عملکرد سازمان ملی استاودارد
اقدامات اوجام شده سازمان ملی استاودارد

ردیف

ماده قاوووی

مته ماده

6

هادُ  3قاًَى

ساصهاى هلی استاًذاسد هَظف است تا ّوکاسی ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ
آهَصش پضشکی ٍ سایش دستگاّْا حسة هَسد ،استاًذاسدکیفیت ٍ تْذاشت
هحصَالت ٍ هَاد تاصیافتی ٍ استفادُّای هجاص آًْا سا تْیِ ًوایذ.
(تش اساس قاًَى هتاخش ،تذٍیي استاًذاسد تش عْذُ دستگاّْای اجشایی
گزاشتِ شذُ است ٍ ساصهاى هلی استاًذاسد ًاظش تش تذٍیي استاًذاسد ٍ
هَظف تِ هشاسکت دس تشگضاسی کویتِ ّا ٍ تصَیة است).

2

هادُ  66آئیي
ًاهِ

تٌذ  :6تذٍیي  25استاًذاسد هلی .شایاى رکش است دسخصَص تذٍیي استاًذاسد
ساصهاى هلی استاًذاسد تایذ ظشف یکسال پس اص اتالغ ایي اییي ًاهِ
کاغز ٍ پالستیک تاصیافتی ٍ هَاسد هجاص استفادُ اص آى ّا اص جٌثِ ّای فٌی ٍ
استاًذاسد ّای صیش سا تذٍیي ًوایٌذ:
-6استاًذاسد کاغز ٍ پالستیک تاصیافتی ٍ هَاسد هجاص استفادُ آًْا اص جٌثِ تْذاشتی  ،طی ًاهِ شواسُ  286576هَسخ  97،66،66تِ هذیش کل هحتشم دفتش
آب ٍ خاک ساصهاى حفاظت هحیط صیست دسخصَص فْشست استاًذاسدّای هلی
ّای فٌی ٍ تْذاشتی
فَق الزکش ٍ دس صَست ًیاص تِ تذٍیي استاًذاسد جذیذ ٍ تجذیذًظش استاًذاسدّای
 -2استاًذاسدّای کَد آلی تِ خصَص کَد کوپَست حاصل اص پشداصش
هَجَد استعالم الصم تِ عول آهذُ است کِ تاکٌَى پاسخی دسیافت ًشذُ است.
پسواًذّای عادی ٍکشاٍسصی
تٌذ  :2تذٍیي  24استاًذاسد هلی.
-3استاًذاسد تاسیسات ٍ تجْیضات هشتثط تا هذیشیت پسواًذّا اص جولِ
تٌذ  :3تذٍیي  627استاًذاسد هلی .تذٍیي استاًذاسدّای تاسیسات پسواًذسَصّا –
دستگاّْای صتالِ سَص ٍ ًَعپسواًذّای هَسد پزیشش اص جٌثِ فٌی ٍ
قسوت ٍ : 6یژگی ّای تاسیسات پسواًذسَصّا ،قسوت  : 2ساّثشی تاسیسات
تْذاشتی
 -4استاًذاسد عالین ًشاى دٌّذُ ًَع ٍ جٌس پالستیکْا ٍ ًیض پالستیکْای پسواًذسَصّا ،قسوت  : 3استاًذاسدّای خشٍجی تاسیسات پسواًذسَصّا ٍ قسوت
 : 4ساُ اًذاصی تاسیسات پسواًذسَصّا دس دست اقذام است.
قاتل تجضیِ دس طثیعت
تٌذ  :4تذٍیي  3استاًذاسد هلی.
 -5استاًذاسد سایش هَاسدی کِ حسة هَسد اص سَی کاسگشٍُ هلی پیشٌْاد
تٌذ  :5هَسدی اص کاسگشٍُ تِ ساصهاى هلی استاًذاسد اسجاع ًشذُ است.
هی شَد.

هادُ  3قاًَى تسیاس کلی تَدُ ٍ ایي اهش دس هادُ  66آییي ًاهِ تِ طَس خاص تش
تذٍیي استاًذاسد کاغز ٍ پالستیک تاصتافتی ٍ هَاسد هجاص استفادُ اص آى ّا اص
جٌثِ ّای فٌی ٍ تْذاشتی اشاسُ کشدُ است.

ارزیابی عملکرد

توضیحات

ایي هَسد یِ صَست هستوش تایذ اًجام
گیشد.

تعضی هَاسد اًجام شذُ ٍ تقیِ دس دست
اقذام است .تذٍیي تعضی استاًذاسدّا
تایذ تِ صَست هستوش اًجام گیشد.
ضشٍسی است:
-6استاًذاسدّای قاًَى َّای پاک تشای
خشٍجی صتالِ سَصّا هالک عول قشاس
گیشد.
-2دس خصَص استاًذاسد تجْیضات
هذیشیت پسواًذ هقشس شذ اٍلَیت تٌذی
تذٍیي استاًذاسد تا هشاسکت ساصهاى
حفاظت هحیط صیست اًجام گیشد.

