گروه اپیدمیولوژی
در ديماه  4531بعنوان بخشی از گروه بهداشت در کنار بخشهای آمارزيستی و تغذيه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز تأسیس گرديد .گروه بهداشت در رشته های اپیدمیولوژی ،آمارزيستی MPH ،در مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی
اجتماعی دانشجو می پذيرفت .گروه اپیدمیولوژی در سال  4531رسما" به دانشکده بهداشت پیوست و الزم به ذکر است که
دانشکده بهداشت شیراز تا سـال  4531تنها دانشکده در کشـور بود که مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی را اخذ
نمود .اين گروه در پايیز  4533از آمارزيستی جدا شده و فعالیت خود را از اين تاريخ بطور مستقل ادامه می دهد.
در بهمن ماه سال  4531اولین دانشجويان دوره دستیاری را پذيرفت و از بهمن ماه سال  4533با پذيرش  1دانشجوی  PhDاين
دوره را راه اندازی نمود .در بهمن ماه  4533اين گروه دوره  MPHپژوهش در نظام سالمت را با پذيرش تعداد  44دانشجو راه
اندازی نمود.
رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته اپیدمیولوژی مقطع کارشناسی ارشد
رشته اپیدمیولوژی مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه
 -4يک باب اتاق GIS
 -2يک باب اتاق کنفرانس (کالس )
 -2يک باب اتاق کامپیوتر (کالس)
 42 -5باب اتاق کار اساتید و کارشناسان
 -1سی دستگاه کامپیوتر
 -3يازده دستگاه چاپگر لیزری
 -1دو دستگاه ويديو پروژکتور
 -3دو دستگاه اورهد
 -3کتابخانه با تعداد  32کتاب انگلیسی و  3کتاب فارسی

اعضاء هیأت علمی گروه اپیدمیولوژی
 -4دکتر جعفر حسن زاده استاد اپیدمیولوژی(دکتری تخصصی  Ph.Dاپیدمیولوژی).
 -2دکتر رضا چمن استاد اپیدمیولوژی (دکتری تخصصی  Ph.Dاپیدمیولوژی)
 -5دکتر عباس رضائیان زاده دانشیار اپیدمیولوژی (دکتری تخصصی  Ph.Dاپیدمیولوژی).
 -1دکتر محمد فرارويی دانشیار اپیدمیولوژی (دکتری تخصصی  Ph.Dاپیدمیولوژی).
 -3سید حمیدرضا طباطبايی استادیار اپیدمیولوژی (فوق لیسانس اپیدمیولوژی).
 -1دکتر هاله قائم استادیار اپیدمیولوژی (دکتری تخصصی  Ph.Dاپیدمیولوژی).
 -3دکتر علیرضا میر احمدی زاده استادیار اپیدمیولوژی( Ph.Dاپیدمیولوژی).

گروه ارگونومی
در خرداد ماه  ، 4533مجوز تاسیس رشته ی ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت متبوع به دانشگاه علوم پزشکی
شیراز اعطا شد .اين رشته با همکاری مشترک دانشکده های بهداشت و علوم توانبخشی راه اندازی شد و از مهرماه  ،4533نسبت به
پذيرش دانشجو همت گما شت .پیشنهاد تشکیل گروه ارگونومی در شورای آموزشی و همچنین هیئت ممیزه ی دانشگاه مورد
موافقت قرار گرفت ،مجوز تاسیس يک گروه مستقل نیز از وزارت متبوع اخذ شد و چارت تشکیالتی گروه در نهاد ذيصالح به
تصويب رسید .الزم به ذکر است که در مهرماه  4531مجوز تاسیس رشته ارگونومی در مقطع  PhDنیز از سوی وزارت متبوع به
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطا شده است وهم اکنون گروه در دو دوره شامل سال تحصیلی 33 -31و  31-33به پذيرش دانشجو
در اين مقطع مبادرت نموده است.

رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته ارگونومی مقطع کارشناسی ارشد
رشته ارگونومی مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی

امکانات آموزشی گروه:
-4سالن کنفرانس
-2آزمايشگاه ارگونومی
-5کالسهای آموزشی عمومی در دانشکده
-1آزمايشگاه عوامل فیزيکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
اعضاء هیأت علمی گروه ارگونومی:
 -4دکتر علیرضا چوبینه استاد تمام (دکتری تخصصی  Ph.Dبهداشت حرفه ای).
 -2دکتر رضا کاظمی استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dبهداشت حرفه ای).
 -5دکتر حمیدرضا مکرمی استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dبهداشت حرفه ای).
 -5دکتر زهرا زمانیان دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dبهداشت حرفه ای).
 -1دکتر محسن رازقی دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dفیزيوتراپی).
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت :
با لطف و عنايت دايمی حضرت حق و با اهتمام و پیگیری مديريت محترم گروه ،و با تائید هیئت محترم ممتحنه آموزش و ارتقای
سالمت وزارت متبوع ،مجوز تاسیس رشته آموزش و ارتقای سالمت در مقطع کارشناسی ارشد در تاريخ  33/41/21از وزارت متبوع
دريافت گرديد و پذيرش اولین دوره دانشجويان از ابتدای سال تحصیلی  33-33در اين دانشکده آغاز شد .از ارديبهشت ماه 4533
با توجه به چشم انداز رشته در پذيرش مستمر دانشجو ،گروه آموزش و ارتقای سالمت به صورت مستقل شکل گرفت .گروه آموزش
بهداشت از سال  4533تاک نون در هر دوره ،در مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت پذيرش نموده است ( تعداد پذيرش تاکنون

 11نفر) .همچنین در راستای برنامه های عملیاتی اين گروه به لطف خداوند موفق به اخذ مجوز پذيرش دانشجو در مقطع دکتری
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت از سال  35گرديده است و تاکنون دو دوره ( سال 4535و  )4533پذيرش دانشجو ( تعداد پذيرش
تاکنون  3نفر) در اين مقطع داشته است.
رشته سالمت سالمندی:
با توجه به رشد جمعیت سالخوردگان در طی سالهای اخیر و نیاز به تربیت نیروی انسانی دانش آموخته و کارآمد در زمینه مراقبت
جامع سالمندان در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مديريتی ،آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جامعه در راستای ارتقای
کیفیت خدمات و سالمت سالمندان ،به اهتمام و پیگیری گروه ،با راه اندازی رشته سالمت سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد
سالمت سالمندی از سال  4531موافقت به عمل آمد و در طی دو سال اخیر تعداد  42نفر را پذيرش نموده است  .الزم به ذکر
است که دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گروه آموزش بهداشت شیراز تنها گروه و دانشگاه منطقه جنوب کشور می باشد که موفق به
راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سالمت سالمندی شده است.
رشته و مقطع تحصیلی گروه :

 رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مقطع کارشناسی ارشد
 رشته سالمت سالمندی مقطع کارشناسی ارشد

 رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی
امکانات آموزشی گروه:

 اتاق کار دانشجويان دکتری( 4اتاق)


اتاق تخصصی مشاوره دانشجويان دکتری ( 4اتاق)

 کلینیک مشاوره ارتقا سالمت ( 4اتاق)
 آزمايشگاه رسانه

اعضاء هیأت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت :
دکتر محمد حسین کاوه دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت).
دکتر مهین نظری استاديار (دکتری تخصصی  Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت).
دکتر لیال قهرمانی استاديار (دکتری تخصصی  Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت).
دکتر مسعود کريمی استاديار (دکتری تخصصی  Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت).
دکتر عبدالرحیم اسداللهی استاديار (دکتری تخصصی  Ph.Dسالمندشناسی).
بهداشت عمومی :
-

در کشور ما نیز دوره کارشناسی ارشدآموزش پزشکی از سال 4532در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،اصفهان
وايران راه اندازی گرديد وتعداد دانشگاه های ارايه کننده اين دوره در سال 4533به  3دانشگاه رسید
هدف اولیه اين دوره توانمندسازی اعضای هیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در امر برنامه ريزی آموزشی ،تدريس
،ارزشیابی وپژوهش درآموزش بود اين امر  ،در حال طی نمودن مسیر تکاملی خود می باشد وارائه اين دوره نیز در همین
راستا قرار دارد.

-

-

با توجه به تالش وپیگیری گروه بهداشت عمومی در تاريخ 35/44/44با مجوز راه اندازی رشته آموزش جامعه نگر در
نظام سالمت مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته ( به صورت مجازی) با ظرفیت پذيرش حداقل  23دانشجو برای يک دوره
تاريخ 35/42/3موافقت به عمل آمد ودر بهمن ماه سال  4535با تعداد  53نفر دانشجوکار خود را آغاز کرديم و برای
دانشجويان در ارديبهشت ماه 31کارگاه آموزشی کالس های مجازی را برگزار کرديم در بهمن ماه  4531تعداد  23نفر
دانشجو برای ثبت نام مراجعه کردند.
رسالت اين رشته تربیت نیروی متعهد ومتخصص است که اين دانشجويان در آينده به عنوان مربیان بهورز در محل شهر
خود مشغول به کار می باشند وخدمتی را به جامعه پزشکی ونظام سالمت ارائه می دهند عالوه بر اين در آينده خود به
عنوان استاد می توانند رسالت اين رشته را بر عهده بگیرند واين علم را گسترش بدهند.

رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت مقطع کارشناسی ارشد

امکانات آموزشی گروه:
برای اجرای کالس مجازی دانشکده از تمام ظرفیت های خود استفاده کرده است و در حال حاضر  5عدد کیس و 2عـدد لـب تـاب
برای برقراری کالس های مجازی خريداری شده است که  4کیس سرور وظیفه پشتیبانی را بر عهده دارند.
 -4اتاق استاندارد مجازی
 -2اسپیلت
 -5کامپیوتر سرور
 -1ويديو پروژ کتور مجازی
-3لب تاپ وهدست
اعضاء هیأت علمی گروه:

 دکتر سید منصور کشفی استادیار (دکترای حرفه ا ی پزشکی.)MPH
 دکتر طیبه رخشانی استادیار ( Ph.Dدکتری پزشکی).
 دکتر لیال بذرافکن استادیار (دکتری آموزش پزشکی).
 دکتر میترا امینی استادیار( دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی).
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین:
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از سال  4534به عنوان يکی از گروههای رسمی دانشکده بهداشت در چارت
سازمانی دانشکده ای قرار گرفت و از همان زمان فعالیت های خود را در زمینه های آموزشی و پژوهشی برای تمام مقاطع تحصیلی
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز و از سال  4533اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود .اين گروه تا کنون 41
دوره دانشجوی کارشناسی ارشد ( 35نفر) پذيرش نموده که  3دوره ( 53نفر) از آنها فارغ التحصیل شده اند .همچنین در مقطع

دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  Ph.Dاز مهرماه  4531در گروه دانشجو پذيرش نموده است.

رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته حشره شناسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد
رشته حشره شناسی پزشکی مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی

امکانات آموزشی گروه:
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دارای امکانات آموزشی از قبیل  2کالس درس ،آزمايشگاه ها ،موزه حشره
شناسی پزشکی ،انسکتاريوم ها ،کتابخانه ،سالن کنفرانس ،مرکز کامپیوتر و امکانات تکثیر دانشکده و  ...می باشد.
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین عالوه بر کتابخانه عمومی دانشکده بهداشت در محل دپارتمان دارای کتابخانه ی
تخصصی حاوی مهمترين کتب تخصصی التین و فارسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نیز می باشد.
اعضاء هیأت علمی گروه حشره شناسی پزشکی:
دکتر کورش عزيزی استاد تمام استاد تمام(دکتری تخصصی  Ph.Dحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین).
دکتر محمد جعفر مومن باهلل فرد دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین).
دکتر ابوذر سلطانی استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین).
دکتر حمزه علیپور استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین).

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای:
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در سال  4534به عنوان يک گروه مستقل کار خود را در دانشکده بهداشت آغاز نموده .اين گـروه
با پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ( از سال )4531و دکتری مهندسـی بهداشـت حرفـه ای
 ( Ph.Dاز سال  )32فعالیت خودرا آغاز کرد.
رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی ارشد
رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی

امکانات آموزشی گروه:
-4سالن کنفرانس
-2آزمايشگاه بهداشت حرفه ای
-5کالسهای آموزشی عمومی در دانشکده
-1آزمايشگاه عوامل فیزيکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
اعضاء هیأت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای:
 دکتر مسعود نقاب استاد تمام (دکتری تخصصی  Ph.Dسم شناسی شغلی )

 دکتر علیرضا چوبینه استادتمام (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 دکتر زهرا زمانیان دانشیار(دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 دکتر مهدی جهانگیری دانشیار(دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 دکتر سعید يوسفی نژاد استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 دکتر مجتبی کمالی نیا استادیار(دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 مهندس پروين احمدی نژاد مربی (دانشجوی دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).
 مهندس سعید جعفری بورسیه (دانشجوی دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت حرفه ای).

گروه مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط به همراه بهداشت عمومی از اوايل تاسیس دانشکده بهداشت و تغذيه که به عنوان دانشکده بهداشت شناخته
می شد راه اندازی و از سال  4513به عنوان يک گروه آموزشی مستقل آغاز به کار نموده و هر ساله در مقاطع مختلف اقدام به
پذيرش و تربیت دانشجو نموده است.
اين گروه با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط (تأسیس  )4533و دکتری مهندسی بهداشت
محیط(تأسیس  )4531فعالیت خود را آغاز کرد.
الزم به ذکر میباشد که از سال  4533که رشت ه بهداشت و ايمنی مواد غذايی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی
تهران شروع به پذيرش دانشجو نمود ،گروه بهدشت محیط اين دانشکده نیز در راستای رسالتی که در تربیت نیروهای متخصص به
منظور تامین نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور بر عهده دارد جهت ايجاد اين رشته در دانشکده بهداشت و تغذيه اقدام به
پیگیری نموده است که امید می رود در سال آينده امکان پذيرش دانشجو در اين رشته نیز فراهم گردد.

رشته و مقطع تحصیلی گروه :
-

رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد
رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع دکتری  Ph.Dتخصصی

امکانات آموزشی گروه:
آزمايشگاه شیمی محیط و میکروبیولوژی آب و فاضالب
آزمايشگاه شیمی محیط و میکروبیولوژی آب و فاضالب مجهز به دستگاههای پیشرفته ای نظیر پـالروگرافی ،يـون کـروماتوگـرافی،
اسـپکتروفوتومتر  ،DR5000کدورت سنج مدل COD Reactor،UV Digester، HQ40D ،HACHو BOD
 Manometricو  HPLCمیباشد.
آزمایشگاه میکروبیولوژی و شیمی مواد غذایی
بخش میکروبیولوژی موادغذايی :
شمارش تعدادکلی میکروبها در موادغذايی
شمارش تعداد استافیلوکوکوس ارئوس درموادغذايی

شمارش تعداد کلی فرمها واشرشیاکلی
شمارش تعداد کپکها مخمرها
عالوه بر موارد فوق گروه مهندسی بهداشت محیط دارای
آزمايشگاه آلودگی هوا و پسماندآزمايشگاه هیدرولیککارگاه لوله کشی کارگاه نقشه کشی می باشد که همگی با توجه به نیاز تجهیز می باشند.اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط:
دکتر ابوالفضل اژدرپور دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت محیط).
دکتر محمدعلی بقاء پور دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dعمران گرايش مهندسی آب و محیط زيست).
دکتر محمدرضا سمايی دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت محیط).
دکتر منصوره دهقانی دانشیار (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت محیط).
دکتر حسن هاشمی استادیار(دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت محیط).
دکتر محمدحسینی استادیار (دکتری تخصصی  Ph.Dمهندسی بهداشت محیط).
مهندس محمدرضا شیردره مربی (فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط).

