
برنامھ عملیاتی دانشکده مدیریت سالمت، ایمنی، محیط زیست و 
 طب محیطی

هاي مناسب براي واحد اداري، واحد آموزش، گروه و تجهیزات براي تاسیس دانشکده مذکور به فضاي فیزیکی

ت، ، کتابخانه، سالن کامپیوتر و اینترنهاآزمایشگاه واحد خدمات، تاسیسات و انبار، هاي درس،کالس آموزشی،

هاي دانشجویی و نهاد تشکل، ، مرکز تحقیقاتسالن غذاخوري، سالن ورزش، اجتماعات ، سالنکنفرانسسالن 

ها، فضاي فیزیکی و باشد. در اینجا زیرساختنیاز میو فضاي سبز  پارکینگ ،واحد حراسترهبري، نمازخانه، 

، ایمنی و محیط زیست و کارشناسی تجهیزات مورد نیاز براي تاسیس دو رشته کارشناسی ارشد مدیریت سالمت

 اي آورده شده است.مهندسی بهداشت حرفه

متشکل از چندین اتاق و  خالص مربعمتر 250ازمند فضاي فیزیکی حداقل نیاین واحد  :مدیریت دانشکده )1

، اتاق مربع)متر 15و اتاق انتظار ( ، مسئول دفتر رئیس دانشکدهمربع)متر 30( مستقل ویژه رئیس دانشکده

بهداشت حرفه اي، مدیر ، مربع)متر 12( ، اتاق معاون اداري و مالیمربع)متر 12( ون آموزشی و پژوهشیمعا

اتاق  مدیر گروه طب محیطی، مدیر گروه مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی، مدیر گروه سم شناسی صنعتی

، مربع)متر 15اسناد (و بایگانی  ، دبیرخانهمربع)متر 12( ، اتاق کارگزینیمربع)متر 12( رئیس امور عمومی

سرویس  4و  مربع)متر 12( آبدارخانه )مترمربع 12خانه (تلفن ،مربع)متر IT )12مسئول کامپیوتر و 

 باشد.می مربع)متر 24(در مجموع  بهداشتی

حداقل یک اتاق متشکل از متر مربع خالص و  80نیازمند فضاي فیزیکی حداقل این واحد  واحد آموزش: )2

و یک اتاق مخصوص  متر مربع) 30( آموزش انکارشناسیک اتاق براي  ،متر مربع) 12براي مدیر آموزش (

یک اتاق تحصیالت تکمیلی، یک  باشد.می متر مربع 12بصري) با حداقل -شنیداري (سمعی-واحد دیداري

 در نظر گرفته شود. هاي آموزشیهاي بهداشتی براي پرسنل واحد آموزش و گروهسرویساتاق انتظار و 

در اینصورت نیاز به و باشد نفر می 5حداقل هر گروه  مورد نیاز تعداد اعضاء هیئت علمی هاي آموزشی:گروه )3

براي کارشناس گروه نیاز متري  12باشد. ضمناً به یک اتاق گروه میهر متري ویژه اساتید  12اتاق  5حداقل 

  اتاق نیاز دارد. 6لذا هر گروه حداقل به  .باشدمی

، طب محیطی، مهندسی صنایع، ایمنی  HSEرشته بهداشت حرفه اي،  5هدف اولیه ایجاد با توجه به اینکه 

رشته جدید التاسیس در نظر گرفته  5لذا بهتر است فضاي فیزیکی براي حداقل صنعتی و سم شناسی می باشد، 

ذیربط  و کارشناس گروه اعضاء هیئت علمیمتري براي  12اتاق  6شود که هر گروه آموزشی جدید به حداقل 

  باشد.دانشکده مذکور مورد نیاز میهاي آموزشی متر براي گروه 12 هر اتاق اتاق با متراژ 30نیاز دارد. در واقع به 



(با ظرفیت  متر مربع 30کالس با مساحت  3به ازاي تاسیس هر رشته نیاز به حداقل  هاي درس:کالس )4

کالس درس مورد نیاز  15شکده مذکور حداقل . بنابراین براي تاسیس دانباشدمی نفر دانشجو) 25حداقل 

است که مجموع زیر بناي خالص مجتمع کالسها همراه با سرویس بهداشتی، اتاق استراحت اساتید و ... 

 متر خواهد بود. 500حداقل 

براي  متر مربع 100با حداقل بصورت مجزا یک فضاي فیزیکی مناسب باید  :واحد خدمات، تاسیسات و انبار )5

اتاق خدمات که محل  )1؛ باشد که شاملفضاي مجزا می 3این واحد متشکل از  نظر گرفته شود.ها در آن

 داراي ) واحد تاسیسات که2 ،باشدمیراننده  2کارگر خدماتی و  2استقرار مسئول خدمات دانشکده، حداقل 

متر  50داقل فضاي ) انبار دانشکده با ح3و  ،حداقل یک نفر مسئول تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز آن است

 شود.مربع که تحت اختیار مسئول انبار گذاشته می

اندازي رشته کارشناسی هاي ضروري براي راهآزمایشگاه ،با توجه به اولویت هاي تخصصی:آزمایشگاه )6

  ذکر گردیده است. ابتدادر  HSEاي و کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی بهداشت حرفه

  اي:هداشت حرفههاي تخصصی مهندسی بآزمایشگاه- 

مترمربع نیاز  40: این آزمایشگاه به فضاي فیزیکی حداقل آور محیط کارآزمایشگاه عوامل فیزیکی زیانالف)

 دارد.

  ی مورد نیازآزمایشگاهو تجهیزات وسایل   آورامل زیانوعنوع   ردیف

  صدا و ارتعاش  1

 انواع صداسنج هاي ساده - 

 اصدصداسنج پیشرفته با قابلیت آنالیز  - 

 صدا یمتردوز - 

 اانواع کالیبراتوره - 

 هاي دست و بازو و تمام بدنارتعاش سنج - 

  اتاقک و دستگاه ادیومتري - 

  شرایط جوي  2

 و کاتا سانگوي ،انواع دماسنج تر، خشک - 

 و دیجیتال آسمن ،سنج چرخانطوبترانواع  - 

 - WBGTسنج دیجیتال  

  روشنایی  3

 متر (نورسنج)انواع لوکس - 

 گیري درخشندگیدستگاه اندازه - 

  UVنورسنج به همراه سنسور  - 

  پرتو  4

 انواع دوزیمترهاي جیبی اندازه گیري پرتو - 

 گایگرمولر کنتور - 

 UVو  IRدستگاه سنجش  - 

 گاما و بتا ایکس، هاي اشعه گیري اندازه دستگاه - 



  مغناطیسی میدانهاي گیري شدت اندازه دستگاه - 

  ایستا مغناطیسی میدانهاي گیري اندازه دستگاه - 

  

 مترمربع نیاز دارد. 80آور محیط کار: این آزمایشگاه به فضاي فیزیکی حداقل ل شیمیایی زیانآزمایشگاه عوامب)

  ی مورد نیازآزمایشگاهو تجهیزات وسایل   کاربرينوع   ردیف

1  
 هاي آالینده از برداري نمونه

  هوا

 و محیطی فردي برداري میکرو، نمونه هاي پمپ انواع - 

 ارات آلی)گیري گازها و بخدستگاه فوچک (اندازه - 

 ها (گازسنج)بتیو دتکتور انواع - 

 برداريفیلترهاي نمونه انواع - 

 گازشوي و ایمپینجر بطریهاي انواع - 

 هاي آلیبردار حاللنمونه - 

  هابرداري از بیوآئروسلدستگاه نمونه - 

2  

کالیبراسیون وسایل  تجهیزات

  بردارينمونه

  

 خشک و گازمترهاي تر انواع - 

 الکترونیکی کالیبراتورهاي - 

 حباب صابون فلومترهاي  - 

  ماریوتی بطري -

  هاتجزیه و آنالیز نمونه  3

 هاي فرار)گیري آالیندهدستگاه گاز کروماتوگراف (اندازه - 

 گیري عناصر فلزي و شبه فلزي)دستگاه جذب اتمی (اندازه - 

 اسپکتروفتومتر - 

  آزبست: میکروسکوپ و گراتیکول الیاف شمارش تجهیزات - 

  متر PHوي آزمایشگاهی، اسپیرومتر، تراز -   متفرقه   4

  

  مترمربع نیاز دارد. 20: این آزمایشگاه به فضاي فیزیکی حداقل تهویهآزمایشگاه ج)

  ی مورد نیازآزمایشگاهو تجهیزات وسایل   ردیف

  فن، هود و اتصاالتتونل باد،   1

  ومتر دیجیتالبار  2

  تلسکوپی) و (ساده لوله پیتو  3

  دیجیتال حرارتی و اي،پره آنمومتر  4

  شیبدار و دیجیتال مانومترهاي عمودي،  5

 

  

 مترمربع نیاز دارد.  30آزمایشگاه ارگونومی: این آزمایشگاه به فضاي فیزیکی حداقل د)



  ی مورد نیازآزمایشگاهو تجهیزات وسایل   نوع کاربري  ردیف

  ارگواسپیرومتر دستگاه -   تنفسی و اسپیرومتري- قلبی ايھپارامتر  1

  دیجیتال و معمولی و کولیس استودیومتر -   وپومترآنتر کامل ست  2

  سنج یا نبض Pulsimeterدستگاه  -   یا نبض گیري ضربان قلباندازه  3

  الکتروگونیومتري دستگاه -   EMGها به همراه سنجش زوایاي اندام  

  

 مترمربع نیاز دارد.  20آزمایشگاه ایمنی: این آزمایشگاه به فضاي فیزیکی حداقل ه)

  ی مورد نیازآزمایشگاهجهیزات و توسایل   ردیف

  خاموش کننده آتشخودکار هاي ها و سیستمانواع کپسول  1

  آتش اعالم خودکار هايآموزشی سامانه تابلوي  2

  ، کمربند ایمنیحفاظتی سپر، ،کاله ایمنی انواع گوشی، ماسک، لباس کارلوازم حفاظت فردي از قبیل   3

  اتفاع در کار ایمنی آموزش سازه  4

  برق ایمنی ابلوي آموزشیت  5

  سنج ارت دستگاه  6

  تنفسی هاي) ماسکFit Testکیت تست تطابق (  7

  سیلندرهاي هواي تنفسی  8

  ایمنی شوي و چشم دوش  9
 

  

  :HSEهاي تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آزمایشگاه- 

تخصصی مهندسی هاي ، ترکیبی از آزمایشگاهHSEهاي تخصصی براي کارشناسی ارشد مدیریت آزمایشگاه

هاي این دو رشته، به باشد. در صورت تکمیل آزمایشگاهاي میبهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه

در این جهت نیاز به راه اندازي آزمایشگاه هوا، آزمایشگاه خاك و پسماند، باشد. امکانات جدیدي نیاز نمی

 3ی آب و فاضالب می باشد که نیاز به حداقل و فاضالب و تکمیل آزمایشگاه شیمآب آزمایشگاه میکروبیولوژي 

   متر مربع می باشد. 120آزمایشگاه هر کدام به مساحت مفید 



  هاي تخصصی طب محیطی مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی و سم شناسی: آزمایشگاه- 

با توجه به استفاده گروههاي آموزشی طب محیطی، مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی و سم شناسی از 

آزمایشگاه دیگر به  5، نیاز به راه اندازي حداقل  HSEگاههاي بهداشت محیط، بهداشت حرفه اي و آزمایش

  متر مربع نیاز می باشد. 120متراژ خالص 

باشد. بخش مخازن کتاب نیاز به فضاي کتابخانه شامل دو بخش مخازن کتاب و سالن مطالعه می کتابخانه:) 7

بندي و هاي مجزا طبقههاي فارسی و التین در بخشدر آن کتابمترمربع داشته که  150فیزیکی حداقل 

   مترمربع نیاز دارد. 100همچنین سالن مطالعه به فضاي خالص حداقل شوند. نگهداري می

اي، وجود سالن مجهز به کامپیوتر و یکی از امکانات بسیار ضروري در هر دانشکده سالن کامپیوتر و اینترنت:) 8

دانشجوي کارشناسی ارشد نیاز به یک کامپیوتر  3دانشجوي کارشناسی و هر  5ه ازاي هر باشد. باینترنت می

هاي مرتبط دیگري بخصوص در مقاطع باشد. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده نزدیک رشتهمی

در دستگاه کامپیوتر  40تحصیالت تکمیلی نیز در این دانشکده تاسیس خواهد شد، بنابراین وجود حداقل 

   ضرورت دارد.مترمربع  100با متراژ حدود سالن کامپیوتر 

 و هاي تخصصینامه، ارائه ژورنال کالبوجود سالن کنفرانس براي جلسات دفاع از پایان :سالن کنفرانس) 9

  باشد.مترمربع ضروري می 60نفر در متراژ  30هاي آموزشی با ظرفیت برگزاري کارگاه

هاي هاي دانشجویی، سخنرانیهاي دانشجویی، جشناري اجتماعات تشکلبراي برگز سالن اجتماعات:)10

هاي تخصصی و همچنین برگزاري امتحانات در موارد ضروري، نیاز به عمومی، گردهمایی، همایش و کنفرانس

 باشد.مترمربع می 300صندلی با متراژ حدود  200سالن اجتماعات با تعداد حداقل 

رشته تحصیلی و وجود مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري  5حداقل  با توجه به وجودخوابگاه: )11

نابراین با توجه به سرانه خوابگاههاي عادي که به ازاء بفر نیاز می باشد.  500به خوابگاهی با ظرفیت حداقل 

  متر مربع نیاز می باشد. 8000متر مربع می باشد، به خوابگاهی با زیربناي  16هر نفر 

وجود یک سالن ورزشی سربسته مناسب براي فوتسال، والیبال، تنیس روي میز و بدمینتون  ورزش:سالن ) 12 

متر رختکن و سرویس بهداشتی) با مدیریت یک  100متر زمین بازي و  300مترمربع ( 400در مساحت تقریبی 

  ورد نیاز نفر کارشناس تربیت بدنی براي دانشکده مدیریت سالمت، ایمنی، محیط زیست و طب محیطی م

  باشد. می

با نفر)  250با ظرفیت معادل نیمی از دانشجویان (ظرفیت تقریبی وجود یک سلف سرویس  :سالن غذاخوري)13

  براي دانشکده مورد نیاز است.مترمربع  400مساحت تقریبی 



راي با توجه به اینکه دانشکده مدیریت سالمت، ایمنی، محیط زیست و طب محیطی پذی :مدیریت پژوهشی) 14

هاي ذیربط خواهد بود، دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و بخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته

براي هر باشد یکی از ضروریات میکه براي سرعت بخشیدن به امور پژوهشی و باال بردن سطح کیفی تحقیقات 

متر مربع،  20ام به مساحت حداقل واحد پژوهشی هر کد 5رشته به طور مجزا، یک واحد پژوهشی و در مجموع 

 . نیاز می باشد

بسیج و همچنین نهاد نمایندگی مانند انجمن اسالمی، هاي دانشجویی براي تشکل هاي دانشجویی:تشکل)15

 اتاق مستقل وجود داشته باشد. 5رهبري در دانشکده باید 

  وضوخانه ضرورت دارد. مترمربع به همراه 100وجود یک نمازخانه با مساحت حداقل  نمازخانه:)16

 3مترمربع و  50واحد حراست و نگهبانی به ساختمانی در ورودي دانشکده با مساحت حدود  :واحد حراست)17

  نگهبان نیاز دارد.

 .داردپارکینگ براي اساتید و پرسنل دانشکده  40دانشکده مذکور نیاز به وجود حداقل  پارکینگ:)18

بعنوان یک محیط آموزشی سطح باال نیاز به داشتن فضاي سبز معادل براي تاسیس دانشکده  فضاي سبز: )19

   باشد.دو سوم متراژ فضاي فیزیکی کل دانشکده می



 

زیربنای مورد نیاز (متر  نام واحد

 مربع)

  250  مدیریت دانشکده

  80  آموزش

  360  گروههاي آموزش

  500  ساختمان کالس هاي درس

  100  واحد خدمات، تاسیسات و انبار

  1150  آزمایشگاههاي تخصصی

  250  کتابخانه

  100  سالن کامپیوتر 

  60  سالن کنفرانس

  300  سالن اجتماعات

  400  سالن ورزش

  400  سالن غذاخوري

  100  مدیریت پژوهشی

  60  تشکل هاي دانشجویی

  100  نمازخانه

  50  واحد حراست

  8000  خوابگاه

  12260مجموع زیربناي مورد نیاز:  

 


