دانشکده علوم پزشکی خلخال
گروه مهندسی بهداشت محیط

برنامه استراتژیک
گروه مهندسی بهداشت محیط

اردیبهشت 1400

تحلیل وضعیت موجود
ارتقاء كيفيت فني ارايه خدمات به طوري كه خدمات قابل ارايه موثر واقع شود و همچنين جامعه قادر به
پرداخت هزينه هاي آن باشد از اولويتهاي بخش مديريت سازمانها و نهادها است .ارتقاء كيفيت مديريت
ارايه خدمات كه در اين ميان انجام فعاليتهاي موثر در سطوح برنامه ريزي ،سازماندهي ،پايش و
ارزشيابي،هدايت و رهبري،هماهنگيهاي برون بخشي ودرون بخشي (ارتباط سازماني) ،تصميم گيري،
خالقيت و نوآوري و همچنين جلب مشاركت جامعه براي دستيابي به يك پوشش مطلوب را الزامي
مينمايد .
در حال حاضر گروه مهندسي بهداشت محيط داراي يك رشته در دوره كارشناسي (كارشناسي پيوسته
مهندسي بهداشت محيط) با  4عضو هيات علمي است .اين گروه داراي 2آزمايشگاه فعال است كه در
زمينه هاي شيمي آب و فاضالب ،ميكروبيولوژي آب و فاضالب ،آلودگي هوا ،آناليز دستگاهي و پسماند به
عنوان آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي به دانشجويان عزيز ارائه خدمات مي نمايند .اين گروه در حال
حاضر داراي 3نفر كارشناس مي باشد كه در زمينه هاي مختلف اجراي ،آموزشي و پژوهشي به دانشجويان
و همكاران ارائه خدمت دارند
.براساس وضعيت موجود بايستي بايد بر اساس تعداد هيات علمي و تعداد واحدهاي ارائه شده توسط آنها
در هر ترم ،تعديل تعداد واحد موظفي صورت گيرد و هم اينكه نياز به جذب هيات علمي براي سال هاي
آتي به طور دقيق مشخص شود .تجهيزات موجود در آزمايشگاههاي گروه با توجه به حجم كاري گروه
بسيار محدود است و بعضاً برخي از آنها از رده خارج است .بنابراين يكي از دغدغه هاي گروه تامين منابع
مالي براي تجهيز آزمايشگاهها و استفاده بهينه از تجهيزات موجود است
با توجه به آموزشي بودن گروه و رسالت اصلي گروه در زمينه آموزش و پژوهش ،بسياري از مشكالت
مربوط به گروه باعث آسيب زدن به آموزش و پژوهش دانشجويان ميشود كه تاكنون به صورت موردي
پيگيري ميشد ،لكن در اين مورد نياز به يك شوراي مشورتي است كه به صورت منظم تشكيل شده و
بتواند مشكالت دانشجويان را انتقال و پيگيري نمايد.
در بسياري از موارد امكان كارگاههاي توانمندسازي دانشجويان در دانشكده وجود ندارد ،در اين زمينه
كميته تحقيقات دانشجويي به عنوان يك ركن تاثيرگذار در اين زمينه مي تواند با برنامه ريزي مشخص
براي توانمندسازي اين دانشجويان با هماهنگي گروه اقدام نمايد .

گروه بهداشت محيط دانشكده براساس اولويتهاي آموزشي و پژوهشي خود و لحاظ مواردي نظير نيازهاي
جامعه (باالخص نظام سالمت) ،ارزشهاي و مسئوليتهاي اجتماعي ،و با توجه به اسناد باالدستي (نظير
چشم انداز ايران ، 1404ماموريت هاي كالن منطقه ،نقشه جامع علمي سالمت كشور و برنامه ملي اقدامات
راهبردي منطقه آمايشي) و در راستاي كارآفريني ،فناوري و توليد ثروت ،و تكيه بر شواهد و شرايط عيني
اقدام به تهيه و تدوين برنامه استراتژيك براي خود نموده است تا با تكيه بر آن و با استفاده از توانمنديهاي
بالفعل و بالقوه موجود ،در طي ساليان آتي (در طول  5سال) آن را عملياتي نمايد.
رسالت گروه
رسالت اين گروه عبارت است از تربيت دانش آموختگان آگاه به مسائل علمي روز ،توانمند و متخصص،
كارآمد ،مسئوليت پذير و متعهد و كارشناسان صاحب نظر مورد نياز در مؤسسات گوناگون ،برنامه ريزي و
مسائل اجرائي نظير بخش خصوصي يا دولتي در كلية مسائل بهداشت محيطي از قبيل آبرساني ،تصفية
آب ،جمع آوري فاضالبهاي شهري و روستايي ،تصفية فاضالبها ،مديريت جمع آوري و دفع مواد زائد جامد،
كنترل آلودگي هوا ،بهداشت پرتوها ،بهداشت مواد غذايي ،بهداشت مسكن و اماكن عمومي و  ...مي باشد
به نحوي كه بتوانند خدمات الزم را در زمينه هاي مزبور ارائه نمايند و يا از طريق انجام پژوهشهاي
كاربردي به پيشرفت و گسترش دانش بهداشت محيط كمك كنند .اين گروه در دانشكده شكل گرفته تا
با توجه به ارزش هاي حاكم بر جامعه و مقررات ،قوانين ،استانداردهاي موجود و بر اساس دستاوردها،
پيشرفت ها و تحوالت منطقه اي و بين المللي برنامه هاي آموزشي جوانان مستعد و اليق كشور را در اين
زمينه و تخصصي ارائه نمايد .دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود شناسائي ،پيشگيري و كنترل
آالينده هاي محيطي را از طريق بر نامه ريزي طراحي ،مديريت ،آموزش و اجرا در سطح مطلوبي انجام
دهند.
شرح وظایف گروه
هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط
تنظيم برنامه هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته الزم است .
نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه
ها و سرفصلهاي مصوب .
اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاء گروه.

اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان.
بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.
اظهار نظر درباره بورسها و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده
يا آموزشكده.
پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و اظهار نظر در مورد صالحيت علمي
نامزدهاي استخدام براي طي مراحل قانوني.
ارزيابي ساالنه كارگروه براي طرح در شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده.
برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است.
بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درس ها (از حيث اصلي يا اختياري
بودن)
چشم انداز
بمنظور همسو شدن با توسعه هاي نوين علمي ،پژوهشي و فناوري در سطح ملي و منطقه اي بايستي گام
هاي جديدي مبتني بر برنامه ريزي استراتژيك برداشته شود .گروه بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي
خلخال با استفاده از نيروهاي انساني متعهد ،متخصص و عالقمند و با برخورداري از امكانات و تجهيزات
آزمايشگاهي مناسب ،به عنوان بازوي علمي و فني توانمند در زمينه مسائل بهداشت محيطي مطرح بوده
و يكي از مراكز علمي-پژوهشي در زمينه سالمت و محيط زيست محسوب مي شود و در اين خصوص با
مراكز آموزشي – پژوهشي و سازمان هاي ديگر استاني همكاري مشترك دارد.
ماموریت
ماموريت اصلي گروه بهداشت محيط دانشكده عبارت است از تربيت متخصصين مهندسي بهداشت محيط
در مقاطع مختلف تحصيلي جهت پاسخ به نيازهاي جامعه در مسائل مرتبط با اين رشته و شناخت
مشكالت بهداشت محيطي مرتبط با سالمت و ارائه راه حل هايي كه در قالب اهداف كالن ذيل محقق
ميگردد:
 -1انجام پژوهش و انتشار نتايج آنها براي بهره برداري سياست گذاران ،مجريان ،محققان ،صنعت و
جامعه

 -2تربيت نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در سطوح كارشناسي تا دكتراي تخصصي علوم مرتبط
با سالمت و محيط زيست
 -3ارايه راه حل هاي مبتني بر شواهد علمي براي مشكالت بهداشت محيطي مرتبط با سالمت و
ارزيابي اجراي آنها در سطح استان و منطقه
 -4دستيابي به علم و فناوري روز ،بومي سازي و كاربردي كردن يافته هاي آموزشي و پژوهش هاي
ملي و بين المللي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد
 -5گسترش همكاري هاي درون بخشي و بين بخشي با نهادها ،سازمان ها و موسسات ذينفع در
راستاي نيل به اهداف مشترك
 -6ارتقاء سطح دانش بهداشت محيطي و سبك زندگي افراد جامعه جهت حفظ محيط زيست وارتقاء
سالمت
ارزش ها
• حفظ كرامت انساني و عدالت اجتماعي و تأمين منافع ملي
•

تعهد در انجام كار و امانت داري در خصوص ايده ها و پژوهشهاي مطرح شده

• رقابت علمي و پژوهشي بر مبناي اصول اخالقي
• رعايت حريم خصوصي افراد و اخالق در پژوهش
حوزه هاي اولویت دار
 -1قوانين ،مقررات ،استانداردها رهنمودهاي زيست محيطي و سالمت
 -2تغييرات آب و هوايي ،خشكسالي ،بحران آب و ريزگردها
 -3كنترل آالينده ها با استفاده از فن آوريهاي نوين
 -4اثر عوامل زيست محيطي بر سالمت انسان و پايش هاي زيستي
سیاست ها
• آموزش و پژوهش مبتني بر نيازهاي روز جامعه ،صنعت و سياستگذاران
•

استفاده از روشهاي نوين و كارآمد در امر آموزش و پژوهش

•

توانمندسازي مهارتي و تجهيزاتي گروه در جهت توسعه برنامه هاي آموزش عملي

•

نجام تحقيقات و انتشار دانش با تمركز بر كاربردي كردن پژوهش و تجاري سازي آن

•

حمايت دانشي از سياستگذاري هاي نظام سالمت و محيط زيست كشور

اهداف
هدف كلی
هدف كلي گروه تربيت نيروهاي خالق ،محقق ،معتقد و متخصص در زمينه مهندسي بهداشت محيط
در مقاطع مختلف تحصيلي جهت پاسخ به نيازهاي جامعه در مسائل مرتبط با اين رشته و ارائه طرح
هاي پژوهشي و مشاوره هاي تخصصي متناسب با نيازهاي استان و كشور به منظور رفع معضالت و
مشكالت سالمت و بهداشت محيط .همچنين توسعه و همگاني نمودن پژوهش و تحقيقات در راستاي
توليد علم ،فناوري و توسعه ارتباطات بين المللي در زمينه پژوهش هاي مشترك براي اعضاي هيئت
علمي ،كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف گروه
اهداف اختصاصي
 -1تعليم و تربيت نيروي انساني ماهر و شايسته در رشته بهداشت محيط
 -2حركت به سمت احراز جايگاه مرجعيت و قطب علمي و پژوهشي استان
 -3تدارك امكانات فيزيكي و تجهيزات آزمايشگاهي متناسب با جايگاه مرجعيت
 -4انطباق موضوعات آموزشي وپژوهشي با سياستهاي نظام سالمت و محيط زيست كشور و
آخرين يافته هاي علمي ملي و بين المللي و كاربردي كردن آنها
 -5ارتقاي توان علمي دانشجويان و دانش آموختگان و انطباق آموخته ها با نيازهاي شغلي
 -6توسعه و استفاده از روشهاي نوين آموزشي و نيز آموزش از راه دور (مجازي)
 -7تربيت پژوهشگر توانمند ،متعهد و متخصص در موضوعات محيط زيست و سالمت
 -8بهبود كيفيت مقاالت پژوهشي اعضاي هيئت علمي جهت چاپ در مجالت معتبر بين المللي
 -9ايجاد شركت دانش بنيان سود آور جهت كارآفريني و توليد ثروت
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ايجاد هسته هاي پژوهش

برنامه ها

الف -آموزشی
 -1تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت گروه آموزشي برمبناي آخرين ويرايش اعالم
شده از طرف وزارت متبوع
 -2بررسي نيازها و اولويت هاي آموزشي در سـطح پايه و تخصصـي درزمينه هاي مرتبط
 -3تدوين و اجراي كارگاه هاي آموزشي وآموزش هاي كوتاه مدت تخصصي و كاربردي جهت
توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و كاركنان گروه
 -4توانمندسازي در زمينه طراحـي ،اجـرا ،انتشـار و كـاربردي كردن نتايج پروژه هاي تحقيقاتي
 -5توسعه رشته هاي جديد كارشناسي ارشد با گرايشهاي هوا ،آب و فاضالب ،پسماند
 -6ارتباط با رسانه ها و همكاري درتهيه بسته هاي آموزش همگاني در جهت ارتقاء دانش سالمت
محيط زيست
 -7تثبيت و افزايش تعداد اعضاي هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط
 -8ثبيت نهايي وضعيت استخدام اعضاء هيأت علمي متعهد خدمت موجود در گروه
 -9جذب نيروي انساني موردنياز (هيات علمي آموزشي ،پزوهشي ،كارشناس و  )...با تخصصها و
گرايش هاي جديد در زمينه مهندسي بهداشت محيط براي گروه
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تكميل و ارتقاي آزمايشگاه تحقيقاتي گروه مهندسي بهداشت محيط

-11

ارتقاء ،آماده سازي و توسعه فضاهاي فيزيكي موردنياز گروه (كارگاه ،آزمايشگاه ،كالس

و )...
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تكميل خريدهاي مربوط به آزمايشگاه هاي پسماند ،هوا ،آناليز پيشرفته و...

ب -پژوهشی
 -1نيازسنجي و تعيين اولويتهاي پژوهشي گروه و مركز تحقيقات محيط زيست با مشاركت ذي
نفعان
 -2بررسي مشكالت سازمان ها و صنايع ايجادكننده آلودگي محيط زيست و انجام پژوهش براي
حل

 -3تعيين سازو كارهاي تشويق پژوهشگران برتر
 -4عقد تفاهم نامه هاي همكاري پژوهشي با سازمانهاي استاني و كشوري
 -5تعيين اولويت هاي پژوهشي گروه در موضوعات كاربردي متناسب با اولويت هاي تحقيقاتي
دانشكده و منطقه
ج -ارتباط با صنعت ،جامعه و سیاست گذاران.
 -1ارائه خدمات علمي ،پژوهشي ،آزمايشگاهي به سازمانها و ارگانهاي ديگر
 -2ايجاد و تقويت ارتباطات با صنايع و سازمانهاي ذيربط
 -3هدف گذاري در جهـت انجـام پـژوهش در رابطـه بـا نيازهاي منطقه اي
 -4ايجاد ارتباط با شركت هايي كه مشكالت عمده بهداشتي و زيست محيطي دارند
 -5همكاري مشترك با صاحبنظران در زمينه بهره گيـري از فناوريهاي نوين آموزشي و پژوهشي
 -6انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري بـا سـازمانهاي علمـي-اجرايي فعال در زمينه مسائل سالمت و
محيط زيست
 -7ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه آب و فاضالب ،آلودگي هوا و پسماند

تحلیل محیط داخلی و خارجی

الف -نقاط قوت
 -1پتانسيل باالي علمي و پژوهشي گروه براي انجام پژوهش هاي راهبردي جهـت حل مشكالت
زيست محيطي
 -2تعامالت مطلوب با سازمانهاي اجرايي جهت كشف مشكالت ريشـه اي بهداشت محيطي
 -3توان ارائه خدمات مشاوره اي درخصوص مسـايل سالمت و محيط زيسـت بـه ساير سازمان
ها
 -4ظرفيت باالي نيروهاي كارشناسي و متخصـص جهـت انجـام كارهـاي آموزشي،پژوهشي و
اجرايي
 -5توان و انجام پژوهش هاي بنيادي-كاربردي
 -6وجود ظرفيت الزم براي پرورش محققين و متخصصان مورد نيـاز منطقه و كشور

 -7ارتباط مناسب با گروه هاي آموزشي دانشكده و دانشگاه و بعضي سازمانهاي مرتبط
 -8وجود انگيزه و تعهد باالي همكاران گروه و دانشكده براي فعاليت در زمينه سالمت و محيط
زيست
 -9برخورداري ازحمايتهاي دانشگاه به عنوان زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
-10

وجود حسن همكاري بين تمامي اعضاي گروه و دانشكده از عوامـل اجرايـي تا مديريت

-11

داشتن مجله علمي پژوهشي بـراي انتشـار مقـاالت علمي پژوهشي

ب -نقاط ضعف
 -1كمبود فضاي آزمايشگاهي مجهز و تجهيزات مدرن
 -2مشخص نبودن اولويت هاي مهم پژوهشي (عدم رتبه بندي مناسب براي پژوهش ها)
 -3كمبود نيروي انساني متخصص در سطوح مختلف علمي
 -4عدم انگيزه كافي براي هيئت علمي جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بدليل نامتعادل
بودن پرداخت ها و نبود پاداش هاي مناسب
 -5عدم بروزرساني وب سايت گروه و اطالع رساني ناكافي

ج -فرصت ها
 -1افزايش آگاهي مردم در مورد اثرات آلودگي محيط زيست بر سالمت
 -2وجود مشتري هاي بيروني نظير وزارت نيـرو ،سازمان حفاظت محـيط زيسـت ،شهرداري و
شركت هاي آب وفاضالب جهت ارائه خـدمات تخصصـي
 -3وجود مراكز تحقيقاتي ديگـر در كشـور در جهـت انجام كارهاي پژوهشي مشترك و ارائه كارهاي
بزرگتر
 -4توجه روزافزون مديران جامعه به اثرات آالينده هـاي زيسـت محيطـي بر سالمت انسان
 -5رشد روزافزون تكنولوژيهاي نوين كنترل معضالت زيست محيطي
 -6فعال بودن NGOهاي مرتبط با سالمت و محيط زيست در ايران
 -7وجود صنايع متوسط و بزرگ در استان و نيازمندي زيست محيطي آنها

 -8وجود قوانين مرتبط درخصوص ضرورت هزينه كرد بخشي از اعتبارات دستگاههاي اجرايي در
امر پژوهش
 -9در اولويت بودن برنامه ها و طرح هاي پژوهشي مرتبط با سالمت و محيط زيست

د -تهدیدها
 -1عدم آگاهي و شناسايي ناكافي فعاليتهاي گروه و دانشكده بهداشت از طرف ساير سـازمانها جهـت
ارجـاع امورآموزشي ،پژوهشي و مشاوره
 -2عدم اعتقاد جدي به انجام كارهاي پژوهشي قبل از عمليات اجرايـي ازطرف مديران سازمانها
 -3كم توجهي به مسـائل بهداشت و محيط زيست در برنامـه هـاي 5ساله و افق چشم انداز
 -4افزايش هزينه هاي طرح هاي پژوهشي بدليل تورم موجود و باال بودن قيمت ارز
 -5محدوديت هاي جذب نيروي متخصص و نيروهاي كمكي و پشتيباني
 -6عدم اشراف مسئولين سازمان هاي مرتبط به مسايل سالمت و محيط زيست .
 -7قرار گرفتن مباحث سالمت و محيط زيست در سايه موضوعات اقتصادي وسياسي
 -8كمبود آموزشهاي مورد نياز عمومي در مباحث سالمت و محيط زيست
 -9محدوديت ها و موانع جذب فارغ التحصيالن بهداشت محيط در ساير سازمانها و ارگانهاي مرتبط

