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 مقدمه:

امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مديريتی در حفاظت و صیانت از محیط زيست و منابع طبیعی در گروی پايش بهینه 

مديريت و برنامه ريزی برای رفع و کاهش آلودگی های زيست محیطی، بدون اتكاء بر اندازه  و مناسب کمی و کیفی می باشد.

برخورداری از سالمت فردی و سالمت جامعه و  1404در سند چشم انداز ايران گیريهای درست و قابل اطمینان ممكن نیست. 

و پايش آلودگیهای محیط زيست از ابزارهای محیط، همراه با بهره مندی از محیط زيست سالم از جمله اصول مهم می باشد 

از آن جا که آنالیز اطالعات پايش، مبنای مدل سازی و پیش بینی و اطالع رسانی به  .صحت و سقم آن محسوب می شود

کشور واقع می شوند، از اين رو پايش، نقش و اهمیت زيادی در امر مديريت  گیری های کالن جامعه و اولیای امور و تصمیم

ی و حفظ کیفیت محیط ايفا می کند. به بیان ساده تر زمانی می توان مديريت مطلوب و تصمیم گیری بهنگام در حوزه آلودگ

آلودگی های زيست محیطی اعمال نمود، که داده های پايش اعم از پايش منابع محیطی )آب ، خاک ، هوا( و پايش منابع نشر 

بر اين اساس در کلیه مراحل اعتبار کافی و قابل قبول برخوردار باشد.  آالينده )صنايع و خدمات( به لحاظ صحت و دقت از

آماده سازی نمونه برداری،حضور فرد پايشگر در عرصه مورد پايش، مكان يابی محل نمونه برداری،  پايش آلودگی ها اعم از

اندازه گیری ها  (  Precision )و دقت  (Accuracy)صحت ، آنالیز، پردازش و تحلیليشگاهنمونه، انتقال نمونه به آزما

 .بسیار مهم می باشد 

 ديگر، موجب شد تا به طرف از دولت های مسئولیت شدن کوچك لزوم و طرف يك از آلودگی منابع گسترش و توسعه

 در توسعه و بمنظور ارتقای کمی و کیفی پايش های محیط زيست، خوداظهاری چهارم قانون برنامه 61 ماده الف استناد بند

 تولیدی، واحدهای کلیه»براين اساس تولیدی، خدماتی و زيربنايی آغاز شود،  مختلف های فعالیت در آلودگی پايش

 گیری اندازه و برداری نمونه به نسبت زيست محیط حفاظت سازمان دستورالعمل اساس بر بنايی بايد زير و خدماتی

قانون برنامه  192اين مهم در بند ب ماده . «دهند ارائه مذکور سازمان به را نتیجه و خوداقدام های تخريب و ها آلودگی

  پنجم نیز تصريح گرديده است.

با هدف تقويت برون  اين امر ،يكی از شاخصهای توسعه يافتگی جوامع امروزی محسوب می گردد« خوداظهاری»مقوله 

سپاری، واگذاری امور تصدی گری و جلب هر چه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و ايجاد آزمايشگاههای معتمد سازمان 
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حفاظت محیط زيست در زمینه انجام پايش ها و خوداظهاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی برای منابع بالقوه در ايجاد 

رشد  علیرغم در حوزه پايش های محیط زيست کیفیتتوجه به عدم سالهای گذشته  طی با اين حال آلودگی شكل گرفت.

اطمینان ما را از صحت  ندخوداظهاری در پايش نتواموجب شد که متاسفانه ،  روزافزون آزمايشگاههای معتمد در سطح کشور

 .در پايش ها فراهم نمايداندازه گیری های انجام شده 

در امر پايش خوداظهاری در دوره جديد مديريتی در دولت تدبیر و امید اکمیتی سازمان جايگاه حارتقای  نظر به ضرورت

در نظر گرفتن کلیه عوامل اثرگذار دخیل در اين حوزه باالخص پیش بینی سازوکار مناسب و شفاف میان تا با  تالش گرديد

ی و تدوين دستورالعمل های اجرايی مناسب سه ضلع مثلث محیط زيست ـ آزمايشگاه معتمد ـ صنعت، از طريق ابزارهای قانون

براين اساس بازنگری دستورالعمل خوداظهاری  شود.نسبت به رفع مشكالت موجود و رشدکیفی پايش های خوداظهاری اقدام 

همچنین تصويب تعرفه خدمات آزمايشگاهی در و  ،های مرتبط با فعالیت آزمايشگاههای معتمد نامه شیوهدر پايش و 

 آيین نامه موصوف، وجود در اين حوزه صورت گرفت وکاهش مشكالت مرفع ابهامات و با هدف  محیط زيستشورايعالی 

بررسی گرديد و نهايتاٌ در بیستمین جلسه شورای درون و برون سازمانی  بخش های مرتبططی جلسات مستمر کارشناسی با کلیه 

 به تصويب رسید. 24/5/1394محترم معاونین سازمان در تاريخ 

که زحمـات زيـادی را    محیط زيستآلودگی دفتر پايش فراگیر  همكارانم درتالش های مديرکل و  مساعی واز می دانم الزم 

ذيربط در  و کارشناسان از همكاری مديران کل استانی ،در تهیه و تدوين آيین نامه مزبور متحمل شدند تشكر و قدردانی نمايم

ساير ذی نفعان برای ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات ارزنده تقـدير  نیز  و تخصصی معاونتدفاتر همچنین و ها  استانادارات کل 

 نامه ناين آيیامید است بهبود وضعیت پايش آلودگی های محیط زيست که از اهداف کلیدی تدوين   سپاسگزاری می کنم.و 

محـیط   کنتـرل و حفاظـت شايسـته و مـوثر    می باشد زمینه های حصول داده های پايش قابل اتكا و صـحیح و امكـان مـديريت،    

  ر سازد.وتحقق حكمرانی مطلوب زيست محیطی را میسمتعاقباٌ و  زيست

 سعيد متصدي 

 معاون محيط زيست انساني
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 تعاريف 

 
 توانايی آن جهت سنجشغیر دولتی کشور وجود دارد و يشگاهی است که در بخش های دولتی و آزما : آزمايشگاه معتمد -

 و مقررات جاری ، مورد تايید سازمان قرار گیرد. آيین نامهبر اساس  زيست محیطیهای پارامتر

 سازمان حفاظت محیط زيست کشور که مرجع تائید فعالیت آزمايشگاه معتمد می باشد. : سازمان  -

زيست  هایدرخواست اخذ صالحیت انجام پايش پارامترهر شخص حقوقی که  : متقاضي )اخذ گواهينامه آزمايشگاه معتمد( -

 محیطی را مطابق با شرايط احراز گواهینامه دارد.

که  مسئولین )حقوقی و حقیقی(کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، زيربنايی و ..... : درخواست کننده )واحد( -

 و مقررات جاری می شوند. آيین نامهمشمول اجرای طرح خوداظهاری در پايش آلودگی محیط زيست بر اساس 

 اداره کل حفاظت محیط زيست استان  : اداره کل -

 دفتر پايش فراگیر آلودگی محیط زيست : دفتر پايش -

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

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

 اعالمی سازمان باشند.

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

 را دارا می باشد نامه شیوههای تعريف شده و مصوب در مدرک تحصیلی و ساير شاخص

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

 گردد.تهیه می

است  ها، لوازم و اقالم آزمايشگاهی مورد نیاز جهت سنجش پارامترهای محیط زيستکلیه دستگاه : تجهيزات آزمايشگاهي -

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

بخش های مختلف آزمايشگاه که در زمینه نمونه برداری، آماده سازی و سنجش پارامترهای زيست  : هاي تخصصيگروه-

 ، هوا و صدا فعالیت دارند.ژیتخصصی فیزيكو شیمیايی ، بیولوگروه  3محیطی در 

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

 در هر گروه تخصصی است.

 سازمان  ی معتمدهاآزمايشگاهکارشناسی کمیته  : کميته -

 ی آزمايشگاه های معتمددشورای سیاستگذاری و راهبر : شورا -

 : دبیرخانه کمیته آزمايشگاه های معتمد کميته دبيرخانه -

 ی معتمدهاآزمايشگاهگواهینامه  : گواهينامه -

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

 محیط زيست.

 و دفاتر ساير معاونت ها بر حسب مورد. دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط زيست انسانی سازمان : دفاتر ستادي -
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فرد متخصص واجد شرايطی است که مديريت آزمايشگاه را در زمینه مسائل فنی، کنترل کیفی، تأيید  مدير فني آزمايشگاه : -

 گزارشات و ... را بر عهده دارد.

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

 می باشد.

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

داری ) مكانیزه يا غیر ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و ... از طريق مكاتبه ا آيین نامه هامنظور اطالع رسانی کلیه  : ابالغ -

 و يا درج در سايت رسمی سازمان می باشد.  مكانیزه (

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

 )آزمايشگاه همكار( استفاده می نمايد.

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

ی معتمد و الزامات هاآزمايشگاهدر خصوص های ابالغی از سوی سازمان  نامه شیوهو  آيین نامههرگونه عدم رعايت  تخلف : 

 می گردد. محسوبانضباطی تخلف  نامه شیوهو مفاد 
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 اهداف -1-1

تغییر نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذاری، هـدايت و نظـارت، توانمندسـازی بخشـهای مختلـف جامعـه و       

احبان و مســئولین واحــدهای تقويــت فرهنــد خوداظهــاری در پــايش آلــودگی هــای زيســت محیطــی از ســوی صــ 

 محیط زيست در کلیه بخش هااز حفاظت توجه به موضوع و همچنین افزايش  زيربنايیعمرانی، خدماتی و تولیدی،

 مختلف جامعه است. و در سطوح

 

 تاريخچه -2-1

توسعه و گسترش منابع آلودگی از يك طرف و لزوم کوچك شدن مسئولیت های دولت از طرف ديگر موجب گرديد که در 

قـانون   61ديدگاه سنتی در انجام کلیه امور توسط دولت تغییری اساسی صورت گیرد. در اين راستا بـه موجـب بنـد الـف مـاده      

 ودگی دارد خوداظهاری در پايش مطرح گرديد. برنامه چهارم که در واقع نگاهی نو به پايش منابع آل
 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: 61بند الف ماده   -

دولت مكلف است طرح خوداظهـاری بـرای پـايش منـابع آلـوده کننـده را آغـاز نمايـد. کلیـه واحـدهای تولیـدی،            

حفاظـت محـیط زيسـت نسـبت بـه نمونـه بـرداری و انـدازه         خدماتی و زير بنايی بايد بر اساس دستورالعمل سازمان 

گیری آلودگی ها و تخريب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحـدهايی کـه تكـالیف ايـن     

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

 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا:  30ماده   -

کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محـیط زيسـت  بـرای نمونـه بـرداری و تعیـین آلـودگی ناشـی از فعالیـت          

کارخانجات و  کارگاه ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعـت بـه عمـل آورده و يـا اسـناد و مـدارک و       

د نیاز سازمان را در اختیار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع  ارائه نمايند بر حسب مورد اطالعات مور

و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا پنج میلیون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيری از يك ماه تا سـه  

 ماه و جزای نقدی مذکور محكوم خواهند شد.

در صورتی که ماموران سازمان حفاظت محیط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاری يا مشارکت داشته باشند يـا   -تبصره

رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در اين گزارش خالف واقع ارائه نمايند عالوه بر محكومیت در هیات های

 ماده محكوم خواهند شد.
 

 نيمستندات قانو -3-1
 برنامه پنجم توسعه کشور 192ماده  بند ب-

عمرانـی، خـدماتی و    ،به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زيسـت کلیـه واحـدهای بـزرل تولیـدی، صـنعتی      

 زيربنايی موظفند: 
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اظهاری بـه   نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخريب زيست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود -

سامانه )سیستم( پايش لحظه ای  سازمان حفاظت محیط زيست ارائه نمايند. واحدهايی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی

و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب وراه اندازی سامانه )سیستم( های مذکور اقـدام نماينـد. متخلفـین    

 ن نحوه جلوگیری از آلودگی هوا خواهند بود.قانو 30مشمول ماده 

مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زيست و کاهش آلـودگی و تخريـب منـابع     -

 پايه باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق يابد. 
 

 ساير قوانين مرتبط: -

اری فعالیتهای دولتی به بخشهای غیر دولتـی بـه جـز مـوارد اسـتثنا شـده       قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )واگذ 44اصل  -

 مطابق اين قانون(

 قانون مديريت خدمات کشوری و آئین نامه های مربوطه  24ماده  -

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

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

هـای معتمـد مطـابق گـردش کـار ذيـل بـه اجـرا گذاشـته مـی            خوداظهـاری در پـايش بـا اسـتفاده از توانـايی آزمايشـگاه      طرح 

 : (2شود)نمودار

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

مربوطه اعالم کند، واحد بايد نتايج اندازه گیری همان پارامترها را  نامه شیوهجش را مطابق اداره کل پارامترهای مورد نظر برای سن

تعیین پارامترهای مشمول خوداظهـاری را   نامه شیوهدر غیر اينصورت بايد نتايج اندازه گیری پارامترهای تعیین شده در  ارائه نمايد.

 مربوطه اعالم می گردد.   نامه شیوهارائه دهد. همچنین فواصل زمانی ارائه گزارش پايش توسط اداره کل نیز مطابق 

هـای  کند تا نسبت به پايش خروجـی ست میی معتمد درخواهاآزمايشگاهواحد از يكی از  : واحد درخواست پايش خروجي -

و مقـررات   آيـین نامـه  ) اعم از فاکتور و يا ساير اسناد مالی مربوطه ( طبق 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 10 حداقل است الزم : روزه پايش به سازمان از طرف آزمايشگاه معتمد 10اعالم برنامه  -

در مواقع  .گردد اعالم پايش دفتر و کل ادارات به معتمد آزمايشگاه ازسوی به همراه ساعت مراجعه به صنعت (ماهانه ترجیحا)

 .استثناء، مراتب از طريق اداره کل به دفتر پايش منعكس خواهد شد

آزمايشگاه معتمد می بايست علت  ،در صورتیكه نمونه برداری از واحد صنعتی در تاريخ مشخص شده انجام نپذيرد : 1تبصره 

 نمايد. اعالم پايش دفتر و کل اداراتعدم انجام نمونه برداری را به 

درصورت استفاده از آزمايشگاه همكار درج نام آزمايشگاه همكار و پارامترهايی که توسط آن آزمايشگاه اندازه  : 2تبصره 

 گیری می شود در نامه اعالم زمان نمونه برداری الزامی می باشد.  
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های واحد متقاضی جیآزمايشگاه معتمد پس از اعالم برنامه زمانی ده روزه در زمان مقرر نسبت به پايش خرو : پايش واحد -

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

 تكمیل و امضاء گردد.« صورتجلسه انجام عملیات خوداظهاری در پايش»، فرم واحد مورد پايش

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

 نمايد. اعالم توضیحات بخش در را نتیجه و مطرح مربوطه
 

در خصـوص ارائـه گـزارش پـايش      : روز کاري پس از اندازه گيري از طرف آزمايشگگاه معتمگد   20حداکثر پايش اعالم نتايج  -

بعـد از   روز کاری 20ی معتمد موظفند نتايج پايش خود را حداکثر ظرف مدت هاآزمايشگاهواحدها در قالب طرح خود اظهاری، 

 .به ترتیب اولويت به اداره کل استان محل استقرار واحد و واحد متقاضی ارسال نمايند ف(/4-02/12)مطابق فرم گیری اندازه
 

در صورتی کـه دال بـر   تحلیل و ادارات کل موظفند نتايج اندازه گیری را تجزيه و  : پردازش و ارسال داده ها به دفتر پايش -

 حداکثر ظرف مدت يك هفته به دفتر پايش ارسال نمايند.آاليندگی صنعت باشد مراتب را 
 

نتـايج مربوطـه بـه    ی معتمد موظفند فايل گزارش کامل پايش ساالنه خود را به همـراه  هاآزمايشگاه : اعالم نتايج ساليانه پايش -

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

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

دريافـت، کنتـرل و جهـت انجـام اقـدامات قـانونی        ادارات کل گزارشات پـايش را   : انجام اقدامات قانوني مورد نظر سازمان-

 دراختیار مراجع ذيربط قرار می دهند.

های مطالعـاتی و تحقیقـاتی و غیـره    های اثرات زيست محیطی، طرح، ارزيابیISOدر طرح های پايشی غیرخوداظهاری نظیر   -

هـا در قالـب   موظف به ارائه نتايج ايـن قبیـل پـايش    هاآزمايشگاهی معتمد الزامی بوده و هاآزمايشگاهرعايت الزامات فنی توسط 

در صورت عـدم رعايـت ايـن    بديهی است  ماهه می باشند. لیكن رعايت الزامات اداری ضروری نمی باشد.گزارش عملكرد سه

 مورد نظر برخورد خواهد شد. آزمايشگاهانضباطی با  نامه شیوهالزامات توسط آزمايشگاه های معتمد، مطابق با 

 .الزامی می باشداعالم برنامه زمانی پايش در اين موارد  :1تبصره 

توسـط   ،مراجع قضـايی  سویدر پايش در حین انجام موضوعات ارجاعی از آيین نامه خوداظهاری مفاد رعايت کلیه  : 2تبصره 

 .الزامی استآزمايشگاههای معتمد 

منابع بالقوه آالينده و يا منابع زيسـتی در سـاير مـوارد     تشخیص خوداظهاری و يا غیرخوداظهاری بودن پايش مرتبط با : 3تبصره 

 که از طريق آزمايشگاه معتمد انجام می پذيرد، برعهده و تشخیص کمیته آزمايشگاه معتمد می باشد.
 

 واحدها درپايش آلودگيآيين نامه خوداظهاري چارچوب  -5-1

عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زيست کلیه واحدهای  به منظور کاهشقانون برنامه پنجم توسعه  192ماده بند ب بر اساس 

گیری آلـودگی و تخريـب زيسـت    برداری و اندازهنسبت به نمونه بزرل تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زيربنايی موظفند

 . به سازمان ارائه نمايند اقدام و نتايج را آيین نامه خوداظهاریمحیطی خود در چارچوب 
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واحدهای بالقوه آالينده مشمول طرح خوداظهاری در پايش آلودگی بنا به صالحديد ادارات کل محیط زيسـت  : انتخاب  نكته

 ها يا دفتر پايش فراگیر محیط زيست می باشد.استان

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

 ذيل را رعايت نمايند:موارد 

ها های آنی معتمد درخواست نمايند تا نسبت به پايش خروجیهاآزمايشگاهبه منظور انجام خوداظهاری در پايش از يكی از  -

 اقدام نمايد. 

هـای  ها حسـب تشـخیص آزمايشـگاه   ها و خروجیواحدها موظف به انجام همكاری جهت نمونه برداری و پايش کلیه بخش -

 معتمد و ادارات کل می باشند. 

های صورت گرفته را کافی ندانست، می بايسـت بـا ارائـه    در صورتیكه آزمايشگاه معتمد در حین انجام پايش، نمونه برداری -

و با هماهنگی اداره کل استان، نسبت به افزايش تعداد نمونه برداری صورت گرفته اقـدام نمايـد و واحـدهای     کارشناسیداليل 

 مول موظف به انجام همكاری می باشند. مش

هايی که نمونه برداری به سختی انجام می شود را تسهیالت الزم جهت نمونه برداری بويژه از مكانواحدها موظف می باشند  -

 . ها و...فراهم نمايند از جمله نمونه برداری از دودکش

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

ماهه می باشند. ايـن زمـان   های خود در فواصل زمانی سهواحدهای مشمول طرح خوداظهاری موظف به انجام پايش خروجی -

 می باشد. قابل کاهشحسب تشخیص اداره کل 
 

 پارامترهاي مشمول خوداظهاري در پايش آلودگي -6-1

ندی صورت گرفته در ضوابط و معیارهای استقرار صنايع و مراکـز خـدماتی، پارامترهـای عمـومی و شـاخص      بر اساس تقسیم ب

باشـد. ادارات کـل موظفنـد بـا توجـه بـه جـداول فـوت و نظـرات           مـی  3 - 8 - 02ه شمار نامه شیوهبرای منابع مختلف به شرح 

کارشناسی استان نسبت به تعیین نوع پارامترهای مشمول خوداظهاری واحدها اقدام و مراتب را جهـت اجـرا بـه واحـدها ابـال       

 ند.نمايند. در صورت عدم انجام اين امر واحدها موظف به پايش پارامترهای مندرج در جداول ياد شده می باش

(، پايش پارامترهای خـارج  3-8-02با عنايت به تعیین پارامترهای مشمول طرح خوداظهاری برای هر صنعتی ) شیوه نامه شماره 

از شیوه نامه مذکور در قالب طرح خوداظهاری تخلف محسوب شده و مطابق با شیوه نامه انضباطی آزمايشگاه های معتمد اقدام 

 خواهد شد.

است اداره کل جهت پايش پارامتری عالوه بر پارامترهای مشمول خوداظهاری از يك واحد صنعتی، در صورت درخو تبصره :

 مراتب می بايست به دفتر پايش فراگیر اعالم گردد.
 

 پايش لحظه اي و پيوسته واحدهاي مشمول نصب و راه اندازي سيستم هاي -7-1

ای اندازی سامانه)سیستم( پايش لحظـه قابلیت و ضرورت نصب و راهواحدهايی که قانون برنامه پنجم توسعه  192بر اساس ماده 

های مـذکور اقـدام نماينـد. متخلفـین     اندازی سامانه)سیستم( و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه

مـاه يكبـار بـه    ايـد هـر سـه   ب حـد هـا  گزارش پیشرفت کار را واشوند.( قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می30مشمول ماده)

 ادارات کل استان ها و دفتر پايش ارسال نمايند.
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نصب و راه اندازی سیستم های پايش لحظـه ای منـابع مشـخص     نامه شیوه: واحد های مشمول مطابق جدول مندرج در بند الف

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

های معتمد برای واحدهايی که اقدام به نصب سامانه پـايش لحظـه ای   پايش آلودگی توسط آزمايشگاهدر : خوداظهاری بند ب

  نموده اند، الزامی می باشد.
 

 دستورالعمل هاي فني و استانداردها جهت اندازه گيري آالينده هاي محيط زيست  -8-1

فهرسـتی از   های زيست محیطی،های فنی و استانداردها جهت اندازه گیری آاليندهها، دستورالعملبمنظور يكسان سازی روش

های پیشنهادی، دستورالعمل فنی و شماره های فیزيكوشیمیايی، بیولوژی، هوا و صدا به همراه تجهیزات، روشپارامترهای بخش

 باشد.می 3-7-02شیوه نامه شماره که به شرح  استاندارد تهیه گرديده
 

 ها و واحدهاي مشمول ارزيابي زيست محيطيخوداظهاري در پايش آلودگي در مورد طرح -9-1

زيسـت محیطـی موظفنـد درکلیـه     اثـرات  ، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زيربنايی مشمول ارزيابی واحدهای بزرل تولیدیکلیه 

سامانه پايش لحظـه ای نسـبت بـه     ی معتمد و ياهاآزمايشگاهخوداظهاری، از طريق  آيین نامهارچوب همراحل انجام طرح در چ

 ارائه نتايج پايش آلودگی اقدام نمايند.
 

 دستورالعمل خوداظهاري در تخريب محيط -10-1
معدنی، های های تولیدی، خدماتی و زيربنايی طبیعت شامل فعالیتمیزان تخريب ناشی از فعالیتبررسی های الزم در خصوص 

بايـد بـر اسـاس قـوانین و مقـررات       ودخانه، قطع درخت و مشـابه آن هـا  خاک برداری، خاک ريزی، دپوی نخاله، تغییر مسیر ر

 گردد.تدوين تهیه و های الزم و ضوابط و دستورالعمل انجاممربوطه توسط مبادی ذيربط 
 

 موارد تفويض اختيار به ادارات کل حفاظت محيط زيست استانها  -11-1

مــوارد ذيــل در زمینــه  ،هــاگــریهــای دولــت مبنــی بــر تقويــت وظــايف حــاکمیتی و نظــارتی و کــاهش تصــدیدر راســتای سیاســت

 ی معتمد به ادارات کل تفويض می گردد:  هاآزمايشگاه

آزمـون  انجام امور مربوط به مراحل صدور، ارتقاء و تمديد گواهینامه شامل اطالع رسـانی، بررسـی مقـدماتی، ممیـزی و      -الف

، هـوا و صـدا )باسـتثنای مـواردی کـه شـرايط الزم بـرای        يكو شیمیايی، بیولـوژی پارامترهای فیز خصوصای در )تست( مقايسه

 ی معتمد.هاآزمايشگاهسنجش آن پارامتر مهیا نیست( جهت طرح در کمیته 

 نامه شیوه 3ماده  3ی معتمد مرتبط با بندهای ا الی هاآزمايشگاهاقدام در خصوص میزان تنبیهات مترتب بر تخلفات  -ب

 مذکور به دفتر پايش. نامه شیوه 3ماده  6و  5، 4انضباطی و ارائه پیشنهاد میزان تنبیهات در خصوص بندهای 

 ی معتمد به دفتر پايش. هاآزمايشگاهارائه پیشنهاد در خصوص میزان تشويقات  -پ

 مربوطه. نامه شیوهی معتمد مطابق با هاآزمايشگاه ممیزیرويه مشارکت در کلیه امور مربوط به  -ت

 مصوب. نامه شیوهی معتمد براساس هاآزمايشگاهمشارکت در تعیین پايه  -ث

 سیاسـت  شورایو  کمیتهی معتمد در قالب عضويت در هاآزمايشگاهمشارکت در تصمیم گیری در خصوص امور مرتبط با -ج

  معتمد. یهاآزمايشگاهی دراهبرگذاری و 
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 3-1-02:  نامه شيوهشماره 

 معتمددي آزمايشگاه هاي گذاري و راهبر شوراي سياستداخلي  نامه شيوهعنوان : 

 

 

 مقدمه :  -1

های معتمد در دولت، دستورالعمل آزمايشگاهراستای اجرای مصوبه شورايعالی اداری مبنی بر واگذاری امور غیر حاکمیتی در 

 1392 در سالبسط يافت و  1390 سال دراين دستورالعمل . توسط شورای معاونین سازمان مصوب گرديد 18/8/1379تاريخ 

اساسی در دستورالعمل های پیشین بمنظور ارتقای جايگاه نظارتی سازمان،  تغییراتنظر به ضرورت . بازنگری گرديد نیز

های آيین نامه خوداظهاری در پايش و شیوه نامه »با عنوان  24/5/1394و در تاريخ  شدبازنگری لعمل مزبور دستورا

 به تصويب شورای معاونین سازمان رسید.« آزمايشگاههای معتمد 
 

 ي آزمايشگاه هاي معتمد: دشوراي سياستگذاري و راهبر -2

جهت آزمايشگاه های معتمد کارشناسی  کمیتهدارای گروه کاری بنام  ی آزمايشگاه های معتمددشورای سیاستگذاری و راهبر

 بررسی کارشناسی موضوعات  می باشد.

 ي آزمايشگاه هاي معتمددشوراي سياست گذاري و راهبروظايف   -2 -1

 ساير ها وگواهینامه تمديد و ارتقاء نیز صدور، ها وآئین نامه ها،مقررات، دستورالعمل بررسی و تصويب کلیه موارد نظیر ضوابط،

. تصمیمات می باشد اين شوراهای معتمد و طرح خوداظهاری در پايش آلودگی از وظايف موضوعات مرتبط با آزمايشگاه

 نهايی پس از تصويب در شورا الزم االجرا می باشد.
 

 اعضاي شورا : -2-2

 (شورامحیط زيست انسانی )رئیس  معاون -

 (شوراب رئیس ينامدير کل دفتر پايش )دبیر و  -

بررسی آلودگی  مديران کل دفاتر حوزه معاونت محیط زيست انسانی ) ارزيابی اثرات زيست محیطی، بررسی آلودگی هوا، -

 آب و خاک(

 مدير کل دفتر حقوقی  -

  مدير کل دفتر بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات -

 شورابر حسب تشخیص رياست  هامديران کل حفاظت محیط زيست استان -

 شورارياست بنا به صالحديد و دفاتر ستادی برحسب مورد ساير مديران کل  -

 شورارياست بنا به صالحديد و حسب مورد بروزارت صنعت، معدن و تجارت  (HSE)ايمنی، بهداشت و محیط زيست مدير کل دفتر  -

 شورارياست بنا به صالحديد و حسب مورد بروزارت نفت  (HSE)ايمنی، بهداشت و محیط زيست مدير کل دفتر  -

 رسمیت خواهد يافت. اءو تصمیمات آن با اکثريت آر تشكیل ء ثابتاعضا 3/2با حضور شورا  :1تبصره

 در دفتر پايش می باشد. شورادبیرخانه  : 2تبصره
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 خواهد بود.: بنا بر صالحديد رئیس شورا برخی از وظايف شورا قابل تفويض به کمیته  3تبصره 
 

 : اعضاي کميته آزمايشگاه هاي معتمد  -2-3

 :کمیته  اصلی ضایاع

 های معتمد آزمايشگاه کمیتهرياست تحت عنوان مدير کل دفتر پايش  -

 پايشدفتر معاون  -

 های معتمد  آزمايشگاه کمیته دبیر -

 های تخصصی دفتر پايشبخشمسئولین  -

 از آنها دعوت بعمل می آيد(: کمیته)اعضايی که حسب مورد جهت حضور در جلسه  کارشناسی کمیته فرعیاعضای  -

  دفاتر حوزه معاونت محیط زيست انسانینمايندگان  -

 ادارات کل حفاظت محیط زيست نمايندگان  -

  دفتر حقوقی سازماننماينده  -

 نماينده دفتر بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  -

ادارات کل استانی حسب نیاز موضوعات مرتبط با آزمايشگاه معتمد را در کمیته های کارشناسی متناظر در استان ها  تبصره :

 تمد به دفتر پايش فراگیر ارسال می نمايند.کمیته کارشناسی آزمايشگاه های معمطرح می نمايند و سپس جهت بررسی در 
 

 :  فرايند بررسي و تصويب موضوعات 3ماده 

های معتمد از سوی متقاضی به اداره کل ارائه و پس از بررسی تمديد و ارتقاء گواهینامه آزمايشگاه رخواست صدور،د -1-3

ارسال و پس از دبیرخانه کمیته به  پرونده ،در استانو انجام تست مقايسه ای )در قالب فرم های ارائه شده( ، ممیزی کارشناسی

جهت تصويب به  پسسو  می گردد سی ارجاعکمیته کارشنابه جهت تصمیم گیری نهايی بررسی توسط کارشناس اقدام کننده 

 ارجاع خواهد گرديد. شورا

پیش  بررسی وکارشناسی  کمیتهی معتمد موضوع در هاآزمايشگاهمرتبط با ها و دستورالعمل های  نامه شیوهدر ارتباط با  -2-3

 ارسال خواهد شد. شوراو برای تصويب به تهیه  نويس اولیه
 

 : تاييد گواهينامه آزمايشگاه معتمد 4ماده 

اعضاء ثابت کمیته به امضاء ی معتمد بر اساس پارامترهای تايید شده مندرج در صورتجلسه تنظیمی که هاآزمايشگاهگواهینامه 

  .خواهد شد، صادر گرديده  دفتر پايش فراگیر ممهورمديرکل و  معاونت محیط زيست انسانی توسط تهیه،است رسیده 
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 3-2-02:  نامه شيوهشماره 

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

 

 ماده تهیه گرديده است.  9، در خصوص روند اجرايی صدور، تمديد و ارتقاء گواهینامه در نامه شیوهاين 

 شرايط احراز گواهينامه  -1ماده 

 های دولتی و غیر دولتی جهت دريافت گواهینامه بايد دارای شرايط عمومی و فنی به شرح ذيل باشد:آزمايشگاه معتمد در بخشمتقاضی 

 فضاي آزمايشگاهي  -1-1

مطـابق  از لحاظ فنی، ايمنی و ساختار آزمايشگاهی،  بايد جاری خود، فعالیتهای حجم و کاربری نوع آزمايشگاه با توجه به هر

  باشد. از جمله موارد ذيل دارا را خاصی امكانات و ويژگیهااستاندارد ملی ايران  

باشد که مترمربع )بطور متوسط( می 75های مختلف آزمايشگاهی و اداری متعارف مساحت الزم مجموعا برای بخش -1-1-1

های نوع فعالیت، تعداد پارامترهای قابل سنجش و بخشاين میزان پس از بازديد کارشناسی اداره کل و يا دفتر پايش با توجه به 

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

 و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

 مجزا بودن فضای آزمايشگاهی از فضای اداری -2-1-1

 پارکیند و ...( ايجاد آزمايشگاه در مجتمع مسكونی )زيرزمین،عدم  -3-1-1

دارا بودن کلیه استانداردهای الزم جهت تايید صالحیت يك آزمايشگاه نظیر متناسب بودن ابعـاد آزمايشـگاه بـا نـوع      -4-1-1

دادن تجهیزات حساس، آنالیزها و حجم فعالیت های آزمايشگاهی، فضای مناسب آزمايشگاهی جهت آماده سازی نمونه و قرار 

سكو بندی مناسب آزمايشگاهی با  پوشش مناسب و قابل شستشو، تامین شرايط مناسب دمـايی، رطوبـت و نـور، تـامین سیسـتم      

 .های تهويه مناسب، و دفع مناسب پساب های آلوده، پسماندها

شم شور، دوش اضطراری و کپسول لحاظ نمودن تدابیر ايمنی در آزمايشگاه از جمله نصب جعبه کمك های اولیه، چ -5-1-1

 های آتش نشانی 

 شـیوه  8در ماده : الزم به ذکر است جهت اخذ پايه مورد نظر الزم است حداقل شرايط فضا و سكوبندی به میزانی که  1تبصره 

 های معتمد ذکر شده، وجود داشته باشد. تعیین پايه آزمايشگاه نامه

آيـین نامـه   ": در خصـوص آزمايشـگاههايی کـه متقاضـی دريافـت گواهینامـه آزمايشـگاه معتمـد پـس از تـاريخ تصـويب             2تبصره 

می باشند مفاد بند فوت، الزم االجـرا مـی    "های آزمايشگاه های معتمد نامه شیوهدر پايش آلودگی های محیط زيست و  خوداظهاری

 باشد.  

رای گواهینامه آزمايشگاه معتمد می باشند، تا زمان تمديد گواهینامه و يا ارتقاء هايی که دا : در خصوص آزمايشگاه 3تبصره 

 تا موارد فوت الذکر را اعمال نمايند. اده می شودپارامترهايی که نیاز به فضای بیشتری دارند،  فرصت د
 

 نيروي متخصص  -2-1
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فنی، افراد فنی الزامی و مسئول  به عنوانمرتبط با موضوع متخصص هر متقاضی آزمايشگاه معتمد ملزم به معرفی افراد  -1-2-1

 های معتمد می باشد.تعیین پايه آزمايشگاه نامه شیوهساير افراد، مطابق با 

 مدير فنی آزمايشگاه ملزم به حضور تمام وقت در آزمايشگاه می باشد . -2-2-1

مورد تقاضا  بخش های مختلفخود را در و آموزش ديده آزمايشگاه متقاضی موظف است نمونه بردار ذيصالح  -3-2-1

 ف (. /4-02/3معرفی نمايد ) پیوست 

در اندازه گیری پارامترهای خوداظهاری برای يك واحد صنعتی، آن آزمايشگاه معتمد  در صورت عدم توانمندی -4-2-1

 كار استفاده نمايد. آزمايشگاه )آزمايشگاه معتمد کارفرما( می تواند از خدمات آزمايشگاه معتمد هم

آزمايشگاه معتمد کارفرما اجازه دارد فقط در زمینه پارامترهايی که معتمد است اقدام نمايد در غیر اينصورت به هنگام استفاده از  تبصره :

  همكار کلیه موارد به معتمد همكار محول می شود.

پارامترهای  %60توانايی انجام که  اقدام نمايندتفاهم نامه نسبت به عقد آزمايشگاه هايی می توانند به عنوان کارفرما  -5-2-1

و يا  تعیین پارامترهای مشمول خوداظهاری در پايش آلودگی ( نامه شیوهمندرج در  مشمول پايش خوداظهاری واحد صنعتی )

 .دارا باشندرا حجم ريالی قرارداد  50%

شناسايی عكس دار معتبر صادر شده توسط آزمايشگاه معتمد باشند تا کارشناسان آزمايشگاه معتمد بايد دارای کارت  -6-2-1

 احراز هويت آنان امكان پذير باشد.  ،در حین کنترل و نظارت

پرسنل آزمايشگاههای معتمد می بايست در زمینه تخصص مورد تقاضا دارای گواهینامه های آموزشی از مراجع معتبر  -7-2-1

 علمی و دانشگاهی باشند.
 

 الزامات مديريتي  -3-1

کلیه آزمايشگاه های معتمد می بايست مراحل ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی را طی نموده و مدارک کپی برابر با  -1-3-1

 اصل را ارائه نمايد. 

نامه به همراه معرفی شرکت )کپی برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی(اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی ثبت ارائه  -2-3-1

 الزامی می باشد.  مؤسسات غیر دولتیاحبان امضاء مجاز، برای ص

 موضوع انجام پايش های زيست محیطی و درج آن در اساسنامه الزامی می باشد. -3-3-1

ها و های اساسنامه، فرممديريت آزمايشگاه متقاضی موظف است کلیه برگه غیر دولتی،های در مورد آزمايشگاه -4-3-1

 مضاء و ممهور نمايد.مدارک ارسالی را ا

 مؤسسات دولتی می بايست کلیه مجوزهای الزم را از باالترين مقام دستگاهی استان اخذ و ارائه نمايند. -5-3-1

کاتالول ارائه و به زبان فارسی های الزم برای انجام هر آزمايش ستورالعملو د معرفی و ارائه استانداردهای مورد نیاز -6-3-1

 اصلی ضروری می باشد.تجهیزات به زبان 

 های مورد استفاده حتما بايد بر اساس استانداردهای مصوب داخلی يا بین المللی تهیه و تدوين گردد.دستورالعمل -7-3-1

 اصل مدارک بايد به رؤيت کارشناس ذيصالح استان رسیده و کپی آن به دبیرخانه کمیته ارسال گردد. -8-3-1
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های نمونه برداری، آزمون، تجهیزات ر مدارک ارائه شده توسط آزمايشگاه متقاضی )روشهر گونه تغییر و اصالح د -9-3-1

آزمايشگاهی، پرسنل و موارد مشابه که قبال مورد تايید سازمان قرار گرفته است( بايد به اطالع اداره کل رسانیده و پس از تايید 

 ارائه گردد.دبیرخانه کمیته اداره کل به 

گردد  تعهدف م/4-02/1طبق فرم عالوه بر ارسال مدارک مورد نیاز،  استمكلف مدير عامل آزمايشگاه متقاضی  -10-3-1

را  "های معتمدهای آزمايشگاه نامه شیوهخود اظهاری در پايش آلودگی محیط زيست و  آيین نامه"که کلیه موارد مندرج در 

 .موظف به رعايت آن می باشدمطالعه نموده و 

 تجهيزات مورد نياز -4-1

 ها و مواد مورد نیاز آن بايد معرفی گردد.بسته به نوع پارامتر قابل سنجش و روش مورد تايید  برای هر آزمايش، تجهیزات، دستگاه -1-4-1

ذکر  مؤسسات غیر دولتیهای دولتی ذکر شماره سريال و شماره اموال و در خصوص تجهیزات برای تجهیزات آزمايشگاه -2-4-1

 شماره سريال آنها الزامی می باشد.

در فرم اطالعات  دوره زمانی مشخص شدهکالیبراسیون کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمايشگاه های معتمد در  -3-4-1

 .( ف/4-02/11فرم شماره )مطابق ست ا الزامی کالیبراسیون تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده در آزمايشگاه های معتمد را در پايان سری  کلیه گواهی های کالیبراسیونادارات کل موظفند  تبصره :

 زمانی مشخص شده از آنها دريافت نموده و برای دبیرخانه کمیته ارسال نمايند.

، فاکتور خريد همراه با ذکر مدل و شماره سريال دستگاه ها بايد ارسال گردد. در مؤسسات غیر دولتیدر مورد  -4-4-1

 اداره کل يا دفتر پايش بايد کاتالول و دستورالعمل کار با دستگاه نیز ارسال گردد.صورت درخواست 
 

 دقت و صحت آزمايشات -5-1

، مقايسه بین آزمايشگاهی با آزمايشگاه متقاضیروند آزمايشات و نتايج صحت و دقت  الزم است به منظور بررسی -1-5-1

 کارشناسان دفتر پايش صورت پذيرد.ها و يا نظارت کارشناسان ادارات کل استان

 رد.يتوسط اداره کل استان مربوطه و در بعضی موارد مستقیما توسط دفتر پايش انجام می پذ ،مقايسه بین آزمايشگاهی تبصره:

ها به انضمام مدارک مربوطه بايد مراحل سنجش و نحوه انجام آزمايشات، صحت، دقت نتايج و کالیبره بودن دستگاه -2-5-1

 تايید دفتر پايش برسد.به 
 

 نمونه برداري -6-1

علمی ها و استانداردهای نمونه برداری از آب، پساب، خاک و هوا جهت سنجش پارامترهای مختلف بايد طبق ضوابط، روش

 انجام پذيرد. تايید سازمان معتبر و مورد
 

 اعتبار نتايج -2ماده 

آيین نامه ها برای مدت حداکثر فاصله زمانی بین دو پايش متوالی خوداظهاری که بر اساس نتايج اندازه گیری -1-2

 در پايش تعیین می گردد دارای اعتبار می باشد.خوداظهاری 

در فاصله زمانی بین دو پايش متوالی خوداظهاری، در صورتیكه اداره کل يا دفتر پايش اقدام به انجام پايش از صنعت تبصره : 

 مايد در صورت مغايرت، نتايج اداره کل يا دفتر پايش مالک عمل قرار خواهد گرفت.مذکور ن
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نتايج آزمايشات به همراه کلیه اطالعات مربوطه با امضاء مدير عامل و کارشناسان ذيربط در آزمايشگاه بايستی با رعايت  -2-2

 کننده ارائه شود.اصول امانتداری محفوظ مانده و فقط به اداره کل، دفتر پايش و درخواست 

های آزمايشگاه معتمد در صورت رعايت کلیه اصول اعالم شده، مورد تائید سازمان می باشد، ولی نتايج اندازه گیری -3-2

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

مجاز به انجام هیچ گونه پايش زيست محیطی تحت عنوان آزمايشگاه معتمد نمی باشد و نتايج  ،تعلیقآزمايشگاه در زمان  -4-2

 .تخلفات اقدام خواهد شد نامه شیوهمطابق با در صورت انجام پايش و  ارائه شده در اين خصوص فاقد اعتبار می باشد

يج آزمايشات انجام شده پس از آن در صورت ارائه گواهینامه آزمايشگاه معتمد، نتادر صورت انقضاء تاريخ اعتبار -5-2

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

 جرائم و تشويقات   -3ماده 

، با های معتمدآزمايشگاهرد ساالنه براساس گزارشات ارائه شده، بازديدهای موردی و بررسی های صورت گرفته بر روی عملك

و با صالحديد معاون محیط زيست انسانی، هرساله بهترين کمیته آزمايشگاههای معتمد پیشنهاد ادارات کل و تايید 

 تقدير قرار خواهند گرفت. مورد هاآزمايشگاه

 خواهد بود.تشويقات  نامه شیوهانضباطی و  نامه شیوهاعمال تنبیهات و تشويقات آزمايشگاه های معتمد مطابق 
 

 انعقاد قرارداد خوداظهاري -4ماده 

در پايش آلودگی ) اعم از فاکتورها آيین نامه خوداظهاری های موضوع های معتمد در قراردادها و تفاهم نامهآزمايشگاه -1-4

) از جمله نوع پايش، پارامترهای مورد  مربوطه و الزاماتها  شیوه نامه، آيین نامهو يا ساير اسناد مالی مربوطه ( مكلف به رعايت 

 د.ن( می باش و رعايت تعرفه خدمات آزمايشگاهی پايش

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

 به اداره کل استان مربوطه و دفتر پايش فراگیر اعالم نمايد. يك هفته 

 آزمايشگاه معتمد موظف است تصوير گواهینامه معتبر خود را به عنوان پیوست، ضمیمه قرارداد نمايد.  تبصره :

کنترل پارامترهای مورد درخواست واحد صنعتی، در قرارداد خوداظهاری، مطابق با پارامترهای شاخص مندرج در  -3-4

 می باشد. "های آزمايشگاه های معتمد امهن شیوهخودظهاری در پايش آلودگی محیط زيست و  آيین نامه"
 

 الزامات  -5ماده 

روز با اعمال آخرين اصالحات  10حداکثر طی  هر کمیتههای معتمد توسط دفتر پايش بعد از تشكیل آزمايشگاه فهرست -1-5

 در وب سايت سازمان قرار می گیرد. 

 سازمان هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کاريابی برای آزمايشگاه معتمد ندارد.  -2-5

انجام کلیه الزامات مربوط به قانون کار به عهده مدير عامل آزمايشگاه معتمد می باشد و اين سازمان هیچگونه تعهدی در  -3-5

 زمینه الزامات قانون کار مرتبط با آزمايشگاه معتمد ندارد.

و مبنی بر مديريت سبز کشور قانون برنامه پنجم توسعه  190رعايت الزامات مربوط به ماده آزمايشگاه معتمد ملزم به  -4-5

 می باشد. الكترونیكی کردن کلیه مدارک و مستندات موجود در آزمايشگاه
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روز به دفتر پايش و  20حداکثر طی  های آزمايشگاه، پرسنل و موارد مشابه بايدهرگونه تغییر در آدرس، شماره تلفن، فعالیت -5-5

 .اداره کل اعالم گردد تا در صورت لزوم نسبت به بررسی مجدد، بازديد، ممیزی و به روز رسانی در سايت اقدام الزم صورت گیرد

 به عهدهصرفاً از آن نظارت های پس در طول مراحل صدور، تمديد و ارتقاء گواهینامه و مربوطه های تمام هزينه -6-5

 متقاضی آزمايشگاه معتمد می باشد.

و يا اختالف و شكايتی در  که هم آزمايشگاه معتمد و هم آزمايشگاه سازمان واحدی را همزمان پايش نماينددر صورتی -7-5

بر اساس نتايج آزمايشگاه تصمیم گیری نهايی  ،زمینه نتايج اندازه گیری های مربوطه به واحد درخواست کننده پیش آيد

 خواهد بود . سازمان

در صورت کسب  (در دستگاه های دولتیهای وابسته آزمايشگاهقانون خدمات کشوری ) 5دستگاه های مشمول ماده  -8-5

 . شرايط مندرج در گواهینامه آزمايشگاه معتمد می توانند به عنوان آزمايشگاه معتمد عمل نمايند

به پايش واحدهای تابعه و يا تحت پوشش خود در قالب طرح خود اظهاری نمی باشند و اين اين آزمايشگاه ها مجاز  : 1تبصره 

 گردد. مورد در گواهینامه آنها نیز قید می

واحدهای صنعتی و غیر صنعتی دارای ماهیت آاليندگی از جمله شهرکهای صنعتی، بیمارستان آزمايشگاه های وابسته به  -9-5

 نمی توانند معتمد سازمان در انجام پايش های زيست محیطی شوند. مواردی از اين قبیلها و 

ماه پس از عدم تايید نتايج حق  6ماه و  4روز،  60-45مرتبه، به ترتیب  3آزمايشگاه های متقاضی معتمد در سال فقط  -10-5

 شرکت در آزمون مقايسه ای را  دارند .

ها بررسی و تايید شده اند، دفتر پايش می تواند توسط اداره کل استانهای متقاضی معتمدی که در خصوص آزمايشگاه -11-5

 اقدام به بازديد و انجام آزمون مقايسه ای  نمايد. به صورت موردی و بر اساس نظر کارشناسی بخش مربوطه مجدداً

با لحاظ شرايط مندرج رد ها را نداگیری آنتواند در خصوص پايش پارامترهايی که مجوز اندازه آزمايشگاه معتمد می -12-5

 رخوردار گردد. به عنوان همكار بقالب تفاهم نامه  در های معتمداز خدمات ساير آزمايشگاه اين شیوه نامه 1-2-5در بند 

 در هر پايش خوداظهاری، آزمايشگاه معتمد کارفرما می تواند تنها با يك آزمايشگاه معتمد ديگر همكاری داشته باشد. تبصره:

 بهارائه نتايج آزمايشات دو آزمايشگاه معتمد کارفرما و همكار بايد روی سربرل هر آزمايشگاه به طور جداگانه و  -5 -13

 رسیده و ممهور گردد.امضای مدير شرکت مربوطه 

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

 .وع تخلف انجام پذيرفته مسئول خواهند بودن

های معتمد موظفند نتايج پايش خود در خصوص ارائه گزارش پايش واحدهای مشمول طرح خوداظهاری، آزمايشگاه -15-5

 های ارائه شده توسط سازمان به اداره کل استان ارسال نمايند.روز کاری بعد از نمونه برداری در فرم 20را حداکثر ظرف مدت 

های معتمد موظفند فايل گزارش کامل پايش سه ماهه و يكساله خود را به همراه نتايج مربوطه در قالب همچنین آزمايشگاه

 های ارائه شده توسط سازمان به اداره کل استان و دفتر پايش ارسال نمايند.فرم

 عتمد الزامی می باشد.های مانضباطی توسط آزمايشگاه نامه شیوهرعايت کلیه موارد ذکر شده در  -16-5
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اقدام می ممیزی و نظارت بر آزمايشگاه های معتمد های معتمد مطابق با رويه در خصوص کنترل و نظارت آزمايشگاه -17-5

 گردد. 
 

 ، تمديد و ارتقاءگواهينامهمراحل صدور -6ماده 

 بررسي مقدماتي - 1-6

 يا از پورتال سازمان محیط زيست جداول مربوطه را از ادارات کلمتقاضیان آزمايشگاه های معتمد موظفند فرم های اولیه و 

 پس از تكمیل به همراه مدارک مورد نیاز ذکر شده به ادارات کل تحويل نمايند. و  ودهاخذ نم

بايد توسط ها جهت بازديد های تكمیل شده همراه با مدرک ارائه شده توسط متقاضی و ارزيابی آنبررسی فرم -1-1-6

 مورد بررسی قرار گیرد. توسط دفتر پايشو يا حسب مورد  کل محیط زيست استانهاادارات 

 نامه شیوه 1مطابق با ماده اصل درخواست منضم به رونوشت مدارک الزم  کل يا دفتر پايشدر صورت تائید اداره  -2-1-6

های ممیزی جهت انجام مراحل شرايط عمومی صدور، تمديد و ارتقاء گواهینامه آزمايشگاه معتمد همراه با نتايج آزمايش

خواهد شد. ضمنا در صورت صالحديد، بازديد مجدد از آزمايشگاه متقاضی  رسالا کمیتهدبیرخانه به بعدی صدور گواهینامه 

 توسط کارشناسان دفتر پايش صورت خواهد گرفت.
 

 مميزي -2-6

های بعمل آمده از سوی اداره کل و با نظارت دقیق، مقايسه بین آزمايشگاهی انجام و با پس از هماهنگی 6-1-2با توجه به بند 

 هماهنگی دفتر پايش تايید نهايی صورت می پذيرد.

ها و موارد فنی ديگر، حداقل يك مورد جهت کنترل و بررسی صحت و دقت روش و نتايج آزمون، کالیبره بودن دستگاه -1-2-6

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

انجام مقايسه بین آزمايشگاهی و بررسی دوره ای عملكرد توسط اداره کل و حسب مورد توسط دفتر پايش صورت  -2-2-6

 خواهد پذيرفت.

پس از دريافت نمونه توسط آزمايشگاه متقاضی جهت تست مقايسه ای، آزمايشگاه متقاضی موظف است نتايج را  تبصره:

موارد ارسالی پس از موعد مقرر  در خصوص ظرف مدت دو هفته به اداره کل يا دفتر پايش ارسال نمايد. الزم به ذکر است

 نتیجه ارائه شده باطل اعالم می گردد.

ارشناس واحد آزمايشگاه اداره کل و يا حسب مورد کارشناس دفتر پايش در زمینه تسلط کارشناس اظهارنظر ک -3-2-6

های مرتبط با نمونه برداری و سنجش، به همراه تايید مدير کل استان و مدير کل دفتر پايش، آزمايشگاه معتمد در زمینه

 ضروری است.
 

 صدور گواهينامه -3-6

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

مراتب را به متقاضی اعالم نمايند. صورت نیاز به تكمیل مدارک  نسبت به بررسی مدارک اقدام و در روز کاری 20 مدت

ال آن به ادارات کل نسبت به برطرف نمودن نواقص و تكمیل مدارک و ارس روز کاری 10متقاضی مكلف است ظرف مدت 

 اقدام نمايد. در غیر اينصورت می بايست مجدداً و پس از تكمیل کلیه مدارک نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايد.
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کمیته دبیرخانه به جهت بررسی نهايی و صدور مجوز پس از بررسی مدارک توسط ادارات کل و تكمیل بودن آن، مراتب 

 ی گردد.م اعالمآزمايشگاه های معتمد 

به صدور گواهینامه آزمايشگاه  ، نسبت6-2و  6-1معتمد، مطابق با موارد کارشناسی آزمايشگاه کمیته در صورت تايید توسط 

 معتمد اقدام خواهد گرديد.

 ها در دفتر پايش تشكیل خواهد شد.کارشناسی به صورت دوره ای و بسته به تعداد پرونده کمیتهجلسات  -1-3-6

 تمديد می گردد. دو ساالنهبه صورت  سال خواهد بود که در صورت صالحديد کمیته دو اعتبار گواهینامهمدت  -2-3-6
 

 ارائه گزارش عملكرد -7ماده 

های معتمد موظفند نتايج پايش خود را در خصوص ارائه گزارش پايش واحدها در قالب طرح خود اظهاری، آزمايشگاه

های ارائه شده توسط سازمان به اداره کل استان ارسال گیری در قالب فرمروز کاری بعد از اندازه 20حداکثر ظرف مدت 

های خود را به همراه نتايج مربوطه در فرم پايش سه ماهه و ساالنهکامل  های معتمد موظفند گزارشنمايند. همچنین آزمايشگاه

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

 آيین نامه 1-4) موضوع بند  بايست يك نسخه از اصل صورتجلسه انجام خوداظهاری در پايشآزمايشگاه معتمد میتبصره : 

 سوی از تصوير اين صورتجلسه فراگیر، پايش دفتر نیاز اعالم صورت در خوداظهاری نمايد و ضمیمه گزارشخود اظهاری ( را 

 گردد. ارسال به دفتر پايش معتمد آزمايشگاه

های معتمد )شامل کلیه در طول مدت اعتبار گواهینامه ضروری است بررسی های دوره ای از عملكرد آزمايشگاه - 1-7

مراحل نمونه برداری، آنالیز، پرسنل ، تجهیزات و ..( توسط اداره کل و حسب مورد توسط دفتر پايش صورت پذيرد و نتايج 

 منعكس گردد.کمیته دبیرخانه جهت درج در پرونده به 

 تخلفات با آزمايشگاه معتمد برخورد خواهد شد. نامه شیوهدر صورت مشاهده هرگونه تخلف مطابق با  :1 تبصره

در صورت وجود مغايرت در نتايج تست مقايسه ای، پارامتر مربوطه از گواهینامه آزمايشگاه معتمد مذکور حذف  :2تبصره 

 خواهد شد.

 های انجام شده توسط آزمايشگاه معتمد همكار جزء عملكرد همان آزمايشگاه محسوب می گردد.پايش - 2-7

انضباطی انجام  نامه شیوهرسیدگی به کلیه تخلفات و يا شكايات واصله در زمینه عملكرد آزمايشگاه معتمد بر اساس  - 3-7

 می باشد.  نامه شیوهخواهد پذيرفت و آزمايشگاه ملزم به تبعیت از مفاد اين 
 

 تمديد گواهينامه  -8ماده 

جهت تمديد گواهینامه، متقاضی بايد حداقل سه ماه قبل از پايان اعتبار گواهینامه، در خواست کتبی خود را به اداره  -1-8

پايان هل و پنج روز قبل از چو تايید موارد درخواستی اعالم نمايد و اداره کل بايد بعد از بررسی های الزم استان کل 

نظر خود را در  ،اعتبار گواهینامه، مدارک را به دفتر پايش ارسال و دفتر پايش حداکثر  يك ماه پس از دريافت مدارک

خصوص تايید و يا عدم تايید تمديد گواهینامه به متقاضی اعالم نمايد. در صورت عدم در خواست آزمايشگاه متقاضی 

های معتمد سازمان از فهرست آزمايشگاهو کد مربوط به آن آزمايشگاه  معتمد، نام آزمايشگاه در موعد مقرر جهت تمديد

 حذف  می گردد.
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کلیه مراحل مربوط به هینامه جهت تمديد آن اقدام نمايد،چنانچه آزمايشگاه معتمد پس از تاريخ انقضاء گوا : 1تبصره 

  گردد. انجاممجدداً می بايست صدورگواهینامه 

گواهینامه معتمد، ارائه عملكرد توسط آزمايشگاه معتمد )انجام پايش در زمینه خوداظهاری( الزامیست جهت تمديد :  2تبصره 

 انجام نمی پذيرد. آزمايشگاه معتمد فاقد عملكرد باشد بررسی تمديد گواهینامه ،در صورتیكه در طول يك دوره اعتبار مجوز

کالیبراسیون معتبر تجهیزات قابل کالیبره آزمايشگاه معتمد موظف است گواهی  در طول مدت زمان اعتبار گواهینامه، : 3 تبصره

  را به ادارات کل ارسال نمايد.

تمديد  تقاضایبررسی در صورتیكه هر يك از آزمايشگاه های معتمد دارای پرونده مفتوح حقوقی در سازمان باشند :  4تبصره 

 . موضوع خواهد بودمنوط به حل و فصل ارتقاء گواهینامه آنها و 
 

 : ارتقاء گواهينامه  9ماده 

های قید شده در گواهینامه، مشابه مراحل پارامترآزمايشگاه معتمد می تواند در صورت احراز شرايط الزم برای افزايش تعداد 

 تا در خصوص ارتقاء گواهینامه اقدام گردد.نمايدصدور، در خواست و مدارک الزم را به اداره کل ارسال 

ماهه صورت پذيرد. ضمنا  6افزايش پارامترهای مورد تقاضا در هر نوبت در خواست، بايستی با رعايت فواصل زمانی  : 1ره تبص

 اين مدت قابل تغییر می باشد. کمیته،صالحديد پیشنهاد ادارات کل و بر حسب مورد بنا به 

: در صورت ارتقاء، اصل گواهینامه قبلی از متقاضی اخذ و گواهینامه جديد مشتمل بر پارامترهای اولیه و ارتقاء يافته با  2تبصره 

 سقف اعتبار گواهینامه قبلی صادر خواهد شد .
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 3-3-02:  نامه شيوهشماره 

 ي معتمدهاآزمايشگاهعنوان :  تعيين پايه 

 

 یدراهبر و سیاستگذاری شورای معتمد،های شگاهيآزما به های خوداظهاریپايش ارجاع نحوه ساماندهی منظور به : مقدمه

 . نمايدمی تصويب زير شرح به را«  های معتمدآزمايشگاه پايه تعیین نامهشیوه» های معتمدآزمايشگاه

 یطیمحستيهای زشيپا انجام یبرا که رودیم کار به یهای معتمدشگاهيآزما پايه نییتع یبرا نامهوهیش نيا مقررات : 1 ماده

 با مطابق متن اين اصطالحات و تعاريف .کنندیم افتيدر نامهیگواه سازمان از ش،يپا در آيین نامه خوداظهاری با مطابق

 باشد.می آلودگی پايش در آيین نامه خوداظهاری مجموعه

 یهمكار با و شيپا دفتر لهیوس به ،یهای تخصصگروه از كي هر در معتمدهای آزمايشگاه از كي هر هيپا فهرست  : 2 ماده

 .شودیم منتشر سازمان تيسا قيطر از و هیته کل ادارات

 است صدا و هوا گروه و ،یولوژیب گروه ،يیایمیكوشيزیف گروه شامل نامهشیوه نيا در نظر مورد یهای تخصصگروه : 3 ماده

 گروه هر در« كي» و «دو» ،«سه» ،«چهار» یهاهيپا در نامه،وهیش نيا ضوابط قالب در را های معتمدشگاهيآزما ته،یکم و

 . دينمایم تیصالح نییتع یتخصص

 . گرددیم یتلق چهار هيپا عنوان به سه، هيپا احراز عدم صورت در گردد، نامهیگواه اخذ به موفق که یشگاهيآزما هر : 4 ماده

 الزم طيشرا حداقل مؤثر، عوامل یتمام در ديبا معتمد شگاهيآزما. باشدیم 1 جدول شرح به هيپا نییتع بر موثر عوامل : 5 ماده

 معادل کسب، قابل يینها هيپا گر،يد عبارت به. باشد نموده احراز جدول اين مطابق نظر، مورد هيپا آوردن بدست یبرا را

 .شودیم لیتكم و استفاده ف/4-02/7 شماره فرم منظور نيبد. بود خواهد مؤثر عامل چهار نيا در هيپا نيترشیوهپ
 

 هاي معتمد سازمان شگاهيه آزماين پايي: نحوه تع 1جدول 

 1ه يپا 2ه يپا 3ه يپا عوامل مؤثر فيرد

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

 6ماده  6ماده  6ماده  يتخصص يروهاين 2

 7ماده  7ماده  7ماده  يريگقابل اندازه يتعداد پارامترها 3

 8ماده  8ماده  8ماده  شگاهيآزما يفضا 4

 

 جدول اساس بر ،یهای تخصصگروه از كي هر در هيپا نییتع جهت متخصص یانسان یروین تعداد و سابقه تیوضع : 6 ماده

 .گرددیم نییتع 2

 يكر افراد، در هريو سا  یافراد فن، فنیمسئول  كیكد سمت و مشخصات پرسنل خود را به تفيشگاه معتمد بايآزما : 1تبصره

 آورده شده است. 3ت در جدول شماره يد و ضرائب اولویهای مورد تائد. تخصصينما یمعرف یهای تخصصاز گروه
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 يرسا و ی، افراد فنیمسئول فناشخاص شامل از  يكهر یبرا 2طبق جدول شماره  یالت تخصصیدارا بودن تحص : 2تبصره 

 تكنیسینبه عنوان  یمدرک کاردان یدارا یتواند از افراد فنیشگاه معتمد ميست. آزماا یمد الزامهای معتشگاهيافراد آزما

 د.ياستفاده نما

ها را  ر گروهيدر سا فنیتواند سمت مسئول ی، میهای تخصصاز گروه يكهر  فنی، مسئول 3و  2ه يدر خصوص پا : 3تبصره 

 است. یاز گروهها الزام يكدر هر  فنیمسئول  یت برايب اولويط ضرياحراز شرا، 1ه يدر پا یز بطور همزمان داشته باشد. ولین

د یا با حداقل سه برابر سابقه کار مفيو  یمدرک دکتر یشگاه، دارايآزما فنی، چنانچه مسئول 3و  2ه يدر خصوص پا : 4تبصره 

 رش است.يز قابل پذین 2ت يب اولويباشد، ضر 2مندرج در جدول 

تواند در هر دو ینفر م يكازات الزم، یط و امتير افراد، در صورت احراز شرايو سا یدر خصوص سمت افراد فن : 5تبصره 

 رد.یقرار گ بیولوژیو  يیایمیوشيكزیف یگروه تخصص

 طیمرتبط با مح یشگاهيهای آزماهای سازمان، بخششگاهيهای معتمد، آزماشگاهيصرفاً سوابق کار معتبر )از آزما : 6تبصره 

 باشد.ی( مورد قبول میقاتیتحق – یا مراکز علميه ارگانها، یست کليز

ط نامه شرايبر اساس ضوابط شیوه، یاز پرسنل تخصص يكشگاه معتمد موظف است در صورت خروج هر يآزما : 7تبصره 

 د.ياقدام و موارد را اعالم نماهای معتمد عمومی صدور، تمديد و ارتقاء آزمايشگاه
 

 يهاي تخصصاز گروه يکه 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 کارشناس با  يک
 دیسابقه کار مف

در  1 *تيب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یگروه تخصص

سال  1نفر کارشناس با  يک
 دیسابقه کار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

 ندارد یازین

2 

سال  3نفر کارشناس با  يک
 د یسابقه کار مف

در گروه  1ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

سال  2نفر کارشناس با  يک
 د یسابقه کار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

سال  1نفر کارشناس با  يک
 د یسابقه کار مف

در گروه  3ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

1 

سال  4نفر کارشناس با  يک
 د یسابقه کار مف

در گروه  1ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

سال  3نفر کارشناس با  دو
 د یسابقه کار مف

در گروه  2ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

سال  2نفر کارشناس با  دو
 د یسابقه کار مف

در گروه  3ت يب اولويبا ضر
 مورد تقاضا یتخصص

 .است شده ارائه 3 شماره جدول در تياولو ضرائب* 
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 يتخصص يروهاين يد برايمورد تائ يلي: مدرک تحص 3جدول 

 *يليرشته تحص فيرد
 ** يت در گروه تخصصيب اولويضر

 هوا و صدا بيولوژي ييايميوشيكزيف

 1 3 3 هوا یآلودگ –ست  يط زیمح یمهندس 1

 3 2 1 آب و فاضالب –ست يط زیمح یمهندس 2

 3 3 1 مواد زائد جامد –ست يط زیمح یمهندس 3

 1 2 2 ستيط زیمح – یعیمنابع طب یمهندس 4

 2 2 2 ستيط زیعلوم مح 5

 2 2 2 ش(يست )مرتبط با پايط زیشامل عنوان مح 6

 1 2 1 طیبهداشت مح 7

 1 3 3 یبهداشت حرفه ا 8

 2 3 1 شها(يه گرای)کل یمیش 9

 --- 1 3 شها(يه گرای)کل یست شناسيز 10

 --- 1 2 ، ...(ی، اکولوژیولوژیش بي)گرا يیايعلوم در 11

 3 3 1 (یو آلودگ یمیش شي)گرا يیايعلوم در 12

 --- 1 2 یشگاهيعلوم آزما 13

 --- 2 2 كیدامپزش –الت یش 14

 --- 2 2 و...( يیع غذاي،صنای)خاکشناس یکشاورز 15

 --- --- 3 علوم خاک –عمران  - ین شناسیزم 16

 3 --- --- عيصنا - یكمكان – یهواشناس 17

    مرتبط*** یهار رشتهيسا 18

های شگاهيآزما تهیکم صیتشخ به بنا) تواندیم و نبوده یلیتحص مدرک قیدق عنوان جدول نيا در شده ذکر یلیتحص رشته* 
 .باشد است، یکل نيعناو نيا با منطبق که يیهارشته شامل( معتمد
 دو تياولو بيضر با فرد و سه و دوهای تيواول در ینيگزيجا قابل كي تياولو بيضر با فرد ،2 جدول در است یهيبد**  
 .باشدیم سه تياولو در ینيگزيجا قابل
 .شد خواهد یریگمیتصم معتمد شگاهيآزما تهیکم قيطر از مورد حسب بر مرتبط، یهارشته ريسا خصوص در*** 

 
 بر يیایمیكوشيزیف یتخصص گروه در های معتمد،شگاهيآزما هيپا نییتع جهت سنجش قابل یپارامترها تیوضع : 7 ماده

 تاًينها. است 6 جدول اساس بر صدا و هوا یتخصص گروه در و 5 جدول اساس بر یولوژیب یتخصص گروه در  ،4 جدول اساس

های گروه از كي هر در معتمد شگاهيآزما هيپا نییتع یبرا سنجش، قابل یپارامترها نظر از الزم طيشرا حداقل 7 جدول در

 .است شده نییتع یتخصص

 سر است.یف ميهمان رد یف صرفاً از پارامترهاياز هر ردیکسب امت 4در جدول  : 1تبصره 

 است. یف الزامياز آن ردیلحاظ امت یف برايدر هر رد یاجبار یاحراز پارامترها 6و  5 و 4 در جداول : 2تبصره 
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 3و  2، 1های فيرد از يكاز از هر یامت 1، احراز حداقل يیایمیوشيكزیف یگروه تخصص 1ه يدر پا 7در جدول  : 3تبصره 

 است. یالزام 4جدول 

 

  ييايميوشيكزيف يهاي معتمد در گروه تخصصشگاهيتوسط آزما يريگقابل اندازه ي: پارامترها 4جدول 

 پارامتر فيرد
پارامترهاي 

 اجباري
 ازيسقف امت

1 

 ، کدورت، دماTDS, DOpH, TSS,  , 5COD, BOD: شیمی  یپارامترها

و روغن، دترجنت،  یچرب، فسفات، سولفات، یمت، آمونيتریترات، نید، ني، کلراميزیم، منیکلس

 د، رندید، فرمالدئيت،  فلوراید، سولفیسولفد، یانیفنل، س

pH, TSS, 

, COD5BOD 

6 

)هر چهار پارامتر 

 يك امتیاز(

2 
، TNV، ی، افت حرارتیذرات، مواد آل یچگال ،pH ،ECدرصد رطوبت، درصد اشباع،  خاک :

  ربناتیكبد، سولفات، يم،کلرایپتاس م،ي، سدميزیم، منیکلس ،بافت خاک

درصد اشباع، 

pH ،EC 

3 

)هر چهار پارامتر 

 يك امتیاز(

3 
 ,Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pbفلزات: 

Se, V, Zn 
 پارامتر 4حداقل 

4 

)هر چهار پارامتر 

 يك امتیاز(

4 

PAHs شامل                                     :Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, 

Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo (b) 

Fluoranthene, Benzo (a) Pyrene, Naphthalene 
 لنيل بنزن، زایبنزن، تولوئن، ات

 پارامتر 4حداقل 

3 

)هر پنج پارامتر 

 يك امتیاز(

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 امتیاز(

 19 ازهايجمع امت 

 
 
 

 بيولوژي يهاي معتمد در گروه تخصصشگاهيتوسط آزما يريگقابل اندازه ي: پارامترها 5جدول 

 ياجبار يپارامترها پارامتر فيرد

 فرم کلی، کلیفرم گوارشیکل 1
 یفرم گوارشیکل

 فرم کلیکل

 هر دو سیلوس سوبتلیلوس، باسیلوس استئارو ترموفیباس 2

 

 

 

 



31 

 **هوا و صدا يهاي معتمد در گروه تخصصشگاهيتوسط آزما يريگقابل اندازه ي: پارامترها 6جدول 

 پارامتر فيرد بخش
 يپارامترها

 ياجبار
 **ازيسقف امت

يآال
 ها
ده
ن

 ی
وج
خر

 ی
ت
 ثاب
ابع
من

 

1 
 منابع ثابت شامل : ینده خروجيآال یگازها

HCl,  ,4SO2H, S2H, 2*, NOx, NO*, SO2CO, CO

*2, HCN, O2, CS2HF, CF, 2, F1F, 3NH 

CO, NOx, 

*2O ,2SO  
 از(یامت 5) 

10 

 ن و فورانیاکسید 2
 هردو

 از(یامت 4)
4 

3 

(، EO(، اتیلن اکسايد)MA) (، مالئك انیدريدPA) فتالیك انیدريد

(، اتیل بنزن، استايرن، تولوئن TDI) تولوئن دی ايزو سیانات

،  وينیل کلرايد وترکیبات آروماتیك، پارافین، استن، الفین، منو

های منتشره از منابع آلوده کننده هوا مطابق کتاب دروکربنیه

 (3و  2و  1ای ه)گروه یطیمحستيز یضوابط و استانداردها

 پارامتر 1حداقل 

 از(یامت 1)
10 

4 
 امتیاز( 5) ذرات

 از(یامت 1فلزات )هر فلز 

 ذرات

 از(یامت 5)
12 

يآال
ده
ن

ها
 ی

 یطیمح

5 
 نده شامل : يآال یگازها

2, SO3CO, O ,2NO  ،رنیبنزوآلفاپ ،بنزن 
2, SO2CO, NO 

 7 از(یامت 5)

6 2.5, PM10PM ،2.5 سرب, PM10PM 

 3 از(یامت 2)

ت
صو

 

 max*, Lmin, LeqL* شامل : یطیمحستيصوت ز 7
eqL 

 از(یامت 2)
2 

وز
گز
ا

 

8 CO, HC (ینيبنز یدر خودروها) 
CO, HC 

 3 از(یامت 3)

 (یزليد ی)در خودروها یرگیت 9
 یرگیت

 از(یامت 1)
1 

 52 جمع امتيازها   

 ديبا ج،ينتا اصالح اي و محاسبه منظور به یول ندارد، مصوب یمل استاندارد که است يیپارامترها بر مشتمل دار ستاره موارد *
 .ردیگ قرار یریگاندازه مورد
 .باشد شده دیق صراحتاً که یموارد مگر دارد؛ ازیامت كي پارامتر هر ،یاجبار موارد بر اضافه یپارامترها **

 

 يريگقابل اندازه يپارامترها شگاه معتمد در خصوص تعداديه آزماين پاييتع يط الزم براي: حداقل شرا 7جدول 

 1ه يپا 2ه يپا 3ه يپا يگروه تخصص

 ييايميوشيكزيف
 ازیامت 19از از یامت 2

 4جدول 
 ازیامت 19از از یامت 7

 4جدول 
 ازیامت 19از از یامت 12

 4جدول 

 بيولوژي
 فيرد يك

 5ف جدول ياز دو رد 
 فيدو رد

 5ف جدول ياز دو رد 
 5ف جدول يف از دو رديدو رد
 یراجباریدو پارامتر غو 

 هوا و صدا
 ازیامت 52 از ازیامت  7

 6جدول 
 ازیامت 52از از یامت 20

 6جدول 

 ازیامت 52از از یامت 30
 6جدول 
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 9 و 8 جداول اساس بر های معتمدشگاهيآزما هيپا نییتع جهت شگاه،يآزما یفضا تیوضع نظر از الزم طيشرا حداقل : 8 ماده

 .گرددیم نییتع

مطابق جدول  یهای تخصصاز گروه يك، در هر 8از کسب شده طبق جدول یتواند براساس امتیشگاه معتمد ميآزما : 1تبصره  

 د.ياز را احراز نمایه متناظر با امتي، پا9

 است. یدر حد ضرورت الزام ی، وجود سكوبندبیولوژیو  يیایمیوشيكزیف یهای تخصصگروه یبرا : 2تبصره  
 

 شگاهيآزما يفضا يازهاي: مشخصات و امت 8جدول 

 ت محلكيمال يسكوبند فضا فيرد

1 
 متر مربع  20هر 

 ازیامت 5/0

 متر 5هر 

 ازیامت 5/0

 ازیامت 1:  یجاریاست

 ازیامت 2:  یحقوق – یشخص

 

 

 شگاهيآزما يهاي معتمد در خصوص فضاشگاهيه آزماين پاييتع يط الزم براي: حداقل شرا 9جدول 

 1ه يپا 2ه يپا 3ه يپا يگروه تخصص

 يیایمیوشيكزیف
 ازیامت 3

 8جدول 

 ازیامت5/4

 8جدول 

 ازیامت 7

 8جدول 

 بیولوژیهوا و صدا/ 
 ازیامت 2

 8جدول 

 ازیامت 3

 8جدول 

 ازیامت 4

 8جدول 
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 3-4-02:  نامه شيوهشماره 

 هاي معتمدآزمايشگاه مميزي و نظارت برعنوان : رويه 
 

ت کـل  م است ادارابه منظور کنترل صحت اطالعات ارائه شده و عملكرد آزمايشگاه معتمد در طول مدت اعتبار گواهینامه الز

 بـر  نـد راسـاً  توا، دفتـر پـايش مـی    قدام نمايد. همچنین در صورت لـزوم در خصوص ممیزی عملكرد آزمايشگاه در موارد ذيل ا

 عملكرد آزمايشگاه معتمد در اين زمینه نظارت داشته باشد.
 

 فضا، تجهيزات و مواد مصرفي:مكان،   -1

 صحت آدرس آزمايشگاه معتمد ممیزی -1-1

نسورها سعمر مفید سیون با تاريخ معتبر و  تجهیزات معرفی شده در پرونده از نظر  شماره سريال، گواهی کالیبرا ممیزی -2-1

 زمان بازديد.در 

 تجهیزات  عملكردصحت  ممیزی -3-1

 ههای شیمیايی از نظر تاريخ مصرف، شرايط نگهداری و غیرمواد و محلول ممیزی -4-1

 تمديد و ارتقاء گواهینامه ی صدور،شرايط عموم نامه شیوه 1ماده  1بند  شرايط مناسب آزمايشگاه بر اساسممیزی  -5-1
 

 پرسنل:-2

 دهت فعالیت در سمت و حوزه مشخص شعاياسامی ارائه شده به سازمان با ر فهرستمطابقت پرسنل آزمايشگاه معتمد با  -1-2

 در زمان بازديد

 در زمان بازديد براساس استانداردهای مورد تايیدمون روش های آز توانمندی پرسنل در اجرایارزيابی  -2-2

 ديره آزمايشگاه معتمد ديگرمعتمد به عنوان مديرعامل و يا  عضو هیئت معدم فعالیت مديرعامل آزمايشگاه ممیزی  -3-2

 ممیزی عدم فعالیت کارشناس فنی آزمايشگاه معتمد در آزمايشگاه ديگر -4-2
 

 قرارداد: -3

  مجری خود اظهاری ايعصن وبین آزمايشگاه معتمد عقد قرارداد )مدارک و مستندات مربوط به آن(  ممیزی -1-3

 رعايت مفاد قرارداد  ممیزی -2-3

 نگواهینامه آزمايشگاه معتمدکارفرما و همكار در زمان عقد قرارداد و اجرای آ ممیزی -3-3

 و تطبیق آن با مفاد گواهینامه مورد پايشپارامترهای  ممیزی -4-3

 پارامترهای مورد سنجش توسط معتمد با توجه به نوع واحد ممیزی -5-3

 

 نمونه برداري: -4

  انجام نمونه برداری ممیزی -1-4
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 حضور نمونه بردار معرفی شده ممیزی -2-4

 صالحیت نمونه بردار از نظر نحوه نمونه برداری و تشخیص محل نمونه برداری ممیزی -3-4

 تجهیزات نمونه برداری ممیزی -4-4

 نحوه نگهداری و انتقال نمونه ممیزی -5-4

در اختیار  )تست( در موارد خاص که حضور کارشناس اداره کل در زمان آنالیز الزامی است نمونه پلمپ و جهت آزمون تبصره:

 .آزمايشگاه معتمد قرار گیرد
 

 آناليز : -5

 و صدا، صوص گروه هواخ)تست(  همزمان آزمايشگاه معتمد  با ادارات کل در يك محل در  از طريق  انجام  آزمون ممیزی -1-5

 امواج

 ا دفتر پايشيطريق ارائه نمونه های مجهول يا  استاندارد توسط ادارات کل از صحت آنالیز ممیزی  -2-5

زمايشگاه های معتمد از طريق اداره کل يا دفتر پايش بازرسی های نظارتی بدون هماهنگی با آ 5 -2درخصوص بند  : 1تبصره 

 .فراگیر انجام می گردد
 

 مستندات:  -6

 ونه برداریروز قبل از نم 10اعالم برنامه پايش خوداظهاری ترجیحا ماهانه و الزاما حداقل  ممیزی - 1-6

اظهاری  ورالعمل طرح خودنتايج ارسالی به منظور مطابقت پايش های صورت پذيرفته با پارامترهای مورد نظر در دست ممیزی -6 -2

 در واحد مورد پايش 

 های مورد نظر سازمان ورد پايش از لحاظ مطابقت با رويهآزمايشگاه معتمد با واحد ممابین فیقراردادهای  ممیزی -3-6

 ارائه  های مورد نظر با فرم هایاه معتمد از لحاظ مطابقت با رويهگزارش خود اظهاری انجام شده توسط آزمايشگ ممیزی -4-6

 شده توسط سازمان 

 ام پايش خوداظهاریبايگانی شرکت در خصوص فرم صورتجلسه انج ممیزی -5-6

 مفاد تفاهم نامه مابین آزمايشگاه کار فرما و همكار ممیزی -6-6

 فرم ارائه شده های معتمد به ادارات کل يا دفتر پايش طبق گزارش خوداظهاری ارائه شده توسط آزمايشگاه ممیزی -7-6

 (ف/4-02/12توسط دفتر پايش )

 امه پنجم توسعه کشورقانون برن 190ممیزی رعايت الزامات مربوط به ماده   -8-6
 

میته در اين کهای معتمد ارجاع و را به کمیته بررسی تخلفات آزمايشگاه نامه شیوهادارات کل يا دفتر پايش موارد مغاير با اين 

 انضباطی تصمیم گیری الزم را بعمل می آورد. نامه شیوهبر اساس موارد 
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 3-5-02:  نامه شيوهشماره 

 و نحوه رسيدگي به تخلفات ي معتمدهاآزمايشگاهانضباطي  نامه شيوهعنوان : 

 

 1ماده 

 : لياتک

د عملكرخوداظهاری در پايش آلودگی و همچنین نظارت بر  در راستای ايجاد اعتماد متقابل جهت بسط و توسعه

ی هاآزمايشگاهه میتکانضباطی توسط  نامه شیوهمتخلفین، ی معتمد، جلوگیری از تخلفات احتمالی و برخورد با هاآزمايشگاه

پايش و  دفتر توسط ، جهت اجرای آزمايشگاه های معتمددری و راهبرشورای سیاستگذامعتمد تهیه و پس از تصويب در 

 .می گردد ابال  ادارات کل 

ی معتمد و هاآزمايشگاهوص های ابالغی از سوی سازمان در خص نامه شیوهو  آيین نامههرگونه عدم رعايت تخلف :  -1-1

 ی گردد.متخلف تلقی گرديده و متناظر با نوع تخلف تنبیهات متناسب اعمال ، انضباطی نامه شیوهالزامات و مفاد 

 ،تخلفات یر کمیتهمدير کل دفتر پايش فراگیر بعنوان رئیس کمیته، دباست متشكل از  تیأهی کميته رسيدگي به تخلفات: -

ر حقوقی، نماينده دفتنمايندگان دفاتر تخصصی معاونت) با يك حق رای(، ، )با يك حق رأی(مسئولین بخش های تخصصی 

ر دانی که پايش نماينده اداره کل حفاظت محیط زيست است و ارزيابی عملكرد و رسیدگی به شكاياتبازرسی، نماينده دفتر 

واصل می شود  عتمد که از سوی دفتر پايشی مهاآزمايشگاهتخلفات  . اين هیأت به کلیه گزارشاتاست آن انجام گرفته

 . رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود

مدير کل دفتر پايش ، ئیس کمیته()رانسانی سازمان زيست هیأتی است متشكل از معاونت محیط  کميته تجديد نظر: -2-1

ه ک استان ذيربط شكايات، مديرکلارزيابی عملكرد و رسیدگی به مديرکل دفتر حقوقی، مديرکل دفتر فراگیر )دبیر کمیته(، 

 .تخلف در آن صورت پذيرفته است
 

 2ماده 

 : نحوه رسيدگي به تخلفات

و کنترل پارامترهای در هر زمان دفتر پايش اين حق را دارد تا نسبت به کنترل نامحسوس فعالیت های آزمايشگاه معتمد  -1-2

 معتمد اقدام نمايد.آزمايشگاه قابل اندازه گیری توسط 

صورت  پايش حسب مورد توسط ادارات کل ذيربط يا دفتر نامه شیوهاين تهیه گزارش مربوط به تخلفات موضوع  -2-2

 خواهد گرفت. 

میته ياد کاداره کل ذيربط موظف است گزارش تخلفات صورت گرفته را به همراه مستندات جهت بررسی و طرح در :  تبصره

 شده به دفتر پايش ارسال نمايد.
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، ارهمورد اش ضیحات در کمیته هایمديريت آزمايشگاه معتمد ذيربط يا نماينده قانونی آن در صورت نیاز جهت ارائه تواز  -3-2

 دعوت به عمل خواهد آمد.

می باشد مگر  ماده فوت قطعیهای معتمد تنبیهات مترتب بر تخلفات انضباطی آزمايشگاهتصمیمات کمیته در خصوص  -4-2

 شد.در کمیته تجديد نظر می با بررسیکه قابل  نامه شیوهاين  3ماده  6الی  4در مورد مجازات های بندهای 

 تجديد نظرخواهی از تصمیمات کمیته رسیدگی به تخلفات به شرح ذيل خواهد بود : تبصره :

 عدم توجه به اسناد و مدارک ابرازی، توسط کمیته. -

 در تصمیمات کمیته باشد.  ارائه مدارک و اسناد جديدی که مؤثر -

 ه تخلفات را دارد.بتصمیم کمیته رسیدگی  در خصوصحق درخواست تجديد نظر  ،آزمايشگاه معتمد محكوم علیه -5-2

م کمیته، یآزمايشگاه مذکور در صورت درخواست تجديد نظر موظف است تا بیست روز قانونی پس از ابال  تصم : 1تبصره 

به  نمايد. دبیرخانه مربوطه ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسیدگی ارائهدرخواست خود را به دبیرخانه کمیته تخلفات 

  کمیته تجديدنظر تقديم خواهد نمود.

جديد نظر ت تنبیه پس از ابال  رای کمیتهتوسط آزمايشگاه معتمد مدت زمان : در صورت درخواست تجديد نظر 2ه تبصر

 اعمال خواهد گرديد.

در صورتیكه در حین اجرای حكم تعلیق آزمايشگاه معتمد، مدارک جديدی مبنی بر انجام تخلف ديگر از آزمايشگاه  -6-2

 مذکور به دفتر پايش ارسال گردد، کمیته می تواند نسبت به تشديد تنبیه متناظر با تخلف صورت گرفته اقدام نمايد.

ان لغی می گردد و ضرر و زيم، کلیه قراردادهای آزمايشگاه معتمد پس از صدور حكم کمیته ،ق يا ابطالدرصورت تعلی -7-2

 ناشی از آن بر عهده آزمايشگاه معتمد می باشد.

 ر تخلف خواهد بود .در صورت ارتكاب چند تخلف با هم، تنبیهات اعمالی، تلفیقی از تنبیهات متناظر با ه -8-2

 ذکر می باشد، تنبیه اخطار تذکر برای آزمايشگاه معتمد و ارتكاب مجدد تخلفی که تنبیهات آن ت 1در صورت صدور  -9-2

 اعمال خواهد شد.

جدد تخلفی که تنبیهات آن اخطار برای آزمايشگاه معتمد و ارتكاب م  2در صورت صدور در فاصله زمانی يك سال  -10-2

 اخطار باشد، تنبیه تعلیق اعمال خواهد شد .

 2تعلیق دوم، تعلیق  ماهه( گردد 6)بار تعلیق  2صورتیكه آزمايشگاه معتمدی بر اساس نظر کمیته سال در  2فاصله زمانی  در -11-2

 .ساله در نظر گرفته خواهد شد

مجوز  ،ساله( گردد 2ق )بار تعلی 2درصورتیكه آزمايشگاه معتمدی بر اساس نظر کمیته در فاصله زمانی چهار سال  -2 – 12

 خواهد شد. ابطالاه معتمد آزمايشگ
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  3ماده 

 : تنبيهات

 :گرددمی اعمال ذيل شرح به تشخیص حسب معتمد هایآزمايشگاه انضباطی تخلفات بر مترتبتنبیهات 

 تذکر -1

 اول اخطار -2

 دوم اخطار -3

 ( ماه 6 حداقل)  تعلیق -4

 (.می باشد اجرای فرآيند صدوروط به ساله ) پس از پايان دوره تعلیق فعالیت مجدد آزمايشگاه معتمد من 2تعلیق  -5

  ابطال -6

 ی باشد.م اعمال قابل پايش دفتر يا و  کل ادارات ازسویرأسا  ماده اين  3 الی 1 بندهای به مربوطتنبیهات :  1تبصره 

 .سال از پرونده آزمايشگاه معتمد حذف می گردد 3پس از گذشت  3الی  1تنبیهات مربوط به بندهای  :2تبصره 

از  پس پايش دفتر سوی ازا راس يا و پايش دفتر طريق از کل ادارات پیشنهاد بنابه 6الی  4 بندهایتنبیهات مربوط به  : 3تبصره 

 . شد خواهدتخلفات اعمال  کمیته در تصويب

يده منظور نگرد نآدر خصوص تخلفاتی که تنبیه مترتب بر  نسبت به بررسی و اعمال تنبیه متناظرکمیته تجديد نظر  : 4تبصره 

 .خواهد نموداست اقدام 
 

 مصاديق تخلف ::  4ماده 
 

 به شرح ذيل :الزامات اداري عدم رعايت  -

 پايش دفتريا  و کلبه ادارات  تلفن شماره يا آدرس تغییراعالم عدم  -1

 به ادارات کل پرسنل تغییرعالم دم اع -2

  به ادارات کل اساسنامه تغییراعالم دم ع -3

 به ادارات کل االختیار تام نماينده يا مديرعامل تغییراعالم دم ع -4

 عدم تهیه و ارسال کلیه مكاتبات اداری مطابق با سربرل شرکت -5

 حین پايشدر به ماموران سازمان زمايشگاه معتمد آارائه کارت شناسايی کارشناسان دم ع -6

 زمان نمونه برداریعدم درج نام آزمايشگاه همكار و پارامترهای مربوط آن آزمايشگاه در نامه اعالم  -7

  فعالیت همزمان کارشناس يك آزمايشگاه معتمد در ديگر آزمايشگاه های معتمد -8

 .گرديدد خواهموجب صدور يك اخطار  7بند و در خصوص  موجب صدور يك تذکر 6الی  1بند ارتكاب هر يك از موارد   تبصره :

  :به شرح ذيلالزامات نمونه برداري  عدم رعايت  -



38 

 اتی و غیرههای مطالعاتی و تحقیقارزيابی های اثرات زيست محیطی، طرح ،ISOاعالم برنامه پايش در طرح های عدم  -1

 .فاقد فضای آزمايشگاهی مناسب باشدانجام نمونه برداری در زمانیكه آزمايشگاه معتمد  -2

 عدم اعالم عنوان دقیق پايش در نامه اعالم زمان نمونه برداری -3

 های خوداظهاریطرح روزه پايش 10اعالم برنامه عدم  -4

 نمونه برداری از واحد در زمان مقرر انجام عدم -5

 عدم رعايت زمان بندی اعالم شده توسط آزمايشگاه همكار -6

 نمونه برداری توسط کارشناس ذيصالحانجام عدم  -7

 رعايت شرايط استاندارد انتقال نمونهعدم  -8

 رعايت پايش تصادفی و بدون هماهنگی قبلیعدم  -9

 در محل پايشعدم وجود تجهیزات الزم جهت نمونه برداری  -10

  نمونه برداری از مكان مناسب انجام عدم -11

  و يا تهیه نمونه غیر واقعی برداشت -12

 .آزمايشگاه معتمد مجاز به پايش آن واحد نمی باشدانجام پايش از واحدهايی که  -13

 فرايندنمونه برداری هنگام اصالح، تعمیرات و بازسازی سیستم و يا توقف  -14

حی و ساخت و يا طراو ... (  ستم های کنترل آلودگیسیسازی و به راندمان رساندن انجام هرگونه مشاوره ) اعم از راهبری، بهینه -15

  .صنعتیو پايش خوداظهاری آن سیستم در همان واحد  واحد يكدر يك سیستم کنترل آلودگی 

جاز به پايش قرارداد م زمان دو برابر مدت یزانبم ذيربطشرکت  آلودگی،صوص طراحی و ساخت يك سیستم کنترل : در خ 1تبصره 

 خوداظهاری آن سیستم در همان واحد صنعتی نمی باشد. 

عدم و خطار ا يك موجب صدور 10الی  4بندهای موجب صدور يك اخطار،   3الی  1 هایبندارتكاب هر يك از موارد  : 2تبصره 

 .  گرديدهد خوا و عدم پذيرش نتايجموجب تعلیق گواهینامه آزمايشگاه معتمد  15 الی 11بندهای و در خصوص  پذيرش نتايج

 

 :به شرح ذيلها الزامات تجهيزات و دستگاهعدم رعايت   -

 به سازمانيا معتمد همكار  کار فرما استفاده از تجهیزات معرفی شده توسط آزمايشگاه معتمدعدم   -1

 استفاده از تجهیزات دارای گواهینامه کالیبراسیون معتبر عدم  -2

 .و يا فاقد تايیديه های الزم عمر منقضی شده یاستفاده از تجهیزاتی با سنسور و ملحقات دارا  -3

علیق موجب ت 3و 2 هایبند خصوص در عدم پذيرش نتايج و اخطار و  يك موجب صدور 1بند ارتكاب در خصوص  تبصره :

 عتمد و عدم پذيرش نتايج می گردد.آزمايشگاه مگواهینامه 
 

 ذيل :به شرح  قراردادمربوط به الزامات عدم رعايت  -
  عدم تهیه و ثبت قراردادها -1
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 در صورت درخواست اداره کل عدم ارائه قرارداد فیمابین آزمايشگاه معتمد و واحد صنعتی -2

 شورای عالی حفاظت 381 مصوبه شمارهعدم رعايت تعرفه خدمات آزمايشگاهی سازمان حفاظت محیط زيست  -3

 محیط زيست

 اخطار خواهد گرديد.صدور  موجب 2الی  1بندهای موارد از ارتكاب هر يك  : 1 تبصره

مايشگاه در مرحله اول موجب صدور اخطار و در صورت تكرار موجب تعلیق گواهینامه آز 3تخلف بند ارتكاب  : 2تبصره 

 .گرديدمعتمد و عدم پذيرش نتايج خواهد 

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

  به ادارات کل یبعد از نمونه بردار روز کاری 20ش به همراه نتايج حداکثر تا يارسال گزارش پاعدم  -1

فتر د( به های ارائه شدهمطابق با فرمگزارش عملكرد سالیانه آزمايشگاه معتمد در قالب طرح خوداظهاری )فايل ارسال عدم  -2

  هايی که آزمايشگاه معتمد در آن مستقر استکل استان اتادار پايش و

 مقايسه نتايج اندازه گیری با استاندارد های زيست محیطی -3

 درج استانداردهای زيست محیطی در گزارش پايش -4

 -لعاتی های مطاطرح عدم ارائه گزارش آنالیز خوداظهاری بطور جداگانه از آنالیز ايزو، ارزيابی های اثرات زيست محیطی، -5

 و ...تحقیقاتی 

 (ف/4-02/12فرم ) مطابق با فرمت و فهرست سازمان دهی گزارش فرمعدم ارسال  -6

 ر نمی باشند.مشمول طرح خوداظهاری در واحد صنعتی مذکوهايی که جزء پارامترهای پايش و ارائه گزارش در خصوص پارامتر -7

  ارزيابی و....( در فرم اعالم نتايج، ايزو، نوع پايش )خوداظهاریدقیق عدم اعالم  -8

 مااه معتمد کارفر، توسط آزمايشگمهر و امضاء آزمايشگاه معتمد همكار ،با سربرلواحد مورد نظر، پايش نتايج  گزارش عالماعدم  -9

  موارد مندرج در گزارش با شرايط واقعی اندازه گیری از واحد مورد پايشطابق عدم ت -10

 ت انجام پايش در خصوص  پارامترهايی که صالحیت انجام آن در گواهینامه آزمايشگاه معتمد درج نشده اس -11

، در طاراخ صدورب جمو 7 الی 3بندهای  خصوصدر ، موجب صدور تذکر 2 الی 1ارتكاب هر يك از موارد بندهای  تبصره :

امه موجب تعلیق گواهین 11و  10بندهای  خصوصدر موجب صدور اخطار و عدم پذيرش نتايج و  9و  8خصوص بندهای 

 معتمد و عدم پذيرش نتايج می گردد. آزمايشگاه

 :به شرح ذيل الزامات تفاهم نامه عدم رعايت  -

توسط آزمايشگاه  در يك واحد صنعتی حجم ريالی قراداد %50و يا  مشمول خوداظهاری پارامترهای%  60 عدم رعايت توان پايش -1

 .کارفرما

 زمايشگاه معتمد همكار و کار فرماآمورد پايش توسط  عدم مشخص نمودن پارامترهای -2

 تمد کارفرما  آزمايشگاه معتوسط  همكار در پايش خوداظهاری يك واحد صنعتیمعتمد همكاری با بیش از يك آزمايشگاه   -3
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مد معتزمايشگاه آآزمايشگاه معتمد همكار در طول مدت زمان اجرای تفاهم نامه منعقده فیمابین اعتبار گواهینامه عدم  -4

 و همكار. کارفرما

گواهینامه  علیقموجب ت 4در خصوص بند نتايج و  و عدم پذيرشموجب صدور اخطار  3تا  1بندهای  موارد ارتكاب هر يك : تبصره

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

 ي معتمدهاآزمايشگاهعنوان : تشويقات 

 

ت تشويقا نامه وهشی ،ی آزمايشگاه های معتمددشورای سیاستگذاری و راهبر ی معتمد،هاآزمايشگاه: به منظور تشويق  مقدمه

 ی معتمد را به شرح ذيل تصويب نمود .هاآزمايشگاه
 

ی های زيست محیطايشی معتمدی به کار می رود که برای انجام پهاآزمايشگاهبرای  تشويق  نامه شیوهمقررات اين  :1ماده 

 در پايش، از سازمان گواهینامه دريافت می کنند.آيین نامه خوداظهاری مطابق با 
 

 ی گیرد .صورت م های معتمدی آزمايشگاه دشورای سیاستگذاری و راهبری معتمد توسط هاآزمايشگاهتشويق  :2ماده 

 عتمديشگاههای مکمیته آزماموضوع و موارد تشويقات توسط ادارات کل، آزمايشگاه معتمد و يا به هر نحو مقتضی به  تبصره:

 می گردد. ئهارا آزمايشگاه های معتمد شورای سیاستگذاری و راهبردیجهت تصويب به  میتهپیشنهاد و پس از طرح در ک
 

 یوهشل مندرج در اين ی معتمد را مطابق با جداوهاآزمايشگاه،ی آزمايشگاه های معتمدداستگذاری و راهبرشورای سی :3ماده 

 در درجات يك تا سه مورد تشويق يا تخفیف تنبیهات قرار می دهد. نامه
 

 مصاديق مشمول تشويق : 1جدول 

 سقف امتياز معيار مصاديق تشويق رديف

 10 گواهینامه اخذ 17025گواهینامه ايزو  1

 6 به ازای هر گواهینامه دو امتیاز سايرگواهینامه های مورد تايید کمیته 2

 10 امتیاز 5به ازای هر عضويت  عضويت در شبكه های آزمايشگاهی ملی و بین المللی  3

 10 به ازای  هر همايش ده  امتیاز برگزاری همايش های زيست محیطی 4

 10 امتیاز پنجبه ازای هر کارگاه  مورد تايید دفتر پايش محیطیکارگاه های آموزشی  زيست  5

 10 متیازا سهبه ازای هر سمینار و نمايشگاه   برگزاری سمینارهای زيست محیطی و مشارکت در نمايشگاه ها و... 6

 10 متیازا 5به ازای هر مورد  نوآوری در زمینه پايش های زيست محیطی 7

 5 - عدم تخلف در طول سال 8

 8 به ازای هر تشويق دو امتیاز مراکز علمی، پژوهشیدريافت تشويقات از  9

 15 به ازای هرمورد دو امتیاز همكاری با سازمان در زمینه پايش های زيست محیطی مورد تقاضا 10

 6  بنا به تشخیص کمیته ساير موارد 11

 100 جمع کل

 



42 

 تشويقات: تعيين درجه  2جدول
 

 نوع تشويقات 

 امتياز حداقل
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

 تذکر  30

 اخطار اول 50

 اخطار دوم 60

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

 

 

 

 


