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 فرم ارزیابی انطباق 1از  1صفحه 
 شماره ویرایش:

00 

 

 

      نام ونام خانوادگی تایید کننده:  ام ونام خانوادگی تکمیل کننده:ن

 توضیحات

 وضعیت انطباق

دارد یقانونالزام  شرح روش ارزیابی رعایت قانون
ن

 

ی
نسب

دارد  
 

  اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل

 كه زيست محيط حفاظت اسالمي، درجمهوري)

 حيات درآن بعدبايد نسلهاي و امروز نسل

 وظيفه باشند، داشته رشدي روبه اجتماعي

 هاي فعاليت رو اين از.گردد مي تلقي عمومي

 اي زيست محيط آلودگي با كه آن وغير اقتصادي

 مالزمه آن جبران قابل غير تخريب

 .(است پيداكندممنوع

 طريق از نهاددولتي يک عنوان به سااازمان آتن نناااني و تدمات ايمني 

ستقرار نظير مختلف اقدامات ستم ا ست محيط مديريت سي  همچنين و زي

 نمايد مي اقدام قانون اين به نسبت نظارتي مکانيزمهاي
* 

  

 ايران) هوا ازآلودگي جلوگيري نحوه قانون

 موجبات كه عملي هر به اقدام-2ماده( 1374_

 .است ممنوع نمايد فراهم را هوا آلودگي

ندازه نده گيري ا ندازه-ها دودکش خروجي هاي آالی  ذرات گيري ا

ندازه-محيطي معلق هاي گيري ا ها اگزوز از خروجي گاز  و خودرو

 ايهو استاندارد اساس بر محيطي هواي گازهاي ارزیابي و گيري اندازه

 پاک

   

 (1373ايران) آب آلودگي از جلوگيري نامة آئين

 آب آلودگي موجبات كه عملي هر به اقدام:2ماده

 است ممنوع نمايد فراهم را
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      نام ونام خانوادگی تایید کننده:  ام ونام خانوادگی تکمیل کننده:ن

 توضیحات

 وضعیت انطباق

دارد یقانونالزام  شرح روش ارزیابی رعایت قانون
ن

 

ی
نسب

دارد  
 

 آلودگي از جلوگيري نحوه اجرايي نامه آئين

 گونه هر به مبادرت: 2ماده( 1378) صوتي

 نمايد فراهم را صوتي آلودگي موجبات كه اقدامي

 آلودگي استاندارد مجازيا حد. باشد مي ممنوع

 با زيست محيط حفاظت سازمان توسط صوتي

 تصويب به و تهيه ذيربط هاي دستگاه همکاري

 .رسد مي زيست محيط عالي شوراي

شاني جهت  دازهان به اقدام صوتي آلودگي از جلوگيري سازمان آتش ن

 صوت خودرو گيري

   

 توسعه دوم پنجساله برنامه قانون از 82 تبصره

 هاي فعاليت كليه دوم هاي برنامه طول در: الف 

 مالحظات رعايت با بايستي اجتماعي و اقتصادي

 منظور اين به و گرفته صورت محيطي زيست

 :است الزامي زير موارد اجراي

 طريق از بايد كنور در انرژي از استفاده: 4

 آلودگي در كاهن و مصرف الگوي در نظر تجديد

 .گيرد صورت ها سوتت

 انرژ زا استفاده.  نمود اشاره سوز گاز به سوز بنزین خودروهاي تعویض

شيدي ي ستفاده) ها المپ ،تعویض خور صرف کم هاي المپ از ا -(م

 کنترل-سوووازمان در مصووورف الگوي اصووو   کميته مصووووبات اجراي

 سبز فضاي آبياري هوشمند
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      نام ونام خانوادگی تایید کننده:  ام ونام خانوادگی تکمیل کننده:ن
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ن

 

ی
نسب

دارد  
 

 توسعه چهارم پنجساله برنامه قانون

 و تقويت منظور به است موظف سازمان: 60 ماده

 زيست محيط با مرتبط ساتتارهاي توانمندسازي

 جهت را الزم سازوكارهاي طبيعي، منابع و

 محيط تخصصي و عمومي هاي آموزش گسترش

 مراكز و آموزشي هاي واحد كليه در زيست،

 بخن در گذاري سرمايه از حمايت عالي آموزش

 تقويت ايجاد طبيعي، منابع و زيست محيط

 زيست هاي فعاليت براي مناسب ساتتارهاي

 محيط بر اثرگذار هاي دستگاه در محيطي،

 .نمايد برقرار و تنظيم زيست،

برگزاري دوره هاي آموزشوووي براي پرسووونچ و همرنين برگزاري دوره 

ایمني  هاي آموزشوووي زیموووت محيطي همزمان با دوره هاي آموزشوووي

 توسط آموزشگران و مربيان سازمان

   

 و 20/2/1383 مصوب پسماندها مديريت قانون

 10/5/1384 مورخ آن اجرايي نامه آيين تصويب

 موظفندجهت ذيربط اجرايي دستگاههاي-4 ماده

 تيبيتر به را الزم تدابير ها پسماند دفع و بازيافت

 منخص قانون اين اجرايي هاي نامه آئين در كه

 .نمايند شد،اتخاذ تواهد

سوووازمان آتش نشووواني از وریق توزین میازن وییه تفمين پموووماند  

خشن/تر/وییه و همرنين آموزش به نيروهاي خدماتي اقدام به برورف 

 کردن این الزام را نموده است.
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      نام ونام خانوادگی تایید کننده:  ام ونام خانوادگی تکمیل کننده:ن
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ی
نسب

دارد  
 

 نحوه قانون 6ماده تبصره اجرايي نامه آيين

 هوا آلودگي از جلوگيري

 تهران در هوا آلودگي كاهن منظور به: 10 ماده

 موظفند اجرايي دستگاههاي بزرگ، شهرهاي و

( يطبيع گاز)نمودن گازسوز به تبديل به نسبت

 اساس بر تود، اتتيار تحت نقليه وسايل تدريجي

 .نمايند اقدام منخص زمانبندي

 اقدام به دوگانه سوز نمودن خودروهاي تحت مالميت سازمان

   

 ساتتمان ملي مقررات 19 مبحث

 و محاسبه طرح، ضوابط ساتتمان ملي مقررات

 هاي سيستم و حرارتي عايقکاري اجراي

 طبوع،م تهويه تهويه، سرمايي، گرمايي، تاسيساتي

 رد الکتريکي روشنايي و مصرفي گرم آب تامين

 .كند مي تعيين را ساتتمانها

 کليه سوويمووتم هاي تجریجيبه مجهز کردن سووازمان آتش نشوواني اقدام 

سرمایشي و گرمایشي به سيمتم تنظيم خودکار دما را نموده است)قطن 

 کن اتوماتين(

اقدام به سووويموووتماتين کردن کليه روشووونایي هاي راهروها به روش 

 تشیيص حضور..

ها براي جلوگيري از خروج  يه پنجره  تدریجي کل جداره کردن  دو 

 هواي گرم و سرد..
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      نام ونام خانوادگی تایید کننده:  ام ونام خانوادگی تکمیل کننده:ن
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 وضعیت انطباق
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ی
نسب

دارد  
 

 توسعه چهارم پنجساله برنامه قانون

 و موسسات و اجرايي هاي دستگاه كلية: 66 ماده

 جهت موظفند، دولتي غير عمومي نهادهاي

 سياست اعمال دولت، اي هزينه اعتبارات كاهن

 زيست، محيط و پايه منابع بهينه مصرف هاي

 مديريت: شامل سبز مديريت برنامه اجراي براي

 شامل) تجهيزات و اوليه مواد آب، انرژي، مصرف

 در) آنها بازيافت و جامد زائد مواد كاهن ،(كاغذ

 اي نامه آيين طبق ،(نقليه وسائل و ها ساتتمان

 و زيست محيط حفاظت سازمان توسط كه

 همکاري با كنور ريزي برنامه و مديريت سازمان

 هيات تصويب به و تهيه ذيربط هاي دستگاه

 .نمايند اقدام رسيد تواهد وزيران

شاني ستفاده منظور به میتلف هاي ور  وریق از سازمان آتش ن  هينهب ا

 در مصووورف کم المپهاي از اسوووتفاده جمله از نماید مي اقدام منابن از

 داريا اتوماسيون سيمتم اجراي - زباله تفمين– اداري هاي ساختمان

 اهشک دستورالعمچ تهيه - اداري ساختمانهاي موتورخانه فني معاینه  –

  پمماند تفمين و

*   

 ها فاضالب تروجي استاندارد

 – آب آلودگي از جلوگيري نامه آئين 5 ماده

 5/9/73 مصوب

 

 اندازه گيري خروجي فاض بها!!!
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ن

 

ی
نسب

دارد  
 

 صفحه شهري زيست محيط قوانين مجموعه

 جاذب چاه به تخليه 234 و 233

 اقتصادي، توسعه سوم پنجساله برنامه قانون

 (104 ماده)فرهنگي و اجتماعي

 بزرگ تهران در هوا آلودگي كاهن منظور به

 مي انجام سوم برنامه اول سال طي در زير موارد

 شركت موسسات، ها، وزارتخانه كليه. 1:گيرد

 نحوي به كه اجرايي هاي دستگاه و دولتي هاي

 موظفند كنند مي استفاده عمومي بودجه از

 آلودگي توليد به منجر عيوب رفع به نسبت

 نمايند اقدام تود تودروهاي

 . فني معاینه برگه تمدید و خودروها فني معاینه انجام

*   

مديريت اجرايي زيست محيطي پسماندهاي برقي 

 و الکترونيکي
    

    (PM10( )PM2.5)اندازه گيري ذرات معلق محيطي استاندارد هواي پاک
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ن

 

ی
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دارد  
 

 ISO 14000 سري استانداردهاي

 ISO 14001 :2004 ؛ شامل

جام وریق از سوووازمان آتش نشووواني  همرنين و داخلي هاي مميزي ان

مت محيط ستاد ارزیابي مبت زی س الزامات رعایت ارزیابي به ن  تانداردا

 .نماید مي اقدام مذکور هاي

*   

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


