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  دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو طب محیطی محیط زیست  ،برنامه استراتژیک دانشکده سالمت ،ایمنی 
  

Health, Safety, Enviroment and Enviromental Medicine School (HSEEM) 
 Bushehr University of Medical Sceinces  

  

 کلیات:

 است و به معاصر دنیاي در پایدار موفقیت کسب رویکرد یک( س. ا. م )  سالمت ،ایمنی و محیط زیست

 به احترام و بهداشتی کار محیط انسان، ایمنی به توجه ازطریق پایدار، و بیشتر سود به دستیابی مفهوم

شاخه اي از علوم پزشکی است که به شناخت و بررسی محیط کار و بیماریهاي ناشی   است و زیست محیط

شناختی و بیولوژیک این محیط و در نهایت کنترل و درمان آنها  از مواجهه با عوامل فیزیکی،شیمیایی، روان

  و بین رشته اي است.  می پردازد طب کار ومحیطی نامیده می شود که چند وجهی 

  

  

المللی پیامدهاي  نفت ،گازوپتروشیمی جهان و نیروگاه اتمی و بعد بینبا توجه به وجود بزرگترین تاسیسات 

آن و همچنین شرکت هاي کشتی سازي و بنادر و دریایی در کنار دیگر موارد شغلی مشابه به دیگر مناطق 

علوم پزشکی بوشهر به عنوان تنها نماینده وزارت بهداشت  کشور در استان بوشهر و نیز وظیفه ذاتی دانشگاه

تربیت نیروي انسانی متخصص، آموزش مداوم، پژوهش، مشاوره و توسعه دانش سالمت جامعه نگر و در جهت 

سازي در محیط کار و زندگی به منظور صیانت نیروي انسانی، منابع مادي و معنوي کشور در  فرهنگ  نیز

و  85قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده  43اصل  1و بند  3اصل  12ر بند راستاي تحقق هرچه بهت

و نقشه جامع  1404انداز  قانون کار و همچنین دستیابی به اهداف متعالی سند چشم 96ماده  1نیز تبصره 

  وجود این دانشکده ضروري به نظر می رسد.  علمی سالمت کشور،

  

و وزارت بهداشت، درمان  بوشهردانشگاه علوم پزشکی   ها و ماموریت استسعی دارد در قالب سیدانشکده این 

و آموزش پزشکی در جهت توسعه محورهاي سالمت، عدالت، امنیت، ایمنی، محیط زیست، افزایش تولید، 

پارچه  مدیریت یک“وري کارگاهی، صنعتی، سازمانی و ملی با استقرار و رشد  ها و رشد بهره کاهش هزینه

  هاي کارشناسی،  صنعت با ایجاد رشته صمختلف بخصوهاي  در بخش” نی و محیط زیستسالمت، ایم



    

  

  

  
  

  

 

 

هاي بهداشت، ایمنی و محیط  هاي ذیربط در زمینه و پژوهش PhD -کارشناسی ارشد، دکتري تخصصی

        زیست قدم بردارد.

  

،تهویه و طب محیطی طب کار  ارگونومی، ،ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع بهداشت حرفه اي ، رشته هاي 

سالمت در  ،  (HSE ) محیط زیست    صنعتی،بهداشت محیط کار ،سم شناسی،مدیریت بهداشت، ایمنی و

  .دنمی باشدر این زمینه قابل طرح مرتبط  رشته هاي  سایرو   ها بالیا و فوریت

  

و هوا  آب تغییرات سرعت و نفعان ذي الزامات مشتریان، نیازهاي آوري ، فن رشد از ناشی تحوالت روند با

، رشته هایی از قبیل  چنین تغییرات شگرف روزافزون در علوم پزشکی پایدار و  هم موفقیت رویکرد این

) ،  Enviromental Epidemiology) ، اپیدمیولوژي محیطی ( Climate Changeتغییرات اقلیمی ( 

 Enviromental Genetics ,Epigenetics andژنتیک ،اپی ژنتیک و پاتوفیزیولوژي محیطی( 

Pathophysiology   ژنتیک و بیماریهاي چندوجهی محیطی ، (Genetics and Complex 

Diseases) ) رادیوبیولوژي محیطی ،(Radiobiology ) سم شناسی ترجمانی ،(Translational 

Toxicology  و دارد. ... هم قابلیت جذب دانشج) و  
  

کاري متفاوت ذیل نیاز است و شاید یکی از  ها و زمینه هاي افراد با گرایش ها به همکاري در این دانشکده

هاي بسیار  باشد که با توجه به محیط )Interdisciplinary (  ترین جاها در زمینه علوم بین رشته اي عینی

  و دانش بنیان را دارد: المللی در استان بوشهر قابلیت ایجاد برنامه هاي بزرگ پژوهشی متنوع با ابعاد بین
  

 سرطان، گوارش، عفونی ، -پزشک به خصوص در زمینه هاي معضالت شغلی ، ریه ،آسم و آلرژي ، مغز، خون

  پرتویی، تولید مثل ، پوست ، چشم ، گوش ، قلب 

 ) متخصصین بهداشتHygienists ( 

  سم شناس 

 داروشناس 

 زیست شناس 

 آمار حیاتی 

  اپیدمیولوژیست 

 بیوشیمی 

 پاتولوژیست 



    

  

  

  
  

  

 

 

 میکروب شناس 

 شیمی دان 

 فیزیک دان 

  بیومکانیک 

 فیزیولوژیست 

 ایمنی شناس 

  ژنتیک 

  دامپزشک 

  مهندس صنایع ، شیمی 

  متخصص در آب و هوا 

 محیط زیست 

  مدیریت 

  سیاست گذاري سالمتمتخصص در  

  

کارشناسی، کارشناسی ارشد، و طب کار و محیطی در سطو ح مختلف    HSEامروزه افراد توانمند به اصول 

می توانند نویدبخش سالمت و ایمنی نیروي کار به جامعه باشد و کارآیی و بهره   PhD - دکتري تخصصی

  وري را به تولیدکنندگان صنایع هدیه نماید. 

  

  انداز چشم- 1

  

  : .ماموریت1-1

 ترین پیشرفته همپاي سالمت ،ایمنی و محیط زیست  و طب محیطی (س. ا. م)تحقیقاتی  -علمی توسعه 

سال پس از تاسیس از  10انداز به گونه اي که در طی  چشم سند اهداف تحقق راستاي در جهان، کشورهاي

نظر تولید علم در زمره دانشکده هاي برتر کشور و در زمینه هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی از سطح 

  استاندارد جهانی برخوردار باشد.



    

  

  

  
  

  

 

 

  بنیادین هاي ارزش: 1- 2
  

 امور صنعتی و اقتصادي  کلیه س. ا. م در به توجه .  

 شرعی مسائل به پایبندي

 نوآوري و خالقیت به احترام

 شغلی خاص در حوزه سالمت هاي بیماري به توجه

 وابستگی عدم و خودکفایی

 خودباوري 

 المللی  بین و داخلی مقررات به پایبندي

 اي حرفه اصول و اخالقی هاي ارزش به توجه 

 مستمر یادگیري به توجه و علمی سطح ارتقاي 

 چهارم برنامه و انداز چشم سند اهداف به پایبندي  

 دانش بر مبتنی ثروت تولید 

 نوآوري ملی نظام مندي هدف با جامعه سالمت ارتقاي  

 المللی بین تعامالت حفظ با خودباوري و استقالل 

 منطقه  در علمی پیشتازي  

 المللی بین اول تراز متخصصان و پژوهشگران تربیت  

 ملی هاي ارزش و بومی منابع به توجه  

  

  استراتژیک هاي هدف: 1-3
  

 س. ا. م  پژوهشی و آموزشی ,خدماتی عرصه در شاغل تخصصی نیروهاي به نیاز کامل رفع 

 منطقه در س. ا. م  در علم تولید در اول رتبه کسب  

 در س. ا. م مولکولی هاي تشخیص فناوري به دستیابی  

 منطقه س. ا. م  خدمات ارائه در بازار اول سهم آوردن به دست  

 جامعه آحاد و تحصیلی سطوح کلیه به دانش س. ا. م  اساسی مفاهیم انتقال  

 جهانی عرصه در شایسته علمی سهم کسب و کشور س. ا. م  فنی دانش و علمی سطح ارتقاي  

 اي منطقه مرجع یک عنوان به مقبولیت حد نظارتی در سیستم ارتقاي  

 س. ا. م  به کشورهاي حوزه خلیج فارس  خدمات صادرات  



    

  

  

  
  

  

 

 

 شغلی و محیطی  هاي  درمان و تشخیص بیماري هاي روش به دستیابی   

 س. ا. م  آموزش در اي منطقه قطب به شدن تبدیل  

 تحقیقاتی س. ا. م   مراکز تاسیس  

 ارتقاء کیفیت اکوسیستم خلیج فارس و دریاي عمان  

 و ارتقاء سالمتکارگران و افراد بومی مناطق صنعتی کمک به هدف استراتژیک توسعه پایدار  

 در محیط هاي کاري صنایع استان و کشور حشناسایی، پیگیري و کنترل حوادث و سوان  

 حفظ و ارتقاء زیست بومهاي محلی و منطقه اي  

  

   اندازي چشم : شعار1- 4

 و ساکنان بومی مناطق کاري جامعه افراد زندگی کیفیت ارتقاي  

 درمنطقه  پزشکی کننده دگرگون فناوري س. ا. م 

 خواهد  حوزه این ممتاز سی استان کشور، بین در س. ا. م  حوزه در 1404 سال استان بوشهردر

   .بود

 شغلی و محیطی هاي  بیماري اغلب تشخیص و درمان  

  

  عملکردي معیارهاي2-  

 آینده نسل سالمت تضمین

 المللی  بین هاي همکاري طریق از درمانی توریسم توسعه

 ورزیده انسانی نیروي جذب و تربیت 

 گذار سیاست و حمایتگر بسترهاي ایجاد 

 اي منطقه رشد با هماهنگ رشد و موفقیت احتمال افزایش 

 تکنولوژیک دستاوردهاي سازي تجاري قابلیت 

 زایی اشتغال 

 ملی منافع تعریف در استراتژیک هاي قابلیت ایجاد  

 پژوهشی و علمی مقاالت افزایش تعدادISI  

  المللی  بینافزایش پتنت  

 تضمین شاخص هاي زیست محیطی  



    

  

  

  
  

  

 

 

 تضمین حفظ تنوع ژنتیکی گیاهی و جانوري  

 بهبود زیست بوم ها در خلیج فارس و دریاي عمان  

  

  استراتژیک  هاي گیري جهت  3-

 برنامه نیاز مورد کارآمد انسانی نیروي تربیت 

 برنامه شدن اجرایی براي تحقیقات هدایت 

 آینده دهه دو هاي چالش با رویارویی و برنامه راستاي در خدمات بخش کردن تر فعال 

 برنامه کردن عملیاتی جهت در مقررات و قوانین ها، دستورالعمل استانداردها، تدوین 

 از استفاده یا و ها آن رفع جهت در اقدام و س. ا. م  زمینه در کشور قوت و ضعف نقاط شناسایی 

  قوت نقاط 

 دانشمندان بیشتر مهاجرت از جلوگیري  

  ایجاد سیستم بهینه افزایش کارآمدي  

 م  .ا.ایجاد سیستم درمانی و تشخیصی پیشرفته بر اساس س  

  

  کلیدي هاي چالش و ها فرصت - 4

   ها فرصت .4- 1

 استراتژیک  ي ه حوز یک عنوان علوم شغلی به ي توسعه از جامعه کلیت و نظام ارشد مسؤوالن حمایت  

 نوین هاي  فناوري برپایه  سالمت خدمات ي توسعه به جامعه عموم و نظام گرایش 

 س. ا. م  با ارتباط در کشور در تکمیلی تحصیالت گسترش 

 همکاري منظور به خارجی و داخلی علمی مختلف هاي شبکه وجود 

 شغلی و محیطی علوم  زمینه  در اسالم مثبت دیدگاه و پویا فقه  

 شغلی و محیطی  علوم  عرصه در مخصوصا دانش و علم کسب به جوانان چشمگیر گرایش  

 المللی بین مراکز در ایران به عالقمند و ایرانی پژوهشگران وجود 

 جهانی، آژانس انرژي اتمی و ... بهداشت سازمان المللی مانند بین هاي همکاري فرصت 

 به دسترسی امکان و کشور در اطالعات فناوري مناسب زیرساخت و الکترونیک دولت ي توسعه 

  پیشرفته هاي و فناوري اطالعات



    

  

  

  
  

  

 

 

 سالمت و کشاورزي خدمات فنی ،  در جدید هاي افق به یافتن دست امکان  

 مراکز  و ها دانشگاه در شغلی و محیطی هاي  بیماريعلوم  مختلف هاي زمینه در با تجربه محققین و متخصصین حضور

 کشور تحقیقاتی

 س.ا.م  با ارتباط در فنی دانش جود  

 کشور از خارج ایرانیان تخصص از استفاده امکان ایجاد  

 گذاري سرمایه براي سیاسی مرزهاي شدن اهمیت کم  

 بودن استان بوشهر در صنایع کشور پیشتاز   

 توسعه تحقیق، بخش در گذاري سرمایه افزایش نتیجه در و بازار توسعه امکان  

 س. ا. م  حوزه به ممتاز دانشجویان و جوانان رویکرد افزایش  

 شغلی و محیطی  بیماري تشخیص  

 زیستی هاي سیستم سالمت دائمی پایش  

 زودرس تشخیص به واسطه درمان هزینه کاهش  

 کارآفرینی و زایی اشتغال  

 بیمه هاي شرکت  هزینه کاهش س. ا. م  در فناوري پتانسیل  

 زیست محیط حفاظت استفاده از س. ا. م  در امکان  

 س. ا. م  توسعه در مسؤولین توجه از استفاده  

  : تهدیدها4- 2

 نیاز مورد تجهیزات و مواد فناوري، دانش، به دسترسی دشواري و اقتصادي هاي تحریم 

 خالق و مستعد نیروهاي کارگیري به در مناسب برنامه ریزي نبود 

 درونی انسجام عدم و یکدیگر، با رشته این متخصصان بین در الزم و کافی هماهنگی وجود عدم 

 مغزها فرار و خارجی کشورهاي در رشته این بیشتر جذابیت 

 گیري تصمیم چرخه  افزایش و ها دستگاه وپاگیر دست بوروکراسی 

 تحقیقاتی مراکز عملکرد قدرت کاهش و رقمی دو تورم وجود نیز و ارز و نفت نرخ نوسانات 

 بر ها آن ي تکیه و پیشرفته و جدید هاي فناوري تاثیرپذیري با سیاست گذاران کمتر آشنایی 

  سنتی هاي روش

 قوي رقباي ورود و جهانی بازار در شدید رقابت 

 پیشرفته افزارهاي نرم و سخت افزارها به پژوهش و آموزش روزافزون وابستگی 

 ها فناوري این ترشدن پیچیده و تر اتوماتیک  



    

  

  

  
  

  

 

 

 تحقیقاتی مراکز و ها ه دانشگا اغلب در الزم هاي زیرساخت نبود  

  تحقیقاتی در استان بوشهر مراکز نبود  

 دانشمندان پیش از بیش مهاجرت . 

 عملی هاي روشو   علمی هاي یافته آخرین به محققین دسترسی تسهیل عدم .  

 توسعه، چهارم ي برنامه قانون انداز، چشم سند جمله از اي برنامه اسناد س. ا. م  در نامناسب جایگاه 

 کشور علمی ي جامع نقشه

 نگر آینده نیازسنجی در رقبا توانمندي  

 چه  هر جذب براي علمی و مادي هاي جاذبه ایجاد در خارجی و داخلی طلبان فرصت ریزي برنامه

 ایرانی نخبگان بیشتر

 خود نیازهاي ساس برا استانداردها وضع در رقبا سرعت و توانمندي  

 کشور  در سیاسی اقتصادي ثباتی بی  

  

  ها : قوت4- 3

 کشور در خالق و جوان نخبگان و پژوهشگران حضور 

 حوزه این پژوهشی و آموزشی باالي جایگاه و جذابیت 

 ها بیماري درمان و پیشگیري تشخیص، ها در تکنیک باالي توانایی و فراگیري 

 یافته توسعه کشورهاي جایگاه به رسیدن امکان و علم این بودن جوان و پویایی  

 ملی غرور تقویت پتانسیل 

 آفرینی اشتغال پتانسیل 

 جدید تحقیقاتی هاي پروژه اجراي و تعریف در ساله ده تجربیات وجود 

  هاي س. ا. م فناوري وجود دیرینه  

 منطقه کشورهاي به نسبت کشور توانمندي 

 ریاست در فناوري و علم معاونت تاسیس فناوري، و علم توسعه از رهبري هاي حمایت وجود 

  جمهوري

  جهت پژوهش در  ،صنایع که بستر بسیار مناسبوجود زیست بوم هاي بسیار متنوع و تاثیرپذیر از

  س. ا. م



    

  

  

  
  

  

 

 

  ها : ضعف4- 4
  

 سیاستی و مدیریتی ثبات عدم 

 سالمت فنی  نظام پارچه یک مدیریت در ضعف 

 گیري تصمیم مختلف سطوح در مدیریت ضعف و مناسب هاي روش به مناسب مدیران انتخاب عدم 

 ها برنامه پیگیري و ارزیابی و پایش سیستم نبود و ها برنامه و مصوبات اجرایی ضمانت عدم 

 مصوب اعتبارات تحقق عدم و اعتباري و مالی هاي محدودیت 

 کاري موازي و کاري دوباره کشور و کالن سطح در برنامه وجود عدم و اي جزیره تفکر 

 اي شبکه فعالیت و گروهی کار در ضعف 

 علمی هیات اعضاي و پژوهشگران براي کافی امکانات وجود عدم  

 خارجی و داخلی خالق نیروهاي جذب جهت مناسب ساختار نبود 

 هاي مرتبط با س. ا. م  رشته در متخصص فنی نیروي و پژوهشگر کمبود 

 پیشگیري مبحث به بیمه گر هاي سازمان کافی حمایت عدم 

 کشور تخصصی توان کارگیري به در امور متولیان برخی انقباضی تفکر 

 علمی دستاوردهاي و انسانی منابع از حداکثري برداري بهره مناسب ساختار وجود عدم 

 پژوهشی مراکز بین هماهنگی عدم 

 توسعه س. ا. م جهت در خصوصی بخش مالی منابع هدایت ساماندهی وجود عدم 

 جامع اطالعاتی هاي بانک نبود 

 پژوهی آینده هاي پژوهش کمبود 

 کشور در اي رشته بین هاي فعالیت در ضعف 

 پژوهشگران از حمایتی هاي سیستم ضعف 

 تحقیقاتی ساختارهاي ضعف 

 جامعه نوآور و خالق انسانی هاي سرمایه رفتن دست از 

 کشور در مدون استانداردهاي نبود 

 زیستی اخالق حوزه در مقررات ضعف 

 جدید این حوزه هاي ضرورت با جاري هاي برنامه تطبیق عدم  

 زندگی کننده تسهیل استاندارد امکانات از برداري بهره جهت الزم درآمدي سرانه کمبود 

 صنعتی مقیاس در کار سختی و باال قیمت 

 ها داده انتقال براي باند پهناي بودن کم 

 اي شبکه هاي سیستم طراحی در ضعف 



    

  

  

  
  

  

 

 

 اي شبکه هاي سیستم از استفاده و مدیریت در تجربیات بودن کم  

 ايعلوم هسته انتقال زمینه در باتجربه خصوصی شرکت هاي و دولتی تولیدي نبود مراکز  

 س. ا. م توسعه در دولتی مختلف هايبخش نامنسجم هايسیاست 

 خارجی هايگذاريسرمایه جلب براي مناسب سازوکارهاي نبود 

 درمانی بیمه پوشش بودن ناکارآمد 

 سازي جهانی قوانین به پایبندي عدم 

 ساالريشایسته به توجه عدم  

  

  :انداز چشم تحقق الزامات 5-

  

  همکاري الزامات- 5- 1

 المللیبین سطح در آموزشی س. ا. م  فعالیت توسعه 

 امور هايوزارت سوي از کشور از خارج موسسات و محققان با همکاري براي باالدستی اسناد تهیه 

 و بهداشت خارجه،

 باشند المللی مرتبط بین مرجع مراکز یا محور وظیفه تخصصی مراکز ( ، علوم .( 

 س. ا. م. جدید هايتکنیک توسعه و ایجاد خدمات، ارائه در خصوصی بخش همکاري جلب و مایتح 

 ) در معرفی از پس یک سال حداکثر باید پیشرفته کشورهاي در س. ا. م  رایج هايروش تمامی 

 ). گردد ارائه قابل ایران

 ساخت قبیل س. ا. م از حوزه در خدمات ارائه زمینه در فعال خصوصی موسسات گسترش و بسط 

  ...و تشخیصی کیت هاي

 دنیا معتبر مرکز چند با مناسب تعامل 

 حوزه این خارجی متخصص نیز و ایران اساتید با مناسب تعامل 

 هاپژوهش سازمان - استاندارد موسسه :جمله از مرتبط داخلی موسسات با مناسب تعامل – 

 هايهدانشکد

 علوم و بهداشت وزارت ،مختلف هاي شرکت و کنندگان تولید انجمن، پزشکی مهندسی و  

 منطقه کشورهاي سایر با مشترك تولیدي و تحقیقاتی مراکز ایجاد   

  



    

  

  

  
  

  

 

 

  مالی الزامات- 5- 2

 دانش، تربیت تولید نوآوري، شاخص اساس بر خصوصی و دولتی س. ا. م فعال موسسات از حمایت 

 پتنت ثبت و خدمات صادرات، از حاصل درآمدزایی و تولید انسانی، نیروي

 خدمات س. ا. م   ي عرضه و غربالگري جامع هاي برنامه اي بیمه پوشش يتوسعه 

 خدمات عرصه در نیاز مورد آزمایشگاهی مواد و دستگاهی عمده نیازمندیهاي تولید در گذاريسرمایه  

 خصوصی بخش تحقیقاتی به بودجه از درصدي اختصاص 

 هاي س. ا. م شرکت مالیاتی معافیت 

 و گذاريسرمایه هايسازمان قبال در مالی منابع جذب جهت مقیمی محققین ضمانت پذیرفتن 

 .مرتبط هايبانک

 تحقیقاتی و دانشگاهی علمی، مراکز تحقیقاتی هاي هبودج تامین.  

  
  نهادي الزامات - 5- 3

 آن تجهیز تحقیقاتی س. ا. م در استان و علمی هايپایگاه ایجاد 

 دوست کشورهاي با علوم مشترك انتقال وس. ا. م  ارائه مراکز ایجاد 

 در شغلی و محیطی  هايبیماري با مواجهه و بررسی ماموریت س. ا. م با تحقیقات مرکز یک ایجاد 

  استان

 اجرا زمان کل در برنامه این ماندن معتبر تضمین اخذ 

 مراکز در تخصصی و پایدار مدیریت. 

 س. ا. م   توسعه کامل تسهیل راستاي در موجود قوانین تدوین و اصالح 

 دولت نظارتی بعد حفظ ضمن خصوصی بخش به دولتی بخش وظایف و هافعالیت انتقال الزام.  

 و صنعت پژوهشی، مراکز بین تعامل ایجاد براي اندیشگاهی هايفعالیت بر مبتنی ساختارهاي تقویت 

  گذارانسیاست

  

  پژوهشی الزامات  - 5- 4

 ايمنطقه و ملی شایع با مشکالت مرتبط پژوهشی هاياولویت تبیین 

 خصوصی بخش درتحقیقات س. ا. م  يتوسعه 



    

  

  

  
  

  

 

 

  زمینه س. ا. م   در هادانشکده و دانشگاه محوري وظیفه 

 المللیبین استانداردهاي سطح به تحقیقاتی و آموزشی مراکز پژوهشی و علمی ارتقاي 

 هااولویت با متناسب محیطی و شغلی پزشکی هدفمند تحقیقات انجام 

 جهانی بهداشتی مشکالت سوي به آن هدایت و پتنت به رسیدن جهت کاربردي تحقیقات ارتقاي 

 عمومی مجالت در مقاالت س. ا. م تعداد ٪ 10 ساالنه افزایش  

 تکنولوژي  از استفاده جهت مناسب هاي ساخت زیر ایجادIT ،ICT  
 

  آموزشی الزامات - 5- 5
  

 و انگیزه داراي نگر جامع محققان تربیت جهت تکمیلی تحصیالت هدفمند ي توسعه و بازنگري 

 گروهی کار به عالقمند

 جامعه آحاد و کشور آموزشی سطوح يکلیه س. ا. م در دانش بسط  

 پژوهشگر تربیت با مرتبط هاي رشته و هاهدانشکد تاسیس 

 هاي مرتبط رشته دروس سرفصل در پژوهش با مرتبط درسی هايواحد ایجاد 

 و طب طب کار  ارگونومی، ،ایمنی صنعتی، مهندسی صنایع اي،حرفه بهداشت هايرشته تربیت

 زیست محیطسم شناسی،مدیریت بهداشت، ایمنی و ، بهداشت محیط کار صنعتی، تهویه ،محیطی

(HSE) ،  باشدمرتبط می رشته هاي سایرو   ها سالمت در بالیا و فوریت  .  

  

  انسانی نیروي الزامات  -  5- 6
  

 مدرك( پژوهش دستیاران ، )دکتري مدرك(پژوهشگر  علمی، هیات متخصص نیروي تامین 

 و... تکنسین، کارشناس ،دکتري)

 ي س. ا. م   حوزه به نخبگان جذب و بالقوه استعدادهاي شناسایی 

 کارکنان سایر و محققین کردن روزآمد و ارتقاء براي مداوم وآموزش سازي توانمند 

 مدیریتی هايپست براي اصلح انتخاب اساس بر مدبر و مدیر خالق، تجربه، با توانمند، انسانی نیروي   
  

  سیاسی و مدیریتی قانونی، الزامات - 5- 7
  

 حوزه س. ا. م  در محصول المللی به بین و ملی اختراع ثبت و ایده تبدیل به کمک 

  



    

  

  

  
  

  

 

 

 مقررات تصویب براي تالش و نیاز مورد مقررات و قوانین خصوص در قوت و ضعف نقاط شناسائی 

 الزم حمایتی

 ملی استانداردهاي تدوین 

 زمینه س. ا. م   در مسؤولین دادن قرار تاثیر تحت و سازي آگاه براي تالش 

 جهانی استاندارد و تجربه به توجه با تحقیقاتی مراکز و تحقیقات مدیریت ساختار تغییر براي تالش 

 نوین هايعرصه در سریع پیشرفت کننده ممانعت و وپاگیردست مقررات تغییر براي تالش  

 گذاريسیاست فرایندهاي از مدیریت بخش تفکیک براي استراتژیک سند تدوین  
  

  تجاري الزامات - 5- 8
  

 س. ا. م   حوزه در وفناوریها محصوالت، خدمات سازيتجاري منظور به مناسب بستر ایجاد 

 فناورانه تحوالت و جهانی استاندارد با خدمات س. ا. م همراه کردن بهینه براي تالش  

 دستاوردهاي ارائه جهت س. ا. م  زمینه المللی در بین علمی سمینارهاي و هاکنفرانس برگزاري 

 پژوهشی

 ارائه و تحقیقاتی و پژوهشی هايبخش توسعه جهت دانشگاه و صنعت مابینفی مناسب تعامل ایجاد 

  بین المللی سطح در آن دستاوردهاي

 س. ا. م   زمینه در فعال هايشرکت توسعه   

 س. ا. م در استان تحقیقاتی شرکت یک حداقل ایجاد و هادانشگاه رشد مراکز به کمک 
  

  راهبردها -6

 و علوم بهداشت هاي توسط وزارت دوره هر آموزشی هاياي برنامهدوره بازنگري

 وزارت گسترش شوراي توسط با س. ا. م مرتبط نیاز مورد رشته هاي گسترش و ایجاد در تسهیل 

و علوم بهداشت هاي

 مختلف هايرشته  اندازي راه در تسهیل post doc 

 خارجی و داخلی ترددي و مطالعاتی هايفرصت اعطاي در تسهیل 

 دانشگاه از پیش تحصیلی مختلف مقاطع کتب س. ا. م در مباحث گنجاندن 

 هاي مرتبط رشته تحصیلی مقاطع در درسی س. ا. م  واحدهاي گنجاندن 

 تفریحی و علمی پارکهاي تاسیس 

 نشریات و هاکتاب ،عمومی هايرسانه امکانات از گیريبهره 



    

  

  

  
  

  

 

 

 آموختگاندانش کلیه س. ا. م براي زمینه در آموزشی هايکارگاه و بازآموزي هايدوره تعریف   

مرتبط  هاي رشته

 تخصصی و پیشرفته مدت کوتاه هايدوره برگزاري  

 مطالعاتی فرصت عنوان به خارج و داخل معتبر مراکز به علمی هیأت اعزام افزایش 

 ايسرمایه و ساختاري، تخصصی ،انسانی هايظرفیت بررسی 

 منطقه و کشور ژئوپلتیک خاص شرایط به توجه 

 فعال مراکز براي بهرهکم وامهاي و تشویقی اعتبارات اعطاي 

 هاي وزارت گسترش شوراي توسط با س. ا. م  مرتبط تحقیقاتی مراکز گسترش و ایجاد در تسهیل 

و علوم بهداشت

 خصوصی بخش به سپاري برون طریق از دولت نیاز مورد تحقیقات از بخشی واگذاري 

 اطالعاتی بانک تهیه و هادانشگاه و تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی و علمی هايتوانمندي شناسایی 

 هانیازمندي با مراکز تخصصی هايظرفیت تطابق 

 محوري تخصصی مراکز به ماموریت ابالغ 

 محوري وظیفه مبناي بر بودجه تخصیص 

 ملی هايدستورالعمل و استانداردها تدوین 

 آموزشی هايکارگاه برگزاري 

 ملی استانداردهاي و هادستورالعمل اجراي روند پایش و کنترل 

 مجازي تخصصی هايکارگروه و تحقیقاتی هايشبکه ایجاد 

 تحقیقات روند پایش و کنترل 

 المللی  بین و ايمنطقه بهداشتی مشکالت سنجی نیاز

 آن ثبت مراحل و پتنت خصوص در پژوهشگران آموزش 

 سرمایه و تخصصی علمی، هايظرفیت ها،يپذیر آسیب منطقه، نیاز اساس بر هدف مناطق انتخاب -

 گذاري

 دولت هايسیاست اساس بر مراکز عملکردي ارزیابی و نظارت 

 عملکرد و برنامه براساس الزم اعتبار تامین و بودجه تخصیص  

 خصوصی و دولتی بخش در خدمات س. ا. م  ارائه مراکز ایجاد شرایط در تسهیل

 طریق از تبلیغ و ايمنطقه هاينمایشگاه در شرکت و فناوري انتقال شرایط آوردن فراهم   

 ایران هاي سفارتخانه



    

  

  

  
  

  

 

 

 ایجاد در تسهیل ایجاد منظور به دیگر موانع رفع و مالی تسهیالت آوردن فراهم قوانین، بازنگري 

 استان هر در مرکز تحقیقات یک ایجاد خدمات مراکز

 دانشگاه و مرکز هر براي مأموریت تعیین 

 انگلیسی زبان به دوره برگزاري و خارجی دانشجوي جذب مقدمات آوردن فراهم 

 پتنت ثبت از تشویقی حمایت  

 پتنت از محصول سازي تجاري جهت مدت طوالنی وام ارائه

 دکتري و ارشد کارشناسی تعداد شاخص مبناي بر تکمیلی تحصیالت آموزشی يبودجه اعطاي 

 س. ا. م   هانامه پایان به تشویقی و حمایتی يبودجه اعطاي 

 خدمات ارائه و تولید صادرات جایزه  اعطاي 

 س. ا. م   با مرتبط تاسیس تازه هايبخش و مراکز ها،گروه به جدید علمی هیات جذب از حمایت 

 کشور از خارج استادان با مشترك دانشجوي گرفتن در تشویق  

 داراولویت هايپروژه به ویژه اعتبارات اختصاص 

 هاي فعال شرکت  از حمایت براي مدت بلند بالعوض وامهاي اعطاي 

 پژوهشی و آموزشی مراکز در س. ا. م  با مرتبط نیاز مورد هايرشته گسترش و ایجاد 

 کشور خارج نخبگان جذب جهت متناسب علمی هیات سازمانی هايپست اعطاي و تعریف 

 مداوم آموزش هايدوره در س. ا. م  مباحث نمودن وارد 

 هادوره و هاکارگاه اجراي در س. ا. م متخصصان توانمندي روزآمدسازي 

 تجربه و تخصص اساس بر افراد به انتخابی به صورت ها مسؤولیت و تعویض 

 مربوطه هايوزارتخانه با کاري مشترك هايکمیته تهیه 

 المللی  بین همکاري مراکز شناسایی

 مشترك همکاري هاي پروتکل تهیه 

 مجلس و دولت به پیشنهادي لوایح تهیه 

 خصوصی بخش از مالیاتی حمایت 

 پژوهشی هاياولویت حسب بر ايمنطقه عامل هايشبکه ایجاد 

 خصوصی و دولتی کارآمد و ویژه هايواحد و فناوري هايپارك و رشد مراکز به دادن اولویت 

 س. ا. م   زمینه در محققین پذیرریسک هايفعالیت از معنوي و مالی هايحمایت 

 خدمات س. ا. م  دهندگان ارائه و تولیدکنندگان براي مالیاتی معافیت 



    

  

  

  
  

  

 

 

 جذب و درمانی توریسم خدمات ارائه حوزه در فعال مؤسسات از تشویقی حمایت اختصاص 

سالیانه مستند آمد در اساس بر خارجی دانشجویان

 سالمت هايدهکده ایجاد جمله از درمانی توریسم مراکز ایجاد 

 داخلی و خارجی گذاريسرمایه امنیت تضمین 

 سالیانه س. ا. م   حوزه تولیدات و خدمات کننده صادر موسسات و هاشرکت به جایزه پرداخت 

 حوزه س. ا. م   در محصول المللی به بین و ملی اختراع ثبت و ایده تبدیل به کمک 

 مقررات تصویب براي تالش و نیاز مورد مقررات و قوانین خصوص در قوت و ضعف نقاط شناسائی 

  ملی استانداردهاي تدوین الزم حمایتی

 س. ا. م   زمینه در مسؤولین دادن قرار تاثیر تحت و سازي آگاه براي تالش

 جهانی استاندارد و تجربه به توجه با تحقیقاتی مراکز و تحقیقات مدیریت ساختار تغییر براي تالش 

 نوین هايعرصه در سریع پیشرفت کننده ممانعت و پاگیرودست مقررات تغییر براي تالش  

 خصوصی بخش تولید و تحقیق براي دولتی بخش امکانات و فضاها دادن قرار اختیار در  

 مجالت  تعداد افزایشISI هاي س. ا. م  حوزه در فارسی زبان به مجالت و  

 پژوهش نمودن گراماموریت راستاي در محققین و پژوهشگران براي قانونی الزام ایجاد  

 کشور خارج با تجاري تعامالت افزایش راستاي در قانونی الزم زمینه ایجاد  
  

  الزامات – راهبرد ماتریس - 7
  

 منظور توسعه به مرتبط نهادهاي و هاسازمان همکاري با خطرپذیر گذاريسرمایه قوانین تنظیم به کمک

  س.ا. م 

 س. ا. م  مبتنی بر کارهاي و کسب توسعه به منظور کارآفرینی حمایتی صندوق ایجاد

 پژوهشگران براي تسهیالت ارائه س. ا. م به اعتبار از بخشی تخصیص

 توسعه منظور به مرتبط نهادهاي و هاسازمان همکاري با مالیاتی هايمعافیت قوانین توسعه و ایجاد به کمک

  س. ا. م

  گذاريسیاست مراکز سایر و وزارتخانه س. ا. م در بر مبتنی هاياندیشگاه ندازيا راه به کمک

 س. ا. م  بر مبتنی هايرشته هادانشگاه در ايرشته میان هايتخصص به توجه

  تخصصی س. ا. م  هايرشته و تحقیقاتی مراکز ایجاد

 آزمایشگاهی هايمهارت توسعه منظور به آموزشی مدت کوتاه هايدوره ایجاد

 اطالعات فناوري هايزیرساخت تقویت و توسعه



    

  

  

  
  

  

 

 

 فرآیندهاي سازيشفاف و هافعالیت افزاییهم منظور به کشور در تحقیقاتی هايشبکه توسعه و ایجاد

  نظارتی و گذاريسیاست

  کشور خارج با تجاري تعامالت افزایش راستاي در قانونی الزم زمینه ایجاد

  

  فناوري و علم حیطه در تحقیقاتی کالن هاياولویت - 8

  

 فناوري و پژوهش هاي حوزه در هاي س. ا. م  اولویت  

 و بیولوژي سیستم و فارماکوژنومیکس پروتئومیکس، ژنومیکس، بیوانفورماتیک، توسعه ...   

 مونوکولنال هايبادي آنتی

 و دقیق  سریع هايتشخیص توان توسعه

 تشخیص کاشتی،پیش تشخیص تولد، از قبل تشخیص مانند( هنگام زود هايتشخیص توان توسعه 

 عالئم بروز از قبل بیماري

 هاي شغلی و محیطیبا استفاده در بیماري  درمانی ژن و مولکولی پزشکی توسعه

 نانوسنسورها( باال کارایی با تشخیصی مواد و هاسیستم توسعه(  

 هاي فنی و مهندسی مبتنی بر علوم نوینسیستم توسعه  

 توسعه سیستم هاي حفاظت از محیط زیست با هدف توسعه پایدار  

  

  

  

  

  

  

 


