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 مقدمه

ی سوبزوار و  با عرض خير مقدم و تبریک به مناسبت قبولی شما در رشته های مرتبط با دانشکده بهداشت دانشگاه علووم پزشوک  

ط تهيوه و   فقيت در طول دوره تحصيل ، این بسته آموزشی  با هدف آشنایی بيشتر شما با رشته مهندسوی بهداشوت محوي   آرزوی مو

 ،  تدوین  شده است .که اميد است مطالعه آن گامی در جهت دستيابی به اهداف مذکور باشد

 علوم  ایون  ی عهده بر غذایی مواد بهداشت کنترل و هوا ،زباله ،فاضالب ،آب مثل محيطی زیست مسائل مطالعهبا توجه به اینکه 

 از بعود  و بگيرنود  قرار کوچک عاتاجتما در بتوانند التحصيلیفارغ از پس که کند تربيت یدانشجویان تا دارد قصد رشته این و است

 بورای  عملوی  و مفيود  هوایی طورح  دادن بوا  بتوانند یعنی بکنند، کاری مشکالت رفع برای منطقه بهداشت مشکالت بررسی و مطالعه

 در را موردم  ،بيمواری  ناقلين و حشرات با مبارزه ،عمومی اماکن بهسازی ،زباله صحيح دفع ،کيفی و کمی سالم آشاميدنی آب تأمين

 شوند بندیطبقه و آوری جمع موارد این در الزم آمارهای و اطالعات تا کنند کمک و کنند راهنمایی مشکالت این رفع

 موه هچرا که  دمی باش در ایران ه یکی از رشته های روبه توسعهعدم آشنائی دانشجویان با رشته بهداشت محيط ک ولی به دليل

 جوا  هور  زیورا  شود  خواهود  تربيش رشته ینا برای هم شغلی هایفرصت ،دهندمی اهميت سالمتی و بهداشت به حکومت و جامعه ی

ودن کشور عزیز مان ایران و با توجه رو به توسعه ب باشند، داشته حضور باید رشته این متخصصان سالمتيش حفظ برای باشد، انسان

 آینده شغلی خوبی برای فارغ التحصيل این رشته انتظار داشت.

و اظهوار پشويمانی   رشته از دن شسالهای اوليه موجب دلسرد  ن عزیز درشود که دانشجویاباعث می این عدم آگاهی به رشتهکه 

ین رشوته  ااه های شغلی در خصوص نحوه بازار یاب در این رشته، جایگ لذا بر آن شدیم کتابچه تهيه نمائيم تا شما عزیزان رانمایند، 

بورای  شوت محويط   یان رشوته بهدا مطالعه این بسته آموزشی برای دانشجواميد است با رشته قبولی تان آشنا کنيم  و ادامه تحصيل 

 باشد. رشته قبولی تان آشنائی 

 

 دکتر ایوب رستگار

 مدیر گروه رشته بهداشت محیط

 

 

 

 



 

 

  تاریخچه دانشکده بهداشت: 1.1

از  1374ر سال دو در رشته بهداشت خانواده پذیرش نمود.  1366ه دانشجو را در سال دانشکده علوم پزشکی سبزوار  اولين دور

شوکی، پرسوتاری و   دانشوکده بهداشوت، پز   4نيز با ارتقاء به دانشگاه، بوه   1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد استقالل یافت. در سال 

 پيراپزشکی تفکيک شد.

  های دایر در دانشکده بهداشت شتهر 2.1

 در حال حاضر پذیرش دانشجو دارد. بهداشت عمومیو بهداشت محيط رشته  2 ناسی ناپيوستهمقطع کارشدر 

 پذیرش دانشجو دارد. بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای رشته بهداشت محيط،  3مقطع کارشناسی پيوسته در 

 یرش دانشجو دارد.پذ بهداشت محيط ارتقائ سالمت و مهندسی  ،آموزش بهداشترشته  2در  مقطع کارشناسی ارشددر 

 .می باشد دانشجو 253فوق تعداد.رشته های در دانشجویان مشغول به تحصيل در دانشکده بهداشت: کل تعداد 

 : 1دانشکده  بیانیه رسالت 3.1

ته، رآمود و شایسو  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار با توجه به رسالت آن، تربيت نيوروی انسوانی کا   

ای حول  در توسعه تندرستی، حفظ و ارتقاء  کيفيت محيط زیست، انجام پژوهشی هوای کواربردی و بنيوادی بور    همچنين مشارکت 

 دارد.مسائل و توسعه علوم بهداشتی ،سهمی در  ارتقاء سطح سالمت جامعه 

 :  2دانشکده  دورنما 4.1

  

ی مرزهوای  علوم بهداشوت  و تعميق پژوهش در حيطهربيت نيروی انسانی کارآمد،گسترش ما در دانشکده بهداشت ميخواهيم با ت

ت سوربلندی ملو   دانش را درنوردیده و در ارتقاء سالمت جامعه خویش سرآمد دانشکده های هم سطح خود در کشور و مایه افتخار و

 خویش گردیم.

 : اهداف دانشکده 5.1

 مشارکت در بهبود نظام بهداشتی و درمانی کشور 

                                                           
1 Mission 
2 Vision 



 

 

 ارتقاء دانش بهداشتی کشور 

 ز کشور در زمينه علوم بهداشتیتامين نيروی انسانی مورد نيا 

 افزایش بهره وری نظام اجرائی دانشکده 

 مشاور:استاد  تعریف و شرح وظایف  6.1

 دازد. اسوتاد استاد مشاور همان نقش استاد راهنمای تحصيلی را دارد که به موضوعات مؤثر بر روند تحصويلی دانشوجو موی پور    

ه موقوع  با ارجاع بو  ل رفاهی، علمی، عاطفی، فرهنگی و ... ندارد بلکهمشاور مسئوليت اجرایی در رفع موانع تحصيلی مانند مسائ

   مشکالت به مراجع ذیربط، نقش خویش را در رفع موانع ایفا می کند.

 شرح وظایف استاد مشاور:

 آشنایی با کليه آیين نامه ها و دستور العمل های آموزشی، رفاهی، مشاوره و ... دانشجویان شاهد.

 ه تحصيلی.يلی، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پروندآگاهی از وضعيت تحص

 رفوه و عنایوت  يلی از طریق جلسه معاتوجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجيه وی نسبت به ویژگی های محيط تحص

 خاص به سابقه تحصيلی او در انتخاب واحد.

طریق  وس و ... ازجویان با مقررات و قوانين آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه درآشنا نمودن دانش

 مذاکره با آنان و تأیيد آن به عنوان استاد راهنما.

ی اردوهوا  راهنمایی دانشجویان در زمينه روش های صحيح مطالعه، تشویق به حضور در فعاليوت هوای فووق برناموه، هموایش هوا و      

 فرهنگی.

 مشاوره و انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقویت روحيه خود تصميمی.

زشوی  هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت پيشگيری از افت تحصويلی، مشوروطی و اخوراا دانشوجویان در چهوارچوب قووانين آمو       

 دانشگاه.

 ی دانشجو بال، مرخصی تحصيلی و برگزاری کالس تقویتی برای رفع مشکل تحصيلارائه پيشنهاد تغيير گرایش، رشته، محل تحصي 

 هماهنگی ایشان.

ی دانشوجو و  شناسایی مسائل و مشکالت غير آموزشی )عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی( مؤثر بور سوير تحصويل   

 ارائه گزارش و پيشنهاد به شورای اساتيد مشاور.

 تيد مشاور دانشکده.شرکت در شورای اسا



 

 

 ور دانشکده .اساتيد مشا اعالم نظر و ارائه پيشنهادات سازنده و مبتنی بر تجارب در تغيير روشها، قوانين و دستورالعمل ها به شورای

 ارائه گزارش عملکرد بر اساس فرمهای مربوطه در پایان هر نيمسال تحصيل

 :دانشکده اهداف 7.1

 یانهدایت و نظارت مستمر بر روند تحصيلی دانشجو

 اهشناسایی زمينه های آسيب پذیری و عوامل غير آموزشی موثر بر وضعيت آموزشی دانشجویان وتالش در جهت رفع آن 

 شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر

 تاریخچه جذب دانشجو بهداشت محیط در دانشگاه   8.1

يزیکوی  فشروع به فعاليوت کورد کوه از فضوایی محودود       1388از سال  رسمابا مجوز وزارت محترم بهداشت دانشکده بهداشت  

تور  م 600  وسوعت  برخوردار بود و با تالش و همت مجموعه مدیریتی دانشگاه ، پردیس علوم پزشکی ساختمان اداری با زیربنایی به

نشوجو در رشوته   . پوذیرش دا زی شود متر مربع در اختيار تجهيز و راه انودا  750مربع و مجموعه آزمایشگاهی در فضایی با زیر بنای 

بوود و   نفور(  19)تعداد  1380بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقطع کاردانی  بهداشت محيط در نيمه اول سال 

 باشد.پذیرش سایر مقاطع تحصيلی طبق جدول زیر می

 

 زوارجدول پذیرش دانشجو بهداشت محيط در مقاطع مختلف در دانشگاه علوم پزشکی سب

تعلداد داانشجو  سال اخذ مقطع تحصیلی

 در حال تحصی

 32 1387 کارشناسی ناپيوسته بهداشت محيط

 73 1390 کارشناسی پيوسته مهندسی بهداشت محيط

 11 1394 کارشناسی ارشد ناپيوسته پيوسته مهندسی بهداشت محيط

 1 1399 دانشجو دکترا پژوهشی بهداشت محيط

 

  دانشکدهاست ریو شرح وظایف معرفی   9.1



 

 

اکنون تو  1393بهداشت محويط از سوال    یرشته تحصيلی ایشان بهداشت محيط، مدرک تحصيلی دکترا احمد اله آبادیآقای دکتر 

ردیس پو کشوور اسوت، آدرس کوار ریاسوت واقوع در       9ریاست دانشکده  را برعهده دارد و عضو بورد بهداشت محيط کوالن منطقوه   

 ..44018355ن مستقيم با دفتر ریاست دانشکده : تلف - طبقه سوم،  Bدانشگاه، بلوک 

 شرح وظایف:

هوای مناسوب بورای رشود اسوتعدادهای      شوود و ایجواد زمينوه   نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریيس دانشگاه ابالغ می

موزشوی،  آوظوایف   نظوارت برحسون اجورای   ، ایجاد هماهنگی در اموراموزشی و پژوهشی، اداری ومالی و فرهنگی دانشکده، تحصيلی

ه پيشنهاد بودجوه سواالن  ، های واحدهای تابع دانشکدهارزیابی و هماهنگ کردن کليه فعاليت، پژوهشی اعضای هيات علمی دانشکده

رسوی  بر، س دانشوگاه ارزیابی کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به ریوي ، نظارت برکارشورای آموزشی پژوهشی و ... دانشکده، دانشکده

 ها و اظهارنظر در باره آنانان گروهصالحيت معاون

 دانشکده:  ، پژوهشی و تحصیالت تکمیلیآموزشی معاونمعرفی و شرح وظایف  10.1

دانشگاه، بلوک  واقع در پردیس آدرس کار معاون آموزشیای بهداشت حرفه یآقای دکتر مجيد فالحی دارای مدرک تحصيلی دکترا

B   ،44018327شکده با دفتر معاون دان تلفن مستقيم -طبقه سوم.. 

 وظایف:

برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش )راه اندازی رشوته  -رنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب  ب

تر  برنامه ریزی برای بازنگری ، نظارت و ارزشيابی برنامه های آموزشی و ارائه پيشنهاد به مراجوع بواال  -جدید، مقاطع تحصيلی باالتر(

برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضوای هيوات   -برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان -

هماهنگی با فعاليت های گروه های آموزشوی در راسوتای   -عملياتيو ارزشيابی  –علمی و گروه های آموزشی در فرآیندهای مدیریتی 

نظارت بر گروه های آموزشی و ارزشويابی درونوی گوروه هوای اعضوای هيوات علموی و کارکنوان         -  اهداف کالن دانشکده و دانشگاه

برگزاری جلسات شوورای  -دریافت پيشنهادات اعضای هيات علمی ، گروه های آموزشی و بررسی جهت انجام اقدام الزم  -آموزشی  

ارت بر حسن اجرای برنامه های استراتژیک دانشگاه پيگيری و نظ-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه  -آموزشی دانشکده  

نظارت بر چگونگی ارائه دروس برای دانشجویان تحصويالت تکميلوی و اخوذ گوزارش از     -در خصوص دوره های تحصيالت تکميلی  



 

 

گی الزم نيازسنجی کارگاه های پژوهشی و هماهن-تعيين اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی -مدیر گروه 

نظارت و ایجاد هماهنگی در برگزاری هموایش هوا و کنفورانس هوای علموی در      -جهت برگزاری از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه  

برگزاری و شرکت مونظم در  -نظارت بر اجرای دقيق آئين نامه ها و مقررات مرتبط با دورههای تحصيالت تکميلی  -سطح دانشکده 

، تالش در جهت ارتقای سطح کيفی و کمی آمووزش هوا و پوژوهش هوای مورتبط بوا       پژوهشی جلسات شورای تحصيالت تکميلی و

تعامل مثبت و سازنده با دانشجویان تحصيالت تکميلوی و توالش جهوت بررسوی و حول مشوکالت       -دانشجویان تحصيالت تکميلی  

 پيگيری بروز  رسانی محتوی سایت واحد تحصيالت تکميل-ایشان

 شکده  کارشناس آموزشی دانمعرفی  11.1

ارشوناس  کتاکنون به عنووان   1395ز سال ابا مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  اعظم عمادی فرسرکار خانم 

  44018352شماره تماس  آموزش دانشکده می باشد.

 

 3تشریح رشته مهندسی بهداشت محیط

 4سازمان بهداشت جهانی دیدگاهاز  تعریف بهداشت محیط  

شوند. همچنوين بوه تئووری و ارزیوابی و کنتورل عوامول       ها که بوسيله عوامل محيطی مشخص میها و بيماریهایی از سالمت انسانجنبه

 ثير بگذارنتوانند بالقوه روی بهداشت و سالمت تأمحيطی، اشاره دارد که می

[ در ایون  6گذارنود.  ای روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسوان توأثير موی   ه به گونهترل عواملی از محيط زندگی ککن یا

تاریخچوه رشوته و   گویندموی « محويط »زنوده   هوا و کليوه موجوودات   ای از آب و هوا و خاک و روابط بين آنتعریف به مجموعه

 های جدیدپيشرفت

 اریخچه رشته بهداشت محیط در ایرانت 1.2

گردد که با تشکيل اداره مهندسی بهداشت محيط در وزارت بهداری سال قبل بر می 55تاریخچه این رشته در کشور ایران به حدود 

به دوره عالی بهسازی تبدیل شد. سوسس   1345سابق، دوره کمک بهشازی و کمک مهندسی بهداشت محيط دایر گردید و در سال 
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از انقوالب فرهنگوی دوره    های کارشناسی بهداشت محويط و کارشناسوی ارشود مهندسوی بهسوازی تشوکيل گردیود کوه پوس         دوره

کارشناسی بهداشت محيط به دو مقطوع کواردانی بهداشوت محويط و کارشناسوی ناپيوسوته بهداشوت محويط تبودیل شود. و دوره           

 التحصويالن فوارغ کارشناسی ارشد نيز تحت عنوان مهندسی بهداشت محيط تغيير نام یافت و تا مقطع دکتری دانشجو می پوذیرد .  

 طراحوی  خصوصوی  هوای ، شورکت و فاضوالب  آب هوا، سوازمان  ، شوهرداری پزشوکی  و آمووزش  درمان – هداشتب تواند در وزارتمی

 باشد داشته مناسبی شغلی هایفرصت زیستمحيط حفظ و سازمان و فاضالب آب خانهتصفيه

ن توسوعه کشوور و گسوترش مسوائل و     آوری و همچنوي های آموزشی، فون ينههای مختلف در دنيا در زمبراساس ضرورت و پيشرفت

طووری کوه هوم    های )علوم پزشکی( کشور برقرار شد. بوه مشکالت زیست محيطی و بهداشتی این رشته تحصيلی در بيشتر دانشگاه

آموزشوی  اکنون بيش از چهل مرکز دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشوت، درموان و آمووزش پزشوکی و همچنوين تعودادی از مراکز      

 اند.کنند و مقاطع مختلف تحصيلی این رشته را دایر نمودهاسالمی نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام میدانشگاه آزاد 

های مختلف بخصووص مسوائل اجرائوی ایون رشوته      های مختلف و تغييرات در زمينهعلت ایجاد این مقطع تحصيلی جدید پيشرفت

های آموزشی ارائه شوده در  هداشت محيط و محيط زیست و همچنين برنامههای نظری در علوم مختلف از جمله بباشد. پيشرفتمی

رسانی، ارتباطوات آمووزش از یوک سوو و تغييورات      های فن آوری اطالعباشد و به عالوه پيشرفتدنيا که منطبق با شرایط جدید می

ر ددگی، تغييور  ر در اسوتاندارهای زنو  فرهنگی، اجتماعی، در جوامع مختلف نظير تغيير در الگوهای مصرف، تغييرات جمعيتی، تغييو 

های آموزش و ارائه خدمات و باالخره مسائل و مشکالت زیست محيطی جدید ناشی توسعه از سوی دیگور، همگوی مؤیود ایون     روش

ی های آموزشی این رشته چه از نظر مقطع تحصيلی و چه از نظر برنامه آموزشی نيازمند یک بوازنگری اساسو  مطلب هستند که دوره

 رسانی اقدام شود.آوری و اطالعهای فنها با شرایط موجود زیست و پيشرفتاشند. تا نسبت به انطباق برنامهبمی

 های آبرسانی، تصفيه آب، تصفيه فاضالب، کنترل مواد زائد جامود و مشوکالت آلوودگی هووا    توسعه شهرهای کشور و توسعه فعاليت

هوای آمووزش فنوی بيشوتری را     ت تربيت نيروهای کارامد و متخصيی کوه جنبوه  بویژه در شهرهای بزرگ و نياز به کنترل آن، ضرور

توانود در  نماید. تدوین یک برنامه آموزشی مناسب برای رشته کارشناسی پيوسته بهداشت محيط موی دریافت نمایند، را مشخص می

 این زمينه راهگشا باشند.

 ی رشتهها و باورهاارزش  2.2

اصول سووم، اصول     12جایگاه انسان در خلقت و توجه به کرامت انسوانی و براسواس بنود     براساس تعاليم عاليه دین اسالم در زمينه

ریزی اقتصادی اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبنی بر تأمين بهداشت جامعه و برنامه 1بيست و نهم و بند 

از محيط زیست، باور داریوم کوه حفوظ محويط      صحيح در زمينه بهداشت و همچنين اصل پنجاهم قانون اساسی در زمينه حفاظت



 

 

هوای خداونود   ها موظفند ضمن استفاده درست از آب خاک هوا و همه آفریوده زیست یک وظيفه انسانی اخالقی و دینی است.انسان

ننمایند.ما های آتی را محترم شمارند و هيچ عنوان حيات انسان و سایر موجودات را با تهدید مواجه حق استفاه برای دیگران و نسل

هوای شوهری و   آوری و تصوفيه فاضوالب  آوری، تصفيه و دفع مواد زائد جمعمعتقدیم که لزوم تأمين آب آشاميدنی و بهداشتی، جمع

هوای  صنعتی کنترل آلودگی آب، کنترل آلودگی هوا بهسازی محيط و مبارزه با ناقلين و به طور کلوی پيشوگيری از انتشوار آالینوده    

ناس بهداشوت  ها به منظور ایجاد محيط سالم و بهداشتی کامالً محسوس است. طورح تربيوت کارشو   آالیندهزیست محيطی و کنترل 

 گردد.الذکر محسوب میمحيط که تخصص و تعهد الزم را دارا باشد گاهی مؤثر در جهت دستيابی به اهداف فوق

گيری و اجرای آن نقش داشته باشند و لذا تربيوت  مه و تصميفرهنگی جامع -های اجتماعیما معتقدیم که مردم حق دارند در برنامه

بخشود بلکوه بوا    ینيروهای جوان از جامعه نه تنها فرهنگ و اخالق زیست محيطی را به عنوان یک ضرورت در دنيای امروز ارتقاء مو 

منجور   زنوده مشارکت جامعه به کنترل آلودگيها، جلوگيری از تخریب محيط زیست، ارتقاء سطح سالمت و حفظ حيوات موجوودات   

 شود.می

و  از سوی دیگرآموزش افراد متخصص مورد نياز برای شناسایی و حل مشکالت کشوور یوک وظيفوه اسوت کوه بور دوش مسوئولين       

 .های راهبردی آموزش عالی مورد توجه قرار گيردباشد که باید به عنوان یک ضرورت در برنامهمتوليان امور می

 رشتهرسالت   3.2

س های حاکم بر جامعه و مقررات، قووانين، اسوتاندارهای موجوود و براسوا    ردد تا با توجه به ارزشگرشته بهداشت محيط تشکيل می

های آموزشی جوانان مستعد و الیق کشور را در این زمينه تخصصوی  المللی برنامهای و بيندستاوردها، پيشرفت ها و تحوالت منطقه

 ارائه نماید.

های محيطی را ند شناسایی، پيشگيری و کنترل آالیندهو کارآمدی هستند که قادر آموختگان این رشته افراد متعهد متخصصدانش

ریزی طراحی، مدیریت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبی انجام داد و باعث ارتقواء فرهنوگ بهداشوت محويط و سوطح      از طریق برنامه

 ط زیست بردارند.های مؤثری در زمينه حفاظت از محيسالمت جامعه شده و گام

 رشتهانداز چشم  4.2

آوری جدید، نيروهای توانمنودی را در  آمد به نسل جوان کشور از طریق بکارگيری دانش فنما برآنيم تا با ارائه خدمات آموزشی روز

های بهداشت محيطی تربيت نمائيم و با ارتقاء کمی و کيفوی ایون دوره تحصويلی بوه یکوی از      زمينه طراحی، مدیرت، و اجرای طرح



 

 

های آموزشی بهداشت محويط الگووئی بورای منطقوه و جهوان      تحصيلی در کشور تبدیل شده و از نظر برنامه هایترین رشتهشاخص

 باشيم.

 رشته اهداف کلی  5.2

آموختگانی است کوه مهوارت الزم را در زمينوه وظوایف شوغلی یوک       هدف اصلی از تشکيل این رشته و مقطع تحصيلی تربيت دانش

 شته باشند:کارشناس بهداشت محيط شامل موارد زیر دا

 ایفای نقش مؤثر جهت ارتقاء سطح بهداشت و حل مشکالت زیست محيطی در قالب کار گروهی 

 شناسایی عمليات و فرایندهای فيزیکی، شيميایی و زیستی به منظور بهسازی محيط 

 هاها کارآمد در زمينه کنترل آلودگیآوریشناخت و انتخاب فن 

 های دفع زائداتا و روشهای تصفيه آب، فاضالب و هوطراحی سيستم 

 آوری فاضالبهای انتقال و توزیع آب و جمعتوانائی مشارکت در طراحی و بهره برداری سيستم 

 هداشت محيط و محيط زیستبهای ارزشيابی، پایش و مدیریت آشنایی با روش 

 شناخت قوانين، استاندارها و برنامه کنترل آلودگی 

 رشته دیباچه  6.2

پردازد توا  می مواد غذایی بهداشت ، هوا و کنترل، زباله، فاضالبآب از قبيل محيطی زیست مسائل مطالعه به محیط بهداشت رشته

در  منطقوه  بهداشوت  مشکالت و بررسی از مطالعه و پس مستقر شده کوچک بتوانند در اجتماعات التحصيلیاز فارغ پس دانشجویان

 آشواميدنی  آب توأمين  در زمينه مفيد و عملی هاییطرح باید بتوانند با دادن دانشجویان بردارند؛ یعنی قدم مشکالت این رفع جهت

 مشوکالت  ایون  را در رفوع  ، موردم بيمواری  و ناقلين با حشرات ، مبارزهعمومی اماکن ، بهسازیزباله صحيح ، دفعو کيفی کمی سالم

 کواردانی  در مقطوع  رشوته  نماینود.این  بنودی و طبقه آوریجمع را در موارد فوق الزم و آمارهای و اطالعات هکرد و کمک راهنمایی

 خودمت  موردم  روستاها بوه  مثل کوچکتری ها در اجتماعاتکاردان کند چونمی مطرح تریساده صورت را به محيطیزیست مسائل

 و بهداشوت  فاضوالب  ، تصوفيه با حشورات  (، مبارزهآب )گندزدایی آب کردن پاکيزه آنها از قبيل اوليه بهداشتی مسائل کنند و بهمی

 بایود بتواننود بورای    التحصويالن فارغ شود، چونتر میتر و فنیتخصصی کارشناسی اما در مقطع .پردازندمی عمومی و اماکن مسکن

 آوریجموع  شهرها، نحوه یا فاضالب آب خانهتصفيه طراحی مثال کنند. برای بهداشتی ریزیبرنامه شهرها بزرگتر از قبيل اجتماعات



 

 

 بهداشتت  کارشناسوی  التحصويالن فوارغ  فعاليت آنها در حيطه هوا و کنترل هایآالینده ، شناختآب و انتقال توزیع ، نحوهفاضالب

 .باشدمی محیط

  در رشته مهندسی بهداشت محیط الزم هایتوانایی 7.2

 در صوورت  محتیط  بهداشتت  و دانشوجوی  اسوت  و ریاضی ، فيزیک، شيمیبيولوژی جنبه سه دارای محیط بهداشت رشته

 دروس بوه  که محيط بهداشت کارشناس مثال .برای گردد موفق رشته تواند در اینمی فوق هایاز زمينه هر یک به مندیعالقه

 منود بوه  عالقوه  کنود. کارشوناس   ها فعاليتخانه تصفيه طراحی تواند در زمينه، میمند استعالقه سياالت مکانيک ویژه به فنی

 به که کند و فردی و تحقيق مطالعه محيطی زیست فاکتورهای توسط انسان ها بهبيماری انتقال تواند در زمينهنيز می بيولوژی

 ایون  نمایود. درواقوع   فعاليوت  یا فاضوالب  آب از فرآیند تصفيه اعم مختلف فرآیندهای تواند در زمينهمی مند استعالقه شيمی

ذکور   خوود کنود. قابول    هستند، جذب متفاوتی هایو توانمندی عالیق دارای را که از داوطلبان ایگسترده تواند طيفمی رشته

 دارد، آنچوه  کاربردی جنبه که کاردانی شود و در مقطعمی باالتر مطرح و مقاطع بيشتر در کارشناسی فوق هایزمينه که است

 بهداشتت  رشوته  کوه  اسوت  است.گفتنی مردم عموم به مسأله این و آموزش محیط بهداشت حفظ به مندیعالقه است مهم

 .امکان تحصيل در کشور وجود دارد دکترا  تا مقطعو  پذیردمیندانشجو  کاردانی عدر مقطدر حال حاضر  محیط

 مهندس بهداشت محیط  رشته وظایف   8.2

 : وظایف متعدی دارد که شامل  بسته به نوع محيط کاریاین رشته 

 نهاآای رفع بررسی و کنترل انواع فاضالب، زباله ها، آلوده کننده های هوا و ... همراه با برنامه ریزی بر -

شوگاههای  نجام آزمایشهای مربوو  بوه آلوودگی هووا، آب و فاضوالب، بهداشوت پرتوهوا و سوایر آزمایشوات الزم در آزمای         ا -

 اختصاصی بهداشت محيط

ذا، راکز تهيه غو مبازدید و بررسی وضعيت بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی مانند مدارس و مراکز آموزشی، رستوران ها و  -

 آزمایشگاه ها، ورزشگاه ها، پارک ها و ...بيمارستان ها، 

 )اپيدمی ( همکاری در شناسائی و کنترل طغيان بيماریها و همه گير -

 بررسی و کنترل آب آشاميدنی -

 نظارت کمی و کيفی بر آزمایشگاه های آب و فاضالب -



 

 

 همکاری در طراحی سيستم های جمع آوری و تصفيه فاضالب شهری وصنعتی -

ا و سواخت داروهو   به نحوه صدور پروانه کاالهای وارده به کشور، پروانه تاسويس و بهوره بورداری و    تهيه برنامه های مربو  -

 نظارت بر آنها

 مللیکسب اطالعات الزم در خصوص انواع مواد دارویی و غذایی غيرمجاز اعالم شده از سوی سازمان های بين ال -

 محصول وحذف مواد اوليه غيرمجازنظارت بر روند ساخت مواد از نظر فرمول ترکيب وبهداشتی بودن  -

 ی مصوباتبرای تشکيل کميته بهداشت وکنترل عفونت بيمارستان ها، شرکت فعال در آنها و پيگير  هماهنگی و اقدام -

 ارستانیبررسی و نظارت بهداشتی بر کليه مراحل جمع آوری، تفکيک، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بيم -

لبسوه و  ه و استریليزاسيون مرکزی و نظارت بر نحوه شسوت و شوو، گنودزدایی و جداسوازی ا    کنترل بهداشتی رختشویخان -

 نحوه استریل کردن صحيح وسایل پزشکی

ه از کنترل حشرات موذی و جوندگان با کمک حفظ بهداشت محيطی، دفع بهداشتی زبالوه هوا و درصوورت لوزوم اسوتفاد      -

 آنها روش های مناسب شيميایی و سم پاشی برای ازبين بردن

 نظارت و اقدام در زمينه مسایل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یون ساز )مانند مراکز پرتو پزشکی( -

 برنامه ریزی برای بازیافت آب حاصل ازتصفيه فاضالب های شهری و صنعتی -

  5اموختگان دانشنقش  9.2

 ژوهشیراحی، اجرائی، مدیریت، آموزشی و پریزی، طنماید: نظارتی، برنامههای زیر را ایفا می، نقشاین رشتهآموخته دانش

  در حيطه های مختلف  آموختگانای دانشوظایف حرفه  10.2

های کاری متفواوت اسوت کوه در زیور بوه چنود نمونوه از آنهوا         حيطهآموختگان رشته بهداشت محيط، براساس دانش شغلیوظایف 

 شود.پرداخته می

 نقش طراحی: -1

 آوری فاضالبهای جمعهای توزیع آب و شبکهمشارکت در طراحی خطو  انتقال آب شبکه

 های تصفيه آب و فاضالب شهری و صنعتیمشارکت در طراحی سيستم

 های کنترل آلودگی هوامشارکت در طراحی سيستم

                                                           
5 Role  



 

 

 آوری، تصفيه و دفع مواد زائد جامدهای جمعمشارکت در طراحی سيستم

 

 ریزی، نظارت، مدیریت و اجرانقش برنامه -2

 هاهای مرتبط با آنبع آلودگی و بيماریهای زیست محيطی و مناآالیندهبررسی و شناخت 

 هاهای مرتبط با آنت محيطی و منابع آلودگی و بيماریها به منظور زیستجزیه و تحليل داده

 های مناسب کنترل آلودگیتعيين روش

 های بهداشت محيطیریزی جهت اجرای طرحبرنامه

 های بهداشت محيطیبرنامه کنترل، نظارت، پایش و ارزشيابی

 نظارت بر مراکز تهيه و توزیع مواد غذایی

 ارزشيابی و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه

 ارزشيابی و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط پایانه های مسافربری و باربری فرودگاهها

 گاههاارزشيابی و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط کشتار

   ارزشيابی و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط بيمارستانها

 های مختلف بهداشت محيطاجرای پروژه در زمينه

 

 قش آموزشین -3

 آموزش بهداشت محيط به مردم

 های اجرائی نظير آموزش اصنافآموزش بهداشت محيط در عرصه

 وظایف کارشناسان بهداشت محيط در نقش پژوهشی

 ت محيطهای مختلف بهداشی پژوهشی براساس نيازهای موجود در زمينههاهمکاری در اجرای طرح

 

 های اجرائی برنامه آموزشیاستراتژی 11.2

 باشد:ت محيط به شرح زیر میهای اجرائی برنامه کارشناسی بهداشاستراتژی

بر حول مشوکالت سوالمت    مبتنی ، بر پيشگيری و ارتقای سالمت تأکيد داشته باشد، باشد (local)مبتنی بر نيازهای ملی و محلی 

طراحی برناموه مبتنوی   ، ها توجه داشته باشد(ریزی و تغييرات محيط الگوهای بيماریهای سالمت در برنامهجامعه باشد )به شاخص

بوه مسوائل نگرشوی و    ، ها و فنون جدید آموزشوی توجوه داشوته باشود    در آموزش و تدریس به روش، ای آینده باشدبر وظایف حرفه



 

 

، بر خودآموزی و یادگيری توا پایوان عمور تأکيود داشوته باشود      ، باطی توجه و تأکيد داشته باشد )اهداف منظور شود(های ارتمهارت

 نگر باشدآینده

 لیست برخی از دروس این رشته در مقطع کارشناسی 12.2

 دروس پایه:

ک سوتی، اسوتاتي  رانسيل، آمارزیریاضی، اصول اپيدميولوژی، نقشه برداری، هيدرولوژی آبهای سطحی، اقتصادمهندسی، معادالت دیف

 ومقاومت مصالح

 دروس اختصاصی شامل:

يفيوت آب،  مکانيک خاک، آلودگی هوا، انتقال وتوزیع، تصفيه آب، تصفيه فاضالب، اکولووژی محويط، فاضوالب صونعتی، مودیریت ک     

یی دموادشويميا ایمنوی کاربر  کاربردبيوتکنولوژی، روشهای مبارزه باناقلين، سيستم های جمع آوری فاضالب، آشنایی بامودل سوازی،  

هيودروليک،   وسموم، بهره برداری ونگهداری، کاربردموتورتلمبه ها، رسم فنی ونقشه کشوی، فراینودهاوعمليات دربهداشوت محويط،    

 بهداشت مسکن و بهداشت پرتوها

 مهندسی بهداشت محیطاساتید و کارشناسان مجرب رشته  13.2

های پژوهشتی  زمینه فعالیت مسئولیت رشته تحصیلی اسامی اساتید

 و آموزشی

اسوووتاد مشووواوره دانشوووجویان   دکتری محيط زیست دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی

 بهداشت محيط

 فاضالب

دکتوووووری مهندسوووووی  دکتر احمد اهلل آبادی

 بهداشت محيط

 آب ریاست دانشکده بهداشت

دکتووووورای مهندسوووووی  دکتر ایوب رستگار

 بهداشت محيط

 مدیر گروه بهداشت محیط،

 فناوری تحقيقات  مدیر توسعه و

 هوا

 موودیر مرکووز مطالعووات آموووزش    



 

 

دکتوووووری مهندسوووووی  دکتر محمد حسین ساقی

 بهداشت محيط

( ، موودیر مرکووز EDCپزشووکی)

رشوووود و فنوووواوری، مسووووئول 

 های بهداشت محيط،  آزمایشگاه

 پسماند

دکترا مهندسی بهداشوت   دکتر محمد میری

 محيط

مدیر مرکز تحقيقوات بيمارهوای   

 غير واگير

 ولوژی محيطاپيدمي

ليسووووانس مهندسووووی   مهندس مجید نظری

 بهداشت محيط

کارشوووناس آزمایشوووگاه هوووای  

 بهداشت محيط

 

ختتتانم دکتتتتر محبوبتتته  

 اسکندری

کارشوووناس آزمایشوووگاه آنووواليز  دکترا شيمی تجزیه

 دستگاهی

 

مسوووئول آمووووزش دانشوووکده    ليسانس خانم عمادی فر

 بهداشت

 

 

 این رشته امکانات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای 14.2

 کتابخانه:

)   Aبقوه اول بلووک  طمتر مربوع در   600، کتابخانه مرکزی دانشگاه با فضایی فيزیکی بالغ بر کتابخانه مجزا ندارد دانشکده بهداشت

نووان  ع 8930کوه شوامل   اولين ساختمان ورودی( پردیس گرفته است، که دارای منوابع الکترونيوک، چوابی و کتواب هوای مرجوع       

رشوته   ایون  E.book ,عنوان  300مجله فارسی و التين، 200جلد کتاب التين ، 2700عنوان و1940فارسی و جلد کتاب 38325و

پهنوای   صل به اینترنوت بوا  کامسيوتر مت هایدستگاهعالوه بر این کتابخانه مرکزی دانشگاه  دارای سالن کامسيوتر مجهز  به ، باشدمی

     عات می باشد.جيتال، البراتوار زبان ، سالن کنفرانس و واحد فناوری اطالمگا بایت،و امکان دسترسی به کتابخانه دی 5باند 

 آزمایشگاهیمکانات ا

ضولع جنووبی مجتموع    سوبزوار بوا امکانوات عوالی در      –در جاده تهوران  طبقه  4در  متر زیر بنا  بر  800با فضایی بالغاین مجموعه 

 ت برگزاری کالس های عملی به این ساختمان مراجعه می نمایند.خوابگاه امام رضاواقع شده است که دانشجویان این رشته جه



 

 

 کارشناس مسئول نام دستگاه نام آزمایشگاه

 آزمایشگاه آناليز دستگاهی

 B)مکووان ایوون آزمایشووگاه بلوووک 

 پردیس(

 ( GC/MSکروماتوگرافی گازی ) 

 (HPLCکرماتوگرافی مایع با عملکرد باال)

 AAS جذب اتميک دارای کوره

 TOCکربن آلی  آناليز کل

 کوره الکتریکی

 ROاسمز معکوس

PH متر 

 خانم دکتر اسکندری 

 COD  -يکلر انکوبواتور شو  -اسسکتروفتومتری – شميی محيط آزمایشگاه

يکلر یخچوال  شو  -سانتریفوژ -سنج BOD -سنج

روف ظوو -رقووم اعشوواری  4ی توورازو دیجتووال -دار

 بن ماری -آزمایشگاهی

 مهندس نظری

 -اتووووکالو -گنووودزدائی محووويط  UVالمووو   آزمایشگاه ميکروبيولوژی

 و ....-لنی کانترک -ميکروسکوپ الکترونی

 مهندس نظری

يکلر شو  -ون دمائیآ -متر PH –کوره الکتریکی  آزمایشگاه مواد غذائی 

 وکسله و ......س -تقطير برگشتی –

 مهندس نظری

 وسووایل نمونووه -الووک -کوویکوووره الکتری -سوورند آزمایشگاه پسماند 

 کمسوستبرداری از 

 مهندس نظری

 مهندس نظری ها و ......ها و پم مجهز به انواع لوله کارگاه تاسيسات آب و فاضالب

ئودوليت و نيوو و  تدوربين های  -ميز نقشه کشی کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی

 سایر موارد 

 مهندس نظری

  ليم فتومتری و .....ف -اسسکتروفترمتری پایلوت تحقيقاتی

 



 

 

 های بهداشت محیط  برای ادامه تحصیلگرایش  15.2

 ست  ادر سالهای اخير برای تخصصی کردن رشته بهداشت محيط در حيطه کاریها ی متفاوت  گرایش های ذیل  ایجاد شده  

 گرایش سم شناسی محيط  -بهداشت محيط 

  گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسيسات آب و فاضالب –مهندسی بهداشت محيط 

 گرایش مدیریت پسماند -شت محيطمهندسی بهدا 

 گرایش بهداشت پرتوها -بهداشت محيط 

 ادامه تحصیل در سایر رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد 16.2

هداشوت  بمی توانند در آزموون مقطوع کارشناسوی ارشود  وزارت      رشته های  که فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی بهداشت محيط

 ( عبارتند از99علوم پزشکی  بر اساس دفترچه کنکور ارشدشرکت نمایند )

مودیریت   -بهوره بورداری و نگهوداری از تاسيسوات آب و فاضوالب      –سم شناسوی محويط  مهندسی بهداشت محيط با گرایش های) 

، سم شناسی ، نانو تکنولوژی پزشکی، HSEنی و محيط زیست (، مهندسی بهداشت حرفه ای، سالمت، ایمبهداشت پرتوها -پسماند

شوی  نولوژی آموزپزشکی(زیست مواد، بيولوژی و کنترل ناقلين بيماریها، یهداشت ایمنی و مواد غذایی، تک آموزش پزشکی، مهندسی

نی اطوالع رسوا   داشتی درمانی، کتابداری وھدر علوم پزشکی، برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی، مدیریت خدمات ب

اعی، تواری   اليسم پزشکی، زیست فن آوری پزشکی، سالمت و رفواه اجتمو  پزشکی، فناوری اطالعات سالمت، سالمت و ترافيک، ژورن

 علوم پزشکی، پدافند غيرعامل در نظام سالمت، ارزیابی فناوری سالمت، انفورماتيک پزشکی

 جهت کسب اطاعالت بيشتر جهت دروس امتحانی و ضرایب مربوطه هر  رشته  به لينک زیر مراجعه نمائيد

https://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=61230&type=application/pdf 

 

 های بهداشت محیط  های امتحانی و ضرایب دروس  در گرایشرشته 17.2

رشود  اآزموون کارشناسوی    مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطه در گرایش های متفاوت بر اسواس دفترچوه  

 باشد.می 1399وزارت بهداشت در سال 

https://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=61230&type=application/pdf


 

 

 

 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 18.2

 رجمه جعفرزاده و همکارانت -شیمی محیط زیست مولف مک کارتی شيمی و ميکروبيولوژی آب و فاضالب

میکروبیولوژی بهداشت محیط مولف راس.ایی مکینی ترجمه سینا دوبرادران، نغمته  

 نخجوانیویعل

فصتل اول پیشتنهاد    6میکروبیولوژی فاضالب مولف بیتتون ترجمته نیتک آئتین      

 شود(می

 Enrironmental engineering, Salvato. J.A, Johnwiley & Sons Inc.USA کليات بهداشت محيط

 م هوشيارکليات بهداشت محيط، تاليف جوزف سالواتو، نلسون نمرو و فرانکلين آژاردی، مترج 

 ی، محمد شيرمردیحسين

کتاب کليات مهندسی بهداشت محيط، تاليف فاطمه خليلی، عليرضوا عسوگری و محمودهادی    

 دهقانی

مرث کتاب کليات بهداشت محيط: ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، تاليف کيو

 شرفی و مقداد پيرصاحب



 

 

 انس سينا دوبرادرکتاب کليات بهداشت محيط، تأليف مهندس نغمه علوی نخجوانی و مهند

انتقووال توزیووع آب و شووبکه جمووع آوری 

 فاضالب

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط انتشوارات جامعوه نگور مولوف     

 سينا دوبرداران

 مهندس فاضالب خانيران وهای چهار گزینه مهنسی آب تست

 Water Quality and Treatment / AWWA / American Water Works تصفيه آب

Association 

 رجمه دکتر محویت -تکنولوژی آب و فاضالب مولف همر

 پيشنهاد می شود 14از فصل شش تا  –جلد(  6مهندسی فاضالب متکلف ) تصفيه فاضالب

 (2و  1راهنمائی کاربردی پسماند مولف چوپانگولوس ترجمه خانی و همکاران ) جلد  مدیریت پسماند

 (2و  1چوپانگولوس ترجمه فرزادکيا و همکاران) جلد مدیریت پسماند شهری مولف 

 محمد صادق حسنوند –رجمه دکتر ندافی ت -آلودگی هوا نوشته وارک آلودگی هوا

 -دافینو ترجموه دکتور    -آلودگی هوا مولف جرمی کولز)بخش اول این کتواب ترجمعوه شوده(   

 محمد حسين صولت
Air pollution, an introduction 2002 /  Jeremy colls. /  E&FN Spon 

 ببخش دوم این کتاب ترجمه نشده است.

 

 

 فرصت های شغلی و بازار کار رشته 19.2

 در ایران این رشته تحصیلی های  شغلی در ارتباط باموقعیت

 نسوان هر جا ا بسيار زیاد خواهد بود چون رشته این شغلی هایدهد، فرصت اهميت و سالمتی بهداشت به و حکومت گر جامعه

در کشوور موا    باشوند، اموا متأسوفانه    بایود حضوور داشوته    رشوته  ایون  او، متخصصوان  سوالمت  حفوظ  باشد، برای وجود داشته

طوور   بوه  رشته این التحصيالنفارغ شغلی هایرو فرصتو از همين مانده ناشناخته محیط بهداشت متخصصان هایتوانمندی

توانود  موی  کارشناسی و کارشناسی ارشد  در مقطع محيط توانمند بهداشت التحصيلفارغ وجود یک این.با است شده کم کاذب

 درزمينه های زیر فرصت های شغلی مناسبی داشته باشد

 های دولتی :مشاغل دستگاه -1

a)  ان عضو هيئت علمی(زیست)به عنوهای بهداشت و محيط در دانشکده التحصيالن فارغ آموزش بخشفعاليت آموزش در 



 

 

b)   ر هوای پيشوگيری از   ارائوه راهکوا   -زمينه رفع مشکالت بهداشتی ناشی از مشکالت محيط زیستیفعالیت پژوهشی در

   بيماری های ناشی از مشکالت محيطی

c) کارشناس بهداشت محيط در معاونت بهداشتی 

d)   کارشناس بهداشت محيط در بيمارستانها 

e)  ورشمربی  بهداشت مدارس در آموزش و پر 

f)  کارشناس کنترل و کيفی در شرکت آب و فاضالب شهری 

g)  يفی در شرکت آب و فاضالب روستائیکارشناس کنترل و ک 

h)  کارشناس کنترل و کيفی در شرکت آب و منطقه ای 

i)  بفاضالهای آب و خانهبرداری تصفيهمدیریت بهره 

j)   شهری و روستائیکارشناس بهره برادری از تاسيسات آب و فاضالب در شرکت آب و فاضالب 

k)  کارشناس بهداشت در معاونت خدمات شهری شهرداری ها 

l)  کارشناس کنترل و کيفی در شرکت آب و فاضالب شهری 

m)  ها آب و فاضالبکارشناس بهرهبرداری در تصفيه خانه 

n)    ب و فاضوالب( دانشوکده  آکارگواه هوای    -شيمی محيط –کارشناس بهداشت محيط در آزمایشگاههای ) ميکروبيولوژی 

 های بهداشت

 مشاغل دستگاه های خصوصی -3 

 کارشناس رسمی دادگستری در زمينه محيط زیست (1

 کارشناس و مسئول فنی درشرکتهای خوداظهاری (2

 در دفاتر سالمت کارشناس بهداشت و مسئول فنی (3

 کارشناس بهداشت در آموزشگاههای اصناف (4

 کارشناس بهداشت در بيمارستانهای و درمانگاه های خصوصی  (5

آب  -های کنترل آلودگی هووا طراحی سيستم -اس طراحی و مشاوره  شرکت های مهندسی و مشاوره ) مدیریت پسماندکارشن (6

 شبکه جمع آوری فاضالب(  -و فاضالب



 

 

 هایمنی و محيط زیست در کارخانجات و کارگاها -کارشناس بهداشت  7

 یمنی و محيط زیست در وزارت نفت و نيروا -کارشناس بهداشت (8

 یمنی و محيط زیست در سایر وزارت خانه هاا -شتکارشناس بهدا (9

 یمنی و محيط زیست در کارخانه کمسوستا -کارشناس بهداشت (10

 مسئول فنی در کارخانه کمسوست کارشناس در ارزیابی زیست محيطی (11

 شرکت های معتمد سازمان محيط زیست  (12

 های بازیافت و تبدیل موادشرکت های مهندسی مشاور و پيمانکاران طرح و تاسيسات آب و فاضالب، سازمان  (13

 در شرکت های خصوصی توليد مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی (14

 شرکت های  مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی (15

 نحوء تاسیس و آشنائی با شرکت های خصوصی در این رشته  20.2

 خود اظهاری بهداشتی دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و -1

رکتها و شرکتها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی ، شورکتها و موسسواتی هسوتند کوه در اداره ثبوت شو      

تی ذکور شوده   موسسات غير تجاری به ثبت رسيده و در اساسنامه آنها موضوع فعاليت مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشو 

فوه  خالوت در وظي ارت مشاوره های خودکنترلی و خوداظهاری را انجام می دهند و به هيچ وجه فعاليت آنها دباشد و تحت نظارت وز

 حاکميتی بازرسی وزارت نخواهد بود

 شرایط اختصاصی کارکنان فنی و مسئول فنی شرکت

 ارابودن حداقل تحصيالت کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت محيط برای مسئول فنید -1

 ی بهداشت محويط و یوا کارشناسوی یوا    ن مدرک تحصيلی در مقطع کاردانی و یا باالتر در رشته بهداشت محيط و مهندسدارابود -2

 باالتر در رشته ایمنی و بهداشت مواد غذایی برای کارکنان فنی

 درصد امتياز 70بولی در آزمون مورد تایيد وزارت با کسب ق -3

حضوور و   -5ليت آنها در این زمينه تابع تصوویب ناموه هيوات وزیوران خواهود بوود      المت اشتغال دارند فعاسکسانی که در حرف  -4

 فعاليت کارکنان و مسئول فنی شرکت در ساعات رسمی اداری الزامی است.

 برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد روی لینک زیر کلیک کنید



 

 

alth.nkums.ac.ir/Category/13134http://he 

 دفاتر سالمت و ممیزان بهداشتی دستورالعمل تاسیس -2

https://legal.iums.ac.ir/uploads/dastorml.pdf 

 

 آموزشگاه اصناف: دستورالعمل تاسیس -3

ت اصوناف موی   ه شخصی گفته می شود که واجد شرایط تاسيس و بهره برداری از آموزشگاه بهداشمدیر آموزشگاه بهداشت اصناف::ب

 باشد و در این دستورعمل به اختصار مدیرناميده می شود

 شرایط مدیر

دم عو  -3امتياز با توجه بوه جودول امتيواز بنودی      05کسب حد اقل -2دارای حداقل مدرک کارشناسی  مهندسی بهداشت محيط .

 ر ادارات، سازمانها و ارگانهای  نظامی و دولتی و عمومی غير دولتیاشتغال د

 برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد روی لینک زیر کلیک کنید

909_guideline.pdfhttp://health.sbmu.ac.ir/uploads/22_3401_1497244561 

 

 دستورالعمل تاسیس شرکت های مبارزه با ناقلین -4

 دانشجویان محترم جهت آشنائی با نحوه تاسيس و دستورالعمل های شرکت به لينک زیر مراجعه نمایند.

et.pdfhttps://goums.ac.ir/files/site1/files/miz_Khedmat_Files/zavab 

 درمانی بهداشتی خدمات تعاونی های شرکت ثبت -5

کت هوای تعواونی خودمات    درموانی، شور   بهداشوتی  دستورالعمل اجرایی تاسيس شرکت های تعاونی خدمات 1موجب ماده  به

 آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی و غير پزشکی بوا حيطوه کواری در زمينوه     بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش

http://health.nkums.ac.ir/Category/13134
https://legal.iums.ac.ir/uploads/dastorml.pdf
http://health.sbmu.ac.ir/uploads/22_3401_1497244561909_guideline.pdf
https://goums.ac.ir/files/site1/files/miz_Khedmat_Files/zavabet.pdf


 

 

پرسوتاری در منوازل و    منوازل، ارائوه خودمت    بيمارستانی، درمانگاهی ، موسسات آمبوالنس خصوصی ، ویزیوت در  ایجاد مراکز

آموزشی  دارو و تجهيزات پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای توزیع و واردات و صادرات توليد وتاسيس موسسات پاراکلينيکی و 

کارگيری و  بهداشتی درمانی هر استان به منظور به همچنين دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات .و بيمه ای اداره خواهد شد

های تعواونی بور اسواس     درمانی می توانند با شرکت داشتیهای بالاستفاده و خالی در ارائه خدمات به استفاده بهينه از ظرفيت

 .به شر  تمليک و بيع اقساطی منعقد نمایند صورت مشارکت ، اجاره مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به

  برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد روی لینک زیر کلیک کنید

https://companyregister.ir 

 طرح های اشتغالزایی جهت فارغ التحصیالن  21.2

 مدیریت انرژی های پاک در صنایع کشور-1

 دیریت بهره برداری از سيستم های آبرسانی و انتقال و توزیع آب:م -2

 ی وبهينه سازی سوخت:دیریت بهره برداری از سيستم های فاضالبصرفه جویم -3

 مدیریت شهری در شهرداری ها -4

 رکت های معتمد سازمان محيط زیستشرکت های مهندسی مشاور و پيمانکاران طرح و تاسيسات آب و فاضالبش -5

 دسازمان های بازیافت و تبدیل موا -6

 ها از محيطجاری سازی جاذب و رزین ها برای حذف آالیندهت -7

 

 

 

https://companyregister.ir/

