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 دانشکده بهداشت

 و ایمنی کار )بحاک( گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 برنامه استراتژیک گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازو ایمنی کار 

 

 

 تهیه کننده:

 دکتر مهدی جهانگیری

 و ایمنی کار  مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 1399ماه  اسفند 

 سومویرایش 
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  :اندازچشم 

کسب جایگاه برتر در سطح کشور در آموزش و پژوهش مبتنی بر اخالق حرفه ای و مبتنی بر نیاز جامعه 

 . 1400و صنعت در حوزه ایمنی و سالمت شغلی تا سال 

 

 رسالت:
کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن  " که ایران را 1404بر اساس چشم انداز سال 

سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر آوری در 

و ایمنی کار دانشکده بهداشت  متصور شده است: گروه مهندسی بهداشت حرفه ای "در روابط بین الملل

نی کارآمد نیروی انسادر نظر دارد ضمن حفظ جایگاه فعلی خود در تربیت  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

مختلف رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار )بحاک( و مدیریت سالمت، ایمنی  در مقاطع

، در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی، انجام طرح  (HSE)و محیط زیست 

، ارتقاء تعامالت و جامعه عت، ارتقاء فعالیتهای ارتباط با صنهای پژوهشی کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه

   علمی با مجامع علمی خارج از کشور اقدام نماید.

 

 :ماموریت
داری از کادر هیئت علمی و کارشناسی ردانشگاه علوم پزشکی شیراز با برخو بحاک گروه مهندسی 

 های زیر را برتوانمند و مطرح در سطح کشور و نیز امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب رسالت

 عهده دارد:

  در حوزه مهندسی بحاک و مدیریت آموزش و تربیت نیروی متخصصHSE    کشورمورد نیاز 

  و ایمنی محیط کار سالمت در زمینه معضالت مرتبط با و فناورانه انجام پژوهش های کاربردی 

  و ارائه خدمات بهداشت و ایمنی کارHSE صنایع و موسسات بخش خصوصی به ویژه در  به

 جنوب کشورمنطقه 

  از طریق انجام فعالیت های آموزشی ؛ پژوهشی و خدماتیتوسعه دانش بهداشت حرفه ای . 
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 ارزشها:
  حفظ ارزش ها و مبانی دینی ، اخالقی، اعتقادی و فرهنگی 

   مسئولیت پذیری در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان 

  و فناوری پژوهشی ،رعایت اخالق و تعهد حرفه ای آموزشی 

  حفظ کرامت انسانی و  مشتری مداری و احترام به ذینفعان 

   انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشارکتی 

  و بین المللی  آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و ارتباطات تقویت تعامالت 

  توسعه خالقیت و نوآوری 

 

 :کالناهداف 

  یآموزشفعالیتهای  : ارتقاء سطح کیفی و کمی OH-01  هدف 
 استاد به دانشجونسبت  ارتقاء-

  و دروس عملی  در صنعت ارتقاء سطح کیفی برنامه  کارآموزی-

 بازنگری درون گروهی  دروس کلیه مقاطع در جهت کاربردی نمودن آموزش ها-

  : ارتقاء کیفی و کمی  فعالیتهای پژوهشیOH-02 هدف  
، طرح شرکت در مجامع بین المللی)المللی اعضاء هیئت علمیبین  بین بخشی و همچنین  ارتباطاتتقویت -

با دانشگاههای خارج از کشور، انجام تحقیقات بین بخشی با سایر حوزه ها و سایر  ی تحقیقاتی مشترکها

 دانشگاهها(

 و صنعت مبتنی بر نیاز جامعه  کاربردیفناورانه و  تحقیقاتی  های طرح تقویت -

 مرتبط با بهداشت حرفه ای در فن آوریهای نوین  تحقیقاتیفعالیتهای  تقویت -

 و برگزاری کنفرانسهای ملی و بین المللی  راه اندازی نشریه علمی-

 ارتقاء فعالیتهای ارتباط با صنعت و جامعه: OH-03 هدف  

همکاری و مشارکت در تدوین استانداردها و راهنماهای ملی در خصوص بهداشت حرفه ای و ایمنی در -

 کشور

ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی به صنعت و جامعه )ایجاد کمیته ارتباط با -

  صنعت و ...(

 


