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 مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط، تکوین نظام یافته، ارتقاء و اجرای معیارهایی است که شرایط خارجی سبب بیماری، ناتوانی و سلب آسایش از انسان را کنترل 

ی مواد زائد ترین محورهای فعالیت بهداشت محیط شامل کاهش آلودگی هوا، آب، مواد غذایی و صدا، دفع و تصفیهبر این اساس، اصلیکند. می

باشد. ها میی پیشگیری و کنترل آنهای منتقله توسط محیط و نحوههای بیماریها و تعیین مکانیسمجامد و سمّی، تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب

با  1375ندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیالن با هدف ارتقاء آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص، در سال گروه مه

 پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت محیط، شروع به کار کرد.

 

 دورنما

های مادی گیری از سرمایهی هیأت علمی گروه و با بهرهصدد است با استعانت از خداوند متعال و با همّت اعضاگروه مهندسی بهداشت محیط در

ی تولید و انتقال دانش در علوم بهداشتی و زمینه ی بهداشت محیط ایفای نقش نمایدبه عنوان یکی از مراکز تأثیرگذار در زمینه، و معنوی موجود

های در این راستا در نظر دارد گرایش .فراهم کند به خوبی را نء وضعیت بهداشت محیط استاهای پژوهشی و ارتقااز راه تحقیق، توسعه و فعالیّت

 اندازی نماید.مختلف بهداشت محیط را راه

 

 رسالت

رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسالت گروه مهندسی های راهبردی وزای جامع علمی کشور و سیاستدر راستای تحقق اهداف نقشه

 ی علوم بهداشتی و سالمت است.ای در حیطههای حرفهدهی و یادگیری دانش، مهارت و ارزشیاد بهداشت محیط، ایجاد شرایط مطلوب برای

، افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران ،یأت علمی، کارشناسان و دانشجویانهای اعضای هگیری از توانمندیدر نظر دارد با بهرهبنابراین گروه 

به تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با بهترین  ،های آموزشیو تحول در برنامهد موجو بهینه از منابع و تجهیزات یاستفاده

ی خدمات تخصصی آزمایشگاهی و همکاری ارائهی مهندسی بهداشت محیط، ها در زمینهنامههای پژوهشی و پایانکیفیت ممکن، حمایت از طرح

 -های علمیبرگزاری سمینارها و همایشهای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، همکاری با سایر گروه ،هی دانشگابا دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

های علمی، برگزاری جلسات ژورنال کالب، انتشار مقاالت و کتب تخصصی با رعایت صداقت، امانت و ها و سخنرانیتخصصی، برگزاری نشست

 .گام برداردی پایدار عدالت اجتماعی در جهت توسعه
 

 ریزی استراتژیکبرنامه

ها و تهدیدهای رویارو با سازمان، شناخت جایگاه استراتژیک ریزی استراتژیک شامل درک نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتفرآیند برنامه

داف استراتژیک سازمان د منابع مورد نیاز برای دستیابی به اههای عملیاتی و تعهّها و برنامهسازمان، تعیین اهداف استراتژیک، تدوین استراتژی

کند که برای هایی میکند و کارکنان سازمان را متمرکز بر انجام فعالیّتی استراتژیک، جهت کلی سازمان را در بلند مدت ترسیم میاست. برنامه

تواند برای سازمان مهم باشند، با کنند با استفاده از مدیریت استراتژیک، موضوعاتی را که در آینده میارزش افزوده دارد. مدیران سعی می ،سازمان

 توجه کنند. هاریزی به آنتوجه به بررسی و تحلیل اطالعات مختلف، شناسایی کرده و در فرآیند برنامه
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  یمحیط تحلیل

 نقاط ضعف نقاط قوت

 3) اعضای هیأت علمی توانا و باتجربه در گروه بهداشت محیطوجود  

ی عضو هیأت علمی با مرتبه 3و  ی دانشیاریعضو هیأت علمی با مرتبه

 استادیاری(

)آزمایشگاه  های تخصصی در گروه بهداشت محیطوجود آزمایشگاه 

 -شناسیدستگاهی و سم یآزمایشگاه تجزیه -شیمی و پایلوت تحقیقاتی

 آزمایشگاه میکروبیولوژی( -آزمایشگاه هیدرولیک

 دانشکده های آموزشی و پژوهشی درامکان و توانایی برگزاری کارگاه 

 پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد 

و التین  وجود کتابخانه با امکانات مناسب و تعداد کافی کتب فارسی 

 ی بهداشت محیطدرحوزه

های متنوع تحصیلی در گروه بهداشت اندازی گرایشعدم امکان راه 

 محیط

 صنایع مرتبط در سطح استان و کشور ،هاارتباط محدود گروه با سازمان 

 آزمایشگاهی جهت خرید تجهیزاتی کافی عدم وجود بودجه 

 و مواد زائد جامد هوا های آلودگیعدم وجود آزمایشگاه 

 طوالنی شدن سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 ی شغلی فارغ التحصیالندغدغه 

 هاهای پژوهشی در گروهعدم تدوین اولویت 

های ت علمی دانشکده از سیستمأتفاده بعضی از اعضای هیعدم اس 

 ارتباط الکترونیک

 تهدیدها هافرصت

های های مختلف پژوهش در منطقه )رودخانهها و فرصتوجود عرصه 

 ها، مراکز بهداشت(بزرگ، صنایع عمده، بیمارستان

ها، مراکز تحقیقاتی و امکان همکاری و ارتباط پویا با سایر دانشگاه 

 هازمانسا

 هاتقاضای تدریس از سوی سایر دانشکده 

 های آموزشی به مشاوراننیاز مبرم بیمارستان 

 المللیی فعالیّت های ملی و بینامکان توسعه 

-ی بهداشتی و زیستهای تحقیقاتی و مشکالت عمدهوجود زمینه 

 محیطی در سطح استان

 ناکافی بودن اعتبارات 

ی مهندسی التحصیالن رشته کمبود مجوزهای استخدامی برای فارغ 

 بهداشت محیط

 و مدرک گرایی در بین دانشجویانتمایل کم به پژوهش  

های محیطی در برنامههای بهداشتی و زیستبرنامهبه  ناکافیتوجه  

 کالن 

اولویت ندادن وزارت بهداشت به مسائل بهداشتی در مقایسه با مسائل  

 درمانی

 د جهت ارزیابی اساتیدفقدان سیستم نظارتی منسجم و ضابطه من 

 

 نفعانذی

 ذی نفعان خارجی ذی نفعان داخلی

 های دانشگاهمعاونت 

 مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه 

 مراکز بهداشتی و درمانی 

 اعضای هیأت علمی 

 دانشجویان 

 پژوهشگران 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 زیستسازمان حفاظت محیط 

 وزارت نیرو 

 نجات سطح کشورصنایع و کارخا 

 هاها و شهرداریاستانداری 

 عموم مردم جامعه 
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 اهداف اختصاصی گروه مهندسی بهداشت محیط

 های پژوهشی: ارتقاء فعالیّت2هدف  های آموزشی: ارتقاء فعالیّت1هدف 

تکمیل و درج طرح درس ارائه شده توسط اساتید گروه همراه با  

پوینت، جزوات، کتب مرجع با محتواهای آموزشی متنوع از قبیل پاور

 در سایت دانشگاه قابلیت دسترسی و دانلود توسط دانشجویان

افزاری در دسترس بودن امکانات آموزشی در راستای ارتقاء سخت 

 امکانات گروه در جهت بهبود فرآیند آموزش مجازی

 علمی دانشکده کادر هیأتانمندسازی تو 

 ی تحصیالت تکمیلی دانشکدهوسعهت 

 ی فرهنگ پژوهش در دانشکدهتوسعه 

 ی امکانات پژوهشی دانشکدهتوسعه 

 وابسته به گروه علمی ی کمّی و کیفی مجالتتوسعه 

 ی تحقیقات دانشجوئیکمیتههای عالیّتفی توسعه 

های بهداشت محیطی الت و اولویتانطباق موضوعات پژوهشی با مشک 

 جامعه

 افزایش ارتباط با صنعت و جامعه و ارتقاء ارتباطات : 4هدف  های جدید، منابع انسانی و تجهیزات ی رشته: توسعه3هدف 

 های مختلف بهداشت محیطاندازی گرایشراه 

 ی کمی و کیفی اعضاء هیأت علمی و کارشناسی گروهتوسعه 

 تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی گروه ی کمی و کیفیتوسعه 

های معرفی سوابق همکاری آموزشی و پژوهشی گروه با معاونت 

 ها و سایر رویدادهای مرتبطها در وبینارها، همایشدانشگاه و سازمان

های تحقیقاتی ارتباط با صنعت در ای پروژهی گزارش رسانهارائه 

 های استانی مانند صدا و سیمارسانه

اندیشی در جلسات حضوری یا وبیناری اتاق فکر یا همبرگزاری  

 خصوص رفع مشکالت بهداشت محیطی شاخص در استان

 : مستندسازی و اصالح فرآیندهای اداری6هدف  : فراهم نمودن مقدمات برای جذب دانشجوی خارجی5هدف 

: افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای 7هدف 

 هیأت علمی و کارکنان

-بهبود انگیزه تحصیلی دانشجویان و ارتباط با دانش :8هدف 

 آموختگان

های آموزشی و : ارتقاء جایگاه مرجعیت علمی گروه9هدف 

 های دانشگاهمعاونت

 پیگیری جهت ایجاد مشاغل جدید مرتبط با رشته از طریق وزارت متبوع 

ی های جمعی و شبکهارتباط با دانش آموختگان از طریق رسانه 

 اجتماعی

آموختگان موفق و ارائه به تندسازی وضعیت و سوابق دانشمس 

 دانشجویان جدید و ارائه در رسانه جهت راهنمایی داوطلبان کنکور

 

 
 
 
\ 

 

 

 


