
ٔٛضٛع فؼاِیت٘ٛع ٚاحذ٘اْ ٚاحذسدیف

ا٘ٛاع اػپشی خٛؿثٛ وٙٙذٜتِٛیذیإِاع اسغٛاٖ آػیا1

...ٌشیغ پایٝ وّؼیٓ ٚ - ضذ یخ  - (تصفیٝ اَٚ)ػیاالت ٞیذسِٚیه صٙؼتی  - (تصفیٝ اَٚ)سٚغٗ د٘ذٜ  - (تصفیٝ اَٚ)سٚغٗ ٔٛتٛس تِٛیذیپتشٚ ِیاٖ ٚیظ2ٖ

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذیایّیا ػاػی ؿشوتٟای تضسي3

...سٚاٖ ػاصٞای تتٗ ٚ - آػفاِت - چؼة پایٝ پّی ٚیٙیُ اػتات - ا٘ٛاع لیش تِٛیذیتٛػؼٝ ػاختاس ٔحیط4

تجٟیضات تصفیٝ فاضالب تٝ سٚؽ فیضیىی ٚ سٚؽ ؿیٕیاییتِٛیذیاصٖ آب5

تشاػت ٚاؿش یاتالاٖ خٛدسٚٞای تٙضیٙی - ا٘ٛاع یاتالاٖ ػادٜ - ا٘ٛاع یاتاق ٞا تِٛیذیواال سٚاٖ ٘ٛیذ6

...تؼتٝ تٙذی ا٘ٛاع لطؼات خٛدسٚ ٚ - دیٙاْ خٛدسٚ - اػتاستش خٛدسٚ تِٛیذیػأاٖ ٔٛتٛس7

ا٘ٛاع ػشپایی ٚ صٙذَ تضسیمیتِٛیذیػپاع صٙؼت ؿىشا٘ٝ ؿٛوت8

دسب ٚ پٙجشٜ آِٛٔیٙیٛٔی- ؿیـٝ دٚ جذاسٜ - پٙجشٜ اص یٛ پی ٚی ػی - دسب ٔؼِٕٛی اص یٛ پی ٚی ػی تِٛیذیػشای آتی9ٝ

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذی آسایؾ افضٖٚ غشب10

تاطشی ٞا ٚ لٜٛ ٞای ِیتیْٛتِٛیذیواسا تاطشی آسیا11

ٔاؿیٗ ٞای تضسیك ٚ اوؼتشٚدیًٙ پالػتیه- تاصػاصی ٔاؿیٗ ٞای تضسیك پالػتیه - تاصػاصی ا٘ٛاع ٔاؿیٗ اتضاس تِٛیذیٔیالٖ ٟٔش ٔاؿی12ٗ

(تشٔیٙاَ تاوغ ٚ ساٜ ا٘ذاص ٔٛتٛسٞا)تاتّٛٞا ٚ ِٛاصْ تشلی ضذ ا٘فجاس تشای ؿشوت ٘فت ٚ ٌاص ٚ پتشٚؿیٕی تِٛیذیتىِٙٛٛطی تشق ٘ادس13

فٙش تختتِٛیذیفٛالد فٙش ػّفچٍا14ٖ

ا٘ٛاع ؿٕؾتِٛیذیآِیاطٞای غیش آٞٙی15

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذیآسیاٖ ویٕیا ته16

...، ٞیذسٚوشتٗ ٞای ػثه ٚ ػٍٙیٗ، پشیغ پایٝ وّؼیٓ، ضذ یخ ٚ (تصفیٝ اَٚ)سٚغٗ ٔٛتٛس تِٛیذیؿیٕی دسػّف17

...تاال تش٘ذٜ اوتاٖ ػٛخت ٚ - ٌشیغ پایٝ وّؼیٓ - ٞیذسٚوشتٗ ٞای ػثه ٚ ػٍٙیٗ تِٛیذیپتشٚپُ ج18ٓ

ٔایغ ؿٛیٙذٜ ٌؼتشدٜ طیفتِٛیذیپتشٚ ػتاسٜ صثا19

...ا٘ٛاع ٞیذسٚوشتٗ ٞای ػثه ٚ ػٍٙیٗ ٚ - ا٘ٛاع سٚغٗ ٞای صٙؼتی - سٚغٗ ٔٛتٛس تِٛیذیویٕیا سٚغٗ اِثشص20

ا٘ٛاع دسپٛؽ ٚ ػشپٛؽ پالػتیىی- ا٘ٛاع ظشٚف پالػتیىی دٞاٖ ٌـاد - ا٘ٛاع پشی فشْ تِٛیذیآٚیٗ ؿیٕی پالػت21

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذیپاسع سٚیای دؿت22

 ِیتش20ظشٚف فٛالدی ٚ آٞٙی تا ٌٙجایؾ تیؾ اص تِٛیذیتـىٝ ػاصی فٛالد ػّفچٍا23ٖ

...تیٙش سٚغٙی ٚ - ضذ یخ - ٞیذسٚوشتٗ ٞای ػثه ٚ ػٍٙیٗ  - (تصفیٝ اَٚ)سٚغٗ ٔٛتٛس تِٛیذیسٚاٖ ػاص صٙؼت تٟیٙٝ واسا24ٖ

(ٚیظٜ تاتّٛٞای تثّیغاتی)ٔٙؼٛج دٚ طشف پٛؿؾ دادٜ ؿذٜ تا پی ٚی ػی تِٛیذیتافت پالػت ٔاؿی25ٗ

اػیذ ػِٛفٛسیهتِٛیذیفجش ٍ٘یٗ ساصی26

ٔفتَٛ فؼفات ٚ آ٘یُ وـیذٜ ؿذٜتِٛیذی٘ٛس اػتیُ پاسع27

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذیٔاٜ آفشیٗ پاوذیغ28

آسایـی ٚ تٟذاؿتیتِٛیذیپشؿیٗ ایتاَ ویؾ29

ویؼٝ پّی اتیّٗ ٚ فیّٓ پالػتیىیتِٛیذیپالػتیه ٚ الػتیه ػّفچٍا30ٖ

...ا٘ٛاع ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ تش پایٝ اِىُ ٚ - ٚاصِیٗ ٌشیذ تٟذاؿتی ٚ داسٚیی - ٔىُٕ خٛسان طیٛس - ٔىُٕ خٛسان داْ تِٛیذیداسٚ دسٔا31ٖ

ا٘ٛاع ؿشتت ٞای داسٚیی، داسٚٞای ٌیاٞی طیٛس، اػپشی ٞا ٚ ٔحَّٛ ٞای داسٚییتِٛیذیپاسع وات32

پشی پت ٚ لطؼات پالػتیىی تضسیمی ٚ تادیتِٛیذیخاٚس پالػت پٛیا33

وٛد اٚسٜتِٛیذیؿیٕیایی ػثض ػّفچٍا34ٖ

ٔحصٛالت تتٙی غیش ٔؼّح اص تتٗ ٔؼِٕٛیتِٛیذیػؼیذ ػثذاهلل35

...ِیفتشان دٌٚا٘ٝ ػٛص ٚ - ِیفتشان تشلی - ِیفتشان دیضِی تِٛیذیآسیاٖ یؼاٖ ٔاٞا36ٖ

(ا٘ٛاع ِیفتشان ٚ تاتىت)تاصػاصی ٔاؿیٗ آالت ساٞؼاصی، خاوثشداسی ٚ ػاختٕا٘ی تِٛیذییاػش ٔشادیا37ٖ

(تؼتٝ تٙذی ؿىش)تؼتٝ تٙذی لٙذ ٚ ؿىش - لٙذ وّٝ حتی تٝ صٛست ؿىؼتٝ ؿذٜ تِٛیذیػیذ ٔحٕذحؼٗ طثاطثائی38

...ٔحصٛالت آسایـی پٛػت، ٘شْ وٙٙذٜ ٔٛی ػش، ٔؼٛان ٚ تِٛیذیتٟذاساٖ طة ػّفچٍا39ٖ

...صفحٝ ٚ ٚسق فْٛ اص پّی اتیّٗ ٚ  - (پـت چؼة داس)پاسچٝ تضئیٙات خٛدسٚ تِٛیذید٘ا چؼة پالػت40

ا٘ٛاع واتُ ػاختٝ ؿذٜ اص ٔجٕٛػٝ فیثشٞای ٘ٛسیتِٛیذیٔؼؼٛد آلا ت41ٍّٛ

اػپشی خٛؿثٛوٙٙذٜ تذٖ- ادوّٗ تِٛیذیآریٗ صٔشد آیشیه42

...ا٘ٛاع ٘اٖ ٚ - ا٘ٛاع پٛدس ویه تِٛیذی٘ا٘ی تاٖ خٛؿٝ پان43

سٚغٗ د٘ذٜ خٛدسٚ- سٚغٗ ٔٛتٛس تِٛیذیآسیا ؿیٕی ػّفچٍا44ٖ

پاسافیٗ ٔایغ ٌشیذ تٟذاؿتی- طِٝ واتُ - ٚاصِیٗ ٌشیذ تٟذاؿتی داسٚیی - ٚاصِیٗ ٌشیذ صٙؼتی - پاسافیٗ ٔایغ صٙؼتی تِٛیذیآسیا ػپٟش ؿیٕی45

ِثاع ٔجّؼی، تاسی پٛسی، دٚختٝ ؿذٜ- ِثاع فشْ تجض اِثؼٝ ٘ظأی تِٛیذیپاسچٝ ٚ پٛؿان ٘یه پی آستاٚی46ُ

ٔحصٛالت تتٙی ٔؼّح پیؾ تٙیذٜتِٛیذیػاصٜ ٞای تتٙی ػشؿاٖ ػاصاٖ ٘ٛیٗ غشب47

ٔؼٛان ٔؼِٕٛی- ٘خ د٘ذاٖ تِٛیذیتشٞاٖ تجاست حىی48ٓ

ا٘ٛاع ؿٕؾ آِٛٔیٙیْٛ تا ػشی ٞای ٔختّفتِٛیذیآِیاط ٚ سیختٝ ٌشی فٗ آٚسی رٚب آِٛٔیٙیْٛ ٌّپا پا49َ

ا٘ٛاع ٔحصٛالت آسایـی تٟذاؿتیتِٛیذیػیٕا تجاست أیش سٚیا50ٖ

ا٘ٛاع ٔحصٛالت آسایـی تٟذاؿتیتِٛیذیتجّی إِاٖ طة51

ا٘ٛاع ِٛاصْ خاٍ٘یتِٛیذیٔطّك ٞشٔغ صٙؼت52

ٔاػه یىثاس ٔصشف پضؿىی- دػتٍاٜ تِٛیذ ٔاػه ٞای یىثاس ٔصشف تٙفؼی تِٛیذیاصغش ٘ٛائی53

ا٘ٛاع وٙؼا٘تشٜ خٛسان داْ طیٛس ٚ آتضیاٖتِٛیذیآسیا اسْ آسیا٘یا54ٖ

ا٘ٛاع ظشٚف ٚ ِٛاصْ پالػتیىی آؿپضخا٘ٝ ٚ غزاخٛسی- تشاصٚی تٛصیٗ خاٍ٘ی - ا٘ٛاع لاؿك ٚ چٍٙاَ فّضی - ا٘ٛاع واسد ٚ چالٛ تِٛیذیآرسخؾ اػتیُ پاسػیاٖ تجاست55

تـه تادی اػتاتیه- تخٛس تٙفؼی اِٚتشاػٛ٘ذ تِٛیذیػفیش تٛا٘ا ٕٞیاس ػالٔت56

ا٘ٛاع دسب فٛالدی ٚ آٞٙی ظشٚف –ا٘ٛاع لیش -  ظشٚف فٛالدی ٚ آٞٙی -  تؼتٝ تٙذی لیش تِٛیذیپاالیؾ لیش صٙؼت خاٚسٔیا57ٝ٘

ا٘ثاسداسی ِٛاصْ خاٍ٘ی ٚ تشخیص واالی ٚادساتی ا٘ثاسداسیفشٚؿٍاٜ ؿاٞذ58

فؼاِیت آصٔایـٍاٞیخذٔات آصٔایـٍاٞیصسواٚاٖ اِثشص59

سػتٛساٖخذٔات اسائٝ غزاسػتٛساٖ ٘اس٘ج60

اسائٝ خذٔات تاػىَٛخذٔات اٚصاٖ ٚ ٔمیاع ٞاتاػىَٛ ػذاِت61

..اسائٝ خذٔات دس صٔیٙٝ تاس٘أٝ خذٔاتیویاٖ تاس ػپٟش62

خذٔات ٕ٘ایـٍاٞی ٚ ا٘ثاسداسیخذٔات ٕ٘ایـٍاٞی ٚ ا٘ثاسداسیاصغش ٘ٛائی63

.وٝ ٔجٛص داؿتٝ تاؿٙذ، خذٔات آصٔایـٍاٞی اسائٝ ٔی دٞٙذ... دس صٔیٙٝ ٘فتی ٚ آسایـی ٚ غزایی ٚ خذٔات آصٔایـٍاٞیآصٔا ٘ا٘ٛ ػیؼت64ٓ

ا٘ثاسداسی ؿشوت إِاع اسغٛاٖ آػیاخذٔات ا٘ثاسداسیػالْ فیض اِّٟی65

ا٘ثاسداسی ٕ٘ایـٍاٞیخذٔات ٕ٘ایـٍاٞی ٚ ا٘ثاسداسیآسیاٖ یؼاٖ ٔاٞا66ٖ

ٍٟ٘ذاسی ٚ تشخیص ا٘ٛاع خٛدسٚٞای ٔاؿیٗ آالت ػثه ٚ ػٍٙیٗ ٚ ٔاؿیٗ آالت ساٞؼاصی، ػاختٕا٘ی ٚ ٔؼذ٘یخذٔات ا٘ثاسداسی ٚ تشخیصچیٗ ساٖ ٔاؿی67ٗ

ٍٟ٘ذاسی ٚ تشخیص ا٘ٛاع خٛدسٚٞای ٔاؿیٗ آالت ػثه ٚ ػٍٙیٗ ٚ ٔاؿیٗ آالت ساٞؼاصی، ػاختٕا٘ی ٚ ٔؼذ٘یخذٔات ا٘ثاسداسی ٚ تشخیصاطّغ داسا68ٖ


