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واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست  قانون هوای پاک    11ماده    3تبصره  مطابق با  

 باشند. محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط لحظه ای )آنالین( و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می  

  بصورت   را  حاصله   های   داده   و   گیری   اندازه  ای   لحظه   بصورت   را   آالیندگی توانند   می  که  شوند   می   اطالق   تجهیزاتی   مجموعه   به سیستم های پایش لحظه ای 

  ی فن  د ییمالک تا  . نمود  پایش  را   صنایع   آالیندگی  میزان  دور   راه  از   توانمی  ها  سیستم   این از  استفاده  با   لذا  .نمایند   منتقل   مخابراتی  بستر   طریق  از برخط 

  ی واحد ها  که   ی به طور  ، است  ستیز  ط ی مح  ندهیالآو بر خط منابع    ی لحظه ا   شیپا  ی سامانه ها  ی مفاد استاندارد مل   تیآنالین در واقع رعا  ش یپا  زاتیتجه

  ت ی رعا  ،یفن  شنهادیام پگ مفاد را در هن  نیا  ستیبا  ی م  ،زاتیعرضه کننده تجه  یو شرکتها  نینالآ  شی پا  یمشمول الزام نصب سبستم ها  یصنعت  ر یو غ  یصنعت

سازمان محیط زیست    در دستور کار  وجه  چ یبه همدل    ایبرند    ، های عرضه کننده  شرکت  ی معرف  و  ته باشد ش دا  یالزامات همخوان  نیبا ا  زات یو کاتالوگ تجه

 ارائه می گردد. ور یست کشدر سامانه جامع محیط زعات مرتبط با این بخش در ذیل نحوه بارگذاری اطال. قرار ندارد

 تابعه   کل  هادار   سوی از آنالین  مشخص نمودن صنایع مجهز به سیستم های پایش   ➢

 ل صورت می پذیرد: یمانه مشخص گردند. که از طریق ذا س واحدهای مجهز به سیستم های پایش آنالین ضروریست ابتدا از سوی ادارات کل در 

 بخش پایش آنالین از  گزینه دارد برای هریک از موارد موجود ) دودکش / پساب (  نیاز به پایش آنالین، انتخاب

 

 

 

 

 

 



 مرکز تکمیل اطالعات توسط کاربر   ➢

 . ار مهم و حائزاهمیت می باشد مراحل ذیل بسی ترتیب تکمیل

 م پایش آنالین دودکش مجهز به سیست  مراکز ✓

 تکمیل مشخصات دودکش   -1

ر، منبع انتشار آالیندگی، دریچه  اطالعات کددودکش، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، قطو بارگذاری  بخش برنامه های پایش ورود به -

 استاندارد  شرایط ونه برداری، نم

 افزودن مورد جدید  -

 برای هریک از دودکش های موجود طبق فوق اقدام گردد.  ❖

 ثبت اطالعات -

 



 آنالین در بخش   ش پایش آنالین دودکتکمیل  -2

 ش پارامتر های تحت پای العاتتکمیل اط

 نالین بودن نام پارامتر، دودکش های مرتبط، وضعیت فعالیت سیستم پایش، وضعیت آ -

 افزودن مورد جدید  -

 می باشد. رتبط اطالعات ثبت شده دربخش مشخصات دودکش موارد بخش دودکش های م  ❖



 نالین پسابمجهز به سیستم های پایش آ  مراکز ✓

 پساب از بخش مدیریت پساب دفع تکمیل بخش های اطالعات پساب و  -1

 

 

 

 

 

   ی مشخصات پساب های خروجتکمیل  -2

وضعیت لجن خروجی، امکان نمونه  منابع پذیرنده، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی،  ، انتخاب پسابو بارگذاری  بخش برنامه های پایش ورود به -

 برداری از لجن خروجی 

 نمی شود.تکمیل این بخش موردی نمایش داده  و در صورت عدم می باشد اب اطالعات ثبت شده در بخش مدیریت پس، بخش انتخاب پساب  موارد ❖

 افزودن مورد جدید  -

 موجود طبق فوق اقدام گردد.  ی پساب هابرای هریک از  -

 ثبت اطالعات -

 



 

 

 

 آنالین در بخش   سابپپایش آنالین تکمیل  -3

 ش پارامتر های تحت پای العاتتکمیل اط

 نالین بودن وضعیت فعالیت سیستم پایش، وضعیت آ، پساب های خروجی مرتبط،  ترنام پارام -

 افزودن مورد جدید  -



 

 

 اتصال اطالعات سیستم آنالین صنعت به سرور سازمان حفاظت محیط زیست توسط شرکت راهبر  ➢

 

 .  انجام می گردد راهنمای اتصال به سرور سیستم پایش آنالین صنایع مطابق با دستورالعمل  ،ستم آنالین واحد سی این بخش توسط شرکت راهبر -

می   میسر محیط زیست کشور، مه سامانه جامع دانشنا دفتر پایش فراگیر -معاونت محیط زیست انسانی از بخش مل این دستورالع به  دسترسی ❖

  باشد.

 موفق و پیروز باشید.


