
 

 

 
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان 

 

 

ی اهداف، رسالت و برنامه ها

 راهبردی  

 

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده گروه 

 بهداشت اوز

  



 

 

 مقدمه    -1

 ، دستيابی به جایگاه كشور1404 ساله كشور، یکی از محورهای اصلی افق  20بر اساس سند چشم انداز 

ارتقاء سطح علمی و پژوهشی مراكز   تحقق این چشم انداز، به منظور نيل به   اول علم و فناوری در منطقه است.

به عنوان یکی از اولویت های مهم محسوب می شود.  آموزشی و پژوهشی كشور به سطح استانداردهای بين المللی  

موجود می بایست با دید مساله محوری و تمركز بر حل   مراكز دانشگاهی  ،چنين جایگاهی  جهت نيل به دستيابی به

ژوهشی خود را بر روی نيازسنجی جامعه، تمركز بر شناخت مشکالت و  مشکالت كشور، خدمات آموزشی و پ

كوشد    ی الرستان م  یدانشکده علوم پزشک لذا  د.  ننمایمعطوف  رفع آنها در مقياس های بومی، منطقه ای و كشوری  

ه  به منطق  یو درمان  یمتخصص و ارائه خدمات بهداشت  یانسان  يروین  يتبا ترب  1404رسالت خود تا سال    یدر راستا

  .یابدمناسب در سالمت و ارتقاء آن در سطح منطقه جنوب كشور دست   یتحت پوشش به شاخص ها

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان نيز خود را مکلف   در این راستا، دانشکده بهداشت دانشکده

، نقش های تعریف شده در  سالمتسالمت كشور و سياستهای كلی نظام    ميداند تا بر اساس سند نقشه جامع علمی 

، با بهره مندی از  و همچنين با استناد به رسالت های ذاتی دانشکده علوم پزشکی الرستان  5كالن منطقه آمایشی 

مدیریت نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در شرایط كنونی و بومی   های منطقه ای خود و با توانمندیها و فرصت

جهت تربيت نيروی متخصص و رفع مشکالت در حوزه سالمت  عالی    آموزش  دانشکده، خود را به استانداردهای

، فعاليت ها و  لذا این دانشکده نيز با تمركز بر ظرفيت های موجود و اميد به طرح های توسعه ای نزدیک نماید. 

گانه سياست های كلی سالمت ابالغی توسط رهبر   41محور از محورهای  4اقدامات خود را جهت دستيابی به 

 معظم انقالب را به صورت زیر برنامه ریزی و اجرایی می نماید:  

 ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی اسالمی  .1

 در منطقه یرانا  یگاهارتقاء جا  یسالمت برا  یارتقاء شاخصها  .2

 مين، حفظ و ارتقاء سالمت فرد، خانواده و جامعه در تا یریمشاركت و مسئوليت پذ ی،توانمند  یشافزا .3

 جامعه  یبر نيازها  یبصورت هدفمند و مبتن ینظام آموزش علوم پزشک یو كيف یتوسعه كم .4

  

  



 

 

 تعریف رشته بهداشت حرفه ای   -2

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار علم و فنی است كه با پيش بينی، شناسایی، ارزیابی و كنترل عوامل مخاطره  

تامين، حفظ و ارتقای باالترین سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی كاركنان زای شغلی در جهت 

تمام مشاغل، پيشگيری از مخاطرات ایمنی و سالمت كاركنان در محيط كار و مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور  

کت در تطبيق كار با توانایی های جسمی و روانی آنان تالش  كار با توانایی های ج  قمحيط كار، مشاركت در تطبي

 می كند. 

 فلسفه )ارزش ها و باورها(:   - 2-1

اعتقاد بر این است كه با استناد به اسناد باالدستی )از جمله اولویت های ملی، منطقه ای و استانی(، بهره گيری از  

پژوهش های مساله محور، تجهيز آزمایشگاه ها و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت شناسایی عوامل زیان آور  

كاركنان در محيط های شغلی سازگار با توانایی های    شغلی، عوامل تهدید كننده ایمنی در محيط كار و مشاركت

جسمی و روانی انسان به تعریف واقعی سالمت  جسمی و روانی آنان و انطباق نوع كار با شرایط و ویژگی های 

 ( دست یافت. مهمترین ارزش های قابل دستيابی در این برنامه می تواند شامل موارد زیر باشد:  WHO)از دیدگاه 

نهادینه كردن فرهنگ ایمنی و بهداشت جهت اولویت گذاری برنامه های سالمت و ایمنی شغلی كاركنان  .1

 در سازمان ها  

بکارگيری اصول بهداشت حرفه ای در تامين محيط كار سالم و بهداشتی برای كارگران و كاركنان همه  .2

 به منظور ایجاد عدالت اجتماعی مشاغل 

   آنها درمانبيماری های شغلی به جای صرف هزینه  ازتبيين فلفسه ارجحيت پيشگيری  .3

 تمركز برنامه ها بر دستيابی به سالمت به عنوان حق اساسی همه كارگران و كاركنان   .4

 ایجاد تعادل بين سالمت و ایمنی كاركنان و منافع اقتصادی سازمان ها   .5

 منافع كوتاه مدت به جای تمركز بر درازمدت  ی سالمت و اقتصاد درتوجه به پيامدها  .6

 مشاغل و كارگاه های كوچک   ایمنی و بهداشت كاركنان در توجه بر .7

 در مشاغل خود  آموزش مهارت های خودآموزی به كاركنان جهت رعایت موارد ایمنی و بهداشتی  .8

 



 

 

 استراتژیهای اجرائی برنامه آموزشی  - 2-2

 باشد (Local) مبتنی بر نيازهای ملی و محلی. 1

 پيشگيری و ارتقای سالمت تاكيد داشته باشدبر . 2

  و كار مبتنی بر حل مشکالت سالمت جامعه باشد. به شاخص های سالمت در برنامه ریزی و تغييرات محيط. 3

 الگوهای بيماریها توجه داشته باشد

 طراحی برنامه مبتنی بر وظایف حرفه ای آینده باشد . 4

 ید آموزشی توجه داشته باشد در آموزش و تدریس به روش ها و فنون جد. 5

 مسائل نگرشی و مهارتهای ارتباطی توجه و تاكيد داشته باشد اهداف منظور شود . 6

 برخودآموزی و یادگيری تا پایان عمر تاكيد داشته باشد . 7

 آینده نگر باشد . 8

 معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت اوز  - 2-3

با اخذ مجوز از شورای گسترش علوم پایه فعاليت   1396مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار در سال رشته 

  1400و  1398ه در دوره در سال های تمجوز این رش ، خود را در دانشکده بهداشت اوز آغاز نمود. پس از آن

در حال حاضر این گروه دارای    تمدید گردید تا در نهایت مجوز نهایی پذیرش دانشجو در این رشته نهایی گردد.

دانشجوی مهندسی   12دانشجو در سال است. اولين گروه فارغ التحصيلی این رشته شامل  16ظرفيت پذیرش 

دوره دانشجوی كارشناسی در   4هم اكنون فارغ التحصيل گردیدند.  1400، در سال بهداشت حرفه ای و ایمنی

 . این گروه در مقطع كارشناسی مشغول تحصيل هستند

عضو هيات علمی تمام وقت جغرافيایی به صورت تمام وقت جغرافيایی در مرتبه    3در حال حاضر این رشته دارای  

. همچنين جهت  (1)جدول  استادیار در حيطه های ایمنی و ارگونومی، عوامل شيميایی و سم شناسی می باشد

و جهت سایر دروس پایه نيز از اساتيد حق  دروس عوامل فيزیکی از اساتيد كشوری در مرتبه استادیار  تدریس 

 تدریسی استفاده می شود.

  



 

 

 ـ مشخصات اعضای هيات علمی گروه   1جدول 

 نوع استخدام مدرک تحصیلی درجه علمی نام و نام خانوادگی  ردیف

 پيمانی مهندسی بهداشت حرفه ای دكتری تخصصی  استادیار عبدالرسول رحمانی 1

 تعهدات هيات علمی   دكتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای  استادیار حيدر محمدی  2

 تعهدات هيات علمی   دكتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای  استادیار رزاق رحيم پور 3

 

 چشم انداز  -2-3-1

تا بتواند با تکيه بر ظرفيت ها و توانمندی های موجود  كار بر آن است  یمنی و ا ی بهداشت حرفه ا ی گروه مهندس

سال آینده طی یک فرایند بهبودمستمر به قطب اصلی آموزش و تربيت متخصصان در جنوب كشور )جهت    10در  

و كشور تبدیل گردد و   5رفع نيازهای استان های جنوبی( و یکی از مهمترین قطب های علمی در كالن منطقه 

اند عالوه بر بهبود و ارتقا كيفيت و كميت آموزش های موجود، در مسير ارزش آفرینی و حركت به سوی  بتو

 دانشگاه های نسل سوم گام بردارد.  

 رسالت )ماموریت(  -2-3-2

ماموریت اصلی تربيت دانش آموختگانی است كه با بهره گيری از آموزش های نوین و به روز رسانی   •

شده قادرند با پيش بينی و كنترل عوامل مخاطره زای محيط كار، سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی  

اركت افراد در  نيروی كار را تا باالترین سطح ممکن )باالترین سطح قابل دستيابی( تامين نموده و با مش

كارهای متناسب با قابليت های جسمی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را ارتقا داده و ضمن پيشگيری  

از ایجاد بيماری ها و حوادث شغلی سالمتی نيروی كار در حين فعاليت و پس از بازنشستگی را تضمين  

 نمایند. 

ات مساله محور به منظور رفع شناسایی و رفع  ماموریت پژوهشی گروه بر مبنای تمركز بر انجام مطالع •

مشکالت شغلی صنعت و جامعه )در شرایط نرمال و اضطراری از جمله پاندمی ها( است تا بتواند ضمن  

 كاربردی نمودن پژوهش ها به سمت كارآفرینی و دانشگاه های نسل سوم گام بردارد.   

 اهداف کلی   -2-3-4

ی كار با بهره مندی از ظرفيت ها و توانمندی های داخلی، اهداف آموزشی،  ای و ایمنگروه مهندسی بهداشت حرفه

پژوهشی و اجرایی خود را در راستای دستيابی و محقق نمودن چشم اندازهای ترسيم شده به صورت زیر تدوین  

 نموده است:  



 

 

 الف ـ اهداف آموزشی 

 عملی ارتقای كيفيت برنامه آموزشی در درورس تئوری و تمركز ویژه بر دروس   .1

 توانمندسازی دانش اموختگان با استناد به اسناد باالدستی آموزش و نيازمندی های جامعه  .2

 بهبود برنامه های آموزشی با بهره مندی از بازخوردهای دانشجویان و دانش آموختگان   .3

ا  تکميل و تجهيز زیرساخت های موردنياز با تمركز بر نيازمندی های آموزشی گروه )یا عقد تفاهم نامه ب .4

 سازمان های همکار(

 همکاری با سایر دانشگاه ها و ظرفيت های منطقه ای و كشوری در ارتقای كيفيت آموزش  .5

 همکاری با سایر گروه ها و رشته های داخل دانشکده/ در سطح كشور به منظور بهبود كيفيت آموزش   .6

 توجه ویژه به توليد محتواهای آموزشی با توجه به شرایط و نياز كشور  .7

 پذیر نمودن برنامه آموزشی براساس احتمال بروز بحران هایی از قبيل پاندمی كرونا  انعطاف  .8

 توسعه ظرفيت های آموزشی در زمينه همکاری با دانشگاه های بين المللی  .9

 توجه ویژه به ایفای مسئوليت های اجتماعی در زمينه آموزش در حوزه الرستان/ كالن منطقه .10

 علمی دانش آموختگان پس از فارغ التحصيلی توجه ویژه به ارتقای سطح   .11

 ترغيب و ساسيت گذاری بر ادامه تحصيل فارغ التحصيالن در مدارج علمی باالتر  .12

 توجه به ارتقای جایگاه كشوری جهت نيل به اهداف ترسيم شده در مرجعيت علمی  .13

 رگران  همکاری با سایر بخش های دانشگاه از جمله معاونت بهداشتی جهت آموزش كاركنان و كا .14

 ب ـ اهداف پژوهشی 

 بهبود كمی و كيفی پژوهش های انجام شده در گروه   .1

 توانمندسازی پژوهشی دانشجویان   .2

 تمركز بر ارائه طرح های پژوهشی كاربردی و مساله محور به منظور حل مشکالت صنعت  .3

 توجه به ظرفيت های موجود در ارائه طرح های محصول محور و دانش بنيان .4

 اجرایی ج ـ اهداف 

 مشاركت حداكثری در برنامه های كشوری مرتبط با بهداشت حرفه ای   .1

خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی به صنعت و جامعه در قالب شركت اندازه گيری و   ارائه .2

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  

 مشاركت و همکاری با پژوهشگران برجسته بين المللی جهت اطالع از آخرین دستاوردهای پژوهشی  .3



 

 

 ارزیابی عملکرد برنامه های ساليانه گروه بر مبنای برنامه عملياتی .4

 

 حرفه ای و ایمنی کار ساختار اداری و آموزشی گروه مهندسی بهداشت  -2-3-5

 کادر هئیت علمی گروه  -2-3-5-1

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار در حال حاضر به عهده دكتر عبدالرسول رحمانی    مدیریت

هيات  ایشان به عنوان و سابقه كار  5( می باشد. سابقه كار بيمه ای ایشان مطابق سوابق 5در مرتبه استادیار )با پایه 

سال نيز به عنوان بورسيه این رشته   2به مدت  سال می باشد. شایان ذكر است ایشان 2علمی تمام وقت جغرافيایی 

 ذكر شده است.  1مشخصات اعضای گروه در جدول در دانشکده مشغول فعاليت بوده اند. 

گروه و با هماهنگی    مدیرطبق شرایط و با نظر    بار  یکماهی    حرفه ای و ایمنی كارجلسات گروه مهندسی بهداشت  

.  ه به موضوع در جلسه شورای آموزشی دانشکده مطرح می گرددگروه برگزار و صورتجلسات گروه بست  اعضای

همچنين در صورت نياز به تصميم گيری های اضطراری یا موردی، جلسه گروه خارج از برنامه زمانبندی شده  

 برگزار می گردد.  

يانه و  مدیرگروه طی یک فرایند مشاركتی با ارائه پيشنهاد و نظرسنجی از سایر اعضای گروه، فعاليت های سال

مشکالت آموزشی و پژوهشی   ،گروه را تدوین و به صورت مداوم و در یک فرایند مستمر نيمسال های تحصيلی

 گروه را پيگيری می نماید.  

 به صورت زیر می باشد: ابالغی، شرح وظایف  مطابق اختيارات و وظایف مدیرگروه 

 آموزشی الف ـ وظایف  

 اعضای گروه برنامه ریزی كليه فعاليت های آموزشی   •

 كارورزان   تدوین برنامه های آموزشی كارآموزان و •

 نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی  •

 ب ـ وظایف پژوهشی 

 گروه نيازسنجی های پژوهشی  •

 به عنوان نماینده گروه  عضویت در شورای پژوهشی  •

 جهت دهی فعاليت های پژوهشی اساتيد و دانشجویان  •

  یپرسشنامه استاندارد كه از مركز مطالعات به گروه واصل م های پژوهشی توسطدر حيطه پژوهشی فعاليت* 

 پيوست(.ه  گيرد ) پرسشنامه ب  ی و همکاران از اساتيد صورت م  دانشجویان   نظرات مسئولين،  ی بررس  یقگردد و از طر 



 

 

ذكر شده است. اعضای هيات علمی   1اعضای گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار در جدول 

براساس وظایف تعيين شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنين آیين نامه های موجود به فعاليت می  

 فعاليت های اصلی اعضای هيات علمی شامل موارد زیر می باشد:  پردازند. 

،  ، كارگاهی، آزمایشگاهیشامل آموزش )تدریس دروس نظری، عملی  آموزشی  فعاليت های:  آموزشیالف ـ  

و راهنمایی دانشجویان،   تحصيلی مشاورهاستفاده از شيوه های نوین در تدریس،  ،( كاراموزی، بازدیدهای علمی

سرپرستی آزمایشگاه  ارزیابی تکوینی و نهایی دانشجویان در ترم های تحصيلی،  نوشتن طرح دوره و طرح درس،

آموزشی ویژه اساتيد و دانشجویان    هایگزاری كنفرانسها و كارگاهبرمشاركت در    های مرتبط با دروس موردنظر،

 می باشد. و كاركنان 

تدوین و تصویب طرح های  فعاليت های تحقيقاتی شامل بررسی اولویت های پژوهشی،  :پژوهشیب ـ 

كمک به توانمندسازی   داوری طرح های ارجاع یافته بر حسب تخصص،اجرای طرح های پژوهشی، پژوهشی، 

آزمایشگاه های   راه اندازی ،پژوهشی دانشجویان، ترغيب به مشاركت دانشجویان تحت پوشش در امور پژوهشی

ارائه فعاليت های نوین در   ،كتب علمـی و ترجمه كتب، اختراع و ابتکار جدید تحقيقاتی، چاپ و انتشار مقاالت،

 . می باشد و همایش های داخلی و خارجی پژوهشی و ارائه مقاله در سمينارهاحيطه های 

 های ترمی، ترفيع ساليانه، ارزیابی های درون گروهی،  براساس نتایج حاصل از ارزشيابی  :توسعه فردیج ـ 

رشته و به روز رسانی علمی، منشورهای   مهارت های موردنيازاطالع از برنامه های توانمندسازی اساتيد، توسعه 

نقایص و ارتقا و توسعه فردی خود نماید تا در یک فرایند بهبود مستمر بتواند به  رفع سعی بر اخالق حرفه ای، 

 نقش های خود به عنوان یک تسهيل گر علمی دست یابد.  

معمول آموزشی و پژوهشی در  فعاليت های اجرایی عالوه بر وظایف  های اجرایی و مدیریتی:  عالیت فد ـ  

یا شوراهای  ها  از جمله وظایف مدیریتی در سطح دانشکده یا ستاد، عضویت در كميته  یهای مختلفقالب مسئوليت

مركز مطالعات  فعاليت های دانشکده، بسته های طرح تحول در نظام آموزش، مشاركت به عنوان دبير/همکار در 

می باشد كه هيات علمی موظف به اجرای آن و پيروی از شرح  و یا برحسب نياز ( EDCو توسعه آموزش )

 وظایف محوله می باشد. 

هرگونه خدماتی كه در راستای تخصص و شغل فرد باشد و انتظار برود كه فرد    :مسئولیت های اجتماعیه ـ  

به عنوان یک عضو هيات علمی متخصص آن را در قالب فعاليت های معمول از جمله آموزش و پژوهش در  

مشاركت در انجمن ها و گروه های حرفه ای، ارائه خدمات مشاوره ای علمی و  اختيار جامعه قرار دهد. همچنين 

 در گردهمایی ها و موارد این چنينی در این دسته قرار می گيرند. به جامعه، شركت  تخصصی



 

 

 کادر آموزشی و پژوهشی غیر هیئت علمی گروه  -2-3-5-2

هایی از قبيل آلودگی هوا، شيمی، ایمنی صنعتی، عوامل  فعاليت های گروه و داشتن آزمایشگاه با توجه به حيطه 

 نماید:  میاستفاده  به صورت زیر  و ارگونومی و ميکروبيولوژی، این دانشکده از ظرفيت های موجود خود    یفيزیک

 به عنوان مسئول آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای   كارشناسی ارشد ارگونومی •

 دروس تخصصی عوامل شيمياییعملی جهت دروس عملی شيمی و همچنين  دكترای شيمی آلی •

 جهت كار با دستگاه های آزمایشگاهی   رشناسی ارشد شيمی تجزیهكا •

 جهت مباحث مربوط به بيوآئروسل ها   ميکروبيولوژی كارشناس •

 توانمندی های گروه -2-3-6

حوزه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره ای و   3در و  توانمندی علمی اعضای هيات علمی بر مبتنیتوانمندی گروه 

 می باشد.  2آموزشی به شرح جدول 

 ـ توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 2جدول 

 فعالیت ها حوزه ها

 

 

 

 الف ـ خدمات آزمایشگاهی

 

  یشغل یها یطهوا در مح یها یندهآال گیری اندازه ❖

 یکار یها یطصدا در مح یریاندازه گ ❖

  یکار یها یستگاها یکیارگونوم یابیارز ❖

  یکار یها یطمح یطراح یسنجش ابعاد بدن برا ❖

 آور  یانز یپرتوها یریاندازه گ ❖

 یکار یها یطدر مح یحرارت یسنجش تنش ها ❖

  یهتهو یها یستمعملکرد س یابیارز ❖

 کار یطدر مح یمیاییتماس با موادش یولوژیکیب یشپا ❖

 

 

 

 

 

 

 ب ـ خدمات آموزشی

 

 ی اضطرار  یطبا اصول پاسخ در شرا آشنایی ❖

  یرعاملبا اصول پدافند غ  ییآشنا ❖

 بحران  یریتبا مد ییآشنا ❖

  یحفاظت فرد یزاتبا تجه ییآشنا ❖

و  یرهمه گ یها یماریبا حفاظت از کارکنان در برابر ب ییآشنا ❖

  یشغل

 ی ادار یها یطدر مح یبا ارگونوم ییآشنا ❖

  یکار یها یطدر مح یشغل یها یماربا ب ییآشنا ❖

 و اطفا آن  یقحر یبا اصول و مبان ییآشنا ❖

 یو ادار یشغل یها یطبا مواد سرطان زا در مح ییآشنا ❖

 در مشاغل مختلف ی با اصول بهداشت حرفه ا ییآشنا ❖

  یبا اصول حمل و نقل مواد خطرناک جاده ا ییآشنا ❖

 HSE یریتبا اصول مد ییآشنا ❖



 

 

 فعالیت ها حوزه ها

 

 

 

 

 

 ج ـ خدمات طراحی یا مشاوره

 

 کنترل عوامل زیان آور در محیط کار  ❖

 کنترل های ارگونومیکی در محیط های کاری ❖

 طراحی سیستم های تهویه در محیط کار  ❖

طراحی سیستم های اطفا حریق در محیط های اداری و  ❖

 مسکونی

استقرار سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  ❖

(HSE) 

 مشاوره در زمینه پیاده سازی مدیریت ریسک  ❖

 

 اولویت های کلی پژوهشی گروه -2-3-7

توانمندی های سخت افزاری  جامعه،  ینيازها شناسایی چشم اندازهای گروه،  یهگروه برپا ی پژوهش ی ها یتلواو

تمركز بر پژوهش های   ینی،كارآفرتوسعه و ترویج نظام سالمت، موجود، توان علمی اساتيد، اولویت های 

 تدوین گردیده است:   یلشرح ذ  ی بهاجتماع ی و مسئوليت ها كاربردی،

 طراحی و ساخت جاذب های جدید جهت استفاده در ماسک های تنفسی  .1

 جدید به منظور حذف بيوآئروسل ها طراحی و ساخت جاذب های   .2

 ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شيميایی در محورهای مشترک استان های فارس و هرمزگان  .3

 ها در صنایع  الینده آ پایش بيولوژیکی مواجهه با  .4

 بررسی مشکالت روانی، ارگونوميکی و تاب آوری در دوران كرونا  .5

 بررسی تاثير همزمان اثرات عوامل زیان آور شيمایی و فيزیکی بر سالمتی پرسنل آلومينيم سازی  .6

 صنایع فرایندی و تدوین استراتژی های پيشگيرانه   كمی ریسک ارزیابی  .7

 ل موادشيمياییتدوین برنامه واكنش در شرایط اضطراری جهت حمل و نق   .8

 های ارگونوميکی مقایسه ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی .9

 ای های مورد استفاده در بهداشت حرفهبررسی و اعتباربخشی اپليکيشن .10

 طراحی و ساخت پایلوت تجهيزات كنترل آلودگی هوا   .11

 های نمونه برداری كاربرد نانوتکنولوژی در ساخت جاذب .12

 های هوا و پایش بيولوژیکی وین برداری از آالیندههای نروش و اعتباربخشی  توسعه  .13

 های صنعتی طرح( HIAارزیابی اثرات بهداشتی )  .14

 بررسی اثربخشی الگوهای آموزشی مبتنی بر نياز در صنایع  .15

 بررسی وضعيت اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در مشاغل مختلف   .16



 

 

 رفتارهای ناایمن طراحی الگوی اثربخش آموزش كاركنان و كارگران به منظور تغيير  .17

 ارزیابی كارایی سيستم های تهویه موضعی بيمارستان و صنایع .18

 بررسی ميزان مرگ و مير جوانان در اثر حوادث ترافيکی و جاده ای درالرستان .19

 ن بررسی وضعيت ایمنی، عوامل مخاطره آميز و حوادث مدارس الرستا .20

 بررسی اپيدميولوژی علل و عوامل ایجاد كننده حوادث شغلی .21

 و یکبار مصرف  حی سيستم ارزیابی كارایی ماسک های تنفسی، لباس كار و دستکش های صنعتیطرا .22

 طراحی سيستم های تهویه جهت كنترل آلودگی در صنایع یا سایر اماكن  .23

 و بهداشت ارزیابی آگاهی عموم مردم جامعه، صنایع، دانشجویان و غيره در رابطه با مسائل ایمنی .24

 حریق در اماكن اداری یا خصوصی ارزیابی وضعيت ایمنی  .25

 راهبردی   برنامه های  -2-3-8

اصلی ترین راهبرد و  وظيفه اصلی گروه تربيت دانش آموختگان در مقاطع مختلف، تربين نيروی كارامد، گسترش  

ارتباط دانشکده با صنایع و نهادهای ذیربط و سایر مراكز علمی كشور، و شناسایی نيازهای ذینفعان و جامعه می  

  یندی شده و بر اساس فرا  يانب  5در جدول    دانشکده   در برنامه توسعه  گروه  باشد. بر این اساس مهمترین راهبردهای  

برونداد آن بصورت    يرد.گ  ی قرار م  یمورد بازنگر   يرانو فراگ  يدو مشاركت اسات  ی مشخص در مواقع لزوم با همکار

 .شدنشر داده خواهد    یانو دانشجو  یعموم جامعه، متخصصين حوزه بهداشت حرفه ا  یاخبار برا  یاترجمان دانش  

 سه ساله دانشکده  براساس برنامه توسعه ایگروه ف راهبردی اهداـ   5جدول 

 اهداف جزئی اهداف کلی

 

 

ارتقاء مستمر کیفیت  

 آموزشی 

تکميل كادر علمی گروه براساس گرایش های تخصصی) فيزیکی، ارگونومی،   •

 سم شناسی و  ...(  

 دانش افزایی دانشجویان با برگزاری كارگاه های علمی و ژورنال كالب   •

 آموزش كاربردی مفاهيم تخصصی با بازدید از صنایع مختلف •

 تکميل كادر اجرایی گروه  )كارشناسان كارآمد و مجرب(  •

 ن مجوز رشته نهایی كرد •

 

بهبود و ارتقاء سطح 

کمی و کیفی 

 آزمایشگاه ها

تکميل آزمایشگاه های موجود ) فيزیکی، شيميایی، ارگونومی و ...( براساس  •

 كوریکولوم 

موردنياز ) تهویه صنعتی، تنش حرارتی و   راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی •

 روشنایی  

 تخصصی جذب كارشناس با تجربه برای آزمایشگاه های  •



 

 

 اهداف جزئی اهداف کلی

راه اندازی مقاطع  

و   تحصیالت تکمیلی

 نیل به مرجعیت علمی  

   HSEراه اندازی دوره كارشناسی ارشد رشته  •

 راه اندازی مقطع كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  •

 راه اندازی مقطع كارشناسی ارشد ارگونومی •

 

 

بهبود و تقویت ارتباط 

 با صنعت

 تکميل و نهایی نمودن آیين نامه های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  •

 شركت اندازه گيری عوامل زیان آور   3اخذ مجوز سطح  •

 برگزاری وبينارهای تخصصی آنالین برای صنایع  •

 افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب پروژه و فعاليت های مشاوره ای •

 بهداشت با صنایع   دانشکده  HSEگسترش تعامل مركز تحقيقات  •

 

 وانمندی و مهارت های مورد انتظار برای دانش آموختگان ت -2-3-9

رسالت  اصلی گروه تربيت دانش آموختگانی است كه با بهره گيری از آموزش های نوین و به روز رسانی شده  

قادرند با پيش بينی و كنترل عوامل مخاطره زای محيط كار، سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی نيروی كار را تا  

ا مشاركت افراد در كارهای متناسب با قابليت  باالترین سطح ممکن )باالترین سطح قابل دستيابی( تامين نموده و ب

های جسمی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را ارتقا داده و ضمن پيشگيری از ایجاد بيماری ها و حوادث  

شغلی سالمتی نيروی كار در حين فعاليت و پس از بازنشستگی را تضمين نمایند. توانمندی ها و مهارت های مورد  

مشخص گردیده است. پيش از   4و  3ان براساس كوریکلوم آموزشی رشته در جداول شماره انتظار از دانشجوی

پایان دوران تحصيل این چک ليست با نظر گروه و براساس آن تکميل و در مورد نقاط ضعف دانشجو و موارد  

 اصالحی تصميم گيری می شود. 
 ـ توانمندی های اختصاصی مورد انتظار 3جدول 

 وظایف شرح توانمندی  ردیف 

1  

 

ارتباطات، تعامل بین بخشی،  

 مذاکره

 برقراری ارتباط سازنده با مدیران و كاركنان  •

تعامل مثبت و سازنده، بدون هرگونه مناقشه با نظام سالمت و جامعه تحت  •

 پوشش

 ترغيب ذینفعان و جلب مشاركت آنها در اجرای برنامه های نظام سالمت  •

 توانایی مذاكره جهت رفع موانع اجرای برنامه ها   •

2  

 

 

 

 

 

 آموزش 

 آموزش کارکنان در زمینه: 

 كسب مهارت خودآموزی در حفاظت از خود و همکاران •

 نحوه گزارش دهی مشکالت ایمنی و بهداشتی  •

 نحوه شناسایی خطرات و راه های كنترلی یا حذف آنها  •

 مشاركت در ارائه پيشنهادات كنترلی جهت رفع مشکالت  •

 ارتقای آگاهی و مهارت افراد در زمينه كاهش صدمات  •



 

 

 وظایف شرح توانمندی  ردیف 

 انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی  •

 نحوه مشاركت در برنامه های بهداشت و ایمنی كار •

 نيازسنجی برنامه های آموزشی  •

 ین، اجرا و ارزشيابی برنامه های آموزشی مبتنی بر نيازتدو  •

 شناسایی اولویت های پژوهشی در صنعت  • پژوهش  3

 توانایی انجام طرح های پژوهشی مرتبط   •

ارائه مشاوره به مدیران، سرپرستان و کارکنان کارگاه ها در خصوص   مشاوره  4

 موارد زیر:

 مخاطره زا و مستندسازی آنها شناسایی و رفع عوامل زیان آور و  •

 كسب گواهينامه های بهداشت، ایمنی و محيط زیست از مراجع ذیصالح  •

 HSEانتخاب دستگاه ها و فناوری های مناسب با معيارهای  •

ارزیابی محيط های كاری، پيش بينی خطر و شناسایی كانون ها و عوامل خطر  • ارزیابی و مدیریت خطر 5

 در محيط

 مشاركت در مميزی و استقرار سيستم های مدیریت یکپارچه  •

 پایش عوامل مخاطره زا تا رفع عوامل خطر •

 مدیریت واحد بهداشت و ایمنی كار در نظام های دولتی و خصوصی  •

 تهيه برنامهه ای واكنش در شرایط اضطراری •

توانایی به كارگيری تجهيزات، اندازه  6

 گيری و روش های اندازه گيری

 نظارت بر استانداردسازی تجهيزات و كاليبراسون آنها •

 اندازه گيری و ارزیابی عوامل مخاطره زای شغلی  •

 تعيين نيازهای تجهيزاتی برای آزمایشگاه ایمنی و بهداشت كار  •

ابزارسازی برای نظارت ایمنی در  7

 محيط كار

ار، تهيه چک ليست های استاندارد برای ارزیابی و نظارت ایمنی در محيط ك •

 بکارگيری آن در محيط كار و اصالح مشکالت 

 اعتباربخشی ابزارهای مورد استفاده در نظارت ایمنی •

 تهيه دستورالعمل های ایمنی مرتبط  •

تسلط به قوانين، مقررات، آئين نامه ها   8

و بخشنامه های مرتبط با بهداشت و  

 ایمنی كار

 المللیشناسایی قوانين و استانداردهای ملی و بين  •

 بکارگيری قوانين و مقررات در محيط كار •

 نقد مقررات و ارائه گزارش به مسئولين مرتبط •

 مميزی اجرای مقررات •

پيشگيری از حوادث، سوانح و  9

 عوارش شغلی در سطوح مختلف

 مشاركت در برنامه های كشوری پيشگيرانه  •

 پيشگيری از اختالالت اسکلتی ـ عضالنی با بهبود وضعيت ارگونومی •

 پيشگيری از بروز حریق •

  

  



 

 

 ـ مهارت های عملی مورد انتظار  4جدول 

 مهارت  ردیف 

 اندازه گيری وارزیابی روشنایی در محيط كار  1

 اندازه گيری و ارزیابی صدا در محيط كار 2

 اندازه گيری و ارزیابی ارتعاش در محيط كار 3

 سرمایی در محيط كاراندازه گيری و ارزیابی تنش های گرمایی و  4

 ارزیابی بهداشت پرتوها 5

 تجزیه و ارزشيابی نمونه های هوا 6

 طراحی تهویه صنعتی  7

 اندازه گيری و ارزیابی ارگونومی شغلی  8

 ارزیابی ارگونومی شغلی 9

 اندازه گيری و پایش سموم شغلی  10

 

 



 

 

 

 

 

 پیوست ها
  



 

 

 

 علمی اطالع رسانی به اعضای هیات 

 تشکیل جلسه گروه  

 بحث و تبادل نظر  

 تهیه پیش نویس های اولیه/اصالحیه توسط گروه و کارشناسان 

 تایید و تصویب در گروه  

 شروع  

 اطالع رسانی و درج در سایت  

آیا اسناد مورد  

 تایید می باشد؟ 

 پایان  

 خیر

 بلی

 اصالح مجدد
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آیا اسناد نیازمند 

 بازنگری می باشد؟ 

 کمیته ارزیابی  اطالع رسانی به اعضای  

   بازنگریتشکیل جلسه 

 بحث و تبادل نظر  

جمع آوری نظرات از ذینفعان )اساتید، فراگیران و دانش 

 آموختگان (

   کمیتهتایید و تصویب در 

 شروع  

 اطالع رسانی و درج در سایت  

 پایان  

 خیر 

 بلی
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 شروع 

 دریافت نتیجه ارزیابی 

 جلسه گروه تشکیل 

 بحث و تبادل نظر 

 اخذ تصمیمات جدید 

 تقسیم وظایف و مسئولیت ها 

پایش و بررسی در جلسات 

 دوره ای 

 پایان 

 فرایند استفاده از نتایج ارزیابی ها 



 

 

 

 علمی  هیات اعضا   خودسنجی  فرم

  بطور  زیر موارد  به نسبت را..........................  آقای  جناب خانم،  سركار  توانایی  است، خواهشمند گرامی  همکار

 .دهيد  اختصاص آن به را مناسب گزینه و  داده نظر قرار مد صادقانه

 ندارم  نظری  ضعیف   متوسط  خوب  خوب خیلی ارزیابی مورد  عوامل

      دانشکده  قوانين  از پيروی

      آموزشی  شورای جلسات  در فعاالنه شركت

      تيمی كارهای در فعال مشاركت

      محوله  امور پيگيری

      طور صحيح  به شده   ابالغ آموزشی  های  فعاليت اجرای

      مشاور استاد عنوان  به   صحيح عملکرد داشتن

      كار محيط در صادق و  اعتماد قابل فردی

      كار محل در منظم حضور

      مناسب  رفتار دارای

 

  عملکرد  مجموع در

 را علمی عضو هیات

 ارزیابی  می چگونه

 کنید؟

 ضعیف متوسط خوب عالی

    

 

  



 

 

 دانشکده علمی  هیاتهمکاران  توسط علمی  هیات   اعضا  عملکرد ارزشیابی   فرم

  بطور  زیر موارد  به نسبت را..........................  آقای  جناب خانم،  سركار  توانایی  است، خواهشمند گرامی  همکار

 .دهيد  اختصاص آن به را مناسب گزینه و  داده نظر قرار مد صادقانه

 ندارم  نظری  ضعیف   متوسط  خوب  خوب خیلی ارزیابی مورد  عوامل

      همکاران  با  مناسب رفتار دارای

      مشاركت فعال در كار تيمی

      كار محيط در صادق و  اعتماد قابل فردی

      بودن  منظم و  شناس وقت

      پذیری  انتقاد

 

  عملکرد  مجموع در

 را علمی عضو هیات

 ارزیابی  می چگونه

 کنید؟

 ضعیف متوسط خوب عالی

    

 

  



 

 

 دانشکده گروه مسئول توسط علمی  هیات   اعضا  عملکرد ارزشیابی   فرم

  بطور  زیر موارد  به نسبت را..........................  آقای  جناب خانم،  سركار  توانایی  است، خواهشمند گرامی  همکار

 .دهيد  اختصاص آن به را مناسب گزینه و  داده نظر قرار مد صادقانه

 ندارم  نظری  ضعیف   متوسط  خوب  خوب خیلی ارزیابی مورد  عوامل

      ها  برنامه  در  نظم بودن دارا

      تيمی كارهای در فعال مشاركت

  برخوردار  و خود تخصصی دانش  ارتقا جهت  در الش

 قبول  قابل علمی سطح از  بودن

     

      دانشجویان با مناسب  ارتباط برقراری

  با  ارتباط  در  با متقابل  احترام  حفظ  و  مناسب رفتار دارای

 همکاران

     

      محوله  وظایف  انجام در  بودن  پذیر مسئوليت 

      كار محيط در صادق و  اعتماد قابل فردی

 

  عملکرد  مجموع در

 را علمی عضو هیات

 ارزیابی  می چگونه

 کنید؟

 ضعیف متوسط خوب عالی

    

 

  



 

 

 دانشکده  آموزشی معاون توسط علمی  هیات   اعضا  عملکرد ارزشیابی   فرم

  بطور  زیر موارد  به نسبت را..........................  آقای  جناب خانم،  سركار  توانایی  است، خواهشمند گرامی  همکار

 .دهيد  اختصاص آن به را مناسب گزینه و  داده نظر قرار مد صادقانه

 ندارم  نظری  ضعیف   متوسط  خوب  خوب خیلی ارزیابی مورد  عوامل

      دانشکده  قوانين  از پيروی

      آموزشی  شورای جلسات  در فعاالنه شركت

      تيمی كارهای در فعال مشاركت

      محوله  امور پيگيری

      طور صحيح  به شده   ابالغ آموزشی  های  فعاليت اجرای

      مشاور استاد عنوان  به   صحيح عملکرد داشتن

      كار محيط در صادق و  اعتماد قابل فردی

      كار محل در منظم حضور

      مناسب  رفتار دارای

 

  عملکرد  مجموع در

 را علمی عضو هیات

 ارزیابی  می چگونه

 کنید؟

 ضعیف متوسط خوب عالی

    

 

  

  



 

 

 استاد نظری تدریس نحوه مورد  در فراگیران از اهی نظرخو پرسشنامه

  است   خواهشمند.  است  شده  طراحی  اساتيد  نظری  تدریس  كيفيت  ارزیابی  منظور  به  زیر  فرم  :گرامی  دانشجوی

 بزنيد.  عالمت  را  زیر موارد عملکرد وی، به  نسبت صداقت با

 نام درس مورد ارزشیابی:   نام و نام خانوادگی استاد:  

  ضعیف   متوسط  خوب عالی ارزیابی مورد  عوامل

     نوید  سيستم  در دوره  طرح بارگذاری  و معرفی

     نياز  صورت  در مناسب مثالهای با همراه   مفاهيم انتقال  قدرت

     شده  بارگذاری  محتواهای از  تکليف دادن

     دانشجویان تکاليف به   بازخورد دادن

     شده  بارگذاری  محتوای  مورد در  دانشجویان سؤاالت  به پاسخگویی

     استاد  توسط شده  روز  به و علمی معتبر منابع معرفی

     آموزشی  محتوای ارائه  زمان مدت بودن  مناسب

     گذشته ترمهای  در من قبلی یادگيریهای با  شده   ارائه  مطالب بودن  مرتبط

     جلسه  آن  ابتدای   در جلسه هر اهداف  ارائه

     شده معرفی علمی منابع از سؤاالت  نمودن طرح

     جلسه  هر انتهای  در  مطالب بندی  جمع

     درس هر دوره  طرح  در شده   ارائه  زمانهای طبق   جلسه هر محتواهای  بارگذاری

     استاد  بودن  پذیر انتقاد

     دانشجو  با  مناسب برخورد  داشتن

     دانشجو  در انگيزه  ایجاد  و تدریس  به   استاد بودن  مند  عالقه

 

  



 

 

 فرم نظرسنجی از دانش آموختگان در زمینه اهداف و رسالت های گروه  

 با سالم 

 دانش آموخته گرامی  

فرم زیر به منظور نظرسنجی جهت بهره مندی از تجربيات دوران تحصيلی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و  

ایمنی كار دانشکده بهداشت اوز تهيه گردیده است. لذا خواهشمندست ضمن پاسخگویی دقيق، ما را در بهبود  

خود را به تکميل این پرسشنامه  فرایندهای جاری آموزشی و پژوهشی دانشکده یاری فرمایيد. از اینکه وقت 

 اختصاص می دهيد، صميمانه از شما سپاسگزاریم.  
 

 سال فراغت از تحصيل:      سال ورود به دانشگاه:   سن:   نام و نام خانوادگی:  

 نوع استخدام:          سابقه كار:                    وضعيت اشتغال:     

 آیتم های زیر ضروری می باشند؟ پاسخ را با دارد یا ندارد مشخص نمایيد.در تدوین اهداف و رسالت گروه آیا  
 توضیحات میزان ضرورت نام آیتم  ردیف

 خیر بلی

    تناسب ماموریت با نيازمندی های كوریکولوم  1

    آموزش های به روز و نوین متناسب با انتظارات شغلی دانشجویان  2

    دانشجویان متناسب با اهداف و انتظارات توانمندسازی پژوهشی  3

    كسب مهارت تعامل بين بخشی و بين سازمانی 4

    آموزش ها و برنامه های مبتنی بر فلسفه پيشگيری  5

    توانمندسازی جهت پيش بينی، ارزیابی و كنترل عوامل زیان آور محيط كار 6

    اضطراری اصول الزم شغلی برای شرایط نرمال و  7

    مهارت های خودآموزی و كارآفرینی 8

    توانمندی كسب مهارت های آموزش 9

    قابليت شناسایی نيازها و مشکالت صنعت و جامعه 10

    كاربردی نمودن آموزش ها و پژوهش ها  11

    اهميت به  سالمت شاغلين در دورن كار و بازنشستگی  12

    عملیتمركز بر مهارت های  13

    مهارت های ارزیابی عملکرد 14

    كسب مهارت های اندازه گيری، ارزشيابی و تفسير نتایج  15

    تاب آوری برنامه های در شرایط اضطراری 16

    توانمندی های نرم افزاری و فنی  17

    اخالق مداری  در ارائه خدمات به ذینفعان 18

    كشوری و بين المللی تعامل با مراكز علمی  19

    واقف بودن به مسئوليت های اجتماعی 20

 سایر نظرات خود را در زمينه رسالت و اهداف گروه یا موارد دیگر به صورت كتبی مرقوم فرمایيد. 



 

 

 توانمندی ها و صالحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی پیوسته ارزیابی چک لیست

 
قابل  سواالت  ردیف

 قبول

نسبتا قابل 

 قبول

غیر قابل 

 قبول

 توضیحات

     گروه  عملياتی های  برنامه  تدوین در دانشجو  مشاركت 1

 كارگاه  و  كالب ژورناب برگزاری در دانشجو  مشاركت 2

 تخصصی  های

    

     تحقيقاتی  های  طرح در دانشجو  مشاركت 3

     تخصصی  افزارهای  نرم  توانمندی 4

     الکترونيکی محتوای  توليد  در توانمندی 5

     كارآفرینی و  فناوری حوزه  در توانمندی 6

  آموزشی های  پایلوت طراحی  در توانمندی و مشاركت 7

 وپژوهشی 

    

     اخالق مالحظات رعایت 8

  روتين آزمایشات  انجام   های دستگاه  با  كار توانمندی 9

 حرفه ای و ایمنی كار  بهداشت مهندسی

    

     گروه  اهداف  پيشبرد در دانشجو همکاری 10

     حرفه ای  بهداشت  حوزه  در روز به   اطالعات بودن دارا 11

     ها  سازمان دیگر به   تخصصی مشاوره  ارائه 12

 

 

  



 

 

 ارزیابی مهارت ها چک ليست 

نسبتا قابل  قابل قبول مهارت  ردیف 

 قبول

غیر قابل 

 قبول

 توضیحات 

اندازه گيری وارزیابی روشنایی در محيط  1

 كار 

    

     اندازه گيری و ارزیابی صدا در محيط كار 2

     اندازه گيری و ارزیابی ارتعاش در محيط كار 3

گرمایی و اندازه گيری و ارزیابی تنش های  4

 سرمایی در محيط كار

    

     ارزیابی بهداشت پرتوها 5

     تجزیه و ارزشيابی نمونه های هوا 6

     طراحی تهویه صنعتی  7

     اندازه گيری و ارزیابی ارگونومی شغلی  8

     ارزیابی ارگونومی شغلی 9

     اندازه گيری و پایش سموم شغلی  10

 

 

 


