
 تعاسيف 

 
 غیز دٍلتی مطَر ٍجَد دارد ٍ تَاًبیی آى جْت سٌجصیطگبّی است مِ در ثخص ّبی دٍلتی ٍ آسهب: آصمايشگاه معتمذ  -

 .ٍ هقزرات جبری ، هَرد تبییذ سبسهبى قزار گیزد آییي ًبهِثز اسبس  پبراهتزّبی سیست هحیطی

 .سبسهبى حفبظت هحیط سیست مطَر مِ هزجغ تبئیذ فؼبلیت آسهبیطگبُ هؼتوذ هی ثبضذ: ساصمان   -

سیست  ّبیّز ضخع حقَقی مِ درخَاست اخذ غالحیت اًجبم پبیص پبراهتز( : اخز گواهينامه آصمايشگاه معتمذ)متقاضی  -

 .رایط احزاس گَاّیٌبهِ داردهحیطی را هطبثق ثب ش

مِ  .....ملیِ ٍاحذّبی تَلیذی، خذهبتی، ػوزاًی، سیزثٌبیی ٍ (حقَقی ٍ حقیقی)هسئَلیي ( : واحذ)دسخواست کننذه  -

 .ٍ هقزرات جبری هی ضًَذ آییي ًبهِهطوَل اجزای طزح خَداظْبری در پبیص آلَدگی هحیط سیست ثز اسبس 

 سیست استبى  ادارُ مل حفبظت هحیط: اداسه کل  -

 دفتز پبیص فزاگیز آلَدگی هحیط سیست :دفتش پايش  -

 هٌبثغ ثبلقَُ آالیٌذُ در پبیص آلَدگی ّب  خَد اظْبری :خود اظهاسي  -

ضًَذ مِ جشء استبًذاردّبی  پبراهتزّبیی هطوَل اجزای طزح خَداظْبری هی: پاسامتشهاي مشمول طشح خود اظهاسي  -

 .اػالهی سبسهبى ثبضٌذ

مبرضٌبسی مِ اس سَی آسهبیطگبُ هؼتوذ ثِ دفتز پبیص هؼزفی گزدیذُ است ٍ سَاثق آهَسضی، مبری، :  کاسشناس ريصالح  -

 را دارا هی ثبضذ ضیَُ ًبهِّبی تؼزیف ضذُ ٍ هػَة در  هذرك تحػیلی ٍ سبیز ضبخع

ٍجِ ثِ ًَع فؼبلیت، تَسط هتقبضی هسبحتی اس سبختوبى است مِ دارای ضزائط خبظ هی ثبضذ ٍ ثب ت: فضاي آصمايشگاهی  -

 .گزدد تْیِ هی

است   ّب، لَاسم ٍ اقالم آسهبیطگبّی هَرد ًیبس جْت سٌجص پبراهتزّبی هحیط سیست ملیِ دستگبُ: تجهيضات آصمايشگاهی  -

 .گزدد مِ ثب تَجِ ثِ درخَاست ٍ ضزح خذهبت تَسط هتقبضی فزاّن هی

مِ در سهیٌِ ًوًَِ ثزداری، آهبدُ سبسی ٍ سٌجص پبراهتزّبی سیست  ثخص ّبی هختلف آسهبیطگبُ: هاي تخصصی  گشوه-

 .، َّا ٍ غذا فؼبلیت دارًذصی تخػػی فیشینَ ضیویبیی ، ثیَلَگزٍُ  3هحیطی در 

ًطبًگز ثبالتزیي تَاى فٌی  "یل"پبیِ . ػذدی است مِ تَاى آسهبیطگبُ هؼتوذ را در ّز گزٍُ تخػػی تؼییي هی مٌذ :پايه  -

 .تخػػی استدر ّز گزٍُ 

 سبسهبى  ّبی هؼتوذ مویتِ مبرضٌبسی آسهبیطگبُ :کميته  -

 ی آسهبیطگبُ ّبی هؼتوذدضَرای سیبستگذاری ٍ راّجز :شوسا  -

 دثیزخبًِ مویتِ آسهبیطگبُ ّبی هؼتوذ:  دبيشخانه کميته -

 ّبی هؼتوذ گَاّیٌبهِ آسهبیطگبُ :گواهينامه  -

راستبی طزح خَداظْبری در قبلت فزهت ّبی تؼزیف ضذُ تَسط سبسهبى حفبظت گشارش پبیص اًجبم ضذُ در : گضاسش  -

 .هحیط سیست

 .دفبتز تخػػی حَسُ هؼبًٍت هحیط سیست اًسبًی سبسهبى ٍ دفبتز سبیز هؼبًٍت ّب ثز حست هَرد: دفاتش ستادي  -



ُ هسبئل فٌی، مٌتزل میفی، تأییذ فزد هتخػع ٍاجذ ضزایطی است مِ هذیزیت آسهبیطگبُ را در سهیي :مذيش فنی آصمايشگاه  -

 .را ثز ػْذُ دارد... گشارضبت ٍ 

ّبی تخػػی دارای هْبرت ثَدُ ٍ هسئَل ارائِ گشارش ًتبیج آًبلیش  افزادی مِ در سهیٌِ پبیص آلَدگی در گزٍُ :افشاد فنی  -

 .هی ثبضذ

 .مبرضٌبسبى ٍ تنٌسیي ّبیی مِ تحت ًظبرت افزاد فٌی آسهبیطگبُ در سهیٌِ پبیص آلَدگی ّونبری هی ًوبیٌذ :سايش افشاد  -

هنبًیشُ یب غیز ) اس طزیق هنبتجِ اداری ... ، دستَر الؼول ّب ، ثخطٌبهِ ّب ٍ  آییي ًبهِ ّبهٌظَر اطالع رسبًی ملیِ  :ابالغ  -

 .هی ثبضذ ٍ یب درج در سبیت رسوی سبسهبى(  هنبًیشُ 

آسهبیطگبُ هؼتوذی است مِ جْت اًجبم ثخطی اس پبیص آلَدگی اس خذهبت آسهبیطگبُ هؼتوذ دیگز  :آصمايشگاه کاسفشما   -

 .استفبدُ هی ًوبیذ( آسهبیطگبُ ّونبر)

 .ّذآسهبیطگبُ هؼتوذی است مِ پبیص ّبی آلَدگی هَرد تقبضبی آسهبیطگبُ مبرفزهب را اًجبم هی د :آصمايشگاه همكاس  -

ّبی هؼتوذ ٍ الشاهبت  در خػَظ آسهبیطگبُضیَُ ًبهِ ّبی اثالغی اس سَی سبسهبى ٍ  آییي ًبهِّزگًَِ ػذم رػبیت  :تخلف  

 .هی گزدد هحسَةاًضجبطی تخلف  ضیَُ ًبهٍِ هفبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


