مقذمه
 تعریف بهذاشت محیط
داًؾ ٍ في كٌتشل ػَاهلي اص هحيظ صيؼت اػت كِ ثِ ّش عشق هختلف هي تَاًٌذ دس سفبُ ٍ ػالهت
جؼوي ،سٍحي ٍ اجتوبػي اًؼبى تأثيش داؿتِ ثبؿٌذ .ثِ ػجبست ديگش ثْذاؿت هحيظ ،تكَيي ًظبم يبفتِ ،استقب
ٍ اجشاي هؼيبسّبيي اػت كِ هحيظ خبسجي هؼجت ثيوبسيً ،بتَاًي ٍ ػلت آػبيؾ اص اًؼبى سا كٌتشل هي
كٌٌذ .دس ايي هجوَػِ هؼيبسّبي ػبختبس يبفتِ ػالٍُ ثش حفظ ػالهت ٍ ايوٌي ،جٌجِ ّبي صيجبيي ؿٌبختي
ًيض هتٌبػت ثب ًيبصّب ٍ اًتظبسات جبهؼِ ّذف گٌجبًذُ هي ؿَد.
ثشايي اػبع هْوتشيي ٍظيفِ ثْذاؿت هحيظ ،هغبلؼِ ػَاهل هحيغي هضش ثشاي ػالهت اًؼبى ٍ تـخيص،
پيـگيشي ،سفغ ٍ كٌتشل اثشات ػَء ًبؿي اص ايي ػَاهل تلقي هي گشدد .ثْذاؿت هحيظ ثِ عَس هؤكذ
ػالهت اًؼبى ٍ ثْذاؿت هشدم سا ثِ ػٌَاى ّذف اصلي پيگيشي هي كٌذ ٍ كيفيت هحيظ ٍ حفظ ػالهت
اكَػيؼتن ّب سا ثِ عَس غيشهؼتقين هَسد تَجِ قشاس هي دّذ.

 تاریخچه بهذاشت محیط در ایران
تب اٍاخش دٍساى قبجبس ّيچگًَِ ًـبًِ اي اص تـكيالت هٌظن ٍ قبًًَي ثشاي هذيشيت اهش ثْذاؿت ٍ دسهبى
هولكت دس دػت ًيؼت .اٍليي قذم دس ساُ تـكيل يك هشجغ قبًًَي ثشاي سػيذگي ثِ ػالهت هشدم دس
كـَس ثب تـكيل ؿَسايي ثِ ًبم ّيئت صحيِ ( هجلغ صحيِ ) دسهحل داس الفٌَى ثشداؿتِ ؿذ ٍ دس ػبل
ٍ0011صاستخبًِ جذيذي ثِ ًبم ٍصاست صحيِ ٍ فَايذ ػبهِ تأػيغ ٍ دس ػبل ٍ 0031صاست ثْذ اسي ثب
تـكيالت جذيذ ؿشٍع ثِ كبس كشد .هٌْذػي ثْذاؿت اص ػبل  0000تب ػبل  0001غبلجبً ثِ صَست تيوي
هشكت اص هٌْذػيي كبدس ػتبدي ٍصاستخبًِ دس ًقبط هختلف كـَس فؼبليت داؿتِ اًذٍ .ظبيف آًْب ػالٍُ ثش
تْيِ دػتَالؼول ّب ٍ فشهْبيي دس صهيٌِ هشاكض تْيِ ٍ تَصيغ ٍ فشٍؽ هَاد غزايي ٍ اهبكي ػوَهي ،هجبسصُ ثب
حـشات ٍ جًَذگبى ،دفغ فضَالت جبهذ ،ثْؼبصي هٌبثغ آة ٍ عشاحي ًقـِ ّبي تيپ ٍ اجشاي پشٍطُ ّبي
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تبهيي آة آؿبهيذًي ثَد( دس ايي هذت ًؼجت ثِ اجشاي لَلِ كـي آة آؿبهيذًي  64ؿْش دس ايشاى اقذام
ؿذُ اػت) .اص ػبل  0001هٌْذػي ثْذاؿت ثصَست اداسُ كل دسآهذ ٍ دس هذت كَتبّي دس ثؼيبسي اص
اػتبًْبي كـَس اداسات هٌْذػي ثْذاؿت ايجبد ؿذًذ .دس ػبل  0064تبهيي آة آؿبهيذًي ٍ ثْؼبصي هحيظ
سٍػتبّب اص ٍصاست ثْذاسي ثِ ٍصاست آثبداًي ٍ هؼكي اًتقبل يبفت ٍ دس ّويي ػبل اداسُ كل هٌْذػي
ثْذاؿت ثِ اداسُ كل ثْذاؿت هحيظ تغييش ًبم يبفت .دس ػبل ٍ 0010ظبيف هزكَس ثِ ػْذُ ٍصاست كـبٍسصي
ٍ پغ اص تـكيل ٍصاست تؼبٍى ثِ آى ٍصاستخبًِ هحَل گـت ،دس ػبل  0014ثب هصَثِ اي ٍظبيف يبد ؿذُ
هجذداً ثِ اداسُ كل ثْذاؿت هحيظ اػبدُ ؿذ كِ دس ػبل  0011هصَثِ هزكَسهَسد تبكيذ ؿَساي اًقالة
جوَْسي اػالهي ايشاى قشاس گشفت .اجشاي پشٍطُ ّبي تبهيي آة آؿبهيذًي سٍػتبّب ٍ ػوليبت ثْؼبصي
هحيظ ثب پيشٍصي اًقالة اػالهي تَػؼِ قبثل هالحظِ اي يبفتٍ ،لي ثب تَجِ ثِ اّويت ٍ گؼتشؽ ػبيش
فؼبليتْبي ثْذاؿت هحيغي ٍ الجشم ثشاي ّوبٌّگ كشدى تـكيالت ثْذاؿت هحيظ ثب ؿجكِ ّبي ثْذاؿتي
ٍ دسهبًي كـَس اص ػبل 0041ثب تـكيل هشكض ثْذاؿت اػتبى ٍ ؿْشػتبى ّب هذيشيت ثْذاؿت هحيظ اػتبى
ّب ٍ ادسات ثْذاؿت هحيظ ؿْشػتبى ّب ثِ تشتيت ثِ گشٍُ ثْذاؿت هحيظ ٍحشفِ اي اػتبى ٍ ٍاحذ ثْذاؿت
هحيظ ٍحشفِ اي ؿْشػتبى تٌضل جبيگبُ يبفت .دس ػبل  0041هؼئَليت تبهيي آة آؿبهيذًي سٍػتبّب ثِ
ػبصهبى جْبد ػبصًذگي ٍاگزاس گشديذ ٍ ثذيٌَػيلِ ػبيش فؼبليتْبي ثْذاؿت هحيظ دس ًظبم ؿجكِ ادغبم يبفت
.دس ػبل  0016ثشاي تؼذيل ًيشٍي اًؼبًي ٍ كبّؾ اثؼبد تـكيالت ّب دس ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ آهَصؽ
پضؿكي دٍ اداسُ كل ثْذاؿت هحيظ ٍ اداسُ كل ثْذاؿت حشفِ اي دس ّن ادغبم ؿذًذ ،اهب ثب اداهِ سًٍذ
كَچك ػبصي تـكيالت ٍ ٍاگزاسي ثؼضي اص ٍظبيف ثِ ثخؾ خصَصي تفَيض اختيبس هؼئَليت ّب ثِ
داًـگبّْبي ػلَم پضؿكي ٍ خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي دس آرس هبُ  0011اداسُ كل ثْذاؿت هحيظ ٍ حشفِ
اي ثِ دفتش ػالهت هحيظ ٍكبس تغييش ًبم يبفت ٍ ،دس اٍاخش ػبل  0011ثِ هشكض ػالهت هحيظ ٍ كبس تغييش ٍ
استقب يبفت.
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تاریخچه بهذاشت محیط دانشگاه علوم پسشکی لرستان
داًـكذُ ثْذاؿت ٍ تغزيِ داًـگبُ ػلَم پضؿكي لشػتبى اص ػبل  0010اقذام ثِ پزيشؽ داًـجَ دس هقغغ
كبسداًي ًوَد .دس ػبل  0010پزيشؽ داًـجَ دس هقغغ كبسؿٌبػي ًبپيَػتِ ٍ دس ػبل  0013دس هقغغ
كبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ دس ػبل  0011پزيشؽ داًـجَ دس هقغغ كبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ هٌْذػي ثْذاؿت
هحيظ تصَيت گشديذ ٍ اص ػبل  0011دس هقغغ كبسداًي پزيشؽ داًـجَ اًجبم ًوي گيشد .دس حبل حبضش
( )0011پزيشؽ داًـجَ دس هقغغ كبسؿٌبػي ًبپيَػتِ ،كبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ كبسؿٌبػي اسؿذ ٍجَد داسد.

برنامه استراتژیك گروه مهنذسی بهذاشت محیط



دورنما )(Vision

گشٍُ هٌْذػي ثْذاؿت هحيظ داًـگبُ ػلَم پضؿكي لشػتبى ثب اػتؼبًت اص رات هقذع الْي ،تالؽ هي
ًوبيذ كِ ثب ثْشُ گيشي اص ػشهبيِ ّبي اًؼبًي كبسآهذ ٍ كليِ هٌبثغ ،عي  01ػبل آيٌذُ جبيگبُ آهَصؿي ٍ
پظٍّـي سؿتِ هٌْذػي ثْذاؿت هحيظ سا ثِ كوتش اص  01دس ثيي داًـگبُ ّبي كـَس ثشػبًذ ٍ جضء 1
داًـگبُ ػلَم پضؿكي دس ػغح كـَس ثبؿذ كِ ػلن ٍ فٌبٍسي سا ثَهي ػبصي ٍ كبسثشدي كشدُ اػت.



رسالت )(Mission

ثب ػٌبيت ثِ ػٌذ چـن اًذاص ػبل  0616كِ ايشاى سا " كـَسي تَػؼِ يبفتِ ثب جبيگبُ اٍل اقتصبدي ،ػلوي ٍ
فٌبٍسي دس ػغح هٌغقِ ،ثب َّيت اػالهي ٍ اًقالثي ،الْبم ثخؾ دس جْبى اػالم ٍ ثب تؼبهل ػبصًذُ ٍ هَثش دس
سٍاثظ ثيي الولل "هتصَس ؿذُ اػت؛
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هب ثش آًين دس هؼيش ػٌذ چـن اًذاص كـَس ٍ داًـگبُ ٍ تَجِ ثِ اسصؿْبي حبكن ثش جبهؼًِ ،يشٍي اًؼبًي
ؿبيؼتِ  ،كبس آهذ ٍ هتخصص ثْذاؿت هحيغي اص ًظش كوي ٍ كيفي تشثيت كٌين كِ پبػخگَي ًيبص ّبي
جبهؼِ دس كليِ هؼبئل هشتجظ ثب ثْذاؿت هحيظ صيؼت ثبؿذ ٍ ّوچٌيي ثب آگبّي اص ػلن ٍ فٌبٍسي سٍص ،آى سا
ثش اػبع اٍلَيت ًيبص جبهؼِ ،ثَهي ػبصي ٍ كبسثشدي كٌذ.
.


تحلیل محیطی )(SWOT

نقاط قوت
 :S1حضَس اػضبي ّيئت ػلوي جَاى ٍ پشاًشطي ثب تَاى ػلوي ثبال ٍ اًگيضُ صيبد دس گشٍُ
 :S2فضبي فيضيكي هٌبػت ٍ قبثل تَػؼِ
 :S3ظشفيت اًجبم پظٍّؾ ّبي ثٌيبدي ٍ كبسثشدي
ٍ :S4جَد حؼي تؼبهل ٍ ّوكبسي ٍ ّوؼَيي ثيي اػضبي گشٍُ ٍ ػبيش هؼئَليي داًـكذُ ٍ داًـگبُ
ٍ :S5جَد آصهبيـگبُ ّبي هختلف دس داًـكذُ ٍ اهكبى اػتفبدُ اص آًْب
ٍ :S6جَد داًـجَيبى دس هقبعغ هختلف تحصيلي ٍ اختصبصب هقغغ كبسؿٌبػي اسؿذ
ٍ :S7جَد هشاكض آهَصؽ ػبلي هختلف دس ؿْش خش م آثبد
ٍ :S8جَد حؼي تؼبهل ،حوبيت ٍ پـتيجبًي سيبػت داًـكذُ ثْذاؿت ٍ تغزيِ ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿكي
لشػتبى
ٍ :S9جَد تؼبهل ثب ػبيش داًـكذُ ّب دس ساثغِ ثب اػتفبدُ اص اهكبًبت آصهبيـگبّي آى داًـكذُ ّب

 نقاط ضعف
 :W1كوجَد تجْيضات آصهبيـگبّي پيـشفتِ
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 :W2كوجَد ثَدجِ تخصيصي ثِ گشٍُ
 :W3ػذم استجبط هَثش ثب ػبصهبًْب ٍ ًْبدّبي اجشايي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي هـكالت ػالهت
 :W4ػذم ديذگبُ هٌبػت هؼئَليي دس تقؼين ثٌذي هٌبثغ-حزف ؿَد (ػذم ٍ جَد ًگشؽ كبفي دس ثشخي اص
ثخؾ ّب ًؼجت ثِ جبيگبُ ٍ اٍلَيت ثْذاؿت ثش دسهبى)
 :W5كوجَد اػضبي ّيئت ػلوي دس گشٍُ
 :W6ػذم كفبيت ًيشٍي كبسؿٌبع كبسا ٍ ثبثت دس گشٍُ
ٍ :W7اثؼتِ ثَدى ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف ػيٌي ثِ ػيبػت ّب ٍ ؿشايظ حبل داًـكذُ ٍ داًـگبُ

 ارزشها :
 .0سػبيت احتشام افشاد
 .3تؼْذ دس اًجبم اهَس هحَلِ ٍ سػبيت اهبًت داسي
 .0سضبيت هشدم ٍ تكشين اسثبة سجَع
 .6پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي جبهؼِ
 .1حفظ اسصؿْبي اًؼبًي ٍ تَجِ ثِ اصل كشاهت اًؼبًي ٍ اخالق حشفِ اي
 .4توشكض ثش پظٍّؾّب ٍ فؼبليتّبي ػَدهٌذ ٍ كبسثشدي
 .1صيبًت اص هٌبثغ تخصيص دادُ ؿذُ
 .1ثشٍص ثَدى اص ًظش ػلوي ٍ اػتفبدُ اص تكٌَلَطي آهَصؿي ًَيي

 اهذاف کالن گروه
الف -تَػؼِ ػبختبسي ٍ استقبء ػغح كيفي آهَصؿي گشٍُ دس ساػتبي اّذاف ٍ ػيبػت ّبي ًظبم ػالهت ٍ
هحيظ صيؼت كـَس
5

ة -تَػؼِ ػبختبسي ٍ استقبء ػغح پظٍّـي گشٍُ دس ساػتبي اّذاف ٍ ػيبػت ّبي ًظبم ػالهت ٍ هحيظ
صيؼت كـَس
ج -تَػؼِ ػلَم كبسثشدي دس ثخؾ هحيظ صيؼت ثِ هٌظَس اؿتغبل صايي ٍ سفغ ًيبص ّبي جبهؼِ
د -تَػؼِ ػلَم ثٌيبدي دس ساػتبي آلَدگي صدايي اص هحيظ صيؼت ٍ تَػؼِ پبيذاس

 اهذاف اختصاصی و عینی تا سال 5041
الف -در راستای هذف کالن آموزشی
 -0تشثيت ًيشٍي اًؼبًي كبسآهذ ٍ ؿبيؼتِ دس هقبعغ كبسؿٌبػي ٍ كبسؿٌبػي اسؿذ
 -3تغييش ٍ اصالح كَسيكَلَم آهَصؿي هقبعغ كبسؿٌبػي ٍ كبسؿٌبػي اسؿذ
 -0ثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي تكويلي ٍ كبسثشدي ثشاي داًـجَيبى
 -6افضايؾ تؼذاد اػضبي ّيئت ػلوي گشٍُ ثِ ً 1فش دكتشي
 -1ثكبس گيشي حذاقل دٍ كبسؿٌبع ثشاي آصهبيـگبُ ّبي گشٍُ ٍ يك كبسؿٌبع گشٍُ
 -4ثؼتش ػبصي ٍ اخز هجَص دٍ گشايؾ ديگش دسهقغغ كبسؿٌبػي اسؿذ ( ثْذاؿت پشتَّب ٍ اپيذهيَ
لَطي هحيظ)
 -1ثؼتش ػبصي ٍ اخز هجَص پزيشؽ داًـجَ د ؿجؼِ ثيي الولل
 -1ايجبد استجبط هَثش ثب ػبيش گشٍُ ّبي ثْذاؿت هحيظ داخل كـَس ٍ خبسج اص كـَس
 -1صهيٌِ ػبصي ػقذ تفبّن ًبهِ ّبي في هبثيي ثب ػبيش گشٍُ ّبي داخلي ٍ خبسج اص كـَس جْت
ّوكبسي دس صهيٌِ آهَصؽ ٍ عشح ّبي هـتشک
ب -در راستای هذف کالن پژوهشی
 -0ثؼتش ػبصي ٍ اخز هجَص ٍ ايجبد هشكض تحقيقبت ػالهت هحيظ صيؼت دس داًـكذُ
 -3ثؼتش ػبصي ٍ اخز هجَص ٍ اًتـبس يك هجلِ التيي دس داًـكذُ
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 -0تجْيض آصهبيـگبُ ّب ٍ ٍ ثشٍص كشدى تجْيضات آًْب ٍ كؼت هجَص آصهبيـگبُ هؼتوذ هحيظ صيؼت دس
اػتبى
 -6ثشگضاسي كبسگبّْبي پظٍّـي تكويلي ثشاي استقبء ػلوي ٍ پظٍّـي داًـجَيبى
 -1اًغجبق  31دسصذ اص پظٍّؾ ّبي گشٍُ دس ساػتبي ًيبص صٌؼت ثِ حفظ هحيظ صيؼت كـَس
 -4اًغجبق  11دسصذ اص پظٍّؾ ّبي گشٍُ دس ساػتبي اّذاف ٍ ػيبػت ّبي ًظبم ػالهت ٍ هحيظ
صيؼت كـَس ٍ اٍلَيتْبي تحقيقبتي داًـگبُ
 -1اًتـبس حذاقل  01هقبلِ دسػبل دس هجالت هؼتجش جْبًي ()ISI
 -1ثشگضاسي ػويٌبس ٍ ّوبيؾ هلي دس اػتبى

ج -در راستای هذف کالن توسعه علوم کاربردی
 -0كبسثشدي ٍ تجبسي كشدى  1عشح پظٍّـي
 -3ايجبد دٍ ؿشكت داًؾ ثٌيبى
 -0ثجت دٍ اختشاع
 -6اًجبم حذاقل  1عشح پظٍّـي دس استجبط ثب صٌؼت

د -در راستای هذف کالن توسعه علوم بنیادی
 -0اًجبم حذاقل  31عشح پظٍّـي ثٌيبدي تب ػبل0611

 فرصت ها
 :O1هَقيؼت هٌبػت جغشافيبي ،اقتصبدي ،اجتوبػي ،ػيبػي ٍ هزّجي ٍ هشكضيت ؿْش خشم آثبد
 :O2دس اٍلَيت قشاس گشفتي تَليذ داًؾ ثٌيبى دس ػغح هلي
ٍ :O3جَد ٍػبيل استجبط جوؼي هٌبػت
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 :O4افضايؾ ػغح آگبّي ٍ خَاػت ػوَهي هشدم دس ساػتبي حفظ هحيظ صيؼت
 :O5اجوبع ًظش هتخصصبى ريشثظ ٍ هؼئَليي دس ػغح هٌغقِ اي ٍ هلي ثِ حفظ ٍ استقبء هحيظ صيؼت
 :O6دس اٍليت قشاس گشفتي اقتصبد هقبٍهتي ٍ داًؾ ثٌيبد دس دٍلت
 تهذیذها
 :T1ػذم اثش گزاسي هؼتقين گشٍّْب دس تبهيي ثَدجِ
ً :T2بكبفي ثَدى اػتجبسات
 :T3صهبى ثش ثَدى تبهيي ًيشٍي هتخصص ٍ كبسؿٌبع
 :T4صهبى ثش ثَدى تكويل ٍ تجْيض آصهبيـگبّْب
 :T5ػليقِ اي ػول كشدى ثشخي اص هؼئَليي ثبال دػت
 :T6صهبى ثش ثَدى االح چبست آهَصؿي گشٍُ
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