآزما ته،يكم و

  . دينما يم تيصالح نييتع يتخصص

  . گردد يم يتلق چهار هيپا عنوان به سه، هيپا احراز عدم صورت در گردد، نامهيگواه اخذ به موفق كه يشگاهيآزما هر : 4 ماده

 طيشرا حداقل مؤثر، عوامل يتمام در ديبا معتمد شگاهيآزما. باشد يم 1 جدول شرح به هيپا نييتع بر موثر عوامل : 5 ماده

 كسب، قابل يينها هيپا گر،يد عبارت به. باشد نموده احراز جدول اين مطابق  نظر، مورد هيپا آوردن بدست يبرا را الزم

  .شود يم ليتكم و استفاده ف/4- 02/7 شماره فرم منظور نيبد. بود خواهد مؤثر عامل چهار نيا در هيپا پايين ترين معادل
  

  هاي معتمد سازمان  شگاهيه آزماين پايينحوه تع:  1جدول 

  1ه يپا  2ه يپا  3ه يپا  عوامل مؤثر  فيرد

  سه  يك  صفر  ) سال(شگاه معتمد يحداقل سابقه به عنوان آزما  1

  6ماده   6ماده   6ماده   يتخصص يروهاين  2

  7ماده   7ماده   7ماده   يريگ قابل اندازه يتعداد پارامترها  3

  8ماده   8ماده   8ماده   شگاهيآزما يفضا  4

  

 جدول اساس بر ،يهاي تخصص گروه از كي هر در هيپا نييتع جهت متخصص يانسان يروين تعداد و سابقه تيوضع : 6 ماده

  .گردد يم نييتع 2

 يكر افراد، در هريو سا  ي، افراد فنفنيمسئول  كيكد سمت و مشخصات پرسنل خود را به تفيشگاه معتمد بايآزما : 1تبصره

  .آورده شده است 3شماره ت در جدول يد و ضرائب اولويهاي مورد تائ تخصص. دينما يمعرف يهاي تخصص از گروه
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 يرسا و ي، افراد فنيمسئول فناشخاص شامل از  يكهر يبرا 2طبق جدول شماره  يالت تخصصيدارا بودن تحص : 2تبصره 

 تكنيسينبه عنوان  يمدرك كاردان يدارا يتواند از افراد فن يشگاه معتمد ميآزما. است يهاي معتمد الزام شگاهيافراد آزما

  .دياستفاده نما

ها را  ر گروهيدر سا فنيتواند سمت مسئول  ي، ميهاي تخصص از گروه يكهر  فني، مسئول 3و  2ه يدر خصوص پا : 3ره تبص

  .است ياز گروهها الزام يكدر هر  فنيمسئول  يت برايب اولويط ضري، احراز شرا1ه يدر پا يول. ز بطور همزمان داشته باشدين

د يا با حداقل سه برابر سابقه كار مفيو  يمدرك دكتر يشگاه، دارايآزما فني، چنانچه مسئول 3و  2ه يدر خصوص پا : 4تبصره 

  .رش استيز قابل پذين 2ت يب اولويباشد، ضر 2مندرج در جدول 

تواند در هر دو  ينفر م يكازات الزم، يط و امتير افراد، در صورت احراز شرايو سا يدر خصوص سمت افراد فن : 5تبصره 

  .رديقرار گ بيولوژيو  ييايميوشيكزيف يگروه تخصص

ط يمرتبط با مح يشگاهيهاي آزما هاي سازمان، بخش شگاهيهاي معتمد، آزما شگاهياز آزما(صرفاً سوابق كار معتبر  : 6تبصره 

  .باشد يمورد قبول م) يقاتيتحق – يا مراكز علميه ارگانها، يست كليز

ط نامه شراي بر اساس ضوابط شيوه، ياز پرسنل تخصص يكشگاه معتمد موظف است در صورت خروج هر يآزما : 7تبصره 

  .دياقدام و موارد را اعالم نماهاي معتمد  عمومي صدور، تمديد و ارتقاء آزمايشگاه
  

  يهاي تخصص از گروه يكه در هر ين پاييتع يشگاه معتمد برايآزما يتخصص يروهايحداقل شرائط ن:  2جدول 

  ر افراديسا   يافراد فن  يفن مسئول  هيپا  يگروه تخصص

  ييايميوشيكزيف

  

  بيولوژي

  

  هوا و صدا

3  

سال  2نفر كارشناس با  يك

  ديسابقه كار مف

در  1 *تيب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يگروه تخصص

سال  1نفر كارشناس با  يك

  ديسابقه كار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

  ندارد يازين

2  

سال  3نفر كارشناس با  يك

  د يسابقه كار مف

در گروه  1ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

سال  2نفر كارشناس با  يك

  د يسابقه كار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

سال  1نفر كارشناس با  يك

  د يسابقه كار مف

در گروه  3ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

1  

سال  4نفر كارشناس با  يك

  د يسابقه كار مف

در گروه  1ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

سال  3نفر كارشناس با  دو

  د يسابقه كار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

سال  2نفر كارشناس با  دو

  د يسابقه كار مف

در گروه  3ت يب اولويبا ضر

  مورد تقاضا يتخصص

  .است شده ارائه 3 شماره جدول در تياولو ضرائب* 

  

  

  



   

٢٧ 

  يتخصص يروهاين يد برايمورد تائ يليمدرك تحص:  3جدول 

  *يليرشته تحص  فيرد
  ** يت در گروه تخصصيب اولويضر

  هوا و صدا بيولوژي ييايميوشيكزيف

  1  3  3  هوا يآلودگ –ست  يط زيمح يمهندس  1

  3  2  1 آب و فاضالب –ست يط زيمح يمهندس  2

  3  3  1 مواد زائد جامد –ست يط زيمح يمهندس  3

  1  2  2  ستيط زيمح – يعيمنابع طب يمهندس  4

  2  2  2  ستيط زيعلوم مح  5

  2  2  2  )شيمرتبط با پا(ست يط زيشامل عنوان مح  6

  1  2  1  طيبهداشت مح  7

  1  3  3  يبهداشت حرفه ا  8

  2  3  1  )شهايه گرايكل( يميش  9

  ---  1  3  )شهايه گرايكل( يست شناسيز  10

  ---  1  2  ...)، ي، اكولوژيولوژيش بيگرا( ييايعلوم در  11

  3  3  1  )يو آلودگ يميش شيگرا( ييايعلوم در  12

  ---  1  2  يشگاهيعلوم آزما  13

  ---  2  2  كيدامپزش –الت يش  14

  ---  2  2  ...)و ييع غذاي،صنايخاكشناس( يكشاورز  15

  ---  ---  3  علوم خاك –عمران  -ي ن شناسيزم  16

  3  ---  ---  عيصنا - يكمكان – يهواشناس  17

        ***مرتبط يها ر رشتهيسا  18

هاي  شگاهيآزما تهيكم صيتشخ به بنا( تواند يم و نبوده يليتحص مدرك قيدق عنوان جدول نيا در شده ذكر يليتحص رشته *

  .باشد است، يكل نيعناو نيا با منطبق كه ييها رشته شامل) معتمد

 دو تياولو بيضر با فرد و سه و هاي دو تياولو در ينيگزيجا قابل كي تياولو بيضر با فرد ،2 جدول در است يهيبد  **

  .باشد يم سه تياولو در ينيگزيجا قابل

  .شد خواهد يريگ ميتصم معتمد شگاهيآزما تهيكم قيطر از مورد حسب بر مرتبط، يها رشته ريسا خصوص در ***

  

 بر ييايميكوشيزيف يتخصص گروه در  هاي معتمد، شگاهيآزما هيپا نييتع جهت سنجش قابل يپارامترها تيوضع : 7 ماده

 تاًينها. است 6 جدول اساس بر صدا و هوا يتخصص گروه در و 5 جدول اساس بر يولوژيب يتخصص گروه در  ،4 جدول اساس

هاي  گروه از كي هر در معتمد شگاهيآزما هيپا نييتع يبرا سنجش، قابل يپارامترها نظر از الزم طيشرا حداقل 7 جدول در

  .است شده نييتع يتخصص

  .سر استيف ميهمان رد يف صرفاً از پارامترهاياز هر رديكسب امت 4در جدول  : 1تبصره 

  .است يف الزامياز آن رديلحاظ امت يف برايدر هر رد ياجبار ياحراز پارامترها 6و  5 و 4 در جداول : 2تبصره 
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 3و  2، 1هاي  فيرد از يكاز از هر يامت 1، احراز حداقل ييايميوشيكزيف يگروه تخصص 1ه يدر پا 7در جدول  : 3تبصره 

  .است يالزام آن جدول 5و  4و همچنين حداقل يك امتياز از رديفهاي  4جدول 
  

   ييايميوشيكزيف يهاي معتمد در گروه تخصص شگاهيتوسط آزما يريگ قابل اندازه يپارامترها:  4جدول 

  پارامتر  فيرد
پارامترهاي 

  اجباري
  ازيسقف امت

1  

  ، كدورت، دما, pH, TSS, TDS, DO COD, BOD5: شيمي  يپارامترها

و روغن، دترجنت،  يچرب، فسفات، سولفات، يمت، آمونيتريترات، نيد، ني، كلراميزيم، منيكلس

  د، رنگيد، فرمالدئيت،  فلورايد، سولفيد، سولفيانفنل، سي

pH, TSS, 
BOD5, COD 

6  

هر چهار پارامتر (

  )يك امتياز

2  
، TNV، ي، افت حرارتيذرات، مواد آل چگالي ،pH ،ECدرصد رطوبت، درصد اشباع،  :خاك 

   ربناتيكد، سولفات، بيم،كلرايپتاس م،ي، سدميزيم، منيكلس ،بافت خاك

درصد اشباع، 

pH ،EC 

3  

هر چهار پارامتر (

  )يك امتياز

3  
 ,Ag, Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn: فلزات

Tl, V, Zn  
  پارامتر 4حداقل 

4  

هر چهار پارامتر (

  )يك امتياز

4  

PAHs شامل :  
Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, 
Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo (b) Fluoranthene, 
Benzo (k) Fluoranthene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (a) Anthracene,  
Dibenzo (a,h) Anthracene, Benzo (g,h,i) Perylene, Indeno (1,2,3-cd) Pyrene  

  لنيل بنزن، زاي، اتبنزن، تولوئن

  پارامتر 4حداقل 

3  

هر پنج پارامتر (

  )امتيازيك 

5  
   PCBs  و سموم شامل:  

PCB28, PCB52, PCB44, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180  
Endrin, Dieldrin, Heptachlor, p,p′-DDT, Aldrin, Lindane, HCB, Endosulfan  

  پارامتر 4حداقل 

3  

هر پنج پارامتر (

  )يك امتياز

  19  ازهايجمع امت 

  
  بيولوژي يهاي معتمد در گروه تخصص شگاهيتوسط آزما يريگ قابل اندازه يپارامترها:  5جدول 

  

  ازيسقف امت  ياجبار يپارامترها  پارامتر  فيرد

  امتياز 2  هر دو  فرم كلي، كليفرم گوارشيكل  1

  امتياز 2  هر دو  سيلوس سوبتليلوس، باسيلوس استئارو ترموفيباس  2

3  

  :شاملپايش اتوكالوها با انديكاتورهاي شيميايي 
 بوويديك - 

  6و 5كالس  - 

  امتياز 2  هر دو
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  ** هوا و صدا يهاي معتمد در گروه تخصص شگاهيتوسط آزما يريگ قابل اندازه يپارامترها:  6جدول 

  پارامتر  فيرد  بخش
 يپارامترها

  ياجبار
  **ازيسقف امت

يآال
 ها

ده
ن

 ي
وج

خر
 ي

ت
 ثاب

ابع
من

  

1  
  :منابع ثابت شامل  ينده خروجيآال يگازها

CO, CO2*, NOx, NO*, SO2, H2S, HCl, NH3, F2, HF, 
O2*  

CO, NOx, 
SO2, O2*   

  )ازيامت 5( 
10  

  ن و فورانياكس يد  2
  هردو

  )ازيامت 4(
4  

3  

، تولوئن )EO(، اتيلن اكسايد)MA( ك انيدريدي، مالئ)PA( فتاليك انيدريد

آروماتيك، ، اتيل بنزن، استايرن، تولوئن وتركيبات )TDI( دي ايزو سيانات

هاي منتشره از منابع آلوده  دروكربنيه، وينيل كلرايد پارافين، استن، الفين، منو

هـ  مورخ  55181ت /84411تصويب نامه شماره كننده هوا مطابق 

  )3و  2و  1هاي  گروه( 27/06/1397

  پارامتر 1حداقل 

  )ازيامت 1(
10  

4  
  )امتياز 5( ذرات

  )ازيامت 1هر فلز (فلزات 

  ذرات

  )ازيامت 5(
12  

يآال
ده

ن
 يها 

  يطيمح

5  
  : نده شامل يآال يگازها

CO, O3, SO2 NO2,  ،تولوئن، اتيل بنزن ، زايلنرنبنزوآلفاپي، بنزن ،  
CO, NO2, SO2  

  7  )ازيامت 5(

6  PM10, PM2.5 ،سرب  
PM10, PM2.5  

  3  )ازيامت 2(

ت
صو

  

 *Leq, Lmin*, Lmax :شامل  يطيمح ستيصوت ز  7
Leq  

 )ازيامت 2(
2  

وز
گز

ا
  

8  CO, HC )ينيبنز يدر خودروها(  
CO, HC  

  3  )ازيامت 3(

  )يزليد يدر خودروها( يرگيت  9
  يرگيت

 )ازيامت 1(
1  

  52  جمع امتيازها      

 ديبا ج،ينتا اصالح اي و محاسبه منظور به يول ندارد، مصوب يمل استاندارد كه است ييپارامترها بر مشتمل دار ستاره موارد *

  .رديگ قرار يريگ اندازه مورد

  .باشد شده ديق صراحتاً كه يموارد مگر دارد؛ ازيامت كي پارامتر هر ،ياجبار موارد بر اضافه يپارامترها **
  

  يريگ قابل اندازه يشگاه معتمد در خصوص تعداد پارامترهايه آزماين پاييتع يط الزم برايحداقل شرا:  7جدول 

  1ه يپا  2ه يپا  3ه يپا  يگروه تخصص

  ييايميوشيكزيف
  ازيامت 19از از يامت 2

  4جدول 

  ازيامت 19از از يامت 7

  4جدول 

  ازيامت 19از از يامت 12

  4جدول 

  بيولوژي
  امتياز 6 ازامتياز  2

  5جدول  

  امتياز 6 ازامتياز  4

  5جدول  

  امتياز 6 ازامتياز  6
 5 جدول

  هوا و صدا
  ازيامت 52 از ازيامت  7

  6جدول 

  ازيامت 52از از يامت 20

 6جدول 

  ازيامت 52از از يامت 30

 6جدول 
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 9 و 8 جداول اساس بر هاي معتمد شگاهيآزما هيپا نييتع جهت شگاه،يآزما يفضا تيوضع نظر از الزم طيشرا حداقل : 8 ماده

  .گردد يم نييتع

مطابق جدول  يهاي تخصص از گروه يك، در هر 8از كسب شده طبق جدول يتواند براساس امت يشگاه معتمد ميآزما : 1تبصره  

  .دياز را احراز نمايه متناظر با امتي، پا9

  .است يدر حد ضرورت الزام ي، وجود سكوبندبيولوژيو  ييايميوشيكزيف يهاي تخصص گروه يبرا : 2تبصره  
  

  شگاهيآزما يفضا يازهايمشخصات و امت:  8جدول 

  ت محلكيمال  يسكوبند  فضا  فيرد

1  
  متر مربع  20هر 

  ازيامت 5/0

  متر 5هر 

  ازيامت 5/0

  ازيامت 1:  يجارياست

  ازيامت 2:  يحقوق – يشخص

  

  
  شگاهيآزما يهاي معتمد در خصوص فضا شگاهيه آزماين پاييتع يط الزم برايحداقل شرا:  9جدول 

  1ه يپا  2ه يپا  3ه يپا  يگروه تخصص

  ييايميوشيكزيف
  ازيامت 3

  8جدول 

  ازيامت5/4

  8جدول 

  ازيامت 7

  8 جدول

  بيولوژي/ هوا و صدا
  ازيامت 2

  8جدول 

  ازيامت 3

  8جدول 

  ازيامت 4

  8جدول 
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  3-4-02:  نامه شيوهشماره 

  هاي معتمد آزمايشگاه مميزي و نظارت بررويه : عنوان 

  

  

عملكرد  توسط معتمد به هنگام صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه و همچنين بررسيبه منظور كنترل صحت اطالعات ارائه شده 

در جهـت  آزمايشگاه معتمد در طول مدت اعتبار گواهينامه الزم است ادارات كـل در خصـوص مميـزي عملكـرد آزمايشـگاه      

بر عملكرد آزمايشگاه معتمد در  ، دفتر پايش مي تواند راساًدر صورت لزوم همچنين. قدام نمايددر موارد ذيل ااهداف نظارتي 

 .اين زمينه نظارت داشته باشد
  

 :فضا، تجهيزات و مواد مصرفيمكان،   -1

  صحت آدرس آزمايشگاه معتمد مميزي -1-1

عمر مفيد سنسورها تجهيزات معرفي شده در پرونده از نظر  شماره سريال، گواهي كاليبراسيون با تاريخ معتبر و   مميزي -1-2

  .در زمان بازديد

  تجهيزات  عملكردصحت  مميزي -1-3

  هاي شيميايي از نظر تاريخ مصرف، شرايط نگهداري و غيره مواد و محلول مميزي -1-4

  تمديد و ارتقاء گواهينامه صدور،شرايط عمومي  نامه شيوه 1ماده  1بند  اه بر اساسآزمايشگشرايط مناسب مميزي  -1-5
  

  :پرسنل -2
فعاليت در سمت و حوزه مشخص ت با رعاي اداره كل به شدهاسامي ارائه  فهرستمطابقت پرسنل آزمايشگاه معتمد با  -2-1

  در زمان بازديد شده

  توانمندي پرسنل در اجراي روش هاي آزمون براساس استانداردهاي مورد تاييد  مميزي -2-2

  عدم فعاليت مديرعامل آزمايشگاه معتمد به عنوان مديرعامل و يا عضو هيئت مديره آزمايشگاه معتمد ديگرمميزي  -2-3

  معتمد در آزمايشگاه ديگركارشناس فني آزمايشگاه مسئول فني وفعاليت مميزي عدم  -2-4
  

  :قرارداد -3

  بين آزمايشگاه معتمد و صنايع مجري خود اظهاري ) مدارك و مستندات مربوط به آن(عقد قرارداد  مميزي -3-1

  رعايت مفاد قرارداد  مميزي -3-2

  گواهينامه آزمايشگاه معتمدكارفرما و همكار در زمان عقد قرارداد و اجراي آن اعتبار مميزي -3-3

  پارامترهاي مورد پايش و تطبيق آن با مفاد گواهينامه مميزي -3-4

 مورد پايش نوع واحدپارامترهاي مورد سنجش توسط معتمد با توجه به  مميزي -3-5

  

 :نمونه برداري -4

  انجام نمونه برداري  يزيمم -4-1
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  حضور نمونه بردار معرفي شده مميزي -4-2

  صالحيت نمونه بردار از نظر نحوه نمونه برداري و تشخيص محل نمونه برداري مميزي -4-3

  تجهيزات نمونه برداري مميزي -4-4

  نحوه نگهداري و انتقال نمونه مميزي -4-5

در اختيار ) تست(در موارد خاص كه حضور كارشناس اداره كل در زمان آناليز الزامي است نمونه پلمپ و جهت آزمون  :تبصره

  .شگاه معتمد قرار گيردآزماي
  

  : آناليز -5

، همزمان آزمايشگاه معتمد  با ادارات كل در يك محل در خصوص گروه هوا)  تست(از طريق  انجام  آزمون  مميزي -5-1

  و امواج صدا

بدون (نظارت بر انجام آناليز در محل آزمايشگاه معتمد  يا وآناليز از طريق ارائه نمونه هاي مجهول صحت مميزي  -2-5

  توسط ادارات كل يا دفتر پايش) هماهنگي
  

  :مستندات  -6

  اعالم برنامه پايش خوداظهاري مكاتبات مربوط به  مميزي - 6-1

  پارامترهاي ذكر شده در قرارداد نتايج ارسالي به منظور مطابقت پايش هاي صورت پذيرفته با پارامترهاي مورد نظر در  مميزي - 2 - 6

  بايگاني شركت در خصوص فرم صورتجلسه انجام پايش خوداظهاري مميزي -6-3

  مفاد تفاهم نامه مابين آزمايشگاه كار فرما و همكار مميزي -6-4

ارائه شده فرم هاي معتمد به ادارات كل يا دفتر پايش طبق  گزارش خوداظهاري ارائه شده توسط آزمايشگاه مميزي -6-5

  )ف/4-02/12(توسط دفتر پايش 
  

هاي معتمد ارجاع و كميته در اين  را به كميته بررسي تخلفات آزمايشگاه نامه شيوهادارات كل يا دفتر پايش موارد مغاير با اين 

  .انضباطي تصميم گيري الزم را بعمل مي آورد نامه شيوهبر اساس موارد 

   



   

٣٣ 

  3-5-02:  نامه شيوهشماره 

  و نحوه رسيدگي به تخلفات ي معتمدها آزمايشگاهانضباطي  نامه شيوه: عنوان 

  

  1ماده 

  :كليات 

در راستاي ايجاد اعتماد متقابل جهت بسط و توسعه خوداظهاري در پايش آلودگي و همچنين نظارت بر عملكرد 

هاي  نامه انضباطي توسط كميته آزمايشگاههاي معتمد، جلوگيري از تخلفات احتمالي و برخورد با متخلفين، شيوه  آزمايشگاه

معتمد تهيه و پس از تصويب در شوراي سياستگذاري و راهبردي آزمايشگاه هاي معتمد، جهت اجرا توسط دفتر پايش و 

  .ادارات كل ابالغ  مي گردد
  

هاي معتمد و  و شيوه نامه هاي ابالغي از سوي سازمان در خصوص آزمايشگاه ضوابطهرگونه عدم رعايت  :تخلف -1-1

  .الزامات و مفاد شيوه نامه انضباطي، تخلف تلقي گرديده و متناظر با نوع تخلف تنبيهات متناسب اعمال مي گردد
  

كميته، معاون دفتر پايش  هيأتي است متشكل از مدير كل دفتر پايش فراگير بعنوان رئيس :كميته رسيدگي به تخلفات - 1-2

، نمايندگان )بدون حق راي(فراگير، دبير كميته تخلفات، كارشناس معين استاني دفتر پايش، مسئولين بخش هاي تخصصي 

دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات و ، نماينده دفتر حقوقي، نماينده )بدون حق راي(دفاتر تخصصي معاونت 

اين هيأت به كليه گزارشات تخلفات . حفاظت محيط زيست استاني كه پايش در آن انجام گرفته است نماينده اداره كل

  . هاي معتمد كه از سوي دفتر پايش واصل مي شود رسيدگي و اظهار نظر خواهد نمود آزمايشگاه
  

، مدير كل دفتر پايش )رئيس كميته(هيأتي است متشكل از معاونت محيط زيست انساني سازمان  :كميته تجديد نظر -1-3

فراگير، مديركل دفتر حقوقي، مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، مديركل استان ذيربط كه تخلف در آن 

  .صورت پذيرفته است

  .حضور اعضاي كميته تجديد نظر الزامي بوده و جايگزيني افراد قابل قبول نمي باشد :تبصره 
  

  2ماده 

 : تخلفاتنحوه رسيدگي به 

در هر زمان دفتر پايش اين حق را دارد تا نسبت به كنترل نامحسوس فعاليت هاي آزمايشگاه معتمد و كنترل پارامترهاي  -2-1

  .قابل اندازه گيري توسط آزمايشگاه معتمد اقدام نمايد

تخلفات موضوع اين شيوه نامه حسب مورد توسط ادارات كل ذيربط يا دفتر پايش صورت خواهد  شناسايي و گزارش -2-2

  . گرفت

اداره كل ذيربط موظف است گزارش تخلفات صورت گرفته را به همراه مستندات جهت بررسي و طرح در كميته : تبصره 

  .رسيدگي به تخلفات به دفتر پايش ارسال نمايد
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در كميته هاي توضيحات و دفاعيات در صورت نياز جهت ارائه  ،معتمد ذيربط يا نماينده قانوني آن از مديريت آزمايشگاه -2-3

  .مورد اشاره، دعوت به عمل خواهد آمد

مي  قطعيهاي معتمد  تنبيهات مترتب بر تخلفات انضباطي آزمايشگاهدر خصوص  رسيدگي به تخلفات تصميمات كميته -2-4

  .اين شيوه نامه كه قابل بررسي در كميته تجديد نظر مي باشد 3ماده  6الي  4مگر در مورد مجازات هاي بندهاي  .باشد

  :نظرخواهي از تصميمات كميته رسيدگي به تخلفات به شرح ذيل خواهد بود تجديد  : 1تبصره 

 .عدم توجه به اسناد و مدارك ابرازي، توسط كميته -

  . يدي كه مؤثر در تصميمات كميته باشدارائه مدارك و اسناد جد -

مذكور در صورت درخواست تجديد نظر موظف است تا بيست روز پس از ابالغ تصميم كميته، آزمايشگاه  : 2تبصره 

دبيرخانه مربوطه ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به . نمايد درخواست خود را به دبيرخانه كميته تخلفات ارائه 

  . ظر تقديم خواهد نمودكميته تجديدن

درخواست تجديد نظر توسط آزمايشگاه معتمد، مدت زمان تنبيه پس از ابالغ راي كميته تجديد نظر در صورت  : 3تبصره 

  .اعمال خواهد گرديد

در صورتيكه در حين اجراي حكم تعليق آزمايشگاه معتمد، مدارك جديدي مبني بر انجام تخلف ديگر از آزمايشگاه  -2-5

به دفتر پايش ارسال گردد، كميته رسيدگي به تخلفات مي تواند نسبت به تشديد تنبيه متناظر با تخلف صورت گرفته  مذكور

  .اقدام نمايد

  .، ضرر و زيان ناشي از آن بر عهده آزمايشگاه معتمد مي باشدگواهينامه آزمايشگاه درصورت تعليق يا ابطال -2-6

  .با هم، تنبيهات اعمالي، تلفيقي از تنبيهات متناظر با هر تخلف خواهد بودصورت ارتكاب چند عنوان تخلف در  -2-7

تذكر براي آزمايشگاه معتمد و ارتكاب مجدد تخلفي كه تنبيه آن تذكر  1در صورت صدور در فاصله زماني يك سال،  -2-8

  .مي باشد، تنبيه اخطار  اعمال خواهد شد

اخطار براي آزمايشگاه معتمد و ارتكاب مجدد تخلفي كه تنبيه آن   2در صورت صدور در فاصله زماني يك سال،  -2-9

  .اخطار باشد، تنبيه تعليق اعمال خواهد شد 

 2گردد تعليق دوم، تعليق ) ماهه 6(بار تعليق  2سال، در صورتيكه آزمايشگاه معتمدي بر اساس نظر كميته  2در فاصله زماني  - 10- 2

  .ساله در نظر گرفته خواهد شد

گردد، مجوز ) ساله 2(بار تعليق  2درصورتيكه آزمايشگاه معتمدي بر اساس نظر كميته ر فاصله زماني چهار سال د - 11- 2

  .آزمايشگاه معتمد ابطال خواهد شد
  

   3ماده 

  : تنبيهات

  :گردد مي اعمال ذيل شرح به تشخيص حسب معتمد هاي آزمايشگاه انضباطي تخلفات بر مترتبتنبيهات 

  تذكر -1

 اول اخطار -2

 دوم اخطار -3
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 )ماه 6 حداقل( تعليق -4

 ).فعاليت مجدد آزمايشگاه معتمد منوط به اجراي فرآيند صدور مي باشد ،پس از پايان دوره تعليق( ساله  2تعليق  -5

مدير، مدير عامل و اعضاي هيات مديره آزمايشگاه معتمدي كه مورد تنبيه ابطال قرار گيرد، حق درخواست گواهي ( ابطال -6

 ).را نخواهند داشتآزمايشگاه معتمد 

تنبيهات . مي باشد اعمال قابل پايش دفتر يا و  كل ادارات ازسويرأسا  ماده اين  3 الي 1 بندهاي به مربوطتنبيهات :  1تبصره 

  . شد خواهدتخلفات رسيدگي  كميته در پايش دفتريا  كلگزارش اداره  بنابه 6الي  4 بندهايمربوط به 

سال از  2پس از گذشت  5و  4سال  و تنبيهات مربوط به بندهاي  1پس از گذشت  3الي  1تنبيهات مربوط به بندهاي  :2تبصره 

  .پرونده آزمايشگاه معتمد حذف مي گردد
  

  :مصاديق تخلف :  4ماده 
  

  :به شرح ذيل الزامات اداري عدم رعايت  -

 به ادارات كل  تلفن شماره يامحل استقرار  تغييرعدم اعالم  -1

  شيوه نامه شرايط عمومي صدور، 1-2كاهش، افزايش يا جايگزيني افراد موضوع بند (نيروهاي متخصص  تغييراعالم عدم  -2

 ادارات كل به ) تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه معتمد

 ادارات كل به ) االختيار تام نماينده يامدير عامل و اعضاي هيات مديره   حدود فعاليت،( اساسنامه تغييرعدم اعالم  -3

 سربرگ شركتدر عدم تهيه و ارسال مكاتبات اداري  -4

 عدم ارائه كارت شناسايي كارشناسان آزمايشگاه معتمد به ماموران سازمان در حين پايش -5

 عدم درج نام آزمايشگاه همكار و پارامترهاي مربوط به آن آزمايشگاه در نامه اعالم زمان نمونه برداري -6

 در ديگر آزمايشگاه هاي معتمد ) با هر عنوان(فعاليت همزمان كارشناس يك آزمايشگاه معتمد  -7

موجب صدور يك اخطار و در  6موجب صدور يك تذكر، در خصوص بند  5الي  1ارتكاب هر يك از موارد بند   : 1تبصره 

  .موجب صدور يك اخطار و عدم پذيرش نتايج خواهد گرديد 7خصوص بند 

  .سال از فعاليت در آزمايشگاه معتمد محروم مي باشد 5، به مدت 7كارشناس مشمول بند  : 2تبصره 
  

   :به شرح ذيلالزامات نمونه برداري  عدم رعايت  -

 هاي مطالعاتي و تحقيقاتي و غيره ارزيابي هاي اثرات زيست محيطي، طرح ،ISOعدم اعالم برنامه پايش در طرح هاي  -1

 .زمانيكه آزمايشگاه معتمد فاقد فضاي آزمايشگاهي مناسب باشدانجام نمونه برداري در  -2

 عدم اعالم عنوان دقيق پايش و پارامترهاي مورد پايش در نامه اعالم زمان نمونه برداري -3

 هاي خوداظهاري روزه پايش طرح 10عدم اعالم برنامه  -4

 عدم انجام نمونه برداري از واحد در زمان مقرر -5

 همكار كارفرما و شده توسط آزمايشگاهعدم رعايت زمان بندي اعالم  - 6

 عدم انجام نمونه برداري توسط كارشناس ذيصالح -7
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 عدم رعايت شرايط استاندارد انتقال نمونه -8

 عدم رعايت پايش تصادفي و بدون هماهنگي قبلي -9

 عدم وجود تجهيزات الزم جهت نمونه برداري در محل پايش - 10

 .مناسب) ميكروبي غيرفعال ساز(بيخطرساز  هاي دستگاهنجام نمونه برداري از مكان مناسب يا عدم ا -11

 و يا تهيه نمونه غير واقعي  برداشت -12

 .انجام پايش از واحدهايي كه آزمايشگاه معتمد مجاز به پايش آن واحد نمي باشد -13

 نمونه برداري هنگام اصالح، تعميرات و بازسازي سيستم و يا توقف فرايند -14

سازي سيستم هاي كنترل آلودگي و يا طراحي و ساخت  راهبري و بهينهانجام هرگونه مشاوره درخصوص راه اندازي،  -15

 . سيستم كنترل آلودگي در يك واحد و پايش خوداظهاري آن سيستم در همان واحد صنعتي

موجب صدور يك اخطار و  10الي  4موجب صدور يك اخطار،  بندهاي  3الي  1ارتكاب هر يك از موارد بندهاي  :تبصره 

موجب تعليق گواهينامه آزمايشگاه معتمد و عدم پذيرش نتايج خواهد  15الي  11و در خصوص بندهاي  عدم پذيرش نتايج

  . گرديد 
 
 :به شرح ذيلها  الزامات تجهيزات و دستگاهعدم رعايت   -

  يا معتمد همكار به سازمان كار فرما استفاده از تجهيزات معرفي شده توسط آزمايشگاه معتمدعدم   -1

  استفاده از تجهيزات داراي گواهينامه كاليبراسيون معتبر عدم  -2

  .و يا فاقد تاييديه هاي الزم عمر منقضي شده ياستفاده از تجهيزاتي با سنسور و ملحقات دارا  -3

موجب تعليق  3و 2موجب صدور يك اخطار و عدم پذيرش نتايج و در خصوص  بندهاي  1ارتكاب در خصوص بند  :تبصره 

  .گواهينامه آزمايشگاه معتمد و عدم پذيرش نتايج مي گردد
  

  :عدم رعايت الزامات مربوط به قرارداد به شرح ذيل  -

 عدم تهيه و ثبت قراردادها  -1

معتمد و واحد صنعتي به دفتر پايش فراگير و اداره كل استان مربوطه درصورت  عدم ارائه قرارداد فيمابين آزمايشگاه -2

 درخواست اداره كل

 عدم رعايت تعرفه خدمات آزمايشگاهي سازمان حفاظت محيط زيست عينا مطابق مصوبه شورايعالي محيط زيست  -3

مرحله اول موجب صدور اخطار و در  3 موجب صدور اخطار و در خصوص بند 2و  1ارتكاب در خصوص بندهاي  :تبصره 

  .در صورت تكرار موجب تعليق گواهينامه آزمايشگاه معتمد و عدم پذيرش نتايج مي گردد

  
  

  : به شرح ذيل الزامات تهيه و ارسال گزارشات پايش در قالب طرح خوداظهاريعدم رعايت  -

در خصوص پايش (به ادارات كل  يبعد از نمونه بردار روز كاري 20ش به همراه نتايج حداكثر تا يارسال گزارش پاعدم  -1

  )روز كاري 10پسماند پزشكي 
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به دفتر ) هاي ارائه شده مطابق با فرم(گزارش عملكرد ساليانه آزمايشگاه معتمد در قالب طرح خوداظهاري فايل ارسال عدم  -2

 هايي كه آزمايشگاه معتمد در آن مستقر است  كل استان اتادار پايش و

 نتايج اندازه گيري با استاندارد هاي زيست محيطيمقايسه  -3

 درج استانداردهاي زيست محيطي در گزارش پايش -4

آناليز پسماندهاي  عدم ارائه گزارش آناليز خوداظهاري بطور جداگانه از آناليز ايزو، ارزيابي هاي اثرات زيست محيطي، -5

 تحقيقاتي  -هاي مطالعاتي  طرحموضوع كنوانسيون بازل، مواد شيميايي موضوع كنوانسيون استكهلم و روتردام، 

 )ف/  4 – 12/  02فرم (سازمان عدم ارسال فرم گزارش دهي مطابق با فرمت و فهرست  -6

 .رح خوداظهاري در واحد صنعتي مذكور نمي باشندپايش و ارائه گزارش در خصوص پارامترهايي كه جزء پارامترهاي مشمول ط - 7

 در فرم اعالم نتايج ....) خوداظهاري، ايزو، ارزيابي و(عدم اعالم دقيق نوع پايش  -8

، توسط آزمايشگاه مهر و امضاء آزمايشگاه معتمد همكار ،با سربرگواحد مورد نظر، پايش نتايج  گزارش عالماعدم  -9

 معتمد كارفرما

ت ارائه شده از بر اساس مستندا مندرج در گزارش با شرايط واقعي اندازه گيري از واحد مورد پايشطابق موارد عدم ت -10

 وضعيت آاليندگي صنعت

 انجام پايش در خصوص  پارامترهايي كه صالحيت انجام آن در گواهينامه آزمايشگاه معتمد درج نشده است  -11

موجب صدور اخطار، در  7الي  3تذكر، در خصوص بندهاي موجب صدور  2و  1ارتكاب هر يك از موارد بندهاي  :تبصره 

موجب تعليق گواهينامه  11و  10موجب صدور اخطار و عدم پذيرش نتايج و در خصوص بندهاي  9و  8خصوص بندهاي 

  .آزمايشگاه معتمد و عدم پذيرش نتايج مي گردد

  :به شرح ذيل الزامات تفاهم نامه عدم رعايت  -

حجم ريالي قراداد در يك واحد صنعتي توسط %  50مشمول خوداظهاري و يا  پارامترهاي%  60عدم رعايت توان پايش  -1

  .آزمايشگاه كارفرما

  عدم مشخص نمودن پارامترهاي مورد پايش توسط آزمايشگاه معتمد همكار و كار فرما -2

  گاه معتمد كارفرماهمكاري با بيش از يك آزمايشگاه معتمد همكار در پايش خوداظهاري يك واحد صنعتي توسط آزمايش - 3

گواهينامه آزمايشگاه معتمد همكار در طول مدت زمان اجراي تفاهم نامه منعقده فيمابين آزمايشگاه معتمد  عدم اعتبار -4

 .كارفرما و همكار

موجب تعليق  4موجب صدور اخطار و عدم پذيرش نتايج و در خصوص بند  3الي  1ارتكاب هر يك موارد بندهاي  :تبصره 

    .گواهينامه آزمايشگاه معتمد و عدم پذيرش نتايج مي گردد
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  3 -  6 - 02:  نامه شيوهشماره 

  ي معتمدها آزمايشگاهتشويقات : عنوان 

  

تشويقات  نامه شيوه ،ي آزمايشگاه هاي معتمددشوراي سياستگذاري و راهبر معتمد، يها آزمايشگاهبه منظور تشويق :  مقدمه

  .ي معتمد را به شرح ذيل تصويب نمود ها آزمايشگاه

هاي زيست محيطي  ي معتمدي به كار مي رود كه براي انجام پايشها آزمايشگاهبراي  تشويق  نامه شيوهمقررات اين  :1ماده 

  .در پايش، از سازمان گواهينامه دريافت مي كنندخوداظهاري  ضوابطمطابق با 

  .صورت مي گيرد  ي آزمايشگاه هاي معتمددشوراي سياستگذاري و راهبري معتمد توسط ها آزمايشگاهتشويق  :2ماده 

 كميته آزمايشگاههاي معتمدموضوع و موارد تشويقات توسط ادارات كل، آزمايشگاه معتمد و يا به هر نحو مقتضي به  :تبصره

  .مي گردد ئهاراآزمايشگاه هاي معتمد  شوراي سياستگذاري و راهبرديجهت تصويب به  ميتهپيشنهاد و پس از طرح در ك

 شيوهي معتمد را مطابق با جداول مندرج در اين ها آزمايشگاه،ي آزمايشگاه هاي معتمددشوراي سياستگذاري و راهبر :3ماده 

  .در درجات يك تا سه مورد تشويق يا تخفيف تنبيهات قرار مي دهد نامه
  

  مصاديق مشمول تشويق : 1جدول 

  سقف امتياز  معيار  مصاديق تشويق  رديف

  10  گواهينامه اخذ  17025گواهينامه ايزو   1

  6  به ازاي هر گواهينامه دو امتياز  سايرگواهينامه هاي مورد تاييد كميته  2

  10  امتياز 5به ازاي هر عضويت  عضويت در شبكه هاي آزمايشگاهي ملي و بين المللي   3

  10  به ازاي  هر همايش ده  امتياز  برگزاري همايش هاي زيست محيطي  4

  10  امتياز پنجبه ازاي هر كارگاه   مورد تاييد دفتر پايش كارگاه هاي آموزشي  زيست محيطي  5

  10  متيازا سهبه ازاي هر سمينار و نمايشگاه    ...محيطي و مشاركت در نمايشگاه ها وبرگزاري سمينارهاي زيست   6

  10  متيازا 5به ازاي هر مورد   نوآوري در زمينه پايش هاي زيست محيطي  7

  5  -  عدم تخلف در طول سال  8

  8  به ازاي هر تشويق دو امتياز  مراكز علمي، پژوهشيدريافت تشويقات از   9

  15  به ازاي هرمورد دو امتياز  سازمان در زمينه پايش هاي زيست محيطي مورد تقاضاهمكاري با   10

  6    بنا به تشخيص كميته ساير موارد  11

  100  جمع كل
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  تشويقاتتعيين درجه :  2جدول
 

 نوع تشويقات 
 حداقل امتياز

درجه 

  درجه تشويق نامه   درج در سايت   ماهتمديد اعتبارگواهينامه به  تشويقات

24 � 1 90 1 

18 � 2 70 2 

12 � 3 50 3 

  

  

  

 هاي معتمد حذف سابقه تنبيهات آزمايشگاه:  3جدول 
  

 حذف تنبيهات حداقل امتياز

 تذكر  30

 اخطار اول 50

 اخطار دوم 60

  

  

  

  

  

  

  
 
 

    
  

   

 

  

  

  


