اداره محیط زیست  ،بهداشت  ،ایمنی و انرژی :
تْيِ ،تذٍيي ٍ اسائِ پيطٌْادّاي الصم دس خػَظ سياستْا ٍ خظ هطي ّاي هشتثظ تا تشًاهِ ّاي هحيظ صيست دستخص غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست تا تَجِ تِ هسايل صيست هحيغي ريشتظ استاى
تْيِ ،تذٍيي ٍ تكويل اٍلَيتْا ٍ ضَاتظ ٍ ضاخػْاي تَسؼِ پايذاس غٌؼت ،هؼذى ٍ تجاستهطاسكت دس تذٍيي ٍ اغالح قَاًيي ،هقشسات ،ضَاتظ ،دستَسالؼولْا هحيظ صيستي  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي هشتثظتا تخص
تشسسي ٍ هغالؼِ لَايح ،پشٍتكلْا ،هػَتات ٍ دستَسكاسّاي هشتثظ هحيظ صيستي  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي ٍ تؼيييتاثيشات آًْا تش سًٍذ سياستگزاسي هشتثظ تا فؼاليتْاي ايي تخص
سياستگزاسي ٍ ًظاست تش سًٍذ اجشا ٍ سفغ هطكالت پشٍتكلْا ،كٌَاًسيًَْاي هشتثظ تا حَصُ هحيظ صيست تِ هٌظَسحفاظت اص هٌافغ تخص غٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست
ساهاًذّي ٍ ّواٌّگي فؼاليتْاي ضَساّا يا كويتِ ّاي هشتَط تِ هحيظ صيست  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي دس سغحٍصاستخاًِ
ايجاد استثاط هستوش تا ساصهاًْا ٍ ٍاحذّاي تاتؼِ تِ هٌظَس ّذايت هٌاسة تشًاهِ ّاي هحيظ صيستي  ،ايوٌي ،تْذاضت ٍ اًشطي هحَلِ
ضٌاسايي هطكالت ٍ هؼضالت هحيظ صيستي  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي ٍاحذّا ٍ پيگيشي سفغ هطكالت هضتَس اصعشيق هٌاتغ هَجَد
 جوغ آٍسي آهاس ٍ اعالػات هشتَط تِ هحيظ صيست ،تْذاضت  ،ايوٌي ٍ اًشطي تخص دس جْت ايجاد تاًک اعالػاتفشاّن آٍسدى تستشّاي هٌاسة جْت تشقشاسي استثاط ٍ ّوكاسي ًضديكتش تا داًطگاُ تش اساع تشًاهِ ّاي تذٍييضذُ ٍ هػَب ٍصاستخاًِ
سياستگزاسي ٍ ّذايت آهَصضْاي صيست هحيغي  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي ٍپيص تيٌي ًياصّاي آهَصضي تخص دسحَصُ ّاي هزكَس ٍ اسائِ آى جْت دسج دس تشًاهِ سالياًِ آهَصضي جْت اجشا
ضٌاسايي ٍ هؼشفي ًياصّاي پظٍّطي ،تحقيقاتي ٍ تجْيضاتي تخص ٍ اٍلَيت تٌذي آًْاتشسسي ٍ ضٌاسايي فشغتْاي هَجَد جْت ًيل تِ ّوكاسيْاي ٍ حوايتْاي تيي الوللي هحيظ صيستياتخار ضيَُ ّاي هٌاسة ٍ ػولي تِ هٌظَس ّذايت ٍ حل هطكالت دس هَاقغ اضغشاسيًظاست تش عشاحي ٍ استقشاس ًظام پايص ٍ اسصياتي ضاخػْاي صيست هحيغي ٍ حوايت ٍ ّذايت الصم دس جْت اجشايآى دس صيشتخطْاي هشتثظ
ًظاست ٍ ّذايت ًحَُ تشٍيج سيستوْاي استاًذاسد صيست هحيغي  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ كيفيت هشتثظ ٍ هتٌاسةصهيٌِ ساصي ٍ تستش ساصي جْت افضايص هطاسكت تا ساصهاًْاي غيش دٍلتي صيست هحيغي ،تْذاضت ٍ ايوٌيسياستگزاسي ٍ تشًاهِ سيضي تِ هٌظَس تَسؼِ في آٍسي ّاي تْيٌِ ساصي دس تخصتشسسي ،پيطٌْاد ٍ پيگيشي تػَية ضاخع ّاي تْشُ ٍسي دس صهيٌِ ّاي فٌي ٍ اقتػادي دس سغح تخصجوغ آٍسي اعالػات دس سغح ٍصاستخاًِ تِ هٌظَس اسائِ گضاسش ّاي دٍسُ اي اص سػايت ضاخع ّاي تْشُ ٍسي تِهشاجغ قاًًَي
ّ-ذايت ٍ ساّثشي اًجام هغالؼات جاهغ اًشطي ،استفادُ تْيٌِ اص حاهلْا ٍ تَسؼِ سيستوْاي تْيٌِ هشتثظ دس تخص

ايجاد ّواٌّگي ٍ دسک ٍاحذ دس صهيٌِ هفَْم تْشُ ٍسي تيي ساصهاًْا ٍ ٍاحذّاي تاتؼِاستقاي هَثش سيستوْاي كيفيت ٍ تْشُ ٍسي كاستشدي اص عشيق تثادل اعالػات ٍ ايجاد ساهاًِ هٌاسة ضٌاسايي ػَاهل ٍ ػلل اتالف اًشطي ٍ ساهاًذّي ًْادّاي تخػػي تْشُ ٍسي دس تخص ًظاست تش تَسؼِ هذلْاي تَهي تشًاهِ سيضي اًشطيايجاد صيشساختْا ٍ ضشايظ الصم جْت تَسؼِ اًشطيْاي ًًَظاست تش ساّكاسّاي كاّص تلفات ٍ تاصيافت اًشطي دس تخصحوايت اص ًَآٍسيّا تِ ٍيظُ دس صهيٌِ تَسؼِ فٌاٍسيْاي ساصگاس تا هحيظ صيستاًجام اقذاهات ستادي تِ هٌظَس تَسؼِ تحقيقات ٍ فٌاٍسي تشاي تْثَد تْشُ ٍسيتذٍيي اتضاسّاي تطَيقي ٍ تٌثيْي دس صهيٌِ تْشُ ٍسي دس تخص ٍ پيگيشي تػَية ٍ اجشاي آًْاضٌـاسايي قَاًيـي ٍ هقـشسات تـاصداسًذُ ٍ پيص تـشًـذُ سضذ تْـشُ ٍسي اًشطي دس ٍاحذّاي اجشائي هشتثظايجاد استثاط ٍ تثادل اعالػات تا ًْادّاي هلي ٍ تيي الوللي هشتثظ تا تْشُ ٍسي ٍ اًشطيّذايت ٍ ًظاست تش ساّثشدّاي آهَصش ٍ اعالع سساًي هشتثظ تا هػشف اًشطي ٍ تْشُ ٍسياًجام اقذاهات ستادي تِ هٌظَس تَسؼِ تحقيقات ٍ فٌاٍسي ٍ اهش پظٍّص تشاي تْثَد تْشُ ٍسي گشد آٍسي ٍ تذٍيي هغالة هشتثظ تا هحيظ صيست  ،تايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي تخص غٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست اًتطاسآًْا تِ غَست هقاالت،كتة يا ًطشيات يا خثشًاهِ ّاي ادٍاسي
هطاسكت هَثش دسسويٌاسّا،كاسگاّْا ٍ ًوايطگاّْاي هشتثظ تا هحيظ صيست  ،ايوٌي  ،تْذاضت ٍ اًشطي تِ هٌظَسافضايص تْشُ ٍسي ًيشٍي اًساًي هشتثظ
-اًجام سايش اهَس هحَلِ دس چاسچَب ٍظايف ٍاحذ ٍ قَاًيي ٍ هقشسات هشتَعِ

