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شت، این مرکز از           شگاه و وزارت بهدا سایر واحدهای دان سعه فعالیت های مرکز و هماهنگی با  ضرورت برنامه ریزی و تو با توجه به 

اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی یا به عبارت دیگر برنامه اساااراتکیب برای مرکز کرد و نهایاا برمامه ریزی  2931اوایل سااا  

 تدوین کرده و چندین بار مورد بازنگری و ارزشیابی قرار داده است.  2931ابساان اساراتکیب خود را در ت

 

 (Visionچشم انداز ) 

سا  آینده به برترین مرکز تحقیقات علوم مهندسی در حوزه کنار  آلودگی هوا    5این مرکز بر آن است تا با انجام رسالت خود طی   

تخصصی و نوآوری در حوزه مهندسی آۀودگی هوا تامین نموده و مرکزی قابل  تبدیل گردد و بسار مناسب جهت انجام پکوهش های 

 اطمینان جهت مشاوره موثر و سیاست گذاری منطقه ای داخلی و بین المللی باشد.

 .مرکز شناخاه شده در سطح دنیا و پیشرو در منطقه آسیا باشیم 

 .مرکز سرآمد در حوزه تحقیقات کنار  آلودگی هوا باشیم 

 در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشیم. مرکز ممااز 

 .جزء پنج مرکز برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران باشیم 

 .پیشرو و مطمئن در اسافاده از تکنولوژی های نوین پاالیش هوا باشیم 

 .تبدیل به الگو جهت سایر مراکز تحقیقاتی مشابه باشیم 

 

 (Missionماموریت ) 

  بخارات و ذرات مناشااره در فرایندهای عاانعای و صیر عاانعای   –درحوزه کنار  گاز ها انجام تحقیقات کابردی و ثنعای

 بمنظور ارتقاء کیفیت سیسام های پاالیش هوا

 توسعه و کاربردی سازی تحقیقات انجام شده در سطح کشور 

  ارائه بساه مناسب جهت همکاریهای بین بخشی 

 تعامل بین الملل با مراکز معابر جهان 

  انسانی و مالی در جهت انجام تحقیقات داخل و خارج دانشگاهجذب منایع 

 ارائه خدمات آموزشی مناسب در جهت ارتقاء سطح پکوهشی 

 اسافاده و اناشار به موقع دانش به دست آمده از تحقیقات محققان و سیاساگزاران 

 تاسیس شرکت های دانش بنیان 
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 اهداف کالن 

G      2 پاالیش هوا: توسعه تحقیقات در زمینه های 

G      1: ارتقاء سطح اطالعات در زمینه منابع اناشار آلودگی هوا 

G      9)توسعه تعامالت در زمینه ظرفیت سازی با مراکز تحقیقاتی معابر حازج از کشور )بین المللی : 

G      4دسایابی به پکوهشکده آلودگی هوا : 

G      5 دسایابی به دوره های :master   وphd by research  

G      6)ارتقای دانش و مهارت تحقیق )پرورش نیروی محقق : 

 

 ( ارزش هاValues)   

 

o اعاقاد به قانون مداری 

o رعایت اثو  اخالق حرفه ای و اسالمی 

o مالکیت معنوی 

o رعایت حقوق پک.هشگران 

o عدالت در دسارسی به خدمات 

o حفظ کرامت و حقوق انسانی 

o عداقت و مدیریت زمان 

 

 

 های تخصصی مرکز:حیطه 

برای نیل به اهداف فوق الذکر، مرکز با بررساای های کارشااناساای و تصااویب طرو های پکوهشاای و هم نین فراهم نمودن امکانات   

مخالف برای مجریان طرو های پکوهشااای از طریق تشاااکیل کمیاه در زمینه های مخالف علوم مهندسااای آلودگی هوا و با کمب 

 مینه فعالیت های پکوهشی خود را سازمان دهی می نماید.گرفان از افراد ماخصص در هر ز

 بهداشت محیط( -پایش و کنار  آلودگی هوا در محیط های بساه )بهداشت حرفه ای -2

 پایش و کنار  آلودگی هوا در محیط های باز )بهداشت محیط و محیط زیست( -1

 کنار  های اجرایی و مدیریای )ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت( -9
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 منطقه ای )آمار زیسای، اپیدمیولوژی و سم شناسی( -انیمطالعات مید -4

 مطالعات بیومانیاورینگ آلودگی هوا )سم شناسی، ریه و ...( -5

 :ذینفعان

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 وزارت نیرو -

 وزارت نفت -

 وزارت عنایع و معادن -

 وزارت جهاد کشاورزی -

 سازمان حفاظت محیط زیست -

 اساانداری و شهرداری -

 وزارت آموزش و پرورش -

 سازمانها، ادارات و نهادهای اساان -

 عموم مردم -

 

 

 ل وضعیت سازمان  یتحل 

 نقاط قوت:

 وجود افراد ماخصص و مجرب در حیطه های تخصصی مرکز -

 وجود پاانسیل مثبت جهت تشکیل مراکز تحقیقاتی در دانشگاه -

 وجود تجهیزات و امکانات مورد نیاز  -

 مخالف دانشگاهارتباط مناسب با واحدهای  -

 وجود دوره های تحصیالت تکمیلی مرتبط با وظایف مرکز -

 نقاط ضعف:

 عدم وجود انگیزش کافی برای فعالیت در مرکز -

 عدم وجود فضای فیزیکی مناسب برای مرکز -

 تعدد مسئولیت ها و وظایف اعضاء مرکز -

 عدم تصویب قطعی مرکز -
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 کمبود پرسنل و امکانات پشای -

 فرصت ها:

 دانشگاه و وزارتخانه  حمایت های مالی -

 وجود عنایع و سازمانها در منطقه -

 بودجه های پکوهشی عنایع و وزارتخانه ها %2امکان اسافاده از قانون  -

 (2444سایت های کالن کشور )چشم انداز  -

 وجود مجالت علمی در دسارس برای چاپ مقاله و رشد مرکز -

 برگزاری همایش های کشور و بین المللی جهت معرفی مرکز -

 تشکیل شوراهای پکوهشی در سازمان ها و ارئه اولویت های پکوهشی -

 

 :تهدیدها

 وجود گروه های تاثیر گذار بر تصمیمات مرکز  -

 کمبود انگیزه تحقیق در کشور -

 عدم وجود اعاقاد و نگرش مناسب به پکوهش   -

 وجود تعدد مراکز تصمیم گیری در پکوهش   -

 سی به برخی مواد و تجهیزاتوجود تحریم های بین المللی و عدم امکان دسار -

 

 


