
  

 

  معهد البحوث الطبية
  

 وتنمية البيئة خدمة المجتمعوحدة 

 

  
، لبيان موقعها فى التسلسل االدارى ، وبيان الهيكل  لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهدهيكل تنظيمي ال

  تي :آلالتنظيمي كا

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الوحدةمهام 

  أوالً : البدء فى دراسة احتياجات المجتمع وتطوير البرامج األكاديمية لخدمة هذه االحتياجات :

 احتياجات سوق العمل والتواصل مع مختلف الهيئات .البدء فى التعرف على  �

 التواصل مع أقسام المعهد المختلفة لمعرفة البعد الوظيفي للشهادات . �

 تطوير البرامج الحالية أو استحداث برامج جديدة بما يخدم متطلبات سوق العمل �

 إعداد خريج قادر على التعامل مع المجتمع و تقديم خلول لمشاكله  �

  

  محددة لتوفير األمن والسالمة فى المعهد تتضمن اآلتى : إستراتيجيةثانيا : وضع خطة 

 منظومة للتخلص من النفايات الطبية . إنشاءسالمة البيئة عن طريق االتى:  �

 . APSAلسالمة المرضى  السكندريسالمة المرضى عن طريق االتى :تكوين التحالف  �

خدمة لوحدة الفريق التنفيذي 

 االلكترونى 

  عميد المعهد
  )خدمة المجتمع وتنمية البيئة(رئيس وحدة 

 

  لشئون خدمة المجتمعوكيل المعهد 
 )والمدير التنفيذي وحدةال(نائب رئيس 
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ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة  الثقافيو  البيئي الوعيدة زيا -١سالمة العاملين عن طريق االتى : �

الخنازير  كأنفلونزاالمهنية أو للتحديات التى تواجه المجتمع من انتشار بعض األمراض  راألخطاللوقاية من 

 ... الخ وذلك عن طريق عقد ورش عمل ، طباعة ملصقات .

  للعاملين الدوريبرنامج الكشف  -٢

 لمعاملدورات لصيانة ا -٣

 مركز صحة المرأة -٤

 حماية البيئة الداخلية عن طريق الصيانة الدورية خاص للعاملين ، عمل زى. - ٥

 طارئاألزمات والكوارث واستعدادها لمواجهة أى  إدارةوحدة  إنشاء -١سالمة الطلبة عن طريق االتى  �

 كحريق .......الخ عن طريق تدريب العاملين بها للتعامل مع أى أزمة ، وطباعة ملصقات دالة على المخارج .

 برنامج سالمة المعامل -٢                   

  : الخارجيمع المجتمع  االيجابيالتواصل  - ثالثا :

االحتفال بيوم اليتيم مع توزيع  لمعهد البحوث الطبية ، الخيريتوفير الرعاية االجتماعية : لتنظيم السوق  �

 الهدايا العينية .

تنمية الموارد البشرية والمادية فى مركز التكنولوجيا (وحدة ذات طابع خاص) واالهتمام بالخدمات المرتبطة  �

 Videoااللكترونية ( لالجتماعاتوحدة  إنشاءالمجتمع كإنشاء مركز صحة المرأة ،  باحتياجات

conference  ديد من الدورات التدريبية .) مع عقد الع 

 آلية لجمع التبرعات . وإنشاءتكريم القيادات وتشجيع المؤسسات والشركات  �

 

  تحديث الخطط والبرامج لتحقيق وتطوير دور المعهد فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة : -رابعاً:

  وضع خطة سنوية واعتمادها ومتابعة تنفيذها . �

  

 


