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جسببح شیربببرد برنااببه هببا     در جلببم ارببار ح و حمااببح سببازااا هببام نسادهببام اوسسببا.م شببر ح هببا و            -10

 و اهداف بسداشح احیط

اجببرای ابببوانیرم ا ببررا. م دسببباورا عمل هببای و اسبببناد باندسبببای  بمنیببور  نابببر   وااببل احی بببی ابببو ر       -11

 بر سالاح 

نظاااارت  واد غااایایی و امااااکن عماااومی، کنتااار  وبااار مراکاااز تهیاااه و توزیااا  و عر اااه مااا بهداشاااتی  نظاااارت -12

 ،و عفاااونی ویاااسه، مااادیریت پساااماندهای عاااادی  آف آشاااامیدنی ساااال  ، شااا که هاااای توزیااا  ، مخااااز  و برمنااااب 

اجرایااای نماااود   منااااشه شاااهری و روساااتایی، و پسااامانددامااای  تو فضاااوال نظاااارت بردفااا  بهداشاااتی فا اااالف 

ر محاایط هااای شااهری و محاایط هااای     رت باار آلااودگی هااوا د  نظااا برنامااه کنتاار  و م ااارزه ملاای بااا دخانیااات،      

پرتو مراکاااز بهداشاااتی و درماااانی ، بیمارساااتانها ، مراکاااز آموزشااای ، مشاااارکت در برناماااه هاااای     کنتااار   ، بساااته

 بیماریهای منتقله از آف و غیا و.....و بالیا حوادث غیرمترق ه  های یونیزا  و غیر یونیزا  و



 

 : استراتژیها

     رت ای آگاهی و دانش سالاح  موم اردم جااعهآاوزش جسح ا 

     توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه 

                 جلببم ارببار ح و حمااببح سببازااا هببا م نسادهببام اوسسببا.م شببر ح هببا و    درجسببح شیربببرد برنااببه
 ها و اهداف بسداشح احیط

      بمنیبببور  نابببر   واابببل احی بببی   باندسبببای اجبببرای ابببوانیر م ا بببررا. م دسببباورا عمل هبببای و اسبببناد
 او ر بر سالاح

       اختصاصياهداف : 

اجببرای برنااببه هببای آاوزشببی بببه انیورارت بباع سبب و آگبباهی  مببوای و دانببش بسداشببای                    -
 اردم

 اجرای برنااه های آاوزشی به انیور توانمند سازی  ار ناا         -

داشبببای ببببر ارا بببن توزاببب م نشسبببداری و  بببروش ابببواد غببب اای و    بازرسبببیم  نابببر  و نیبببار. بس          -
 های  موای و ااا ر بیر راهیاكاا

 اجرای طرح ترداد بازرسی از ارا ن  رضه اواد غ اای و ااا ر  موای و ااا ر بیر راهی         -

اجببرای برنااببه هببای و نیببار. هببای بسداشببح احی ببی درزابباا اناسبببح هببای  ببا   سببالاح                    -

اببا  احببرم و اربعببیر    – اببا  ابببارض را بباا   -نیمببه شببعباا  -اراسببا ارتحببا  ااببام ر     -زینببورو
 حسینی و     

 ناببر  وضببعیح وببحح و سببالاح ااشببدااا و شبباغلیر در ارا ببن تسیببه و توزابب  اببواد غبب اای و                    -
 ااا ر  موای

اجبببرای برناابببه  ببباهش ایبببناا  واابببل   بببر زا شبببا گ ا التو سبببیر در ببببرن  مگنبببدم م شسببباه و           -
  بنی در س و  رضه

 نیار. و  نار   یفی اواد غ اای         -

وظببببااز حببببوز  بسداشببببح درشببببروس  هببببای ارببببمو  شیوسببببح   شیشیببببری و اجببببرای         -
 سالاح

    سببااو سببالاح احببیط و  ببار     سببااانه جبباا  ااجبباد زارسببا ح و بسببار اناسببم جسببح اسببا رار              -

تببا ارا ببن  ببداا. جبباا  سببالاح شسرسببااا هببا جسببح  بببح        از سبب و اعاونببح بسداشببح دانرببشا   
  عا یح ها و  داا. ارائه شه توسط بازرساا بسداشح احیط در س و اسااا

نبببح از سببب و اعاو 190ااجببباد زارسبببا ح و بسبببار اناسبببم جسبببح اسبببا رار سبببااانه بسداشبببح              -

تببا ارا ببن  ببداا. جبباا  سببالاح شسرسببااا هببا جسببح رسببیدگی بببه اوابب  بببه         بسداشببح دانرببشا  
 شكااا. بسداشای شسرونداا

شیشیبببری و نیبببار. ببببر اجبببرای ابببانوا امنو یبببح اسببباعما  د انیبببا. در اابببا ر  مبببوای و ارا بببن           -
 تسیه و توزا  اواد غ اای و ساااندهی  رضه احشون. د انی در ارا ن اجاز

نیببار. اسببامر بببر وضببعیح بسداشببح احببیط بیمارسببااا هببا و ارا ببن بسداشببای دراببانی دو اببی و                   -
 غیر دو ای

  اضالب بیمارساانی ساااندهیم شااش و نیار. بر اداراح بسداشح          -

 ساااندهی م شااش و نیار. بر اداراح شسماندهای شنشكی و ساار شسماندهای وابساه         -



  نار   یفیح آب آشاایدنی  موای سا نیر اناطق شسری و روسااای         -

 نیار. بر بسداشح آب اساخرهای شنا و شناگا  های طبیعی         -

 نیار. بر د   بسداشای  اضالب در اناطق شسری و روسااای         -

 و تربیای نیار. بر بسداشح احیط ادارس و ساار ااا ر آاوزشی         -

 اجرای برنااه های آاوزشی و  نار ی ارتبط با برنااه بسداشح هوا         -

 نیار. بر اسافاد   انوارهای روسااای از حاال های انرسی جااد         -

 ارائه  داا. ارتبط با تعییر بار بیماری های اناسم به آ ودگی هوا         -

حبببراا هبببام شبببرااط اضببب رار و ط یببباا    شربببایبانی تبببیا هبببای  ملیببباتی بسداشبببح احبببیط در ب            -
 بیماراسای انا له توسط آب و اوادغ اای

اجبببرای برناابببه بسداشبببح شرتوهبببای ابببونیناا و غیبببر ابببونیناا ببببه انیبببور  ببباهش  بببوار           -
 بسداشای ناشی از شرتوها

د ببب   –   بسسبببازی سبببرواب هبببای بسداشبببای    نیبببار. ببببر بسداشبببح احبببیط روسببباا             -
   ون. داای و     بسداشای شسماند و

 شاالو. روساای سا ا در اناطق – اجرای برنااه شسر سا ا         -

نیببار. بببر اجببرای برنااببه هببای  بباهش و ناببر  نبباالیر بیمببارانا و نیببار. اسببامر بببر                     -
   عا یح شر ح های  دااتی ابارز  با حررا. و جوندگاا

 اتر  داا. سالاح د راهبری و نیار. اسامر بر  عا یح           -

 راهبری و نیار. اسامر بر  عا یح آاوزششاهسای بسداشح اوناف          -

همببباهنشی ببببا واحبببد هبببای دروا بخربببی در راسببباای  نابببر   واابببل احی بببی ابببو ر                -
 برسالاح

 

 
 


