
 

 داًـکذُ

 تشهی قبلت ًگبسؽ طشح دسع

 

 کبسؿٌبػی پیَػتِ ثْذاؿت هحیط 5تشم  هخبطجبى:                                    آلَدگی َّاػٌَاى دسع : 

 46-44چْبسؿٌجِ  ػبػت پبػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش:                       2تؼذادٍاحذ:)یب ػْن اػتبد اص ٍاحذ( 

 دکتش ّیَا حؼیٌیهذسع:                          46-44دٍؿٌجِ صهبى اسائِ دسع:  

 اصَل تشهَدیٌبهیک ٍ اًتقبل حشاست، هکبًیک ػیبالتدسع ٍ پیؾ ًیبص:

 

 ّذف کلی دسع :

 آؿٌبیی ثب آلَدُ کٌٌذّْبی َّا، هٌبثغ اًتـبس، اثشات آًْب، سٍؽ ّبی ًوًَِ ثشداسی ٍ آصهبیؾ

 ّذف( ّذاف کلی جلؼبت : )جْت ّش جلؼِ یکا

 آؿٌبیی ثب ًحَُ تذسیغ ٍ اسصیبثی دسع آلَدگی َّا ٍ یبدگیشی الیِ ّبی هختلف اتوؼفشی ٍ خصَصیبت آًْب .4

یبدگیشی تؼشیف آلَدگی َّا ٍ تبسیخچِ آلَدگی َّا، طجقِ ثٌذی ّبی هختلف آلَدگی َّا، تشکیت َّا ٍ آالیٌذُ  .2

 ّبی رسُ ای

ُ ّبی گبصی هَجَد دس اتوؼفش، قَاًیي گبصّب، اثشات آالیٌذُ ّبی یبدگیشی اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای، اًَاع آالیٌذ .3

 گبصی ٍ هٌبثغ اًتـبس آالیٌذ ّب.

 یبدگیشی ًحَُ هحبػجِ ػشػت ًِ ًـیٌی ٍ ػشًَؿت ًْبیی آالیٌذُ ّبی گبصی ٍ رسُ ای .4

ثي ٍ ًحَُ یبدگیشی اثشات آالیٌذّْبی رسُ ای ثش هیذاى دیذ ٍ ًحَُ هحبػجِ آى ٍ آؿٌبیی ثش اثشات هٌَکؼیذ کش .5

 COHbهحبػجِ 

 یبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی رسُ ای .6

 یبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی گبصی .7

 یبدگیشی اثش ٍػبیل ًقلیِ هَتَسی ثش کیفیت َّا  ٍ کٌتشل آى .8

 یبدگیشی اثشات جْبًی آلَدگی َّا .9

 یبدگیشی پذیذُ گشهبیؾ صهیي ٍ ػَاهل هَثش ثش آى .41

 بیی ٍ کبّؾ الیِ اصىآؿٌبیی ثب ٍاکٌؾ ّبی فَتَؿیوی .44

 آؿٌبیی ثب پشٍتَکَل ّب ٍ کٌَاًؼیَى ّبی آلَدگی َّا ٍ قَاًیي هشثَطِ .42

 آؿٌبیی ثب آلَدگی َّای داخل ػبختوبى ٍ سٍؿْبی کٌتشل آى. .43

 یبدگیشی اًتـبس آالیٌذُ ّب دس جَ ، پبیذاسی َّا ٍ حشکت ػوَدی ػتَى دٍد. .44

 ، گیبّبى ٍ اؿیبءآؿٌبیی ثب اثشات  آالیٌذُ ّبی َّا ثشػالهت  اًؼبى  .45

 ؿبخص ّبی کیفیت َّا ٍ ًحَُ هحبػجِ آًْب .46

 جوغ ثٌذی هطبلت ٍ سفغ اؿکبل .47

 

 اّذاف ٍیظُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّش جلؼِ:

 ّذف کلی جلؼِ اٍل:

 آؿٌبیی ثب ًحَُ تذسیغ ٍ اسصیبثی دسع آلَدگی َّا ٍ یبدگیشی الیِ ّبی هختلف اتوؼفشی ٍ خصَصیبت آًْب

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ اٍل:

 ًَاع الیِ ّبی اتوؼفشی ا

 خصَصیبت دهبیی الیِ ّبی اتوؼفشی 

 ًقؾ الیِ ّبی اتوؼفشی سا دس پذیذُ آلَدگی َّا ٍ حفبظت اص هَجَدات صًذُ 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 اًَاع الیِ ّبی اتوؼفشی سا رکش ًوبیذ.



 خصَصیبت دهبیی الیِ ّبی اتوؼفشی سا ثیبى ًوبیذ.

 دس پذیذُ آلَدگی َّا ٍ حفبظت اص هَجَدات صًذُ رکش ًوبیذ. ًقؾ الیِ ّبی اتوؼفشی سا

 

 :دٍمّذف کلی جلؼِ 

 یبدگیشی تؼشیف آلَدگی َّا ٍ تبسیخچِ آلَدگی َّا، طجقِ ثٌذی ّبی هختلف آلَدگی َّا، تشکیت َّا ٍ آالیٌذُ ّبی رسُ ای.

 :دٍماّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 تؼشیف آلَدگی َّا 

 سًٍذ تبسیخی آلَدگی َّا آؿٌبیی 

 طجقِ ثٌذی ّبی هختلف آلَدگی َّا یبدگیشی 

 اّویت آالیٌذُ ّبی رسُ ای  آؿٌبیی ثب

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 سا تؼشیف ًوبیذ. آلَدگی َّا

 سًٍذ تبسیخی آلَدگی َّا سا ثبصگَ ًوبیذ.

 طجقِ ثٌذی ّبی هختلف آلَدگی َّا سا رکش کٌذ.

 اّویت آالیٌذ ّب ی رسُ ای سا تَضیح دّذ. 

 

 : ػَم کلی جلؼِ ّذف

اثشات آالیٌذُ ّبی گبصی ٍ قَاًیي گبصّب، یبدگیشی اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای، اًَاع آالیٌذُ ّبی گبصی هَجَد دس اتوؼفش، 

 هٌبثغ اًتـبس آالیٌذ ّب.

 :ػَماّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 هٌبثغ اًتـبس آالیٌذُ ّبی رسُ ای ٍ گبصی آؿٌبیی ثب 

 اًَاع آالیٌذُ ّبی گبصی یبدگیشی 

 قَاًیي گبصّب ٍ ًحَُ تجذیل دهب ٍ فـبس آؿٌبیی ثب 

 اثشات آالیٌذُ ّبی هختلف سا ثش اًؼبى ٍ گیبّبى ٍ اؿیب آؿٌبیی ثب 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هٌبثغ اًتـبس آالیٌذُ ّبی رسُ ای ٍ گبصی سا رکش ًوبیذ.

 اًَاع آالیٌذُ ّبی گبصی سا تَضیح دّذ.

 ب ٍ فـبس سا ثیبى ًوبیذ.قَاًیي گبصّب ٍ ًحَُ تجذیل ده

 اثشات آالیٌذُ ّبی هختلف سا ثش اًؼبى ٍ گیبّبى ٍ اؿیب رکش ًوبیذ.

 

 :چْبسم ّذف کلی جلؼِ

 یبدگیشی ًحَُ هحبػجِ ػشػت ًِ ًـیٌی ٍ ػشًَؿت ًْبیی آالیٌذُ ّبی گبصی ٍ رسُ ای

 :چْبسماّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 ى اػتَکغ َاصَل اػتفبدُ اص قبًیبدگیشی 

 تصحیح قبًَى اػتَکغ دس ؿشایط هختلف  ًحَُیبدگیشی 

 سُ ای رػشػت تِ ًـیٌی آالیٌذُ ّبی  یبدگیشی ًحَُ هحبػجِ

 ػشًَؿت ًْبیی دی اکؼیذ ػَلفَس دس اتوؼفش آؿٌبیی ثب 

 ػشًَؿت ًْبیی دی اکؼیذ ًیتشٍطُ دس اتوؼفش آؿٌبیی ثب 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ



 ى اػتَکغ سا ثذاًذ.َاصَل اػتفبدُ اص قبً

 .سا ثذاًذًحَُ تصحیح قبًَى اػتَکغ دس ؿشایط هختلف 

 سُ ای سا هحبػجِ ًوبیذ.رثتَاًذ ػشػت تِ ًـیٌی آالیٌذُ ّبی 

 ػشًَؿت ًْبیی دی اکؼیذ ػَلفَس سا دس اتوؼفش رکش ًوبیذ.

 .کش ًوبیذرػشًَؿت ًْبیی دی اکؼیذ ًیتشٍطُ سا دس اتوؼفش 

 

 :پٌجن ّذف کلی جلؼِ

بی رسُ ای ثش هیذاى دیذ ٍ ًحَُ هحبػجِ آى ٍ آؿٌبیی ثش اثشات هٌَکؼیذ کشثي ٍ ًحَُ هحبػجِ یبدگیشی اثشات آالیٌذّْ
COHb 

 :پٌجناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 ػوق هیذاى دیذ آؿٌبیی ثب 

 هحبػجِ هیذاى دیذ سا ثش اػبع غلظت رسات یبدگیشی 

 دس خَى  COHbهحبػجِ دسصذ یبدگیشی 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 یذاى دیذ سا تؼشیف ًوبیذ.ثتَاًذ ػوق ه

 ثتَاًذ هیذاى دیذ سا ثش اػبع غلظت رسات هحبػجِ ًوبیذ.

 دس خَى ثبؿذ. COHbقبدس ثِ هحبػجِ دسصذ 

 

 :ؿـن ّذف کلی جلؼِ

 یبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی رسُ ای

 :ؿـناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 هکبًیؼن ّبی حزف آالیٌذُ ّبی رسُ ای آؿٌبیی ثب 

 ػتگبُ ّبی کٌتشل رسات اًَاع دآؿٌبیی ثب 

 اصَل کبس دػتگبُ ّبی کٌتشل رسات آؿٌبیی ثب 

 ف هَسد ًیبص ٍ قطش رسُ زاًتخبة دػتگبُ کٌتشل رسات هیضاى ثش اػبع حیبدگیشی 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 ثتَاًذ هکبًیؼن ّبی حزف آالیٌذُ ّبی رسُ ای سا رکش ًوبیذ.

 بیذ.رکش ًواًَاع دػتگبُ ّبی کٌتشل رسات سا 

 اصَل کبس دػتگبُ ّبی کٌتشل رسات سا ثبصگَ کٌذ.

 ف هَسد ًیبص ٍ قطش رسُ دػتگبُ کٌتشل رسات سا پیـٌْبد دّذ.زثتَاًذ ثش اػبع ؿشایط، هیضاى ح

 

 :ّفتن ّذف کلی جلؼِ

 یبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی گبصی 

 :ّفتناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 ی هکبًیؼن ّبی حزف آالیٌذُ ّبی گبصآؿٌبیی ثب 

 اًَاع دػتگبُ ّبی کٌتشل آالیٌذُ ّبی گبصیآؿٌبیی ثب 

 سٍؽ ّبی هختلف ػَلفَسصدایی.آؿٌبیی ثب 

   NOxسٍؽ ّبی هختلف کٌتشل آالیٌذُ ّبی آؿٌبیی ثب 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ



 هکبًیؼن ّبی حزف آالیٌذُ ّبی گبصی.

 گبصیدػتگبُ ّبی کٌتشل آالیٌذُ ّبی 

 یی سٍؽ ّبی هختلف ػَلفَسصدا

   NOxسٍؽ ّبی هختلف کٌتشل آالیٌذُ ّبی 

 

 :ّـتن ّذف کلی جلؼِ

 یبدگیشی اثش ٍػبیل ًقلیِ هَتَسی ثش کیفیت َّا  ٍ کٌتشل آى 

 :ّـتناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 هٌبثغ اًتـبس آالیٌذُ ّب دس ٍػبیط ًقلیِ.آؿٌبیی ثب 

 ًَع آالیٌذُ ّبی هٌتـشُ سا ثش اػبع ًَع ػَخت هصشفی 

 یِ هَتَسی هختلف سا ثش کیفیت َّا اثشات ٍػبیل ًقل

 سٍؽ ّبی هختلف کٌتشل آالیٌذُ ّبی هٌتـشُ اص ٍػبیط ًقلیِ هَتَسی 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هٌبثغ اًتـبس آالیٌذُ ّب سا دس ٍػبیط ًقلیِ رکش ًوبیذ.

 ًَع آالیٌذُ ّبی هٌتـشُ سا ثش اػبع ًَع ػَخت هصشفی ثیبى کٌذ.

 سی هختلف سا ثش کیفیت َّا رکش ًوبیذ.اثشات ٍػبیل ًقلیِ هَتَ

 سٍؽ ّبی هختلف کٌتشل آالیٌذُ ّبی هٌتـشُ اص ٍػبیط ًقلیِ هَتَسی سا تَضیح دّذ.

 

 :ًْن ّذف کلی جلؼِ

 یبدگیشی اثشات جْبًی آلَدگی َّا

 :ًْناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 اًَاع اثشات جْبًی آلَدگی َّا آؿٌبیی ثب 

 ثبساى اػیذی یبدگیشی تؼشیف 

 اثشات ثبساى اػیذی ثش هحیط صیؼت  یبدگیشی

 ػَاهل پذیذ آٍسًذُ ثبساى اػیذی آؿٌبیی ثب 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 اًَاع اثشات جْبًی آلَدگی َّا سا رکش ًوبیذ. 

 ثبساى اػیذی سا تَضیح دّذ.

 اثشات ثبساى اػیذی ثش هحیط صیؼت سا تَضیح دّذ.

 ذ.ػَاهل پذیذ آٍسًذُ ثبساى اػیذی سا رکش ًوبی

 

 : دّن ّذف کلی جلؼِ

 ىُ گشهبیؾ صهیي ٍ ػَاهل هَثش ثش آیبدگیشی پذیذ

 :دّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 ػَاهل پذیذ آٍسًذُ گشهبیؾ صهیي.آؿٌبیی ثب 

 اثشات پذیذُ گشهبیؾ صهیي ثش هحیط صیؼت یبدگیشی 

 هحبػجِ پتبًؼیل گشهبیؾ جْبًی.یبدگیشی 

 سٍؽ ّبی کٌتشل پذیذُ گشهبیؾ جْبًی آؿٌبیی ثب 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 ػَاهل پذیذ آٍسًذُ گشهبیؾ صهیي سا رکش ًوبیذ.



 اثشات پذیذُ گشهبیؾ صهیي ثش هحیط صیؼت سا رکش ًوبیذ.

 قبدس ثبؿذ پتبًؼیل گشهبیؾ جْبًی سا هحبػجِ ًوبیذ.

 .سٍؽ ّبی کٌتشل پذیذُ گشهبیؾ جْبًی سا ثیبى ًوبیذ

 

 :یبصدّن ّذف کلی جلؼِ

 ّبی فَتَؿیویبیی ٍ کبّؾ الیِ اصى آؿٌبیی ثب ٍاکٌؾ

 :یبصدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 ٍاکٌؾ ّبی هختلف فَتَؿیویبیی آؿٌبیی ثب 

 ًحَُ اثش ٍاکٌؾ ّبی فَتَؿیویبیی دس کبّؾ الیِ اصى یبدگیشی 

 آالیٌذُ ّبی فَتَؿیویبیی َّا آؿٌبیی ثب 

 ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی فَتَؿیویبیی َّا آؿٌبیی ثب 

 پتبًؼیل کبّؾ الیِ اصى  هحبػجِیبدگیشی 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 ٍاکٌؾ ّبی هختلف فَتَؿیویبیی سا رکش ًوبیذ.

 ًحَُ اثش ٍاکٌؾ ّبی فَتَؿیویبیی دس کبّؾ الیِ اصى سا ثیبى ًوبیذ.

 آالیٌذُ ّبی فَتَؿیویبیی َّا سا ثیبى ًوبیذ.

 ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی فَتَؿیویبیی َّا سا تَضیح دّذ.

 .ثِ هحبػجِ پتبًؼیل کبّؾ الیِ اصى ثبؿذ قبدس

 

 :دٍاصدّن ّذف کلی جلؼِ

 آؿٌبیی ثب پشٍتَکَل ّب ٍ کٌَاًؼیَى ّبی آلَدگی َّا ٍ قَاًیي هشثَطِ

 :دٍاصدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 کٌَاًؼیَى ّبی هشتجط ثب گشهبیؾ صهیي آؿٌبیی ثب 

 ى کٌَاًؼیَى ّب ٍ پشٍتَکل ّبی هشتجط ثب کبّؾ الیِ اصآؿٌبیی ثب 

 قَاًیي هشتجط ثب آلَدگی َّا دس ایشاى ٍ جْبى آؿٌبیی ثب 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 کٌَاًؼیَى ّبی هشتجط ثب گشهبیؾ صهیي سا ثیبى ًوبیذ.

 کٌَاًؼیَى ّب ٍ پشٍتَکل ّبی هشتجط ثب کبّؾ الیِ اصى سا رکش ًوبیذ.

 قَاًیي هشتجط ثب آلَدگی َّا دس ایشاى ٍ جْبى سا ثیبى ًوبیذ.

 

 :ػیضدّن ّذف کلی جلؼِ

 آؿٌبیی ثب آلَدگی َّای داخل ػبختوبى ٍ سٍؿْبی کٌتشل آى.

 :ػیضدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 اّویت آلَدگی داخل َّای ػبختوبى یبدگیشی 

 ّبی هؼٍَل دس آلَدگی َّای داخل ػبختوبى. هْوتشیي آالیٌذُآؿٌبیی ثب 

 َّای داخل ػبختوبى ًحَُ کٌتشل ٍ جلَگیشی اص اًتـبس آالیٌذُ ّبی یبدگیشی 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 اّویت آلَدگی داخل َّای ػبختوبى سا ثیبى ًوبیذ. 

 هْوتشیي آالیٌذّْبی هؼٍَل دس آلَدگی َّای داخل ػبختوبى سا رکش ًوبیذ.

 ًحَُ کٌتشل ٍ جلَگیشی اص اًتـبس آالیٌذُ ّبی َّای داخل ػبختوبى سا ثیبى ًوبیذ.



 

 :دّنچْبس ّذف کلی جلؼِ

 پبیذاسی َّا ٍ حشکت ػوَدی ػتَى دٍد. ،یبدگیشی اًتـبس آالیٌذُ ّب دس جَ 

 :چْبسدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 هَاسد هَثش ثش اًتـبس آالیٌذُ ّب دس اتوؼفش آؿٌبیی ثب 

 پبیذاسی َّا آؿٌبیی ثب 

 اًَاع حبالت پبیذاسی َّا آؿٌبیی ثب 

 اًَاع حشکت ػتَى دٍد آؿٌبیی ثب 

 دس ثبؿذدس پبیبى داًـجَ قب

 هَاسد هَثش ثش اًتـبس آالیٌذُ ّب دس اتوؼفش سا رکش ًوبیذ.

 پبیذاسی َّا سا تَضیح دّذ.

 اًَاع حبالت پبیذاسی َّا سا تَضیح دّذ.

 اًَاع حشکت ػتَى دٍد سا تَضیح دّذ.

 

 پبًضدّن ّذف کلی جلؼِ

 ّبی َّا ثشػالهت  اًؼبى ، گیبّبى ٍ اؿیبء آؿٌبیی ثب اثشات  آالیٌذُ

 یظُ جلؼِ اٍل:اّذاف ٍ

 اثشات آالیٌذ ّبی گبصی ثش اًؼبى یبدگیشی 

 اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای سا ثش اًؼبى آؿٌبیی ثب 

  الیٌذُ ّبی رسُ ای سا ثش اؿیباثشات آیبدگیشی 

 اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای ٍ گبصی سا ثش گیبّبى یبدگیشی 

 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 بى سا تَضیح دّذاثشات آالیٌذ ّبی گبصی ثش اًؼ

 اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای سا ثش اًؼبى تَضیح دّذ .

 اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای سا ثش اؿیب رس ًوبیذ.اثشات آالیٌذُ ّبی گبصی سا ثش اؿیب رکش ًوبیذ.

 اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای ٍ گبصی سا ثش گیبّبى تَضیح دّذ .

 

 ؿبًضدّن ّذف کلی جلؼِ

 حَُ هحبػجِ آًْبؿبخص ّبی کیفیت َّا ٍ ً

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ اٍل:

 یبدگیشی اًَاع ؿبخص ّبی کیفیت َّا

 هحبػجِ آىٍ ًحَُ  AQIآؿٌبیی ثب 

 ٍ ًحَُ هحبػجِ آى PSIآؿٌبیی ثب 

 AQIیبدگیشی ًحَُ گضاسؽ 

 دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 اًَاع ؿبخص ّبی کیفیت َّا ثـٌبػذ.

AQI .ًحَُ هحبػجِ آى سا ثذاًذ ٍ 

 PSI َُهحبػجِ آى سا ثذاًذ. ٍ ًح 

 سا ثذاًذ. AQIًحَُ گضاسؽ 

 

 ّفذّن ّذف کلی جلؼِ
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 آلَدگی َّا جذٍل صهبًجٌذی دسع  
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 هذسع هَضَع ّش جلؼِ              تبسیخ جلؼِ

4  
 اٍل ؼِجل

ؿٌبیی ثب ًحَُ تذسیغ ٍ اسصیبثی دسع آلَدگی َّا ٍ 

یبدگیشی الیِ ّبی هختلف اتوؼفشی ٍ خصَصیبت 

 آًْب

 دکتش ّیَا حؼیٌی

2 
 دٍمجلؼِ 

یبدگیشی تؼشیف آلَدگی َّا ٍ تبسیخچِ آلَدگی َّا، 

طجقِ ثٌذی ّبی هختلف آلَدگی َّا، تشکیت َّا ٍ 

 آالیٌذُ ّبی رسُ ای

 دکتش ّیَا حؼیٌی

3 
 ػَمجلؼِ 

یبدگیشی اثشات آالیٌذُ ّبی رسُ ای، اًَاع آالیٌذُ ّبی 

گبصی هَجَد دس اتوؼفش، قَاًیي گبصّب، اثشات آالیٌذُ 

 ّبی گبصی ٍ هٌبثغ اًتـبس آالیٌذ ّب.

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 چْبسمجلؼِ  4
یبدگیشی ًحَُ هحبػجِ ػشػت ًِ ًـیٌی ٍ ػشًَؿت 

 ًْبیی آالیٌذُ ّبی گبصی ٍ رسُ ای

 ّیَا حؼیٌی دکتش

5 
 پٌجنجلؼِ 

یبدگیشی اثشات آالیٌذّْبی رسُ ای ثش هیذاى دیذ ٍ 

ًحَُ هحبػجِ آى ٍ آؿٌبیی ثش اثشات هٌَکؼیذ کشثي ٍ 

 COHbًحَُ هحبػجِ 

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 دکتش ّیَا حؼیٌی یبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌذُ ّبی رسُ ای ؿـنجلؼِ  6

 دکتش ّیَا حؼیٌی ذُ ّبی گبصییبدگیشی ًحَُ کٌتشل آالیٌ ّفتنجلؼِ  7

 ّـتنجلؼِ  8
یبدگیشی اثش ٍػبیل ًقلیِ هَتَسی ثش کیفیت َّا  ٍ 

 کٌتشل آى

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 دکتش ّیَا حؼیٌی یبدگیشی اثشات جْبًی آلَدگی َّا ًْنجلؼِ  9

 دکتش ّیَا حؼیٌی یبدگیشی پذیذُ گشهبیؾ صهیي ٍ ػَاهل هَثش ثش آى دّنجلؼِ  41

 بصدّنیجلؼِ  44
آؿٌبیی ثب ٍاکٌؾ ّبی فَتَؿیویبیی ٍ کبّؾ الیِ 

 اصى

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 دٍاصدّنجلؼِ  42
آؿٌبیی ثب پشٍتَکَل ّب ٍ کٌَاًؼیَى ّبی آلَدگی َّا 

 ٍ قَاًیي هشثَطِ

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 ػیضدّنجلؼِ  43
آؿٌبیی ثب آلَدگی َّای داخل ػبختوبى ٍ سٍؿْبی 

 کٌتشل آى.

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 چْبسدّنجلؼِ  44
یبدگیشی اًتـبس آالیٌذُ ّب دس جَ ، پبیذاسی َّا ٍ 

 حشکت ػوَدی ػتَى دٍد.

 دکتش ّیَا حؼیٌی

45 
 

 پبًضدّنجلؼِ 
آؿٌبیی ثب اثشات  آالیٌذُ ّبی َّا ثشػالهت  اًؼبى ، 

 گیبّبى ٍ اؿیبء

 دکتش ّیَا حؼیٌی

 تش ّیَا حؼیٌیدک ؿبخص ّبی کیفیت َّا ٍ ًحَُ هحبػجِ آًْب ؿبًضدّنجلؼِ  46

 دکتش ّیَا حؼیٌی جوغ ثٌذی هطبلت ٍ سفغ اؿکبل ّفذّنجلؼِ  47

 

 
  


