
 هْرببى بخشٌذُ خذاًٍذ ًبم بِ

اثرات هخبطرُ آهیس سرة در هحیط كبر كٌترل   راٌّوبی اجرای برًبهِ

 

  :بیبى هسئلِ 

ثیي ثب ػٌبیت ثِ ػضَیت کطَر جوَْری اسالهی ایزاى در کٌَاًسیَى هٌغ سالحْبی ضیویبیی خغزًبک ٍ پیزٍ تصویوبت هتخذُ در سَهیي ًطست رّیبفت      

دٍلتْب ًسجت ثِ جبیگشیٌی تزکیجبت، هحصَالت ٍ فزایٌذّبی ( 2012سپتبهجز سبل   17-21)کٌیب الوللی هذیزیت هَاد ضیویبیی هَسَم ثِ سبیکن در ًبیزٍثی 

.  حذف  گزدد 2020دارای سزة ثب هَاد ثی خظ یب کن خغز هتؼْذ ضذًذ ٍ هقزر ضذ هصزف سزة اس رًگْب تب سبل 

هتبسفبًِ اثزات سزة تٌْب ضبهل . دُ ثزای سالهت ػوَم هی ثبضذهبدُ ضیویبیی خغزًبک اٍل سبسهبى جْبًی ثْذاضت است کِ ثبػث ًگزاًی ػن 10سزة جش 

اس جولِ تبثیزات ًبهٌبست آى ثز اقتصبد، کبّص ثْزُ ٍری . تبثیزات ثز سالهت ًوی ثبضذ ٍ تبثیزات اجتوبػی، اقتصبدی ًبهٌبسجی ًیش اس خَد ثز جبی هی گذارد

ثب تَجِ ثِ ایي هَارد، اّویت کٌتزل ایي هبدُ خغزًبک عی . سزة ثز سالهت رٍاى هی ثبضذًیزٍی اًسبًی است کِ ًبضی اس کبّص حبفظِ ٍ دیگز اثزات هٌفی 

سزة در صٌبیؼی هبًٌذ سبخت لَلِ ّب، سین ّبی سزة دار، صٌبیغ ضیویبیی ٍ رًگ سبسی، تْیِ اسیذ سَلفَریک، . ثزًبهِ ای هٌظن ثیطتز هطخص هی گزدد

ضوٌب جْت . ّب ٍغیزُ هَجَد هی ثبضذکص ّب، الستیک سبسی، تْیِ آلیبصّبی هختلف، سبخت آفتّبٍحزٍف چبح، ثبتزی سبسیسبخت گلَلِ ّبی سزثی

تذٍیي  راٌّوبیی ثیطتز کبرضٌبسبى هحتزم ثزای ضٌبسبیی کبرگبّْب ٍ صٌبیغ هصزف کٌٌذُ سزة ٍ تزکیجبت آى راٌّوبی توبط ثب سزة در هحیظ ّبی ضغلی

(.  1ضویوِ ضوبرُ ) ضذُ است 

اس آًجب کِ ثز اسبط هقزرات حبکن ثز کطَر هسئَلیت فزاّن . هَسش ثِ گزٍُ ّبی ّذف تحت پَضص ثزًبهِ ًیش در دستَر کبر ایي هزکش قزار داردلشٍم آّوچٌیي 

ٍة ٍسارت ی هصًوَدى اهکبًبت السم ٍ اخذ تذاثیز هَرد ًیبس ثزای کٌتزل ٍ کبّص ػَاهل سیبى آٍر ضغلی تب رسیذى ثِ استبًذاردّبی حذٍد هجبس هَاجِْ ضغل

یْی ٍ آهَسضی ٍ ثْذاضت ثز ػْذُ کبرفزهبیبى ٍ صبحجبى صٌبیغ هی ثبضذ لذا افشایص ظزفیت پذیزش ایي افزاد ٍ هتقبػذ سبختي آًبى ثب ثزگشاری دٍرُ ّبی تَج

س هَاجِْ ثب ایي هبدُ خغزًبک جْت ّوچٌیي کبرگزاى ًیش ثبیذ اس پیبهذّب ٍ آثبر سَء ًبضی ا. ثکبرگیزی سیبستْبی تطَیقی اس اّویت ثسشایی ثزخَردار است

کبرضٌبسبى هطوَل ایي ثزًبهِ، ضبهل کبرضٌبسبى ثْذاضت حزفِ ای هؼبًٍت ّبی ثْذاضتی ٍ حَسُ ّبی تبثؼِ کبرضٌبسبى . هحبفظت خَد اعالع داضتِ ثبضٌذ

ُ ای، کبرضٌبسبى ضبغل در آسهبیطگبُ ّبی ثْذاضت حزفِ ای صٌبیغ، کبرضٌبسبى ثْذاضت حزفِ ای ضزکت ّبی خصَصی ارائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت حزف

لذا ثب تَجِ .تخصصی ثْذاضت حزفِ ای هی ثبضٌذ کِ تَاًوٌذ سبسی آًْب در هسبئل تخصصی هزثَعِ جْت اًجبم تکبلیف ٍ ٍظبیف  هحَلِ حبئش اّویت هی ثبضذ

ت ًیزٍی کبر در اثز هَاجِْ ضغلی، ایي ثزًبهِ ثوٌظَر حفظ ٍ ثِ هصزف ٍسیغ ٍ فشایٌذُ سزة در ثخطْبی هختلف صٌؼتی کطَر ٍ ًظز ثِ تْذیذ رٍسافشٍى سالم

. صیبًت سالهت ضبغلیٌی کِ ثب سزة ٍ تزکیجبت آى توبط دارًذ تذٍیي ضذُ است

 

: اّویت كٌترل هَاجِْ بب سرة در صٌبيع كشَر

هتبسفبًِ اثزات سزة تٌْب ضبهل . هت ػوَم هی ثبضذهبدُ ضیویبیی خغزًبک اٍل سبسهبى جْبًی ثْذاضت است کِ ثبػث ًگزاًی ػوذُ ثزای سال 10سزة جش 

اس جولِ تبثیزات ًبهٌبست آى ثز اقتصبد، کبّص ثْزُ ٍری . تبثیزات ثز سالهت ًوی ثبضذ ٍ تبثیزات اجتوبػی، اقتصبدی ًبهٌبسجی ًیش اس خَد ثز جبی هی گذارد

ثب تَجِ ثِ ایي هَارد، اّویت کٌتزل ایي هبدُ خغزًبک ثیطتز . ت رٍاى داردًیزٍی اًسبًی است کِ ًبضی اس کبّص حبفظِ ٍ دیگز اثزات هٌفی سزة ثز سالم

سزة در صٌبیؼی هبًٌذ سبخت لَلِ ّب، سین ّبی سزة دار، . هطخص هی ضَد ٍ ثبیست عی ثزًبهِ ای هٌظن ثِ کبّص هَاجِْ ثب ایي فلش خغزًبک پزداخت

کص ّب، الستیک ّب، تْیِ آلیبصّبی هختلف، سبخت آفتٍحزٍف چبح، ثبتزی سبسیّبی سزثیصٌبیغ ضیویبیی ٍ رًگ سبسی، تْیِ اسیذ سَلفَریک، سبخت گلَلِ 

ثزًبهِ کًٌَی در راستبی ایي ّذف، عزاحی ضذُ است ٍ اًتظبر هی رٍد تب پبیبى ایي ثزًبهِ، هیشاى هَاجِْ ثب سزة در هؼبدى ٍ .  ّب ٍغیزُ هَجَد هی ثبضذسبسی

کبرضٌبسبى هطوَل ثزًبهِ، )لشٍم آهَسش ثِ گزٍُ ّبی ّذف . ًْبیت هَجت حفظ ٍ ارتقب سالهتی کبرگزاى در هَاجِْ گزددکبرخبًجبت هزثَعِ کبّص یبثذ تب در 

کبرضٌبسبى هطوَل ایي ثزًبهِ، ضبهل کبرضٌبسبى هؼبًٍت ّبی ثْذاضتی، کبرضٌبسبى ضجکِ، کبرضٌبسبى ضبغل در . ًیش ثسیبر اّویت دارد( کبرفزهبیبى، کبرگزاى

ضٌبسبى ضبغل در ضزکت ّبی خصَصی ارائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت حزفِ ای، کبرضٌبسبى ضبغل در آسهبیطگبُ ّبی تخصصی ثْذاضت حزفِ ای هی صٌبیغ، کبر

. ثبضٌذ

 



 

 کٌتزل اثزات هخبعزُ آهیش سزة در هحیظ کبر ثِ هٌظَر حفظ ٍ ارتقبء سالهت ضبغلیي استبى قن: ّذف كلی

 

 :اّذاف اختصبصی

آگبّی کلیِ کبرضٌبسبى هطوَل ثزًبهِ در سهیٌِ کٌتزل هَاجِْ ضبغلیي ثب سزة در هحیظ کبر ارتقبء سغح  .1

 ارتقبء سغح آگبّی ٍ ایجبد اًگیشُ در کلیِ کبرفزهبیبى صٌبیغ هزتجظ در سهیٌِ کٌتزل هَاجِْ ضبغلیي ثب سزة در هحیظ کبر .2

 دّبی ثْذاضتی ًبضی اس هَاجِْ ضبغلیي ثب سزة در هحیظ کبرارتقبء سغح آگبّی کلیِ کبرگزاى ضبغل در صٌبیغ هزتجظ در سهیٌِ پیبم .3

 ارتقبء  کوی ٍ کیفی ثبسرسی ّب ثب رٍیکزد ٍیضُ ًظبرت ثز کٌتزل هَاجِْ ضبغلیي ثب سزة .4

 کٌتزل ػبهل سزة در هحیظ کبر .5

 

 اًتظبرات از هسئَلیي بْذاشت حرفِ ای عضَ كویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاشت كبر ٍاحذ ّبی كبری

 

 هغبلؼِ کبهل ٍ آضٌبیی ثب ثزًبهِ ٍ ًحَُ اجزای آى  .6

 تذٍیي ثزًبهِ ػولیبتی ٍاحذ کبری ثب در ًظز گزفتي اّذاف ایي ثزًبهِ .7

 عزح هَضَع در یک اس جلسبت کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبر .8

 در سبیتارائِ گشارش فٌی تصَیزی اس اقذاهبت اًجبم ضذُ ثِ ثْذاضت حزفِ ا ی استبى جْت درج  .9

 ثزگشاری جلسبت آهَسضی ثزای هذیزاى ٍ سزپزستبى .10

 هغبثق جشٍات آهَسضی ارائِ ضذُ در هؼزض لسبت آهَسضی ثزای کبرگزاىثزگشاری ج .11

  در هحیظ کبر سزةاًذاسُ گیزی ٍ ارسیبثی  .12

  راّْبی کٌتزلی اجزای .13

 رف هزکش ثْذاضتاػالم ضذُ اس ط  ضزکت در جلسبت آهَسضی هزتجظ ثب ثزًبهِ .14

 در سغح ٍاحذ کبری هزتجظ ثب هَضَعًصت پَستز ّبی  .15

 ثیي کبرگزاى هزتجظ ثب هَضَعتَسیغ پوفلت ّبی  .16

 ٍ پیگیزی ارجبػبت تب حصَل ثِ ًتیجِآًْب  سزة ٍ اًجبم آسهبیص سزة خَىکبرگزاى در هؼزض سالهت ضغلی ایٌبت هغاًجبم  .17

 دقت در هؼبیٌبت قجل اس استخذام ٍ ثکبرگیزی افزاد هتٌبست ثب ٍضؼیت جسوی ٍ رٍحی آًْب در هطبغل .18

 ثِ ثْذاضت حزفِ ا ی استبى جْت درج در سبیتتصَیزی ارائِ گشارش فٌی  .19

 اقذاهبت اًجبم ضذُ اس عزیق سبیتفصلی ارائِ آهبر ٍ ػولکزد  .20
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