مدیرکل

فلوچارت تقسیم وظایف دفتر پایش فراگیر محیط زیست

هلنا کعبی

عملکرد ،طرح و برنامه

مسئول دفتر

طالبی

رمضانی

سامانه جامع معاونت محیط

معاون

دبیرخانه و بایگانی

زهرا سمایی

اکبری

پشتیبانی و جمعدار
آقایی  ،صدقی

زیست انسانی

جمشیدیان

انجام امور قراردادها ،مناقصات ،ضمانت نامه ها ،خریدهای طرح و توزیع و
تحویل تجهیزات به ادارات کل

بخش بیولوژی
مالکرمی

گروه پایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی

گروه پایش پارامترهای بیولوژی

رئیس گروه ،طباطبایی

رئیس گروه ،مالکرمی

بخش شیمی

بخش GC

بخش فلزات

بخش خاک

الریجانی

اسدی ،اکرام جعفری

طباطبایی ،اسکندری

گندم کار

آماده سازی

میکروبیولوژی

بی خطر سازها

غالمی

نور بخش

مالکرمی

گروه پایش آلودگی هوا و

گروه پایش آلودگی

صدا منابع ثابت و متحرک

هوا و صدای محیط

رئیس گروه ،هزارخانی

رئیس گروه ،سپهرنیا

منابع متحرک

منابع ثابت

نمونه

آنالیز پارامترهای فیزیکو

آنالیز هیدروکربنهای

دا
شیمیایی

نفتی ، PAHsترکیبات

امور مربوط به پایش
دانها
رودخانه

 PCBsو سموم در
نمونه های آب ،خاک
و رسوب

امور بین الملل
مدیر کیفی استقرار ایزو
52071

دا
امور مربوط به سامانه
آنالین پایش کیفی هوا
انجام امور مرتبط با
آموزش  ،پرتال دفتر

پایش کیفی سوخت

آنالیز ترکیبات BTEX

نماینده استاندارد و
عضو کمیته عوارض
آالیندگی (طباطبایی)

در هوای محیط
امور حقوقی و تفاهم

گیاهی ،کارگروه فنی

بررسی پیش نویس

آفتکش ها

استانداردها

همکاری در امور مربوط

نماینده دفتر در کمیته

های فنی هورمون ها

رسیدگی طرحهای
مردمی

ارزشیابی همکاران

کشور

نماینده دفتر در کمیته

انجام امور مرتبط به

مدیر فنی ایزو-52071
(طباطبایی)

روابط عمومی و امور
رسانه (اسکندری)

نامه ها

به آنالین فیزیکوشیمی

آنالیز فلزات سنگین در
نمونه های محلول و
جامد

سموم (اکرام جعفری)

نماینده کار گروه فنی
تدوین دستور العمل
مدیریت پسماند
دامداریها (اسکندری)
امور مربوط به طرح
مپسا (اسکندری)
عضو کمیته تثبیت
کننده های خاک
(مالچ) و کنوانسیون
میناماتا (طباطبایی)

دانشیار

ابراهیمی ،متولی

بخش ایستگاه های

بخش سیستم های

هوای محیط

پایش آنالین

سپهرنیا ،باقی پور

سپهرنیا

آنالیز آالینده های

صحه گذاری عملکرد

آنالیز آالینده های هوا شامل

امور مربوط به راهبری

امور فنی پایش های

فیزیکوشیمی در

انجام فریز درایر

شاخص میکروبی پسآب،

دستگاه های بی خطر ساز

ذرات و گازهای خروجی از

و نگهداری ایستگاه

آنالین منابع نشر(دودکش

نمونه های خاک و

نمونه های زیست

آب و خاک واحدهای

پسماند عفونی مراکز

دودکش صنایع (ابراهیمی،

های پایش کیفی

و پساب) صنایع و منابع

رسوب

محیطی شامل:

صنعنی و خدماتی

درمانی و بیمارستانی

متولی )

هوای محیط

زیستی(آب و هوای

آنالیزهای

نمونه های
اجرای آزمونهای

بیولوژیکی،

مقایسه ای در

جانوری و

پارامترهای

گیاهی ،خاک و

فیزیکوشیمی خاک

رسوب

با آزمایشگاههای
معتمد

تهیه بانک
اطالعاتی نمونه

همکاری در سامانه

های ارسالی به

اطالعاتی

دفتر پایش

آزمایشگاهها
توانمندسازی
ادارات کل استانی
در سنجش
پارامترهای
فیزیکوشیمی

نماینده دفتر پایش جهت
پیگیری
امور کالن پروژه های
پایش در صندوق ملی
تدوین و بروزرسانی
دستورالعمل های
تخصصی
توانمندسازی ادارات کل
استانی در سنجش
پارامترهای میکروبی
انجام امور مرتبط با
مکاتبات قانون حفاظت
خاک
انجام امور مرتبط با

(پایش ،بازدید و آنالیز )
اخذ اطالعات پایش از
سامانه جامع پایش و تهیه
گزارشات ادواری پایش بی
خطر ساز ها
تهیه و بروزرسانی

سیار شامل ذرات محیطی،
گازهای محیطی  ،گازهای
خروجی از اگزوز خودرو،
صدای محیطی و امواج رادیویی
(هزارخانی ،دانشیار)

دستورالعمل های تخصصی

امور مربوط به بازرسی

و توانمندسازی ادارات

(هزارخانی)

کل استانی در پایش

دبیر کمیته آز معتمد (ابراهیمی)

عملکرد بی خطر سازها
نماینده کار گروه فنی
بازنگری ضوابط مدیریت
اجرایی پسماند پزشکی

شرکت های دانش بنیان
عضو کمیته کارآفرینی و

امور مربوط به صنایع سبز

آموزش کارکرد
ایستگاهها و تدوین

امور مرتبط با استاندارد

ضوابط خرید و بروز

ملی سیستم های پایش

رسانی آمار وضعیت

آنالین

ایستگاه های هوا
بروز سانی آمار سیستم
سامانه شبکه

پایش بو (ابراهیمی )
انجام امور مربوط به رسیدگی به
(متولی)
انجام امور مرتبط با پژوهش،
طرحهای پژوهشی و پروژه های
دانشجویی (هزارخانی)

های پایش آنالین

آزمایشگاهی

(باقی پور)

ارایه آموزش پایش های
آنالین منابع نشر و

کمیته سامانه مپسا (ابراهیمی)

تخلفات آزمایشگاه معتمد
امور مرتبط با جایزه ملی
محیط زیست

برون سپاری

آنالیز آالینده های هوا منابع

محیط)

تعرفه آزمایشگاهی
(باقی پور)

محیطی

