
 اهداف : 

ووی ییریری جامعه وبهداشیی  درراسیییای سیی م  کاربردی ارائه طرح های آموزشییو ووهوه ییو ترویج و /

 براساس اصول ومعیارهای انسانو واس مو،از بیماریها وآسیبها 

/تربی  دانش آموخیرانو که بیوانند درحل م ییییو ف وریا نیازهای جامعه در  رصییییه مسییییائل بهداشیییییو 

 تاثیرگذار باشند.وس م  جامعه 

وویامدهای زیسیییی  ومناسییییا وکایو /آگاهو آحاد مردم از سیییی م  ومراهب  های بهداشیییییو ، تمذیه سییییا   

 محیطو و... ازطریق رسانه ها ومطبو اف و...

/شییناسییایو اسیییعدادهای دان ییاویو وهدای  آه با توجه به نیازها وا وی  های جامعه درحال حاهییر وآیند  

 هداشیودر  رصه آموزش های ب

ساتید ودان اویاه به منظور / ه درزمین و کاربردیووهوه  وآموزشطرح های توسعه ت ویق وترغیا ا

 جامعه وامل موثر برس م  وبهداش   با محوری  ترویج شیو  های سا   واس مو

 /تربی  سرمایه های انسانو بر مبنای اخ ق حریه ای ،مبینو بر تعا ی  اس مو 

توانمند سازی اساتید ، دان اویاه ، کارشناساه وکارکناه وتقوی  مهارتهای یردی برنامه ریزی درجه  /

 وجمعو 

وی ریری ودر راسیای بهداش  رواه  تربی  دانش آموخیراه وبه منظور   MPHدور  های مینوع  ایااد/

 رسییییییدگو به سیییییا منداه ، آمادگو مواجهه با ،ا ییاد،روانو ، اجیما و وجسیییییمو از آسییییییا های روحو ،

یعا ییهای آموزشو ووهوه و  ء واص حاف درارتقاهمچنین و.. سوانح وحوادثبحرانها وب یای طبیعو و.

 اط  اف روز آه براساس 

به منظور تربی  و تامین نیروی کارآمد مورد نیاز ارگانها و موسییسییاف مرتب  با   وم دان ییود  بهداشیی  /       

در زمینه های مهندسو بهداش  محی  ، بهداش  حریه ای ، بهداشیو در صدد گسیرش رشیه های تحصی و خود 

 میباشد .  MPH  وم بهداشیو و تمذیه ، آمار زیسیو ، اویدمیو وژی و بهداش   مومو و دور  های  ا و 

 /انی ار و دسیرسو به یاییه های وهوه و به منظور ایزایش آگاهو های بهداشیو محققین و ایراد جامعه  

 مدوه و اجرای آه به جه  ارتقای جایرا  دان ود  بهداش  در سطح جامعه و بین ا م ل ./ طرح زیر ساخیهای 

 

       /ارائه خدماف آموزشو ووهوه و وم اور   ای در حوز  های مرتب  با گرو  های آموزشو موجود 

 

 

 

 



 

 :  که تاکنون انجام شده است )نقاط قوت (یا برنامه هایی اقداماتی 

شگاهی  صیوجود امکانات وتجهیزات آزمای ص شی موجود ، تالش درارتقای کمی وکیفی امر آموزش وپژوهش  تخ  مرتبط با گروه های آموز

 ، به خصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی  وایجاد وگسترش رشته های جدید ، مرتبط با گروههای آموزشی با استفاده از روش های نوین 

دانش آموختگان درراستای سالمت وبهداشت جامعه جهت سازمانها وتوانمند سازی تربیت ارگونومی تخصصی ،هم چون راه اندازی رشته 

ایجاد مرکز با هدف تربیت افرادی متحبر در زمینه های بهداشتتت عمومی ومبارزه با بیماریها ، ،   MPHوجود دوره عالی وارگانهای ذیربط ،

شت  سال محیط  ، انتحقیقات علوم وتکنولوژی بهدا شنواره رازی  سالمت کار ایران که درج سالمت و مجله  شار مجله مجازی ره آورد  ت

شی  در تمامی 29 شی و پژوه سترش ارتباطات آموز صنعت ، تالش در گ شگاه با  به عنوان مجله برترمنتخب گردید  ،وجود دفتر ارتباط دان

ش ستفاده از ظرفیتهای موجود ، پی سطح جامعه وملی، با ا نهاد ،اجرا ورهبری پژوهش های بنیادی وکاربردی به منظور ارتقاء امور مرتبط در

شی  شی و پژوه سات آموز شرکت فعال در جل سطح ملی ،  شگاه سالمت گروه های مختلف جامعه در  شکده به نرم دان ، تجهیزکتابخانه دان

برگزاری ستخنرانی های ،  های الکترونیکیدربخش کتاب PDFافزار پارس آذرخش و ایجاد پایگاه اطالع رستانی ، امکان استتفاده از فرمت 

ساتید  سط ا صی ، ژورنال کالب و... تو ص شکده ومدعو ، ارتقا مجرب علمی ، کارگاه های تخ سترش تجهیزات رایانه ای ، ازجمله راه ءدان وگ

سایت آموزشی ، سایت دانشجویی به صورت مستقل و...استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات  وتالش در ، PhDاندازی سایت دانشجویان 

سازمانی، راه اندازی  سازمانی و برون  جهت ارتقای آن  به منظور انجام بهینه وظایف و همچنین بکارگیری در امر آموزش وپژوهش درون 

ان امک، وجود کارکنان و کارشتتناستتان متعهد و با تجربه،ستتاتید با تجربه، فرهیخته و متعهدوجود استتایت انگلیستتی ،فرآیندستتازی درکلیه امور، 

شجویان  شی در قالب جذب دان شهای بین بخ صورت ادواری MPHپژوه شی و اداری ومالی به  شی وپژوه سات آموز ستفاده بهینه از ، برگزاری جل ، ا

سا ستای آن باز سب ودررا ضاهای فیزیکی به لحاظ کاربری منا شگاهها، حوزه اداری ،آبدارخانه (  ف سازی )آزمای شی از خدمات ایاب زی ،نو واگذاری بخ

صی طبق مقرات صو سعه آموزش وود وذهاب به بخش خ شگاه در امر تو سالت دان ستای اهداف ور پژوهش ر مجموع برنامه ریزی هدفمند در را

ت مورد نظر ودرنهایت جلب رضتتایت مدمات رنرندران لاو ونینده درراستتیات تر ر ارتقات ستتومت وتوستتده پایدار وموان نسودن استتیانداردها

  جامده

 نقاط ضعف: 

شناس و کارآمد در زمینه های مختلف   کمبود شناس جهت  نیروی کار شگاه ، کار شناس آزمای ضر:) کار به تعدادنفرات مورد نیازدرحال حا

زات ، کارشناس تجهیمسلط به زبان انگلیسی درامور بین المللفعالیت در گروه های آموزشی ، کارشناس دفتر توسعه آموزش ، کارشناس 

شکی و. شگاهی وپز سلط به امور اداری آزمای شناس م ضی مواردکه در(.. کار ست.   بع صورت گرفته  ا سئولین امر مکاتبات   عدم وجودبا م

صوص درحال تدوین وبرنامه  شی واداری ومالی به روز ) دراین خ شی ، پژوه سجم آموز شد.( .عدم وجودامکانات اطالعات  من ریزی می با

 وابزارات به جهت تشویق وترغیب اساتید ودانشجویان ، کارشناسان وکارکنان به لحاظ ایجاد انگیزه و نوآوری وخالقیت  ، 

 

 :  برنامه هات دردست اقدام

 کسا رتبه اول ک وری 

 ارتقای دییر توسعه آموزش تا کسا بهیرین  نواه در سطح دان را  

 ارتقا واجرای اسیاندارهای هدف تا کسا  نواه بهیرین دان ود   



 ایجاد معاونت بین الملل به جهت تربیت وآموزش دانشجویان بین المللی درمقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های مختلف

 تاسیس رشته دکترای بهداشت حرفه ای تاسیس رشته های : 

 تاسیس کارشناسی ارشد رشته سالمت سالمندی

 رشته مدیریت پسماند تاسیس

 تاسیس کارشناسی ودکترای تخصصی علوم وصنایع غذایی و بهداشت وایمنی مواد غذایی 

 تاسیس مدیریت سالمت ایمنی ومحیط زیست مقطع کارشنا سی ارشد

 تاسیس رشته سم شناسی محیط مقطع کارشناسی ارشد

 تاسیس دکترای تخصصی در بهداشت عمومی 

 تاسیس رشته سم شناسی محیط 

 اختراع 

 MPHجهت دوره های عالی ودیگر ارگانها وسازمانها ایجاد تفاهم نامه با شهرداری 

ستاندارهای هدف ومتعاقب آن برنامه ریزی  شت ،ایمنی ، وارتقای ا سالمت ، بهدا ست یابی به نقش موثر در اجرای نظام  جهت د

 اهداف سازمان 

 

 فرصت ها : 

 ، ارگانها ، سازمانهای ذیربط  دانشگاههامشارکت و همکاری با دیگر 

 ،درآینده بین المللی حداقل بین کشورهای هم جوار کسب اعتبار ورتبه کشوری 

 جذب دانشجویان بین المللی 

 همکاری با دانشگاههای بین  المللی حداقل کشورهای هم جوار 

 همکاری و مشارکت همه جانبه درخصوص سیاستهای کالن در امور بهداشت وسالمت جامعه ، تغذیه سالم ، مسائل زیست محیطی 

 اجرا ورهبری پژوهش های بنیادی وکاربردی دربخش سالمت در سطح جامعه 

 

 



 تهدیدها : 

 وجود دانشکده های رقیب کشوری وچالش های مرتبط

 درحوزه سالمت وبهداشت افزایش رقابت بین دانشکده های کشوری و بین المللی بخصوص کشورهای منطقه 

  الزم ) منابع مالی ، نیروی انسانی( فقدان اعتبارات

 نوآوری خالقیت و فقدان 

 کاهش پروژه وطرح های پژوهشی کاربردی درسطح کشور

  

 

 

 

 ارزش ها :

 پایبندی به اصول وعقاید اسالمی واخالق حرفه ای 

 رعایت قوانین ومقررات

 وهمچنین خدمات دهندگان )هیئت علمی ،کارکنان ، دانشجویان (  مراجعه کنندهایجاد رضایتمندی 

 ارتقای کمی وکیفی کلیه خدمات

 استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات 

 فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف

 ایجاد انضباط کاری 

 ایجاد فرهنگ کارگروهی در کلیه امور 

 

 

 



 


