رسالت و برنامه راهبردي گروه بهداشت محيط ایالم:
مقدمه:
تْذاضت هحیط ( )Environmental Healthعثاست است اص مٌتشل ّوِ عَاهل هحیطی مِ اثش سَیی تش پایذاس هاًذى
سالهت اًساى داسد ٍ یا هیگزاسًذ .ایي ضاهل تیواسیّای هٌتقلِ اص طشیق آبَّ ،ا ،هَاد غزایی ٍ تسیاسی اص عَاهل هحیطی دیگش
هی ضَد .سضتِ هٌْذسی تْذاضت هحیط ینی اص دٍسُ ّای آهَصضی دس ًظام آهَصش عالی است مِ ّذف آى تشتیت افشادی است مِ
تتَاًٌذ تا ّوناسی سایش ساصهاى ّا ٍ اسگاى ّای ریشتط تِ هٌظَس تأهیي آب آضاهیذًی (موی ٍ میفی) ،جوع آٍسی ،دفع ٍ تصفیِ
فاضالب ،جوع آٍسی ،هذیشیت ٍ دفع صحیح پسواً ذ ّای ضْشی ،صٌعتی ،تیواسستاًی ٍ ٍیژُ ،مٌتشل ٍ هذیشیت میفیت َّا ،هثاسصُ
تا حطشات ٍ ًاقلیي تْساصی هٌاتع آب ،تْساصی هسني ٍ اهامي عوَهیً ،ظاست تش اهامي تْیِ ٍ تَصیع هَاد خَسدًی ،آضاهیذًی ٍ
آسایطی ٍ تْذاضتی دس تاالتشیي میفیت هوني فعالیت ًوایٌذ.

 .2فلسفه رشته (ارزش ها و باورها :(Values
سالهتی هَّثتی است الْی مِ تِ توام هَجَدات سٍی مشُ صهیي عشضِ گشدیذُ است ٍ ّیچ اًساًی حق ًذاسد تش اساس
تاٍسّای خَد آًشا اص دیگشاى سلة ًوایذ .سالهتی هتأثش اص عَاهلی ًظیش آبَّ ،ا ،خاك ،گیاُ ،حیَاًات ٍ ًظایش آى هیتاضذ مِ دس
تْذاضت هحیط هَسد تَجِ ٍ تشسسی قشاس هیگیشد ٍ عَاهلی مِ هیتَاًٌذ سثة تْن خَسدى تعادل هحیطی ضَد ،ضٌاسایی ٍ سٍاتط
هطلَب ٍ غیش هطلَب آًْا سا تشسسی هیًوایذ .تٌاتشایي تْذاضت هحیط دس جْت عذالت اجتواعی ٍ تشاتشی اًساى ّا دس قثال تْشُ
گیشی اص هَاّة طثیعی ٍ خذادادی ،تَجِ تِ حیات سٍ تِ سضذ اًساى ّا ٍ هحیط تِ عٌَاى یل ٍظیفِ هلی ٍ اهاًت الْی ،جلة
هطاسمت ٍ هذاخلة هشدهی دس فعالیت ّای هشتثط تا سضتِ ،پیطگیشی اص فعالیت ّای هغایش تا تَسعِ پایذاس تأمیذ هیًوایذ .تْذاضت
هحیط تذٍى تَجِ تِ فشٌّگً ،ژاد ،جٌس ،سي ،گشٍُ اجتواعی اًساًْا ضشایط هحیطی سا تِ گًَِای فشاّن هیساصد مِ ّوِ اًساًْا،
حیَاًات ٍ گیاّاى اص صًذگی هطلَتی تْشُگیشی ًوایٌذ ٍ تذٍى تْشُجَییّای ًادسست تِ صًذگی هفیذ خَد اداهِ دٌّذ.

 .3هدف كلي):(Amis
تشتیت داًص آهَختگاًی است مِ تتَاًٌذ دس حل هطنالت ٍ هسائل تْذاضت هحیط اص قثیل آتشساًی ،تصفیِ آب ،جوعآٍسی ٍ
اًتقال فاضالبّای ضْشی ٍ سٍستایی ،تصفیِ فاضالب ّا ،هذیشیت جوعآٍسی ٍ دفع هَاد صائذ جاهذ ،تْذاضت هسني ٍ اهامي
عوَهیً ،ظاست تش تْیِ ٍ تَصیع هَاد غزایی ٍ مٌتشل آلَدگی َّا اقذام ًوایٌذ.
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 .4رسالت و اهداف گروه بهداشت محيط:
اص هْن تشیي سسالت ّای گشٍُ هٌْذسی تْذاضت هحیط هی تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ مشد:
 تَجِ تِ ًیاصّای جاهعِ دس خصَظ هسائل ٍ هطنالت تْذاضت هحیطی (هاًٌذ تیواسی مشًٍا ،سیل ،صلضلِ ٍ )...
ّ وناسی فعال دس ساستای اسٌاد تاالدستی جْت استقاء سطح تْذاضت هحیط جاهعِ
 تالش دس ساستای آهَصش پاسخگَ ٍ هثتٌی تش جاهعِ
 ایفای ًقص هَثش جْت استقاء سطح تْذاضت ٍ حل هطنالت صیست هحیطی دس قالة ماس گشٍّی
 ضٌاسائی عولیات ٍ فشایٌذ ّای فیضینی ،ضیویائی ٍ صیستی تِ هٌظَس تْساصی هحیط.
 ضٌاخت ٍ تناسگیشی ٍسایل ،تجْیضات سٌجص ٍ اًذاصُ گیشی آالیٌذُ ّا.
 طشاحی سیستن ّای تصفیِ ٍ مٌتشل آالیٌذُ ّا دس آب ،فاضالب ٍ َّا ٍ هَاد صائذ جاهذ.
 آضٌائی تا سٍش ّای اسصضیاتی ،پایص ٍ هذیشیت تْذاضت هحیط ٍ هحیط صیست .
 ضٌاخت قَاًیي ،استاًذاسدّا ٍ تشًاهِ ّای مٌتشل آلَدگی
 تَلیذ علن دس جْت پیطشفت ایشاى اسالهی
 گستشش تحقیقات ٍ اٍلَیت تٌذی فعالیت ّای پژٍّطی دس هسائل ٍ هطنالت هحیط صیستی ٍ تالش جْت اسائِ
ساّناسّای هٌاسة
 پشٍسش ٍ تشتیت داًص آهَختگاًی تا تاالتشیي میفیت علوی اص ًظش آهَصضی ،پژٍّطی تا تامیذ تش سٍحیِ ماسآفشیٌی
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