
  

 

 برنامه استراتژیک گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 (Visionدورنما )

با بهره گیری از سرمایه های  ی گروه گروه مهندسی بهداشت محیط در صدد است با استعانت از خداوند متعال و تالش و همت اعضا

سال آینده ضمن حفظ جایگاه خود به عنوان یکی از گروه های منسجم و کارامد در سطح دانشگاه  3مادی و معنوی موجود، طی 

در زمینه های اموزشی و پژوهشی، به عنوان یکی از مراکز تاثیر گذار در اقدامات و تصمیمات کالن کشور  های علوم پزشکی کشور

 بهداشت محیط را راه اندازی نماید. سایر گرایش های رشتهر دارد در زمینه بهداشت محیط ایفای نقش نماید. در همین راستا در نظ

 (Missionمأموریت )

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و سیاست های راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم 

های اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان مندیگیری از تواندر نظر دارد با بهرهگروه مهندسی بهداشت محیط پزشکی ایران، 

با بهترین کیفیت ممکن، انجام  MPHناسی ارشد، دکتری و کارشتربیت دانشجویان در مقاطع و ظرفیت های موجود در دسترس، به 

گاه ها و دوره های در زمینه مهندسی بهداشت محیط، برگزاری کارو پایان نامه ها کاربردی -بنیادیو حمایت از طرح های پژوهشی 

همکاری با سایر گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشکده و دانشگاه، همکاری با گروه ها و سایر مراکز و نهادهای ملی  تخصصی،

تخصصی، برگزاری نشست ها و سخنرانی های علمی، برگزاری جلسات ژورنال -و بین المللی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی

 بپردازد.با رعایت صداقت، امانت و عدالت اجتماعی در جهت توسعه پایدار نتشار مقاالت و کتب تخصصی کالب، ا

 :تاریخچه گروه بهداشت محیط

 1366/ 17/9 تاریخ در کشور پزشکی علوم های دانشگاه شورای جلسه شانزدهمین در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 علوم زمینه در لواسانی دکتر شهید عمومی بهداشت آموزشکده و فردیس محیط بهداشت عالی مدرسه موسسه دو ادغام از

 در  ت محیط در دانشکده بهداشت ضمن اهتمام ورزیدن به تعلیم و تربیت دانشجویانبهداش گروه.گرفت قرار تصویب مورد  بهداشتی

 دوره و1389 تاسال 1378 سال از روزانه ناپیوسته کارشناسی دوره ،1387 سال تا1363 ازسال محیط بهداشت کاردانی های دوره

مهندسی آب، مهندسی فاضالب، کنترل آلودگی  های زمینه در وآموزش تدریس به1387 سال تا1377از شبانه ناپیوسته کارشناسی

در 1378از سال  پرداخته است وزیست  مواد زائد جامد، بهداشت مواد غذائی، بهداشت مسکن و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط هوا،

چناچه در دوره های  چارچوب برنامه های مصوب کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محیط نیز فعالیت نموده است.

 دانشجو پذیرفته شده است . بهداشت محیط مهندسیPhD دوره ط، محی بهداشت مهندسی ارشد کارشناسیتکمیلی، 

 

 



 :شیآموزفعالیتهای  

 بهداشت محیط PhDدوره

 دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 با گرایش بهداشت محیط MPHدوره 

 :فعالیتهای پژوهشی 

 در حال حاضرفعالیت های پژوهشی گروه در زمینه های زیر برنامه ریزی می گردد:

 آالینده های گوناگون آب، هوا، خاک و مواد غذایی پایش

 شهری و صنعتی طراحی تصفیه خانه های آب و فاضالبفرایندهای تصفیه آب و فاضالب، 

 سیستم های کنترل آلودگی هوا

 ایمنی و کنترل مواد غذایی

 آنها بهداشتی دفع و شهری و صنعتی جامد زائد مواد 

 سنجش و کنترل رادیو اکتیویته در محیط های گوناگون

 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 سنجش و کنترل آلودگی صوتی

 مدیریت بهداشت محیط

 ارزیابی سم شناختی محیط زیست

 گروه h-index ءارتقا

 سایر مسائل بهداشت محیط و محیط زیست

متعددی در گروه مهندسی بهداشت  همچنین در چارچوب پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد تحقیقات بنیادی و کاربردی

 محیط انجام می شود.

 اقدامات صورت گرفته 

  اندازی مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیطراه 

 راه اندازی رشته سم شناسی محیط 

 راه اندازی رشته مدیریت پسماند 



 پیگیری جهت راه اندازی رشته آلودگی هوا 

 بازسازی و تجهیز آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب 

 بازسازی و تجهیز آزمایشگاه آنالیز دستگاهی 

 اه آلودگی هواراه اندازی آزمایشگ 

  سم شناسی محیطراه اندازی آزمایشگاه 

 راه اندازی آزمایشگاه پسماند 

 مقاطع تحصیلی:

 محیط بهداشت ارشد کارشناسی

 در رشته مهندسی بهداشت محیط(.Ph.D) تخصصی دکتری

 کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

 کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

 (SWOTتحلیل محیطی:  )

 محیط داخلی

 (Strengthsقوت: )نقاط 

  :S1 توجه و حمایت مسئولین دانشگاه و دانشکده از گروه 

:S2دانشگاه تحقیقاتی مراکز سایر با نزدیک همکاری امکانو  وجود مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

:S3امکان تعامل و همکاری خوب با معاونت بهداشتی 

:S4در دانشکده و دانشگاههمایش های علمی  و سمینارها برگزاری توانایی 

:S5در دانشکده و دانشگاه پژوهشی و آموزشی هایکارگاه امکان و توانایی برگزاری 

:S6دکتری و ارشد مقطع در تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیرش 

:S7علمی فرهیخته به صورت تمام وقت حضور اساتید و اعضای هیئت  

:S8سم شناسی محیط، پسماند و آلودگی شیمی و میکروبیولوژیآنالیز دستگاهی،  جمله آزمایشگاه از مختلف هایآزمایشگاه وجود ،

  هوا

:S9دانشگاه تحقیقات در جامع وجود آزمایشگاه 



 (Weakness)ضعف  نقاط

W1جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی کافی بودجه وجود : عدم 

W2 :انجام طرح های پژوهشیجهت  کافی بودجه وجود عدم 

W3 : ان کافی در گروه و آزمایشگاهکارشناسعدم وجود 

 محیط خارجی

 (Opportunities) ها فرصت

 : O1های علوم پزشکی شهر تهران و مراکز تحقیقاتی تابعهبا سایر دانشگاه پویا ارتباط و همکاری امکان 

 : O2و سایر سازمان ها و نهادهای رسمی کشور ی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهمجوار 

 :O3قرار داشتن دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه 

:O4 تعامل و همکاری مناسب با گروه های موجود در دانشکده شامل: اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، ارگونومی، علوم بهداشتی و

 تغذیه، آمار زیستی و بهداشت حرفه ای

:O5  علمی  یهاارتباط مناسب با انجمنامکان 

:O6  تحقیقاتی و مشکالت عمده بهداشتی و زیست محیطی در سطح استان تهرانوجود زمینه های 

:O7  کشور و منطقهبهداشتی و زیست محیطی متعدد در سطح روزافزون مشکالت 

O8 :و مراکز تحقیقاتی متعدد در سطح شهر تهران  وجود دانشکده ها 

 

 (Threatsتهدیدها )

:T1 کاهش متقاضیان به تحصیل دانشگاهی 

:T2 تداخل وظایف گروه بهداشت محیط با سایر رشته های هم ارز 

:T3 ارتباط ناکافی صنعت و دانشگاه 

T4 : کافی به برنامه های بهداشتی و زیست محیطی در برنامه های کالن ملیناتوجه 

T5 :قرار نداشتن برنامه های بهداشت محیطی در اولویت های اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 



T6 : پروژهعدم کاربردی سازی و استفاده از نتایج پایان نامه ها و  

T7:  عدم جذب کافی در حوزه تخصصی فارغ التحصیالن 

 هاارزش

 رعایت اصول اخالقی و حفظ ارزش های انسانی

 تعهد و مسئولیت پذیری

 رعایت نظم و انضباط

 عدالت 

 اساتید، کارکنان و دانشجویانتکریم 

 ذینفعان: 

 داخلی:ذینفعان 

 معاونت های دانشگاه

 اعضای هیات علمی 

 پژوهشگران 

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

 کارشناسان

 نفعان خارجی:ذی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سازمان حفاظت محیط زیست

 وزارت نیرو

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 صنایع و کارخانجات سطح کشور

 هاو شهرداری ها استانداری 

 مردم جامعهعموم 



 و مراکز بهداشتی درمانی هاشبکهها، بیمارستان

 

 و برنامه های عملیاتی اهداف کالن

 بهداشت محیطملی در زمینه  یهایو استراتژ هااستیتدوین ستصمیم گیری ها و در  گروهارتقاء نقش 

  

  و اجرائی آموزشی و ، پژوهشیعلمی مراکزسازمان ها و همکاری با ایجاد  

 به ارتقای جایگاه حقیقی رشته مهندسی بهداشت محیط در نظام سالمت و صنعتکمک  

 سایر گرایش های تخصصی رشته بهداشت محیط در مقطع کارشناسی ارشد وسعهراه اندازی و ت 

 آزمایشگاه تخصصی آلودگی هوا و مدیریت پسماند تجهیز 

 راه اندازی اتاق پایلوت بهداشت محیط 

 های گروه به عنوان آزمایشگاه معتمدارتقای آزمایشگاه  

 تجهیز آزمایشگاه ها 

 

 

 


