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  مقدمه
و  ها چالشدر دو دهه گذشته با  رانيا يآموزش عال

 يگسترش كم. مواجه شده است يمسائل متعدد
 شيافزا، متنوع يات آموزشمؤسسكثرت ، ها دانشگاه

ه آموخت دانش ميعظ ليوجود خ يو گاه انيتعداد دانشجو
را  رانيا يعال يهستند كه نظام آموزش ييها چالش كاريب

ها،  چالش نيا. ستمواجه نموده ااي  دهيبا مشكالت عد
 يرا در نظام آموزش عال ييگو پاسخو  يپذير تيمسؤول
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را وادار به  ينموده و نظام دانشگاه ناپذير اجتناب رانيا
كاركردها و ، اهداف، رسالت، در ساختار يشيبازاند
از  ها دانشگاهاز آنجا كه . خود نموده است يندهايفرآ

و  هستند كه جوامع جهت رشد يينهادها نيتر مهمجمله 
بهبود  و ييگو پاسخ، تيشفاف، دارند ازيبه آنها ن عهتوس

  .)3تا1(است يدر آنها الزام تيفيك
قرار دارد و  ها سازمانامور  رأسامروزه در ، تيفيك

نقاط  ييشناسا. آنهاست ياصل يها از دغدغه تيفيبهبود ك
و تالش  دهايو تهد ها فرصت صيتشخ، ضعف و قوت

و  وببه وضع مطل دنيبهبود وضع موجود و رس يبرا
از جمله  ها سازمان فيبرتر از اهم وظا گاهيكسب جا
 يابيارزش ازمندين تيفيبهبود مستمر ك. است ها دانشگاه
 يدانشگاه يها رود كه نظام مي انتظار. است مستمر
 تيمطابقت آن با وضع زانيموجود خود و م تيوضع

را  ها مطلوب مورد توجه قرار داده و عدم مطابقت
 .)5تا4(كنند ييجو رفع آن چاره يبرا وداده  صيتشخ

در هر مقطع و رشته  يآموزش يها برنامه يبررس
 يها ارتقا و توسعه برنامه يهاكار راهاز  يكي يليتحص

 يو اثربخش ييكارا شيبوده و موجب افزا يآموزش
از  يبرنامه آموزش تيوضع يابيارزش. شود ها مي برنامه

بازار كار موجب گان شاغل در آموخت دانش دگاهيد
و امكان اصالح را  شده ها برنامه نينواقص ا ييشناسا
 .)7تا 6(دينما مي فراهم

مهارت و  نيتعادل ب ديمناسب با يبرنامه آموزش كي
 ها كه مهارت ديبرقرار نمااي  را به گونه يآموزش تئور

چنانچه . داشته باشد يداريپا تيقابلتا ، تجربه باشد همراه
 اجرا نشده باشد ايو  يطراح يبه درست يبرنامه آموزش

، ياجتماع بار زيانو  ناپذير تواند خسارات جبران مي
  .بر افراد جامعه بر جا گذارد يو اقتصاد يفرهنگ

 نيتدو نديدر فرا يآموزش يازهاين ييجهت شناسا 
جامعه استفاده از نظرات  يازهايبر ن يمبن يبرنامه درس

دارند  يآگاهاي  و حرفه يكه به مشكالت شغل افرادي
، طيمح بهداشت يكارشناس. )9تا8(است يضرور

است كه به منظور حفظ و  ياز علوم بهداشتاي  شاخه
، يراهبر، يابيارزش، ييسالمت انسان به شناسا يارتقا
 يطيمزاحم مح و ندهيعوامل آال تيريو مد كنترل

 طيمح انسان و يكه بر سالمت و زندگ ، عوامليپردازد مي
به  رانيرشته در كشور ا نيا تأسيس خچهيتار. است مؤثر

 ياداره مهندس ليبا تشك .گردد مي سال قبل بر 40حدود 
دوره كمك ، سابق يدر وزارت بهدار طيمح هداشتب

 يمهندس يكارشناس 1345در سال  ؛دائر شد يمهندس
علوم  يرشته كارشناس 1355و در سال  طيمح يبهساز
دوره  نيا يكه پس از انقالب فرهنگ ديگرد ريدا يبهساز

 يو كارشناس طيبهداشت مح يبه دو مقطع كاردان
 وستهيپ يكارشناس در حال حاضرو  طيمح وستهيناپ

 .ه استشد ليتبد طيبهداشت مح يمهندس

 يدوره كارشناس طياز مقاطع رشته بهداشت مح يكي
بهداشت  ياست كه در ادامه دوره كاردان طيمح وستهيناپ
بهداشت  يمهندس وستهيپ يكارشناس زين و است طيمح
است  يگانآموخت دانش تيترب ها دوره نيكه هدف ا طيمح

انسان در  يسالمت يكه بتواند در جهت حفظ و ارتقا
و كنترل  يينسبت به شناسا ييو روستا يوامع شهرج

 يساز و سالم هيتصف يها نهيدر زم طيمح ندهيعوامل آال
و دفع  آوري جمع، و دفع فاضالب هيتصف ،آوري جمع، آب

، هوا يآلودگ كنترل، يو صنعت يمواد زائد جامد خانگ
و  يدنيآشام، يمواد خوردن عيو توز هينظارت بر مراكز ته

كنترل و ارائه راه ، طيمسائل بهداشت مح ريو سا يبهداشت
 يو قادر به همكار نديدام نماقا ييمناسب و اجرا يها حل

 .باشند مذكور يها نهيدر زم يقاتيتحق يها در پروژه

انطباق  زانيم يبررس نهيدر زماي  مطالعه تاكنون
 يمهندس يرشته كارشناس يسرفصل دوره آموزش

 رانيدر ا نالتحصيال فارغ يشغل يازهاين با طيبهداشت مح
انجام  ها رشته گريدر د يمطالعات يول ،انجام نشده است

پژوهش . گردد مي از آنها اشاره يشده است كه به بعض
 يكه بازنگر نشان داد 1381و همكارش درسال  يجعفر

در  تيريرشته مد انيدانشجو يعمل يها يدر كارآموز
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و  يعمل يساعات كارآموز شيو افزا ها قسمت يبرخ
 يها در برنامه يعلم هيأت ياعضا تر بيش يريدرگ

 و يمطالعه طوالب. )10(ضرورت دارد يعمل يكارآموز
 تر بيش داد كه نشان 1387همكاران در سال 

را در  الزم ييتوانا ييو ماما يارگان پرستآموخت دانش
نموده و كاربرد  كسب ياديتا حد ز ماريمراقبت از ب

در  يو تئور ياز دروس عمل تر بيشرا  يدروس كارآموز
گان آموخت دانش دگاهياز د. دانستند مؤثراي  حرفه ييكارا

 يدر حد متوسط ليكسب شده در طول تحص يها مهارت
كار بوده و  طيآنان در محاي  حرفه يازهاين يگو پاسخ

را  يگان پرستارآموخت دانشالزم  يها عدم كسب مهارت
 نيتر بيشقرار داده و  يتحت فشار روان ييز ماماا تر بيش

 دگاهياز د يآموزش يها برنامه تيفيدر بر ك مؤثرعناصر 
، مجرب انيو مرب ديگان استفاده از اساتآموخت دانش

 يها وهيش، مناسب يو فضا ينيبال يآموزش امكانات
دانشكده و  يامكانات آموزش، به كاربرده شده سيتدر

 .)11(بوده است يمنابع علم

 يها سر فصل انطباق زانيم يمطالعه با هدف بررس نيا
 طيبهداشت مح يمهندس يرشته كارشناس يدوره آموزش

تناسب دروس  نييتع و آموختگان دانش يشغل يازهاين با
 نييتع، يشغل يازهاين واي  حرفه يها مهارت با ينظر

، يشغل يازهاينو  اي حرفه يها بامهارت يدروس عمل
 يازهاينو  اي حرفه يها امهارتب يتناسب كارآموز نييتع

وس در دوران رد يدگيچيبا توجه به پ. انجام شد يشغل
به  آنها در زمان اشتغال يو استفاده كم از محتو ليتحص
پژوهش  نيضرورت ا رشته نيا نيشاغل به خصوص كار
چندان كرده است  دودرمان  در وزارت بهداشت ورا 

 و  يسر فصل دوره آموزش يبازنگر كهبطوري 
در  آموختگان دانش كارگيري بهدر نحوه نظر ديتجد

 نياول، پژوهش نيا نيهچن اولويت قرار گرفته است؛
در  طيبهداشت مح يپژوهش انجام شده در رشته مهندس

  . است ان و كشورتسطح اس
  

  ها روش
 1392درسال  كه ،بود مقطعي – يفيمطالعه ازنوع توص نيا

كارمندان  هيكل، قيتحق نيا يجامعه پژوهش. انجام شد
 در بودند، كه طيبهداشت مح يرشته مهندس التحصيل فارغ

 يرشته مهندس التحصيل فارغكارمندان كليه پژوهش  نيا
 شهرستان شهركرد و يشاغل در اداره آبفا طيبهداشت مح

 يها شهرستان ييو روستا يشهر يدرمان يبهداشت زمراك
لردگان و اردل استان چهارمحال و ، فارسان، شهركرد

وارد اي  خوشه يتصادف گيري روش نمونه به ياريبخت
خوشه در نظر  كيهر شهرستان به عنوان  پژوهش شدند،

خوشه به روش تصادفي  4از بين هفت خوشه . گرفته شد
 ها رشته در شهرستان نيا نيهمه شاغلسپس و  انتخاب شد

، كوهرنگ يها شهرستان .انتخاب شدند )نفر 100تعداد (
تنها شرط ورود  .در نظر گرفته نشد ها بروجن جزء خوشه

 يمهندسكارشناسي  رشته بودن در التحصيل فارغبه مطالعه 
 پرسشنامه، اطالعات آوري جمع ابزار .بود طيبهداشت مح

پرسشنامه توسط پيش آزمون  ييايكه پا ساخته بودمحقق 
اي از جامعه  نمونه توسطپرسشنامه  35(انجام گرديد 

به دست  85/0تكميل گرديد و ضريب آلفاي برابر با پژوهش 
نفر از متخصصان  10آن با استفاده از نظر  ييو روا )آمد
كه بخش اول بود  بخش مشتمل بر دوو  شد تأييد

، تأهل، سن، حسب جنس كه بر انيگو پاسخ يمشخصات فرد
 و ياستخدام نوع، يشغل حرفه در سمت، يليمدرك تحص

مربوط به  التؤابخش دوم س. بود )سؤال 7( درآمد زانيم
به  يكه تمام دروس تخصص يدروس دانشگاه نيعناو

، متوسط، كم(اي  سه نقطهاي  رتبه اسيمق تك تك با صورت
  .)سؤال 42(مورد پرسش قرار گرفت )اديز

 نيمسؤولالزم با  يها يپژوهش بعداز هماهنگ ياجرا يبرا
 يط، شده هيته يها پرسشنامه، مركز بهداشت استان

دانشگاه  يكه در معاونت پژوهش طيكارگاه بهداشت مح
 كارمندان اريدر اخت ،شد شهركرد برگزار يعلوم پزشك

الزم به ذكر .گرفت قرار طيبهداشت مح التحصيل فارغ
ابتدا رضايت شركت كنندگان در پژوهش جلب است كه 
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اهداف  انيضمن ب شنامهپرسي  مقدمه در .گرديد
نام  نام و ذكر خواسته شد از انيگو پاسخ از، يپژوهش
بود كه  شده ديق نيهمچن. ندياجتناب نما خود يخانوادگ
گونه  چيه خواهد ماند و يافراد محرمانه باق اطالعات

خودشان  نيمسؤول آنها با يدرروابط ادار يدخالت
 يحضور به صورت ها پرسشنامه سپس. نخواهد داشت

اداره آبفا  هاي پژوهش شاغل در نمونه اريدر اخت
شد از آنان در خواست و  شهرستان شهركرد قرار گرفت

 است در الزم به ذكر. ت پاسخ دهندسؤاالكه به دقت به 
 وستهيپ طيبهداشت مح يكارشناس يبرنامه آموزش

اساس  بر راتييتغ نيا از يكه بخش شده جاديا يراتييتغ
 همطالعاما اين  ؛است رشته نيا موجود در يازهاين

 خود را يليانجام شد كه مدرك تحص يكارمندان يبررو
 يدروس در مورد و بودند كرده اخذ وستهيناپ به صورت

 و ييايميش مواد كاربرد يمنيا، ياقتصاد مهندس: مانند
بهداشت  يها ستميس در يساز مدل با ييآشنا، سموم

 يولوژيدمياپ، يشناس سم اتيكل، يصوت يآلودگ، طيمح
به كه  طيمح ياكولوژ، ستيز طيمح و يانرژ، طيمح

 در42، 41، 40، 38، 36، 34، 31، 24 تسؤاال ترتيب

توانستند نظر  ه بود نميداد  اختصاص پرسشنامه به خود
ه شد  انيب همطالع يها تيمحدود كه در ادامه در بدهند
 افزار نرم استفاده از شده با آوري جمعاطالعات . است

SPSS-22 شد ليتحل و هيتجز يفيتوص روش آمار و .
، نيانگيم( يفيها در سطح آمار توص كار داده نيا يبرا

  .شد ليتحل )يفراوان درصد، يفراوان
  نتايج

 80تنها  يگرفته شد ول نظر نمونه در 100پژوهش  نيا در
 .)%80دهي ميزان پاسخ( شد آوري جمع كامل پرسشنامه

آمده  كيدر جدول  يآمار جامعه كيمشخصات دموگراف
  .است
 در رشته يانطباق دروس با حرفه شغل يبررس يبرا

دروس از  هيكل يدرصد فراوان ابتدا طيبهداشت مح
استفاده از  سپس با )2جدول(استخراج شد  ها پرسشنامه

دروس  هيكل نيباز  )كم و متوسط، اديز(اي  رتبه اسيمق
دروس از نظر ترين  يانتخاب شد تا كاربرد اول تيپنج الو
  . )3جدول (مشخص گردد نيشاغل

  
  يجامعه آمار كيدموگرافمشخصات نسبي  و توزيع فراواني مطلق: 1 جدول

  ) تومان(ميزان در آمد  نوع استخدام مدرك تحصيلي  ) سال(سن جنسيت
  )٪65(52مرد
  )٪35(28زن 

  

 )٪5/2(23حداقل
  )٪8/3(50حداكثر
  43/37±2/10ميانگين

 )٪25/28(23فوق ديپلم
  )٪5/62(50ليسانس 

  )٪75/8(7فوق ليسانس

  )٪5(4طرحي
  )٪5/72(58رسمي
  )٪5/22(/18پيماني

  )٪2/11( 9هزار600-500
  )٪8/33(27هزار800-600

  )٪18/41(33هزار800- ميليون1
  )٪5/12(/10ميليون2-1

  
  طيبهداشت مح يدروس رشته مهندسنسبي  و توزيع فراواني مطلق: 2جدول 

  كم  متوسط زياد  ميزان انطباق
  )٪30( 24  )٪2/51(41 )٪8/18(15  )واحد1(شيمي محيط

  )٪5/32(26  )٪50(40 )٪5/17(14  )واحد1(شيمي محيط عملي
  )٪8/13(11  )٪5/42(34 )٪5/42(34  )واحد1(ميكروبيولوژي فاضالب

  )٪10(8  )٪5/17(14 )٪5/72(58  )واحد2(غذاييمواد
  )٪8/13(11  )٪20( 16 )٪2/66(53  )واحد1(موادغذايي عملي

  )٪8/38(31  )٪40(32 )٪2/21(17  )واحد3(اآلودگي هو
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  )٪2/11(9  )٪5/32(26 )٪2/56(45  )واحد3(جامدزائدمواد
  )٪2/11(9  )٪2/36(29 )٪50(40  )واحد1(جامد عمليزائدمواد

  )٪20(16  )٪25(20 )٪8/53(43  )واحد2(آبتصفيه
  )٪8/58(47  )٪5/32(26 )٪8/8(7  )واحد2(مكانيك سياالت
  )٪5/12(10  )٪40(32 )٪5/47(48  )واحد1(بهداشت مسكن

  )٪5/7(6  )٪5/37(30 )٪55(44  )واحد2(مديريت كيفيت آب
  )٪8/38(31  )٪8/33(27 )٪5/27(22  )واحد2(تصفيه فاضالب شهري

  )٪2/51(41  )٪8/33(27 )٪15(12  )واحد2(صنعتيتصفيه فاضالب 
  )٪8/28(23  )٪2/41(33 )٪30(24 )واحد1(فاضالب آوري آب وشبكه جمع
  )٪30(24  )٪2/43(35 )٪25(20 )1عملي واحد(آوري آب و فاضالب شبكه جمع

   ...ادامه
  كم  متوسط زياد  ميزان انطباق

  )٪8/33(27  )٪2/36(29 )٪30(24 )واحد2(فرايندها و عمليات در مهندسي محيط
  )٪2/11(9  )٪8/48(39 )٪40(32 )واحد2(هاي مهندسي مبارزه با ناقلينروش

  )٪8/33(27  )٪3/51(41 )٪5/12(10 )واحد1(بيوتكنولوژي در مهندسي محيط
  )٪8/23(19  )٪8/28(23 )٪5/47(38  )واحد16(كارآموزي در عرصه

  )٪5/42(34  )٪8/32(27 )٪20(16  )واحد2(زبان تخصصي
  )٪8/28(23  )٪5/57(46 )٪5/12(10  )واحد1(بهداشت پرتوها و حفاظت
  )٪25(20  )٪2/41(33 )٪5/32(10 )واحد3(سيستم انتقال و توزيع آب

  )٪8/53(43  )٪8/38(31 )٪5(4  )واحد2(اقتصاد مهندسي
  )٪2/66(53  )٪25(20 )٪2/6(5  )واحد1(كشي رسم فني و نقشه

  )٪2/56(45  )٪2/31(25 )٪2/11(9  )واحد1(كاربرد موتور تلمبه
  )٪5/37(30  )٪5/42(34 )٪8/18(15 )واحد2(بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب فاضالب

  )٪20(16  )٪5/52(42 )٪2/26(21 )واحد2(اي  كليات ايمني و بهداشت حرفه
  )٪10(8  )٪55(44 )٪8/33(27 )واحد1(شيميايي و سموم ايمني كاربرد مواد

  )٪3/36(29  )٪50(40 )٪2/11(9  )واحد1(زيستانرژي و محيط 
  )٪3/36(29  )٪45(36 )٪8/13(11  )واحد1(اكولوژي محيط

  
  )بندي زياد، متوسط، كم رتبه(اول تيپنج الو براساسميزان تطابق دروس با رشته شغلي  :3جدول

  كم اولويت دروس با متوسطاولويتدروس با  زياد اولويتدروس با
  %)2/66( كشي نقشه  %) 5/57(بهداشت پرتووحفاظت  %) 5/72(نظريمواد غذايي

  %)8/58(مكانيك سياالت  %)8/53(اصول مديريت خدمات بهداشتي  )٪2/67(موادغذايي عملي
  %)5/57(هيدروليك )٪5/52(ايبهداشت حرفه  )٪2/56(جامدموادزائد

  %) 3/56(موتور تلمبه %)2/51(شيمي محيط  )٪55(گندزداهاي محيط
  %)2/51(فاضالب صنعتي %)50(شيمي محيط عملي  )٪8/53(آبتصفيه

  
  بحث
رشته  آموختگان دانش دگاهيد يمطالعه بررس نيهدف ا

 زانيدر مورد م طيمح بهداشت يمهندس يكارشناس
در  آنان يشغل يازهاين دوره با يها سر فصل انطباق

طور كه در بخش  همان. بود يارياستان چهارمحال و بخت
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همچون  يدروس پژوهش حاضر در ،ذكر شد ها افتهي
 و %5/72 با )يعمل و ينظر( ييذاغ كنترل مواد و يبازرس

شده كه دروس مشخص ترين  يكاربرد به عنوان% 2/67
. است يشغل يازهاين درس با نيتناسب ا نيتر بيش انگريب

دهنده به  كارمندان پاسخ يشغل طهيحشايد دليل اين يافته 
 و هياز اماكن ته يبازرس نظارت و رايز باشد، پرسشنامه

درس شده  نيشدن ا يباعث كاربرد ييمواد غذا عيتوز
قرار  اولويتكه در  ديگر يجمله دروس كاربرد از. است
  .استآب  هيتصف گندزداها و، جامد زائد مواد دارند
 االتيس كيمكان، %)2/66( كشي نقشه حاضر پژوهش در

، )%3/63( تلمبه موتور، %)5/57( كيدروليه، %)8/58(
 نيتر كم با يدروس به عنوان%) 2/51( يفاضالب صنعت

دهندگان  پاسخ احتماال مشخص شد؛ يشغل ازيتطابق با ن
طاقت و  سخت يكه خواندن دروس محاسبات ندباور نيبرا

در ايفاي  كيدروليه و االتيس كيفرسا همچون مكان
بعد از گذشت  يو حت نقشي نداشته آنان وظايف شغلي

 از ياريبس. سپرده شده است يبه فراموش كوتاهي زمان
فاضالب  اداره آب و اي يمراكز بهداشت دهندگان در پاسخ

 يمحاسبات و يطراح مسائل كه با هستند مشغول به كار
 نينبودن ا يبر كاربرد يخود علت نيا و نيستند ريدرگ

پرسشنامه در  نياگر هم است و از ديدگاه آنان دروس
شد  مي يبررس تهران و اصفهان مانند يبزرگ يها استان

ه ب امر شايد نياو  بود مي حاصله متفاوت جينتا ديشا
 بودن تر مشخص و ها بودن شركت يخصوص خاطر

  .باشد در شهرهاي بزرگ طيرشته بهداشت مح گاهيجا
 تيدوره ترب نياز اهداف ا يكي اين كهبه  نظر

 نياست كه بتوانند مسائل و مشكالت ا يگانآموخت دانش
توجه به  نيبنابرا ،دنينما ليو تحل هيحرفه را تجز

دروس در  نيا يرشته و كاربرد عمل نيا يدرس يواحدها
در مورد . است و مهم يضرور اريبس يحرفه شغل نهيزم

درصد از كارمندان معتقد 5/72 ييمواد غذا يواحد درس
تعداد واحد  يول ،است يكاربرد و درس مهم نيبودند كه ا

 و است آن كم و محدود يدر نظر گرفته شده برا يدرس

. درس را پوشش دهد نيتواند اهداف مربوط به ا نمي
 هيتصفگندزدا و  .مانند مواد زائد جامد يدرس يواحدها

 قرار تيپراهم يدرس يواحدها يبعد يها آب در رتبه
و  قرار گرفتهمورد توجه  تر بيش ديكه با رنديگ مي

دروس اختصاص داده  نيبه ا يتر بيش يدرس يواحدها
دهندگان معتقد  درصد از پاسخ 60به طور متوسط . شود

 ليبوده از قب يمحاسبات تر بيشكه  يبودند كه دروس
، كيدروليه، موتورتلمبه، خاك كيمكان، االتيس كيمكان

ندارد و  يكاربرد ايو  داشته يتر كم ردكارب اتتأسيس
دروس  نيبه ا يتر كم يبهتر است تعداد واحد درس

شده  نيتدو يرسد محتو مي به نظر .شوداختصاص داده 
 طيبهداشت مح يرشته مهندس يدر برنامه درس

و  يدروس كاردان يبعض ينبوده و محتوا پذير انعطاف
بودن مطالب  يتكرار بوده و مسلماً يتكرار يكارشناس

مسائل  نهيرا در زم يو توانمند ييكارا ،يريادگي زهيانگ
بر  )Ovcaa( اوك ي مطالعهنتايج  .دهد مي كاهشاي  حرفه
 يرشته مهندس يمقطع كارشناس نالتحصيال فارغ يرو

 ٪76كه  ادنشان د يدر اسلون طيبهداشت مح
با  يدوروس دانشگاه ياز انطباق محتو نالتحصيال فارغ
عالقمند به  آنها ٪86 ؛دارند تيخود رضا يشغل تيفعال

 شدار يرشته در مقطع كارشناس نيدر هم لادامه تحصي
 يبرنامه درس راتييو تغ يبازنگر وو دكترا هستند 

را  يو مطابقت آن با حرفه شغل طيبهداشت مح يمهندس
كشورها  ريسا يها دانشگاهدر . )12(دانستند ضرورت كي

 نداز دروس خود دخالت دار يميدر انتخاب ن انيدانشجو
كنند  مي آنها را با توجه به رساله خود انتخابمعموالً  و

و اثر  يو كارآمد زهيانگ شيامر عالوه بر افزا نيكه ا
تنوع در نوع  شيموجب افزا يليدوره تحص يبخش

گردد  مي موجب نيگان شده و همچنآموخت دانشتخصص 
در برطرف  يترمؤثردوره نقش  نيگان اآموخت دانش

  .داشته باشند دجامعه خو يازهايكردن ن
تحول در برنامه  جادياز عوامل مهم در ا يكيجامعه  يازهاين

 يدرمان يبهداشت ستميو در حال حاضر س است يدرس
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 .روبه رو استاي  دهيبا مسائل و مشكالت عد كشور ما
 يازهايعالوه بر توجه به ن ديهر كشور با يآموزش ستميس

 يو مشكالت بهداشت، ياجتماع مسائل، ازهايآن به ن ياساس
توجه داشته باشد و آنان را به عنوان  زيجامعه خود ن

 ظردر ن يبرنامه درس يو بازساز نيمهم تدو يارهايمع
 انيدانشجو قيتوجه به عال يدرس يها در برنامه. رديبگ
متناسب  ها انتخاب درس نهيزم دياست و با يضرور اريبس
. باشد انيدانشجواي  و حرفه يشخص قيعال، ازهايبا ن
كسب شده در طول  يها كارمندان مهارت دگاهياز د نيهمچن
آنان اي  حرفه يازهاين يگو پاسخ يدر حد متوسط ليتحص

 يروزافزون علوم بهداشت شرفتيبوده است و نظر به پ
و  يآموزش يها و اصالح برنامه يبازنگر يو مراقبت يدرمان

به اهداف و  يابيالزم به منظور دست داتيفراهم نمودن تمه
ماهر و مولد  يانسان يروين تيو ترباي  حرفه يازهاين

هر كشور  يآموزش عال ياز طرف. رسد مي به نظر يضرور
 كشور را تحت پوشش قرار تياز جمع يهقابل توج زانيم

كند  مي ليرا به اقتصاد كشور تحم يكالن نهيدهد و هز مي
 يچنانچه به اهداف خود نرسد عالوه بر اتالف منابع خروج

ماهر و نا كار آمد  ريغ يانسان يروين تيدر اثر ترب يناگوار
حاصل از پژوهش  جيتوجه به نتا با. )13(در بر خواهد داشت

اين بررسي در ساير شهر ها و با حجم  گردد مي شنهاديپ
در سر  يبازنگررسد  نظر ميه ب. نجام شودنمونه بيشتر ا
توجه  ازمندين طيبهداشت مح يرشته مهندس يفصل آموزش

  .است يتر بيش

مطالعه هنوز كارشناسان پيوسته  در زمان انجام اين
كار نبودند و اين ه التحصيل نشده و مشغول ب رشته فارغ

شود  نتايج گرديد و لذا پيشنهاد ميمحدوديت موجب امر 
بر روي  تر در جامعه پژوهش وسيع اين بررسي

  .التحصيالن پيوسته انجام شود فارغ
  گيري نتيجه
 يتناسب واحدهاهاي اين پژوهش در رابطه با  يافته
 دگاهياز داي  حرفه ازيبا ن يآموزش يها و سرفصل يدرس
دانشگاه  طيبهداشت مح يگان رشته مهندسآموخت دانش

نشان داد كه برخي دروس اين شهركرد  يعلوم پزشك
 فيبا توجه به وظا و نداردتناسب و انطباق الزم را رشته 
، يبتمراق يها نهيرشته در زم نيگان اآموخت دانشمهم 
 ،يپژوهش و يطراح، يآموزش، يا مشاوره، ينظارت
و فراهم  يآموزش دوره يها و اصالح سرفصل يبازنگر

به اهداف و  يابيالزم به منظور دست داتينمودن تمه
  .رسد مي به نظر يضروراي  و حرفه يلغش يازهاين
  

  قدرداني
كاركنان محترم شركت كننده در  ياز همكار لهينوسيبد
 يعلوم پزشك دانشگاه ين محترممسؤولو  پژوهش نيا

 يآب و فاضالب كه بدون همكار يها شركت شهركرد و
 يمقدور نبود تشكر و قدردان يعلم تيفعال نيا انجامآنها 
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Investigating Environmental Health Engineering Graduates’ 
viewpoints about the Conformity Rate of the curriculum with Their 

Professional Needs in Chaharmahal and Bakhtiari Province 
 
 

Abdolmajid Fadaei1, Mahin Ghafari2, Masoud Amiri3, Kobra Shakeri4 
 

Abstract 
 
Introduction: Assessing the conformity rate of educational programs with professional needs can lead to 
identify the weaknesses of such programs and provide the opportunity for their improvement. This study 
aimed to investigate the viewpoint of environmental health engineering graduates about conformity rate of 
the curriculum with their professional needs in Charharmahal and Bakhtiari province. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 100 environmental health engineering 
graduates in 2013. The data was collected through a researcher-made questionnaire consisted of two 
sections: demographic (7 questions) and questions related to all specialized courses (42 questions) with a 
three-point rating scale (low, medium and high). The collected data were analyzed using descriptive 
statistics. 
Results: The results showed that the most suitable courses were inspection and control of food (both 
theoretical and practical), solid waste, disinfection and water treatment with 72.5%, 67.2%, 56.2%, 55%, 
and 53.8% conformity rates, respectively and showed that these courses had the most conformity with 
professional needs. Other courses such as mapping, fluid mechanics, hydraulics, pump and engine, and 
industrial wastewater with 66.2%, 58.8%, 57.5%, 56.3% and 51.2% respectively, had the least 
conformity with professional needs.  
Conclusion: Professional needs of environmental health engineering graduates were not fully covered by 
their curriculum. It seems necessary to change the educational programs and provide necessary means and 
facilities in order to achieve the professional objectives and train skilled and productive human resources. 
 
Keywords: Curriculum, professional needs, environmental health, graduates.  
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