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  ::  تدوينتدوينتهیه و تهیه و 

شت محيط    --  محسن اربابيمحسن اربابيدكتر دكتر  شت محيطمدري گروه مهندسي بهدا   مدري گروه مهندسي بهدا

شت سررپست   - مهربان صادقيدكتر   دادكشنه بهدا

شت - دكتر رمضان صادقي  سررپست معاونت آموزشي دادكشنه بهدا

کاران گروه کاران گروههم   ::هم

بخشي -5  دكتر عباس خدا

یي -2 لمجيد فدا  دكتر عبدا

 دكتر افضل محمدی مقدم -9
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 :لوافصل     

کليات و مشخصات گروهکليات و مشخصات گروه
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 بيوگرافي  -1-1

آغاز ( 5631سال )گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بدو تاسيس دانشگاه 

كارداني بهداشت محيط، كارشناسي پيوسته و )سال است كه به امر آموزش دانشجويان  65بكار نموده و مدت 

ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط، كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط و ساير گروههاي مرتبط با 

 . پرداخته است( دانشكده

علوم پزشكي شهركرد بوده و  دانشگاه مصوبدر حال حاضر گروه مهندسي بهداشت محيط يكي از سه گروه 

را در سال  مقام گروه برتراين گروه توانست به ياري خداوند و با كمک همكاران و كارشناسان محترم گروه 

 .يددر سطح دانشگاه كسب نما 5631

هاي بالقوه و بالفعل موجود در گروه از نظر كادر هيئت علمي و امكانات و فضاي هم اكنون با توجه به پتانسيل

سال پيش گروه گام بلندي را با همكاري مسئولين محترم دانشگاه و دانشكده در  2مايشگاهي، از حدود آز

كليه اسناد و مدارک . برداشته است رشته مهندسي بهداشت PhDراستاي تاسيس و راه اندازي مقطع دكتراي 

مربوطه و بازديدهاي الزم از امكانات و تجهيزات گروه توسط هيئت محترم بورد تخصصي بهداشت محيط انجام 

 .اين رشته در گروه داير خواهد شد 5633-39در صورت تصويب از نيمسال اول ... گرفته و انشاا

كارآموزي براي  واحد 8-53واحد عملي و  51نظري وواحد  15هر ترم حدود  متوسط دراين گروه بطور 

عالوه بر اين  .دانشجويان كارشناسي پيوسته، ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط و كارشناسي ارشد ارائه مي نمايد

 .واحد از واحدهاي مرتبط با رشته را براي ساير گروهها تدريس مي نمايند 8تا  4در هر ترم بطور ميانگين 

در مجالت علمي بين  مقاله 6تا  2سال تعداد بطور ميانگين هر كدام از اعضاء هيئت علمي اين گروه در طول 

تخصصي بهداشت محيط از طريق اين گروه به چاپ رسيده  جلد كتاب 3و تاكنون المللي و داخلي منتشر كرده 

و نشگاه و صنعت بسيار فعال بوده هاي مشترک بين داويژه پروژهبه گروه در انجام كارهاي تحقيقاتي  .است

مجموعه چنين فعاليت هايي منجر به . انجام داده است عملي و مقياس علميدر  طرح مشترک تعداديتاكنون 

گسترش و توسعه برد تخصصي گروه به بيرون از دانشگاه و فعاليت و مشاوره با بخش هاي صنعتي مرتبط و 

 .برخي دانشجويان توانمند در بخش صنعت شده است ايجاد كار و فراهم نمودن شانس اشتغال براي
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 ساختار اداري و آموزشي گروه مهندسي بهداشت محيط -1-2

 : شامل ساختار اداري آموزشي گروه در حال حاضر

 

 مدير گروه  -1-2-1

  با رتبه دانشيار  محسن اربابيدكتر عهده ه مديريت گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط در حال حاضر ب

 .است 22هيئت علمي نامبرده حدود كادر و سابقه عضويت در سال  6سابقه كار اجرايي ايشان . مي باشد

طبق شرايط و با نظر مدير تا ماهي يكبار روزهاي سه شنبه هر دو هفته مهندسي بهداشت محيط جلسات گروه 

مي باشد و  ر ترمجلسه در ه 9تا  1گردد و متوسط آن گروه و با هماهنگي اعضاي گروه برگزار مي

 .دانشكده مطرح مي گردد و تحصيالت تكميلي در جلسه شوراي آموزشيگروه بسته به موضوع صورتجلسات 

مدير گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي گروه مشاركت داشته و بر اساس نظرات اعضاي گروه و 

 . درصد موارد، مشكالت گروه پيگيري و حل شده است 35پيشنهادات ايشان بيش از 

در خصوص اختيارات و وظايف مدير گروه در حيطه آموزشي، برنامه ريزي كليه فعاليت هاي آموزشي اعضاي 

طه يگروه و تدوين برنامه هاي آموزشي كارآموزان و كارورزان توسط مدير گروه صورت مي گيرد، و در ح

هاي پژوهشي توسط اساتيد بطور مستقل يا مشترک انجام مي شود، در حيطه  پژوهشي بر حسب عالقه، فعاليت

دانشكده  ءو تحصيالت تكميلي و كميته ارتقااداري شركت در جلسات مديران گروهها و شوراي آموزشي 

 . از اختيارات مدير گروه مي باشد بهداشت

مطالعات به گروه واصل مي گردد و از ارزشيابي گروه از اساتيد از طريق پرسشنامه استاندارد كه از مركز 

در موارد ارتقاء اساتيد . طريق بررسي نظرات مسئولين، دانشجويان و همكاران از اساتيد صورت مي گيرد

 .نسبت به ارزشيابي آنان اقدام و به معاونت آموزشي منتقل مي گردد

 

 اعضاي هيئت علمي   -1-2-2

 : مي باشد 5مهندسي بهداشت محيط به شرح جدول  آموزشيگروه ثابت و تمام وقت كادر هيات علمي 
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 مهندسي بهداشت محيط گروه آموزشيثابت و تمام وقت كادر هيات علمي ليست  :1جدول 

 نحوه خدمت

تمام وقت ، نيمه )

 (وقت

وضعيت استخدامي 

رسمي، طرحي، )

قراردادي،پيماني و 

 (حق التدريس

 آخرين مدرك تحصيلي با ذكر رشته ،

 محل و سال اخذ آن 
 رديف نام ونام خانوادگي درجه علمي

 تمام وقت

 

 رسمي

 

دكتراي تخصصي بهداشت 

 5684محيط تربيت مدرس 

پرونده استادي )دانشيار 

 (در حال بررسي

 دكتر مهربان صادقي

 
5 

 تمام وقت

 

 رسمي

 

دكتراي تخصصي بهداشت 

محيط دانشگاه علوم پزشكي 

 5684تهران 

استادي پرونده )دانشيار 

 (در حال بررسي
 2 دكتر محسن اربابي

 تمام وقت

 

 رسمي

 

دكتراي تخصصي بهداشت 

محيط دانشگاه علوم پزشكي 

 5683اصفهان 

  دانشيار
 دكتر عباس خدابخشي

 
6 

 تمام وقت

 

 رسمي

 

دكتراي تخصصي بهداشت 

محيط دانشگاه علوم پزشكي 

 5635تهران 

پرونده )استاديار 

دانشياري در حال 

 (بررسي

 دكتر عبدالمجيد فدايي

 
4 

 تمام وقت

 

 رسمي

 

دكتراي تخصصي سم شناسي 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 5636بهشتي 

 استاديار
 دكتر رمضان صادقي

 
1 

 تمام وقت

 
 پيماني 

دكتراي تخصصي بهداشت 

محيط دانشگاه علوم پزشكي 

 5632اصفهان 

 استاديار

دكتر فاضل محمدي 

 مقدم

 

3 

 

 گروه آموزشي پشتيباني كننده با ذكر تعداد اعضاي هيات علمي  -1-2-3

برخي از دروس فني و تخصصي گروه از تدريس راستاي بهبود كيفيت و تخصصي نگري در گروه، براي  در

ها، پاتوبيولوژي، انگل ترموديناميک، مكانيک خاک، رياضيات مهندسي، اقتصاد مهندسي، بهداشت پرتو: جمله

 .كمک مي گيرد 2هاي آموزشي پشتيبان به شرح جدول لوژي، گروه از همكاري گروهشناسي و اپيدميو
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 گروه آموزشي پشتيباني كننده با ذكر تعداد اعضاي هيات علميليست  :2جدول 

 رديف نام گروه استاد دانشيار استاديار مربي

 5 مهندسي كشاورزي - 5 5 -

 2 شيمي - - 5 -

 6 اقتصاد مهندسي - - 5 -

 4 مهندسي آب  5  

 1 فيزيک پزشكي 2 5  

 3 بيوشيمي  5 5 5

 9 ژنتيک 5 5 5 

 8 ميكروبيولوژي 5   5

 3 انگل شناسي   5 

 55 اپيدميولوژي و آمار زيستي  2 2 5
 

 

 كادر آموزشي و پژوهشي غير هيئت علمي گروه  -1-2-4

محيط، و همچنين به علت وجود  با توجه به گستردگي فعاليت علمي و آموزشي گروه مهندسي بهداشت

آزمايشگاه هيدروليک، كارگاه نقشه برداري و نقشه كشي، : از جملهمتعدد  هايو كارگاه هاآزمايشگاه

و فاضالب، ميكروبيولوژي آب و فاضالب، مواد زائد جامد، آلودگي هواآ آناليز  بهاي شيمي آّآزمايشگاه

، گروه از همكاري كادر ...اي و ط مانند بهداشت حرفهدستگاهي و اتاق پايلوت و غيره نيز دروس مرتب

 .كارشناسي مجرب به صورت تمام وقت و نيمه وقت به شرح جدول زير استفاده مي كند
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 كادر آموزشي و پژوهشي غير هيئت علمي گروهليست  :3جدول 

نحوه ارائه 

 خدمات
 وضعيت استخدامي

آخرين مدرك تحصيلي با ذكر 

 رشته، محل و سال اخذ آن 
 نام و نام خانوادگي

 رديف

 5 دكتر مهدي جاويد PhD حق التدريس نيمه وقت

 6 محسن ميرزايي  دانشجوي دكتري  حق التدريس نيمه وقت

 4 خانم سميه هاشمي  كارشناسي ارشد حق التدريس نيمه وقت

 1 مردانيگشتاسب   PhD حق التدريس نيمه وقت

 3 حميد بهارلويي  دانشجوي دكتري حق التدريس نيمه وقت

 9 مهندس حسن رجبي  دانشجوي دكتري  حق التدريس نيمه وقت

 8 مهندس سميرا رضاپوريان دانشجوي دكتري  حق التدريس نيمه وقت 

 3 مهندس رياحي پور  كارشناسي ارشد حق التدريس نيمه وقت

 55 مهندس كبري شاكري  دانشجوي كارشناسي ارشد  رسمي تمام وقت 

 55 مهندس سليمان فروزنده  كارشناسي ارشد  رسمي تمام وقت 

 52 مهندس ندا مسعودي پور  كارشناسي ارشد  طرحي تمام وقت 

 56 مهندس سارا همتي  كارشناسي ارشد  طرحي تمام وقت 

 

 دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط -1-2-5

اقدام به پذيرش دانشجو در رشته بهداشت محيط در مقاطع كارداني،  5631سال  تا  5681از سال گروه  

تعداد . كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط نموده است

 .آورده شده است 4و جزئيات دانشجويان مورد پذيرش در جدول 

عالي انقالب به واسطه حذف دوره كارداني اين رشته از طرف شوراي  5683يادآوري است كه از سال الزم به 

ناپيوسته و پيوسته باقي مانده و در همين سال دوره  هاي كارشناسي، صرفا دورهفرهنگي و آموزش عالي كشور

اكنون برقرار بوده به قوت ها تكارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط نيز در گروه تاسيس گرديد و اين دوره

  .خود باقي است
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 ليست دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط به تفكيک تعداد، رشته و سال  :4جدول 

 سال مقطع ناپيوسته /پيوسته دوره نيمسال تعداد

 5831 كارشناسي ناپيوسته روزانه اول 63

 كارداني - شبانه اول 53

 كارشناسي ناپيوسته روزانه اول 63 5831

 كارشناسي ناپيوسته شبانه دوم 53

 كارداني - روزانه اول 21
5831 

 كارشناسي ناپيوسته روزانه اول 22

 5833 كارداني - روزانه اول 21

 كارشناسي ناپيوسته روزانه دوم 28

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 26 5831

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 3

 كارشناسي ناپيوسته روزانه دوم 24

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 29 5811

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 3

 كارشناسي ناپيوسته روزانه دوم 59

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 25 5815

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 3

 كارشناسي ناپيوسته روزانه دوم 59

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 59 5811

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 8

 كارشناسي ناپيوسته روزانه دوم 24

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 24 5818

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 3

 كارشناسي ناپيوسته روزانه اول 24

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 59 5811

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 3

 كارشناسي پيوسته روزانه اول 58
5811 

 كارشناسي ارشد ناپيوسته روزانه اول 9
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 عناوين سمينارهاي برگزارشده در گروه  -1-2-6

تاكنون  5635زمان تاسيس و راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط در گروه از سال  از

 :از مهمترين آنها مي توان به عناوين زير اشاره نمود. سمينارهاي علمي مختلف در گروه برگزار مي گردد

 متوالي با بسترثابت و متحرکبررسي تصفيه پذيري فاضالب صنايع لبني با استفاده از راكتور ناپيوسته  .5

 صافي چكنده براي تصفيه فاضالب شهري /بررسي استفاده ازفرآيند دو مرحله اي لجن فعال .2

 بررسي امكان دستيابي به استانداردهاي دفع پسآب حاصل از تصفيه فاضالب شهري .6

 سيداسيون پيشرفته ناشي از آنتي بيوتيک سيپروفلوكساسين با فرآيند انعقاد الكتريكي و اك CODبررسي حذف  .4

 بررسي حذف جيوه از محيط هاي آبي توسط نانولوله هاي پوشش داده شده با اكسيد آهن  .1

 شيميايي -بررسي تصفيه پذيري فاضالب صنعت خمير مايه با استفاده از فرآيند تلفيقي بيولوژيكي .3

 از پساب خمير مايه با استفاده از فرآيندفنتون CODبررسي حذف رنگ و  .9

 با استفاده از نانولوله اي پوشش داده شده با اكسيد آهن NOMن حذف بررسي ميزا .8

 حذف نيترات از محلول هاي آبي توسط پوست بادام فعال شده با نانو ذره آهن  .3

در حذف آنتي بيوتيک ( UV/Fe3/H2O2)بررسي كارايي فرآيند اكسيداسيون فوتوشبه فنتون  .55

 سيپروفلوكساسين از محلول هاي آبي

Fe)دو فرآيند تصفيه پيشرفته بررسي كارايي  .55
2+

/H2O2 ) و(ZnO/H2O2 ) در حذف آنتي بيوتيک سفترياكسون

 از محيط هاي آبي

 آبي از محلول هاي 1بررسي كارايي خاكستر ريشه گياه شيرين بيان در حذف رنگ راكتيو بلک  .52

 53بلو و راكتيو ( AB113) 556در حذف رنگ هاي اسيدبلو   UV/H2O2/Fe3O4بررسي كارايي فرآيند  .56

(RB19 )  از محلول هاي آبي 

بررسي تجزيه پذيري بيولوژيكي رنگ هاي آزو از پساب هاي نساجي با استفاده از فلور ميكروبي جدا شده  .54

 از فاضالب هاي لبني

 حذف سرب از محلول هاي آبي توسط پوست بادام فعال شده با نانو ذره آهن  .51

 توسط كرم هاي خاكي ايزنيا فوئتيدا بررسي زيست پااليي خاک هاي آلوده به سرب و روي .53
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بررسي پتانسيل فوتوكاتاليزوري دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده با نيتروژن و گوگرد با ساختار نانو كريستالي  .59

 در حذف سيانيد از محيط هاي آبي با كاربرد نور مرئي و خورشيد

استفاده از فرآيندهاي پيرن با ( a)مقايسه كارايي حذف هيدروكربن آروماتيک چند حلقه اي بنزو  .58

UV/Fe2/H2O2 وUV/ZnO از محلول هاي آبي 

 از پساب صنايع نساجي Acid-red-58بررسي كارايي كربن فعال تهيه شده از پوست بادام در حذف رنگ  .53

 بررسي كارآيي كربن فعال حاصل از پوست بادام در جذب بيس فنول آ از محيط آبي .25

اكسيد روي براي / مافوق صوت و ماورا بنفش/شرفته ماورابنفشمقايسه كارايي فرآيندهاي اكسيداسيون پي .25

 حذف دترجنت آنيوني آلكيل بنزن سولفانات خطي از محيط آبي

مقايسه جذب بي فنيل پلي كلرينه بر روي نانولوله كربني و نانولوله هاي پورنيتريد مدل سازي با استفاده از  .22

 نظريه تابع چگالي

مطالعه موردي در مقياس )ب شهرک هاي صنعتي يمنظور استفاده مجدد تصفيه پيشرفته تصفيه خانه فاضال .26

 (تصفيه خانه فاضالب شهرک مورچه خورت اصفهان: پايلوت

 اشعه فرابنفش از محيط هاي آبي/حذف آنتي بيوتيک آزيترومايسين با استفاده از روش پرسولفات .24

 امواج فرابنفش/ فاتحذف فرمالدئيد از محلول هاي آبي با استفاده از روش تلفيقي پرسول .21

 بررسي زيست پااليي خاک هاي آلوده به سرب و روي توسط كرم هاي خاكي ايزنيا فوئتيدا .23

 در اكسيداسيون كاتكول از محيط آبي( UV/Fe2O3)بررسي كارايي فرآيند فوتوكاتاليستي  .29

براي حذف آنتي بيوتيک تري متوپريم از  O3/ZnOو  UV/ZnOبررسي كارايي فرآيند اكسيداسيون پيشرفته  .28

 محيط هاي آبي

تعيين راندمان حذف تري كلرواتيلن از محلول هاي آبي توسط خاک رس اصالح شده با سورفاكتانت  .23

 كاتيوني تترادسيل تري متيل آمونيوم برومايد

ت زنده و غير بررسي ميزان جذب فلز سرب توسط پني سيليوم نوتاتوم با مكانيسم جذب بيولوژيكي در حال .65

 زنده
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با استفاده از باكتري هاي جدا شده از فاضالب صنعتي مجتمع مباركه ( VI)بررسي جذب بيولوژيكي كروم  .65

 اصفهان

 MEH038Sتوسط باكتري استافيلوكوكوس ( 1راكتيو بالک )هاي آزو بررسي مكانيسم حذف رنگ .62

مو، )  در نمونه هاي بيولوژيک (سرب، نيكل، مس، روي، آهن)بررسي ارتباط بين غلظت فلزات سنگين  .66

 بافت، ناخن، و منابع تامين آب آشاميدني بيماران مبتال به كوليت اولسراتيو در استان چهار محال و بختياري

پرسولفات جهت حذف علف / اكسيد روي و اشعه ماورابنفش/ بررسي مقايسه اي دو روش اشعه ماورابنفش .64

 كش ترفالن از محيط آبي

 از خاک هاي آلوده با استفاده از ورمي كمپوست به روش تلقيح زيستي PAHSركيبات بررسي ميزان حذف ت .61

 بررسي حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از زغال پوست بادام فعال شده با كلريد روي .63

 

 ت علمي گروهئهياعضاي فهرست انتشارات  -1-2-7

بهداشت در  در سايت دانشكده اعضاي هيئت علمي گروهانتشارات با توجه به طوالني بودن اين فهرست، ليست 

 .است دسترسيقابل  رزومه شخصي اساتيدبخش 

 

 

 امكانات پژوهشي -1-2-8

اقدام به تجيمع  محيط گروه مهندسي بهداشتدر راستاي ارتقا كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي گروه، 

مجتمع آزمایشگاهی، کارگاهی و تحقیقاتی گروه »هاي خود در يک مجموعه بزرگ تحت عنوان آزمايشگاه

کارگاه »عالوه بر اين، يک سالن يزرگ كارگاهي تحت عنوان عنوان . نموده است «مهندسی بهداشت محیط

گروه دانشجويان در كنار مجموعه فوق براي فعاليتهاي علمي و عملي  «هیدرولیک و لوله کشی و جوشکاری

 :عبارتند از اي تحقيقاتي آنهاتهفعاليبه تفكيک هاي گروه ارگاهها و كليست آزمايشگاه. وجود دارد

 ؛(طرح تحقيقاتي 21) آب و فاضالبآزمايشگاه شيمي  .5

 ؛(طرح تحقيقاتي 2)آزمايشگاه مواد زائد جامد  .2

 ؛(طرح تحقيقاتي 3) ميكروبيولوژي آب و فاضالبآزمايشگاه  .6
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 كنترل آلودگي هوا آزمايشگاه  .4

 ( طرح تحقيقاتي 3) آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته  .1

 هيدروليک كارگاه .3

 كارگاه نقشه كشي و موتور تلمبه .9

 .طرح به صورت طرح ملي توسط همكاران گروه به مرحله اجرا در آمده است 4از بين طرحهاي قيد شده حدود 

 

  ارشدسوابق آموزشي و پژوهشي گروه در تربيت دانشجوي كارشناسي   -1-2-9

 ؛ارشد فارغ التحصيل شده اند (نفر 65حدود ) تاكنون پنج دوره 5683از سال  -

  ؛تفاهم نامه همكاري با شركت آب و فاضالب شهري استان چهارمحال و بختياري -

  ؛تفاهم نامه همكاري با شركت آب و فاضالب روستايي استان چهارمحال و بختياري -

  ؛دانشگاه تفاهم نامه همكاري با معاونت غذا و دارو -

، روش تحقيق پيشرفته، كارگاه هيدروليک، WATER GEM  ،GIS ،RSبرگزاري كارگاههاي روش تحقيق،  -

SPSS ،Auto CAD؛، و اصول مقاله نويسي 

 ؛توسط اعضاي گروهبهداشت محيط پايان نامه مهندسي  65بيش استاد راهنما و استاد مشاور  -

 ،EDO) هاي مختلفاعضاء گروه دركميته .است سال 53گروه هيئت علمي  ميانگين سابقه آموزشي اساتيد

مشاوره راهنمائي  و مراكز تحقيقاتيشوراي تحصيالت تكميلي،  ،آموزشي، شوراي شوراي پژوهشي

 2و در . كنندبرگزار مي تخصصي كارگاه 4در هر سال اعضاي گروه بطور نسبي . همكاري دارند( دانشجويان

 . اندنفر اعضاي گروه دوره آموزشي روش تدريس را گذرانده 3هر  .خارج از دانشگاه شركت داشته اند كارگاه

روشهاي تدريس مورد استفاده توسط اعضاي گروه، روش سخنراني با استفاده از تابلو و  ويدئو پروژكتور، 

 .مي باشد بهداشتروش آموزش در فيلد  ارائه كنفرانس توسط دانشجو، كار عملي بحث گروهي و

صورت تستي، تشريحي و عملي و كارآموزي در فيلد ه نحوه ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانشجويان ب

گروه از امكانات و وضعيت گروه رضايت دارند و از نظر آنان امكانات  اكثريت اساتيد. باشدمي محيط بهداشت

  .باشدرفاهي و خدماتي دانشگاه نسبتاً مطلوب مي
 



   5961-69نیمسال دوم                                   ارزشیابی درونی گروه مهندسی بهداشت محیط

 (330) 33333330:  فاکس( 330) 33333333: تلفن -گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Email: ehe.group.skums@gmail.com 

 33 از 33 صفحه

 

 خدمات پشتيباني گروه   -1-2-11

باشد و با استفاده از كارشناسان جذب مي گروه منشيامكانات پشتيباني و  يارادگروه مهندسي بهداشت محيط 

  .انجام مي شودمنظور گذراندن دوره طرح نيروي انساني اين دسته از كارها ه شده ب

 
 

 ت و تجهيزات موجود در گروه  مكاناا  -1-2-11

 :گروهفضاي آموزشي و تجهيزات  ،امكانات

 دستگاه چاپگر براي اعضاي هيئت علمي گروه 6دستگاه اسكنر،  2دستگاه كامپيوتر،  9 -

دستگاه كامپيوتر و لوازم جانبي همراه با اتصال كابلي به اينترنت كه به طور اختصاصي و  55عالوه بر تعداد  -

 . باشدد مهندسي بهداشت محيط ميشبانه روزي در اختيار دانشجويان كارشناسي ارش

دستگاه كامپيوتر و لوازم جانبي شامل پرينتر، اسكنر، شبكه اينترنت و  3يک سايت كامپيوتر مستقل به همراه  -

 دستگاه ويدئو پروژكتور

يک مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي مستقل رشته مهندسي بهداشت محيط شامل آزمايشگاه شيمي آب و  -

ميكروبيولوژي آب و فاضالب، آزمايشگاه آلودگي هوا، آزمايشگاه آناليز دستگاهي، فاضالب، آزمايشگاه 

 اطاق كاركنان آزمايشگاه و سايت اختصاصي دانشجويان تحصيالت تكميلي ؛، آزمايشگاه مواد زائد جامد

  .(ارائه شده است پيوستليست تجهيزات آزمايشگاه ها در )

مترمربع  155شته مهندسي بهداشت محيط به مساحت حدود يک مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي مستقل ر -

 .شامل آزمايشگاه هيدروليک، كارگاه نقشه كشي و موتور تلمبه

 آزمايشگاه پايلوت و تصفيه زيستي بصورت مستقل؛ -

 كالس درس مستقل مجهز به ويدئو پروژكتور و پرده نمايش و تابلو و ساير تجهيزات الزم ؛ 8تعداد  -

همراه  كالس درس اختصاصي مستقل با امكانات كامپيوتر و لوازم جانبي، پروژكتور و پرده نمايش به  4تعداد  -

 ميز كنفرانس براي دانشجويان تحصيالت تكميلي

 مجهز به ويدئوپروژكتور و ميز كنفرانس Ph.Dكالس دانشجويان  -

  دستگاه كامپيوتر 6مجهز به  Ph.Dاتاق و سايت دانشجويان  -
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  653جلد كتاب تخصصي بهداشت محيط شامل  413كتابخانه تخصصي دانشكده در حال حاضر تعداد در  -

 .جلد كتاب التين موجود است  545جلد كتاب فارسي و 

هاي بهداشت و پايگاه بهداشتي ساير ارگانها عالوه بر اين از مراكز بهداشتي درماني شهري، روستائي، خانه

ب و فاضالب شهري و روستائي، شهرداريها، سازمان حفاظت از محيط زيست نظير بيمارستانها، شركت هاي آ

 . شوددانشجويان مهندسي بهداشت محيط استفاده ميدر عرصه اداره نظارت بر غذا و دارو براي كارآموزي 
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 :فصل دوم  
 

ف و رسالت ف و رسالتاهدا   اهدا
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 تعريف رشته  -2-1

 

 (Environmental Health) بهداشت محيط تعريف رشته  -2-1-1

بهداشت محيط، تكوين نظام يافته، ارتقا و اجراي معيارهايي است كه شرايط خارجي مسبب بيماري، ناتواني و 

در اين مجموعه معيارهاي ساختاريافته عالوه بر حفظ سالمت و . آسايش از انسان را كنترل مي كنندسلب 

بر اين اساس . ا نيازها و انتظارات جامعه هدف گنجاده مي شودايمني، جنبه هاي زيبايي شناختي نيز متناسب ب

مهمترين هدف بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سالمتي انسان و تشخيص و پيشگيري، رفع و 

بهداشت محيط به طور موكد سالمت انسان بهداشت مردم . كنترل اثرات سو ناشي از اين عوامل تلقي مي گردد

دف اصلي پيگيري مي كند و كيفيت محيط و حفظ سالمت اكوسيستم ها را به طور غير مستقيم را به عنوان ه

بر اين اساس مي توان اصلي ترين محورهاي فعاليت بهداشت محيط را به صورت زير . مورد توجه قرار مي دهد

 . بيان نمود

 ؛تامين آب و مواد غذايي سالم  

  ؛منتقله توسط محيط و نحوه پيشگيري و كنترل آنهابررسي و تعيين مكانيسم هاي بيماري هاي  

 ؛تصفيه و دفع بهداشتي فاضالبها  

 ؛تصفيه و دفع مواد زائد جامد و سمي  

 ؛كاهش آلودگي هوا، آب، مواد غذايي وصدا  

 ؛منترل عوامل مخاطره آميز 

 

 ارزش ها و باورها  -2-2 

 52در خلقت و توجه به كرامت انساني و بر اساس بند بر اساس تعاليم عاليه دين اسالم در زمينه جايگاه انسان 

اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مبني بر تامين  5اصل سوم، اصل بيست و نهم و بند 

بهداشت جامعه و پي ريزي اقتصادي صحيح در زمينه بهداشت و همچين اصل پنجاهم قانون اساسي در زمينه 

 .ور داريم كه حفظ محيط زيست يک وظيفه انساني ، اخالقي و ديني است حفاظت از محيط زيست ، با
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انسانها موظفند ضمن استفاده درست از آب ، خاک ، هوا و همه آفريده هاي خداوند ، حق استفاده براي ديگران 

 .يندو نسل هاي آتي را محترم شمارند و به هيچ عنوان حيات انسان و ساير موجودات را با تهديد مواجه ننما

ما معتقديم كه لزوم تامين آب آشاميدني و بهداشتي، جمع آوري، تصفيه و دفع مواد زائد، جمع آوري و تصفيه 

فاضالبهاي شهري و صنعتي، كنترل آلودگي آب، كنترل آلودگي هوا، بهسازي محيط و مبارزه با ناقلين و بطور 

ينده ها بمنظور ايجاد محيط سالم و بهداشتي كلي پيشگيري از انتشار آالينده هاي زيست محيطي و كنترل آال

طرح تربيت كارشناس بهداشت محيط كه تخصص و تعهد الزم را دارا باشد، گامي موثر . كامالً محسوس است

ما معتقديم كه مردم حق دارند در برنامه هاي . در جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر محسوب مي گردد

يري و اجراي آن نقش داشته باشند و لذا تربيت نيروهاي جوان از جامعه فرهنگي جامعه و تصميم گ -اجتماعي 

نه تنها فرهنگ و اخالق زيست محيطي را بعنوان بک ضرورت در دنياي امروز ارتقاء مي بخشد ، بلكه با 

مشاركت جامعه به كنترل آلودگي ها ، جلوگيري از تخريب محيط زيست، ارتقاء سطح سالمت و حفظ حيات 

 . شودنده منجر ميموجودات ز

از سوي ديگر آموزش افراد متخصص مورد نياز براي شناسايي و حل مشكالت كشور يک وظيفه است كه بر 

دوش مسئولين و متوليان امور مي باشد كه بايد بعنوان يک ضرورت در برنامه هاي راهبردي آموزش عالي مورد 

 .توجه قرار گيرد

 

 ( Mission) رسالت  -2-3

بهداشت محيط نشكيل مي گردد تا با توجه به ارزش هاي حاكم بر جامعه و مقررات ، قوانين، رشته مهندسي 

استانداردهاي موجود و بر اساس دستاوردها، پيشرفت ها و تحوالت منطقه اي و بين المللي برنامه هاي آموزشي 

 .جوانان مستعد و اليق كشور را در اين زمينه تخصصي، ارائه نمايد

اين رشته افراد متعهد ، متخصص و كارآمدي هستند كه قادرند شناسايي، پيشگيري و كنترل دانش آموختگان 

مديريت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبي انجام داده و  آالينده هاي محيطي را از طريق برنامه ريزي طراحي،

ينه حفاظت از باعث ارتقاء فرهنگ مهندسي بهداشت محيط و سطح سالمت جامعه شده و گام هاي موثري در زم

 .محيط زيست بردارند
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 ( Vision)چشم انداز  -2-4

ما برآنيم تا با ارائه خدمات آموزشي روزآمد به نسل جوان كشور از طريق بكارگيري دانش فن آوري جديد، 

نيروهاي توانمندي را در زمينه طراحي، مديريت و اجراي طرحهاي بهداشت محيطي تربيت نمائيم و با ارتقاء 

هاي تحصيلي در كشور تبديل شده و از نظر في اين دوره تحصيلي به يكي از شاخص ترين رشتهكمي و كي

 .برنامه هاي آموزشي بهداشت محيط براي منطقه و جهان باشيم

 

 اهداف كلي  -2-5

هدف اصلي از تشكيل اين رشته و مقطع تحصيلي تربيت دانش آموختگاني است كه مهارت الزم را در زمينه 

 :يک كارشناس مهندسي بهداشت محيط شامل موارد زير داشته باشند  وظايف شغلي

 ايفاي نقش موثر جهت ارتقاء سطح بهداشت و حل مشكالت زيست محيطي در قالب كار گروهي( الف 

 شناسايي عمليات و فرايندهاي فيزيكي ، شيميايي و زيستي بمنظور بهسازي محيط ( ب 

 سنجش و اندازه گيري آالينده ها  شناخت و بكارگيري وسايل ، تجهيزات( ج 

 شناخت و انتخاب فن آوريهاي كارآمد در زمينه كنترل آلودگي ها ( د 

 طراحي سيستم هاي تصفيه آب ، فاضالب و هوا و روشهاي دفع زائدات ( هـ 

 توانائي مشاركت در طراحي و بهره برداري سيستم هاي انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضالب( ز 

 يي با روشهاي ارزشيابي ، پايش و مديريت بهداشت محيط و محيط زيست آشنا( ذ

 شناخت قوانين ، استانداردها و برنامه هاي كنترل آلودگي ( و 

 استراتژيهاي اجرائي برنامه آموزشي 

 :استراتژيهاي اجرائي برنامه كارشناسي بهداشت محيط به شرح زير مي باشد 

 .باشد( Local)مبتني بر نيازهاي ملي و محلي .  5

 .بر پيشگيري و ارتقاي سالمت تاكيد داشته باشد.  2

به شاخص هاي سالمت در برنامه ريزي و تغييرات محيط و . مبتني بر حل مشكالت سالمت جامعه باشد.  6

 . الگوهاي بيماريها توجه داشته باشد
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 .طراحي برنامه مبتني بر وظايف حرفه اي آينده باشد .  4

 .تدريس به روش ها و فنون جديد آموزشي توجه داشته باشددر آموزش و .  1

 . به مسائل نگرشي و مهارتهاي ارتباطي توجه و تاكيد داشته باشد اهداف منظور شود.  3

 .برخودآموزي و يادگيري تا پايان عمر تاكيد داشته باشد .  9

 . آينده نگر باشد.  8
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 :ومس فصل       
 

 امتيازدهيامتيازدهيدستورالعمل دستورالعمل 
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 مقدمه  -3-1

دگرگوني هاي جمعيتي، افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير و مشكالت بهداشتي و تغيير سبک زندگي، انفجار 

از جمله تحوالتي هستند كه منجر به تغيير در وظايف ... اطالعاتي در زمينه هاي مختلف پزشكي و بهداشتي و

شرايط جديد از الزامات تغيير و تحول در آموزش نيروي انساني موظف تطابق با . نيروهاي بهداشتي مي گردند

ارزشيابي دروني با هدف ارتقاء كيفيت . بوده و يكي از اهرم هاي اين تحول ارزشيابي و اعتبار بخشي است

آموزش صورت گرفته و در نهايت منجر به قضاوت و يا توصيه ها و پيشنهاداتي در خصوص كيفيت آموزش در 

 .بوطه مي گرددگروه مر

 

 دستورالعمل امتيازدهي و تعيين سطح مطلوبيت نشانگرها -3-2

پس از تعيين عوامل، مالک و نشانگرها براي هر يک از آنها بر اساس ميزان اهميت آن امتياز در نظر گرفته مي 

 .براي هشت عامل ارزيابي مالكها و نشانگرها تعيين شده كه بر اساس موارد زير امتياز بندي شده است  .شود

 :امتياز مي باشد به شرح زير  551مالک و  8رسالت ، اهداف و جايگاه سازماني ، كه داراي  : 1عامل 

و هر )امتياز  3، مالک سوم ( امتياز 2نشانگر )امتياز  65: ، مالک دوم ( امتياز 2نشانگر )امتياز  53: مالک اول 

، ( امتياز 2و هر نشانگر)امتياز  8، مالک پنجم ( امتياز 2و هر نشانگر )امتياز  55، مالک چهارم ( امتياز 6نشانگر 

 54، مالک هشتم ( امتياز 2و هر نشانگر )امتياز  55، مالک هفتم ( امتياز 2و هر نشانگر )امتياز  8مالک ششم 

 (  امتياز 2ر نشانگر و ه)اميتاز 

 :اميتاز در نظر گرفته شده اين امتياز به شرح زير  64مالک كه  6برنامه هاي آموزشي  : 2عامل 

هر )امتياز  52، مالک سوم ( امتياز 2هر نشانگر )امتياز  54، مالک دوم ( امتياز 2هر نشانگر )امتياز  52مالک اول 

 (امتياز 2هر نشانگر )امتياز  55، مالک پنجم ( امتياز 2ر نشانگر ه)امتياز  8امتياز ، مالک چهارم  2نشانگر 

 :امتياز به شرح زير  15مالک كه  1هيأت علمي داراي  : 3عامل 

امتياز  52، مالک سوم ( امتياز 1/2هر نشانگر )امتياز  55، مالک دوم ( امتياز 2هر نشانگر )امتياز  55مالک اول 

 (امتياز 2هر نشانگر )امتياز  55، مالک پنجم ( امتياز 2هر نشانگر )امتياز  8م امتياز ، مالک چهار 2هر نشانگر )

 :امتياز مي باشد به شرح زير  35مالک و  9دانشجو داراي  : 4عامل 
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امتياز  55، مالک سوم ( امتياز  6هر نشانگر ) امتياز  3، مالک دوم ( امتياز  2و هر نشانگر ) امتياز  53مالک اول 

 6هر نشانگر ) امتياز  3، مالک پنجم ( امتياز  2هر نشانگر ) امتياز  52، مالک چهارم ( امتياز  1/2هر نشانگر ) 

 1/2امتياز و هر نشاگر  55، مالک هفتم ( امتياز  4شانگر داراي هر ن) امتياز  24، مالک ششم داراي ( امتياز 

 ( امتياز 

 :امتياز مي باشد به شرح زير  31مالک و  4داراي / بازدهي / راهبردهاي يادگيري  : 5عامل 

 51، مالک سوم ( امتياز  6) امتياز و هر نشانگر  51، مالک دوم ( امتياز  2هر نشانگر ) امتياز  25مالک اول 

 (امتياز  6هر نشانگر ) امتياز  51، مالک چهارم ( امتياز  6هر نشانگر ) امتياز 

 :امتياز مي باشد به شرح زير  34مالک و  1امكانات و تجهيزات آموزشي داراي  : 6عامل 

) تياز ام 52، مالک سوم ( امتياز  2هر نشانگر ) امتياز  52، مالک دوم ( امتياز  2هرنشانگر ) امتياز 55مالک اول 

 ( امتياز  2هر نشانگر 

 (امتياز  6هر نشانگر ) امتياز  51، مالک پنجم ( امتياز  6هر نشانگر ) امتياز  51مالک چهارم 

 :امتياز مي باشد به شرح زير  41پايان نامه ها داراي سه مالک و  : 7عامل 

امتياز  52، مالک سوم ( امتياز 6شانگر هر ن)امتياز  51، مالک دوم ( امتياز 6و هر نشانگر )امتياز  58مالک اول 

 ( امتياز 6هر نشانگر )

 :امتياز مي باشد به شرح زير  95مالک و  3دانش آموختگان كه داراي   : 8عامل 

هر )امتياز  3، مالک سوم ( امتياز 6هر نشاگر )امتياز  58، مالک دوم ( امتياز 6وهر نشانگر )امتياز 52مالک اول 

و مالک ( امتياز 6هر نشانگر )امتياز  3، مالک پنجم ( امتياز 6هر نشانگر )امتياز  3ک چهارم مال( امتياز 6نشانگر 

 . امتياز مي باشد  56ششم داراي 

 

  امتيازات كسب شده مربوط به ارزشيابي دروني گروه مهندسي ، 2-6با توجه به موارد مندرج در بند

 .است آورده شده 1در جدول  بهداشت محيط دانشكده بهداشت
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 دانشكده بهداشت گروه مهندسي بهداشت محيط امتيازات كسب شده مربوط به ارزشيابي دروني  :5جدول 

 امتياز كسب شده امتياز مالک مالک عامل رديف

5 

نی
زما

سا
اه 

یگ
جا

و 
ف 

دا
 اه

ت
سال

ر
 

 61 61 مالک رسالت و اهداف گروه -

 22 01 مالک مدیریت گروه -

 7 9 گسترش رشته ها و مقاطع در گروهمالک برنامه توسعه و  -

 8 61 مالک روند توسعه منابع گروه -

 7 8 مالک آئین نامه ها و مصوبات -

 7 8 مالک مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی -

 7 61 مالک امکانات مالی مورد نیاز گروه -

 66 61 مالک فعالیت برون دانشگاهی -

ی  2
ها

ره 
دو

 و
شی

وز
آم

ر  
 غی

 و
سی

در
ی 

ها
ه 

نام
بر

سی
در

 

 61 62 مالک دوره های آموزشی و اهداف -

مالک تناسب رشته های تحصیلی با تخصصی اعضاء هیئت  -

 علمی
61 61 

 7 61 مالک ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره آموزشی -

6 
می

عل
ت 

هیئ
ل 

عام
 

 7 61 مالک ترکیب اعضاء هیئت علمی -

 8 61 فعالیت های آموزشیمالک  -

 61 62 مالک فعالیت های پژوهشی هیئت علمی -

 7 8 مالک فعالیت اجرائی هیئت علمی -

 8 61 مالک ویژگی های عضو هیئت علمی -

4 

جو
نش

 دا
مل

عا
 

 61 61 مالک پذیرش و پیشرفت تحصیلی -

 1 9 مالک ترکیب و توزیع دانشجویان -

 8 61 در برنامه های آموزشی گروهمالک مشارکت دانشجو  -

 8 62 مالک تعامل دانشجویان با اعضاء هیئت علمی -

مالک عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته تحصیلی و بازار  -

 کار
9 7 

 61 21 مالک نظر دانشجویان درباره گروه -

 7 61 مالک فعالیت پژوهشی دانشجویان -

  

 



   5961-69نیمسال دوم                                   ارزشیابی درونی گروه مهندسی بهداشت محیط

 (330) 33333330:  فاکس( 330) 33333333: تلفن -گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Email: ehe.group.skums@gmail.com 

 33 از 25 صفحه

 

  (ادامه) دانشكده بهداشتمحيط مهندسي بهداشت گروه امتيازات كسب شده مربوط به ارزشيابي دروني  :5جدول 

 امتياز كسب شده امتياز مالک مالک عامل رديف

1 

و 
ی 

یر
دگ

 یا
ی

ها
رد

اهب
ر

هی
دد

یا
 

 59 25 مالک الگوها و روش تدریس -

 54 51 مالک استفاده از منابع و وسایل آموزشی -

 52 51 چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیمالک  -

 56 51 مالک استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی -

3 

شی
وز

 آم
ت

یزا
جه

و ت
ت 

انا
مک

ا
 

 8 55 مالک فضاهای آموزشی و اداری گروه یا دوره و رشته ها -

 1 52 کتابخانه و سیستم اطالع رسانی -

 55 52 مالک امکانات و خدمات رایانه ای -

 51 51 مالک کارگاهها و آزمایشگاهها -

 54 51 مالک امکانات سمعی و بصری -

9 

 ، 
ها

ه 
نام

ن 
ایا

پ

ی 
ها

ت 
ص

فر

و 
ی 

عات
طال

م

ها
نار

می
س

 

 51 58 مالک کیفیت پایان نامه ها -

 55 51 سمینارها و همایش های برگزار شده توسط گروه -

 52 51 مالک قراردادهای پژوهشی -

8 
ان

تگ
وخ

 آم
ش

دان
 

 55 52 مالک ادامه تحصیل دانش آموختگان -

 3 58 مالک ارتباط گروه با دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی -

 8 52 مالک مقاله و آثار علمی دانش آموختگان -

 1 3 مالک سرنوشت شغلی دانش آموختگان -

 3 3 مالک نظر مدیران درباره توانائی های دانش آموختگان -

 9 55 نظرات دانش آموختگان درباره برنامه های آموزشی -

 423 446 امتيازات كسب شده جمع
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  ویپستویپست
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 ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه شيمي آب و فاضالب: 1.جدول پ

 تعداد مدل نام دستگاه ردیف

 Sartorius 2 61 -1و  61 -5ترازوی حساس الکتریکی با دقت  6

 6 ژاپن  AND 61 -5ترازوی حساس الکتریکی با دقت  2

 TG928A 6 ترازوی دوکفه ای چینی 0

1 pH  متر Metrohm 6 

5 pH  متر CORNING 6 

 - آلمانی ست سمپلر در سایزهای متفاوت 1

 Glm020 6 کنداکتومتر دیجیتال پرتال 7

 METROHM644 6 کنداکتومتر رومیزی 8

9 BOD متر WTW 2 

 6 - متر BODانکوباتور  61

66 DO متر SIBATA 6 

62 DO متر HACH-HQ30d 6 

 DRT-15CE 6 توربیدی متر 60

 Shimifan2000 6 همزن الکتریکی 61

 Bausch lamb 20D 6 اسپکتروفتومتر معمولی 65

 VE115 6 پمپ خال 61

 Ri shong RS-8801 2 لول 1پمپ آکواریوم   67

 CQC RS-610 0 لول 2و لول  6پمپ آکواریوم   68

 Shimifan 6 خانه 1هیتر  69

 GERHARD 0 هیتر تک خانه 21

 HS-860 2 هات پلیت 26

 HACH 6 جارتست 22

 Arian Azmateb 2 رفلکس برگشتی 20

 COD HACH 6راکتور  21

25 DR2000 HACH 6 

21 Oven (فور) Memmert 6 

 Hettich D-7200 6 سانتریفیوژ 27

 TC6,F.69 2 الکتریکیکوره  28

 6 - هود 29

 GFL 6 آب مقطر گیری 01

 6 فیلور یخچال 06

 Shimifan 6 بن ماری جوش 02

 Parsian TEB 6 بن ماری سرولوژی 00

 2 - دسیکاتور 01

 UV 6W - 1المپ  05
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 ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب وفاضالب :2.جدول پ

 تعداد مدل نام دستگاه ردیف

 KERN D-7470 6 611/6ترازوی دیجیتالی با دقت  6

 6 ایران خودساز فور  2

0 HOTE BOX OVEN Size3 6 

 DENA-Memmert 2 بن ماری قابل تنظیم و جوش 1

 Shimifan LE.145 6 انکوباتور 5

 DENA 6 انکوباتور  1

 ZAIM MEGA F.I.M 2 اتوکالو 7

 OLYMPUS 5 میکروسکوپ 8

 ZEISS 1 میکروسکوپ 9

 2 - دسیکاتور شیردار و بدون شیر 61

 RTC 6 کلنی کانتر دیجیتال 66

 6 - آب مقطر گیری 62

60 HOT Plate HS-860  

 6 پارس یخچال 61

  .Pars Azma Co هود المینار 65

 

 

 ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته :3.جدول پ

 تعداد مدل یا مارک نام دستگاه ردیف

 UV-Visible Unico uv-2100 6اسپکتروفتومتر  6

 Perkin elmer 6 فلیم فتومتر 2

 Varian 240 6 جذب اتمی 0

 Varian 450 6 (GC)کروماتوگرافی گازی  1

 Agilent 1200 6 (HPLC)کروماتوگرافی با بازده باال  5

1 Oven (فور) Memmert 6 
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 ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه هوا :4.جدول پ

 تعداد مدل یا مارک نام دستگاه ردیف

 AND HR120i 6 ترازوی تجزیه ای 6

 Sartorius 2474 6 ترازوی تجزیه ای  2

 SKC 2 لیتر بر دقیقه 11تا  5روتامتر  0

 SKC 6 باکتریال سمپلر 1

 TIS 6 فلومتر حباب صابون 5

 RoHS 6 پمپ خال بدون روغن 1

 TIS 6 پورت خال 62مانیفلد  7

 TIS 6 611ایمپنجر  8

 TIS 2 251ایمپنجر  9

 TIS 2 511ایمپنجر  61

 Bruel & Kjaer 2 صدا سنج 66

62 
 چهار حالله  HPLCسیستم کامل کروماتوگراف مایع 

 *چند طول موج UV با دتکتور 
Knauer 6 آلمان 

60 High Volume Sampler 2.5/10 
 

Analitica Strumenti s.r.l 6 ایتالیا 

 Dust Monitor پرتابل 61
Grimm Aerosol Technik 

 6 آلمان

65 Cascade Impactor 
SKC Instrument 

 6 انگلستان

 پمپ نمونه برداری فردی 21
SKC Instrument 

 انگلستان
6 
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 ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه مواد زائد جامد :5جدول پ

 تعداد مدل نام دستگاه ردیف

 SASSIN International 6 ازن ژنراتور 6

 Electric 6 اکسیژن ساز 2

 1 - پمپ آکواریم 0

 6 - (پره ای)همزن الکتریکی 1

 65 - بوکال در سایزهای مختلف 5

1 
درجه سانتی گراد از نوع  211و  661ترمومتر 

 الکلی و جیوه ای
- 5 

 UV 6W - 6المپ  7

 0 - همزن مغناطیسی 8

9 pH 6 بهداد متر 

 6 - با متعلقات ECدستگاه   61

 AND 6 16/1ترازوی صفحه ای دیجیتالی با دقت  66

 6 - ازن زن کوچک 62

 6 گداز ایرانی کوره الکتریکی 60

 Memert 6 درجه سانتی گراد 221فور  61

 6 - دسیکاتور 65

 COD HACH 6هاضم  61

 2 - بزرگپمپ هوادهی  67

 6 - انکوباتور شیکردار 68

 6 - پایلوت تصفیه آب 69

 2 کمپانی نیکون میکروسکوپ  21

 DR6000 HACH 6دستگاه اسپکتروفتومتر   26

 6 سنگاپور HC3010هدایت سنج پرتابل مدل  22

 6 کمپانی اوهاس  کیلوگرم 51-75ترازوی  20

 6 ایران شیکر الک 21

 6 ایران الک با مش های مختلف  25

 6 کره Hanyang دستگاه آب مقطر گیری یک بار تقطیر 21

 6 کره Hanyang شیکر اوربیتال  27

 6 ایران هود آزمایشگاهی دوجداره فلزی  28

 6 آلمان مولتی پارامتر پیشرفته آزمایشگاهی 29

 6 ایران دستگاه هاضم کجلدال 01
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 ليست تجهيزات موجود در  آزمايشگاه هيدروليک :6جدول پ 

 نام دستگاه رديف

 ميز هيدروليک 5

 دستگاه تست موتورپمپها 2

 پايلوت تصفيه آب 6

 دستگاه اندازه گيري ضربه قوچ 4

 دستگاه هيدرواستاتيک 1

 دستگاه جريان از روزنه هاي مسيري 3

 لوله پتيو 9

 رري متونتو 8

 پارشال فلوم 3

 دستگاه سرريز 55

 دستگاه برنولي 55

 مانومتر ديفرانسيلي 52

 دستگاه رينولدز 56

 ويسكوزيمتر 54

 انواع سيفونها 51

 دستگاه اصطكاک در لوله ها 53

 كرنومتر 59

 كوزه ديجيتال 58

 

 

 

 


