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شتماره تلفنش   اهی ضروری دانشکده بهدا
 

 

 

 تلفن نام واحد

 02715373 دفتر ریاست دانشکده

  دفتر معاون آموزشی

  دفتر معاون پشتیبانی

  دفتر معاون پژوهشی

  دانشجویی -دفتر معاون فرهنگی

  دفتر معاون تحصیالت تکمیلی

  تلفنخانه

  گروه مهندسی بهداشت محیط

  گروه حشره شناسی پزشکی

  گروه بهداشت عمومی

  و ایمنی کار  ای گروه مهندسی بهداشت حرفه

  گروه اپیدمیولوژی

  گروه آموزش بهداشت

 722داخلی  اداره آموزش
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 ساختمان شماره یک

 

 سالن ورزشی)زیرزمین(          

 کتابخانه            

 کالس مجازی           

 کلنیک تغذیه           

 کارشناس مجازی دفتر           

 سالن اینترنت دانشجویان تحصیالت تکمیلی            

 ادیومتری و اتاق شبیه ساز آکوستیکایشگاه آزم           

 واحد چاپ و تکثیر           

 بوفه            

 

 دفتر ریاست دانشکده            

 معاون آموزشی دفتر           

 معاون پژوهشی           

 معاون پشتیبانی           

 کارشناس فرهنگی–معاون فرهنگی دانشجویی           
 کارشناس تحصیالت تکمیلی–معاون تحصیالت تکمیلی           

 مرکز اینترنت          

 اداره آموزش و کارشناسان آموزش          
 واحدتکریم ارباب رجوع-واحدرسیدگی به شکایات–دبیرخانه            

 حسابداری           

 کارپرداز و امور قراردادها          

 ر امور اداری مدی           

 مدیر امور عمومی           

 مدیر و کارشناس پژوهش           

 کارگزین            

 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی             

 طبقه همکف

 طبقه اول
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 ساختمان شماره یک
 

 و ایمنی کار ای بهداشت حرفهمهندسی  روه گ            

 گروه ارگونومی            

 انس دانشکده بهداشت سالن کنفر           

 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی             

 و آموزش جامعه نگرگروه بهداشت عمومی             

 MPHگروه             

 

 

 

 

 گروه اپیدمیولوژی            

 سالمت  ارتقاگروه آموزش            

 اه مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگ           

 گروه اپیدمیولوژی  GISاتاق            

 اتاق کامپیوتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه           

 (گروه اپیدمیولوژی )اتاق کنفرانس           

 (گروه آموزش بهداشت  )آزمایشگاه رسانه           

 

 
 

. آزمایشگاه ایمنی  صنعتی  در قسمت پارکینگ دانشکده  وجود دارد

 دومطبقه 

 سومطبقه 
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 7ساختمان شماره 
 

 انجمن اسالمی دانشجویان            

 سرویس بهداشتی            

و ای بهداشت حرفهمهندسی های گروه آزمایشگاه           

 ایمنی کار

 کمیته تحقیقات دانشجویی            

 اتاق اساتید مدعو             

  PhDاتاق دانشجویان             

  9-53های کالس           

 سالن آمفی تئاتر            

 بسیج دانشجویی            

 دارالقرآن وکتابخانه فرهنگی                                                              

 

 55-53-9کالس            

  5-7-0-4-1-2-2-8های  کالس           

 اشتی های بهدسرویس            

 بهداشت محیط  دفتر کانون علمی            

 

 

 

 )طبقه همکف دانشکده تغذیه( گروه بهداشت محیط      ختمان جدیدسا

 

 

 گروه حشره شناسی پزشکی )ورودی درب رازی(    0ساختمان شماره 

 

 طبقه همکف

 اولطبقه 
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شت  رسالت دانشکده بهدا
   

ــــو  ــ شت مسئــــولیت پذریش و رتبیت دانشجـ شتیشتــــهر رد مقاطع مختلفدانشکده بـــهدا ـــهدا ــامل اهی بــ شت  شــ بهدا
شت،کارشناسی ارشد)کارشناسیعمومی شت  مهندسی  (،،دکتری )کارشناسی ارشد (، آموزش بهدا بـــهدا

شت محیط )کارشناسی وکارشناسی ارشد  مهندسی  (،PhD ،کارشناسی ارشد  ) کارشــناسی و حــــرفه ای ـــهدا بــ
( ، phd، کارشناسی ارشدکارشناسی ، حشره شناسی زپشکی ) ، لوژی )کارشناسی ارشد و دکتری(اپیـــــدمیو (،

ــــن MPH  ( وPhD ،ارگونومی)کارشناسی ارشد ـــظور اتمیـ شتی مورد نیاز کشور  هب منــ نیروی انسانی بهدا
کالت نظام ح  منظور نیز انجام تحقیقات علمی_کارربدی هب اجرایی، آموزشی و مدرییتی و  رد سطوح ل مش

شتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء شتی را رب عهده دارد. بهدا سطح دانش رد علوم بهدا
رد راستای تحقق اهداف فوق رد  

شت شیراز اتسیس و رد حال حاضر این  رشته شامل  21با   دانشکده مناطق جنوبی کشور دانشکده بهدا
شت حرفه ای، ارگونومی ، مهندسی ، اپیدمیولوژی شت ،بهدا حشره شناسی زپشکی ، آموزش بهدا

شت   بهدا
شت خانواده، دستیاری اپیدمیولوژی و  شت عمومی، بهدا  -کارشناسی   هس مقطع و رد MPHمحیط، بهدا

 هب رتبیت دانشجو اشتغال دارد. کارشناسی ارشد و دکتری 
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 د علی بقاپورمحمدکتر                                                     معاونت آموزشی :

 برنامه ریزی واجرای سیاستهای آموزشی دانشگاه ودانشکده ونظارت بر حسن اجرا-

 امور اجرائی مربوط به آموزش دانشجویان  -

  :دانشکده  شآموز امورشرح وظایف 

 ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی  -

 اخذ درس بصورت معرفی به استاد -

 حذف واضافه -

 انتقال دانشجو به صورت مهمان -

 اشتغال به تحصیل  صور گواهی -

بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعدادهای -

 درخشان

 انجام امور مربوط به جشن دانش و پویش-

 انجام امور مربوط به معرفی دانشجویان نمونه کشوری-
 ور مربوط به معرفی دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگرانجام ام-
 انجام امور مربوط به نخبگان و تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان عضو دفتر-
 اول دانشجویان هر کالس در پایان هر نیمسال تحصیلی %01تعیین -
 اطالع رسانی و ثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی-
 روز معرفی توانمندیهای دانشگاه  university open dayهمکاری در مراسم -

 :ده بهداشتدانشکآموزشی پرسنل شاغل در واحدهای زیر مجموعه معاونت 

 رئیس اداره آموزش خانم طاهره قاسمی 

 کارشناس اداره آموزش الهام بلورچی فرد

 درخشان کارشناس اداره آموزش و دفتر استعدادهای زهرا فرحمند

 کارشناس اداره آموزش یق حسینید محمد صادس

 کارشناس اداره آموزش حق پرست

 EDOکارشناس دفتر  منا آروین فر

 
 

http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/farayand/sabtenam/index.html
http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/farayand/moarefe/index.html
http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/farayand/hazfevaezafe/index.html
http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/farayand/naghlevaenteghal/index.html
http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/farayand/sodoregovahe/index.html
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  ابوذر سلطانیدکتر     معاونت ژپوهشی:    

  پژوهشی: تمعاونحوزه شرح وظایف 

 خدماتی دانشگاه باتوجه به نظرات شورای دانشگاهیین وتصویب خط مشی های پژوهشی وتع -

مصوبات ابالغ شده از طرف مقامات خط مشی های تعیین شده درچارچوب مقررات و نظارت برامور -

 ذیصالح

 تحقیقاتی دانشگاهنه تغییر یا توسعه امور پژوهشی وزمیرائه پیشنهادات و طرحهای الزم درا -

براساس شرایط  اصالحات مورد نیاز مه های پژوهشی دانشگاه و پیشنهادمطالعه و بررسی آئین نا -

 آینده دانشگاه موجود و

 کمیته های پژوهشی و تحقیقاتیی تحقیقاتی بمنظور مطرح نمودن دردریافت پروژه ها و طرحها -

 نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه -

طرحهای پژوهشی پژوهشگران مخترعین و امور برون دانشگاهی در رابطه با انجامنظارت بر -

 مکتشفین دانشگاهی

ایی سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی و فراهم ساختن وسائل مشارکت اعضاء هیأت نظارت بر برپ -

 علمی دانشگاه در اینگونه فعالیتها در داخل یا خارج از کشور
 

ادامه و ترویج نتایج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در اجتماع از طریق استفاده از وسائل جمعی و  -

 طرق دیگر

 :ده بهداشت وعه معاونت پژوهشی دانشکپرسنل شاغل در واحدهای زیر مجم

  کارشناس پژوهش             یبرزگرفریبا 

 کارشناس مسئول فن آوری               مهدی رحیمی

 کارشناس فن آوری    علی زارع

 مسئول کتابخانه    فاطمه افتخاریان

 کتابدار    مهرناز صدیقی

 کتابدار    عبدالرحمن طوری
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 دکتر محمد حسینی  ویی:معاونت فرهنگی دانشج 

 برنامه ریزی واجرای فعالیتهای فرهنگی ونظارت برحسن اجرای امور اجرایی مرتبط -

  :فرهنگی دانشجویی تمعاونحوزه شرح وظایف 

 
 دفترچه بیمه پیگیری موارد مربوط به اداره رفاه دانشجویی از قبیل کمك هزینه تحصیلی،-

حضور فرهنگيی مشياور  - داره مشاوره و راهنمایی دانشگاههماهنگی استفاده از خدمات مشاوره ای ا-

 در دانشکده

 هماهنگی استفاده دانشجویان از وسیله رفت و برگشت امور دانشجویی-

 برگزاری جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی و گرامیداشت مناسبت ها-

 و نظرسنجی برنامه ریزی در زمینه ارتقاء فرهنگی از طریق برگزاری جلسات شورای فرهنگی-

 تجهیز کتابخانه فرهنگی دانشکده بهداشت و ارائه خدمات در زمینه استفاده از آن-

 برگزاری مسابقات فرهنگی و مناسبت های ملی و مذهبی-

 (برنامه ریزی در زمینه فعالیت های هنری )کالس های آموزشی و نمایشگاه آثار هنری-

 خواهران هبرگزاری دوره های آموزشی تفسیر قرآن کریم ویژ-

 همکاری با تشکل های دانشجویی در زمینه اجرای فعالیت های فرهنگی-

 ثبت نام دانشجویان در جشنواره فرهنگی هنری-

 ثبت نام دانشجویان در جشنواره قرآن وعترت-

 تجهیز بانك سی دی و ارائه خدمات در زمینه استفاده از آن-

 برگزاری مسابقات ورزشی-

 شن فارغ التحصیلی دانشجویانهمکاری و هماهنگی جهت ج-

 :ده بهداشتدانشکفرهنگی پرسنل شاغل در واحدهای زیر مجموعه معاونت -

 کارشناس فرهنکی    محمد قانع

 کارشناس فرهنگی   دریابرطاهره 

 کارشناس فرهنگی دانشجویی   محمد حسین مطوس
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 حامد فصیحی نیادکتر   معاونت پشتیبانی :

 بانی:ت پشتیمعاونحوزه شرح وظایف 

 حفظ رعایت مقررات مربوطهفعالیتهای اداری مالی ومراقبت درحسن انجام نظارت بر -

مسئولیتها واختیيارات واحيدهای یتهای مربوطه وتعیین وظایف وصدوربرنامه ریزی وسازماندهی فعال-

 تحت سرپرستی

 پیش بینی و نظارت بر تنظیم واجرای بودجه-

 خریدبرنظارت  ، تعیین اولویتها وتشخیص نیاز-

 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز-

 ایجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضایتمندی پرسنل وتکریم ارباب رجوع-

 نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشیابی کارکنان تحت پوشش-

 توجه به خط مشی تعیین شدهیگر معاونتها وبخشهای دانشکده باد ارتباط وهماهنگی با ایجاد-

 ، کمیسیونها وجلسات مختلف وتهیه گزارشنارهاشرکت در سمی-

 :ده بهداشتدانشکپشتیبانی پرسنل شاغل در واحدهای زیر مجموعه معاونت 

 مدیر امور عمومی دانشکده  محمدحسین مطوس

 رئیس حسابداری  عزیزی

 مدیر امور اداری دانشکده  -مدیر حوزه ریاست  مرضیه هاشمی

 ده مسئول کارگزینی دانشک  زینب شرفی

 کریم ارباب رجوع وپاسخگویی به شکایات مسئول کمیته ت الهام پاک زاد 

 مسئول دبیرخانه شاه جمالی

 امین اموالحسابدار و محمدعلی عظیمی حسابدار

 مسئول امور قراردادهاکارپرداز و    حیدری

 ردارباان  شکری

 مسئول خدمات دانشکده   باقری

 مسئول تاسیسات  محمد مهدی هادی

 مسئول دفتر ریاست همایونی 

 مسئول دفتر معاونت پشتیبانی   فاطمه عبدالعلی

 دبیرخانه کفاش
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 مهین نظریدکتر  عاونت تحصیالت تکمیلی :م 

  تحصیالت تکمیلی: تمعاونحوزه شرح وظایف  

 نظارت بر اجرای قوانین تحصیالت تکمیلی و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه -

و ارائه صورت جلسه آن به مدیریت تحصیالت  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تشکیل منظم -

 تکمیلی دانشگاه

 ظارت بر فرایند آموزش و پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدهن-

 شرکت در جلسات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه-

 شرکت در تمام جلسات مربوط به تحصیالت تکمیلی دانشکده -

 لسات شورای معاونین دانشکدهشرکت در ج-

 ها به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاهارائه گزارش از وضعیت تحصیالت تکمیلی گروه-

انجام مکاتبات اداری مربوط به دانشجویان تحصیالت تکمیلی به اداره کل آموزش و مدیریت -

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ها و مقاطع مختلف تحصیالت قوانین در رشته های آموزشی و رعایتنظارت بر اجرای صحیح برنامه-

 تکمیلی

ها گیری و نظارت بر ارسال به موقع)در زمان تصریح شده در آیین نامه( پروپوزال پایان نامهپی-

 هاتوسط گروه

 های الزم با مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای برگزاری جلسه دفاعانجام هماهنگی-

 صیالت تکمیلیحآموزشی در خصوص دانشجویان تهای گیری مطالبات گروهپی-

 صیالت تکمیلیحتشکیل شورای نمایندگان دانشجویان ت-

 سنجیبر اساس نیاز های جدیدگیری تأسیس رشتهپی-

 تبادل نظر با اعضاء هیئت علمی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی-

های ارشد و دکتری با هماهنگی گروههای کارشناسی ریزی و تعیین ظرفیت پذیرش آزمونبرنامه-

 آموزشی

 های تحصیالت تکمیلی در دانشکدهریزی برای گسترش دورهبرنامه-
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 نامههماهنگی، برگزاری و اداره جلسات دفاع از عنوان پایان-

 نامهدفاع پایانهماهنگی، برگزاری و اداره جلسات پیش-

 مهناهماهنگی، برگزاری و اداره جلسات دفاع از پایان-

 Ph.D هماهنگی و برگزاری آزمون جامع-

 نامهنظارت بر حسن اجرای پایان-

 هانامهحفظ و ارتقاء کیفیت پایان-

 مشاوره با دانشجویان-

 :ده بهداشت دانشکتحصیالت تکمیلی  پرسنل شاغل در واحدهای زیر مجموعه معاونت

 کارشناس تحصیالت تکمیلی  زهرا غضنفری 
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 آموزشی : اهی گروه
 تاریخچه گروه مهندسی بهداشت محیط

که به یل تاسیس دانشکده بهداشت بهداشت محیط به همراه بهداشت عمومی از اوامهندسی گروه 

به عنوان یك گروه آموزشی  0631عنوان دانشکده بهداشت شناخته می شد راه اندازی و از سال 

نموده  اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو مقاطع مختلف  مستقل آغاز به کار نموده و هر ساله در

 است.

این گروه در بدو تاسیس با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز کرد و ادامه  

    فعالیت آن به شکل زیر بود:

 ( 0633, آخرین دوره 0631کاردانی بهداشت محیط )تأسیس 

 ( 0611کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط )تأسیس  

 ( 0631رشناسی پیوسته بهداشت محیط )تأسیس کا 

 (0633کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط )تأسیس  

 (0631دکتری مهندسی بهداشت محیط)تأسیس 

که رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع فوق لیسانس  0633الزم به ذکر میباشد که از سال 

 شجونمود، گروه بهدشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به پذیرش دان

این دانشکده نیز در راستای رسالتی که در تربیت نیروهای متخصص به منيييييظور 

رشته در دانشکده  نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور بر عهده دارد جهت ایجاد این تامیييييين

تغذیه و با همکاری گروه نمود و در حال حاضر این رشته در دانشکده  نموداقدام به پیگیری بهداشت 

 یط در حال تربیت دانشجو می باشد.بهداشت مح

 اهداف آموزشی

ای از علوم بهداشتی است که به منظور حفظ و ارتقاء سالمت انسان به رشته بهداشت محیط شاخه

پردازد که بر شناسایی، ارزشیابی، راهبری، کنترل و مدیریت عوامل آالینده و مزاحم محیطی می

زندگی انسان و محیط مؤثر است.هدف رشته بهداشت محیط تربیت دانش آموختگانی سالمت و 

است که بتوانند در جهت حفظ و ارتقاء سالمتی انسان در جوامع شهری و روستایی نسبت به 

 های تصفیه و شناسایی و کنترل عوامل آالینده محیط در زمینه

آوری و دفع مواد زائد جامد خانگی و آوری و تصفیه و دفع فاضالب، جمعسازی آب، جمع سالم

صنعتی، کنترل آلودگی هوا، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و 
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سایر مسائل بهداشت محیط، کنترل و ارائه راه حل های مناسب و اجرایی اقدام نمایند و قادر به 

 باشند.های مذکور های تحقیقاتی در زمینههمکاری در پروژه

 اعضا هیئت علمی وکارشناسان گروه مربوطه:

 سمت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
رتبه 

 علمی

شماره 

 تماس

 630 دانشیار دکترای بهداشت محیط مدیر گروه دکتر اژدرپور

 631 استاد دکترای بهداشت محیط عضو هیئت علمی دکتر منصوره دهقانی

 110 دانشیار بهداشت محیطدکترای  عضو هیئت علمی دکتر بقاءپور 

 عضو هیئت علمی مهندس شیردره
فوق لیسانس بهداشت 

 محیط
 636 مربی

 631 استادیار دکترای بهداشت محیط عضو هیئت علمی دکتر هاشمی

 111 دانشیار دکترای بهداشت محیط عضور هیئت علمی دکتر سمائی

 631 استادیار دکترای بهداشت محیط عضور هیئت علمی دکتر حسینی

 116 کارشناس گروه  لیسانس بهداشت محیط مهندس فرشته کرمی

ایمان مهندس 

 رستمی

 فوق لیسانس

 مهندسی محیط زیست
 111 کارشناس گروه

 مهندس عباسی
فوق لیسانس بهداشت 

 محیط
 132 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس شیمی بهرامیشیمامهندس 
 آزمایشگاه کارشناس

 شیمی محیط
132 

 جمیله مهندس

 اخالصی

لیسانس بهداشت فوق 

 محیط

 آزمایشگاه کارشناس 

 میکروبیولوژی محیط
111 
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 امکانات آموزشی و پژوهشی

 آزمایشگاه شیمی محیط و میکروبیولوژی آب و فاضالب

آزمایشگاه شیمی محیط و میکروبیولوژی آب و فاضالب مجهز به دستگاههای پیشرفته ای نظیر 

 ،HACH، کدورت سنج مدل DR5000فی، اسيپکتروفوتومتر پيالروگرافی، یيون کيروماتوگيرا

HQ40D    ،UV Digester ،COD Reactor   و BOD Manometric  و غیره می

باشد.همچنین آزمایشهای زیر در آزمایشگاه شیمی محیط و آب و فاضالب دانشکده بهداشت و تغذیه 

 انجام می پذیرد:

 ائت توسط دستگاه اسپکتروفوتومترهاضم حرارتی و قرCOD توسط دستگاه COD تعیین 

DR5000  مدلHACH   

  توسط روش وینکلر و مانومتریك BODتعیین 

اندازه گیری قلیائیت، اسیدیته، سختی کل، سختی کلسیم و سختی منیزیم به روش تیتراسیون       

  HQ40Dو شوری توسط دستگاه    EC،DO, pHاندازه گیری  

  Turbidity, T.S ,T.D.S ,T.S.Sاندازه گیری  

  آزمایشگاه میکروبیولوژی و شیمی مواد غذایی

 

 بخش میکروبیولوژی موادغذایی :

 شمارش تعدادکلی میکروبها در موادغذایی 

 شمارش تعداد استافیلوکوکوس ارئوس در موادغذایی 

 شمارش تعداد کلی فرمها واشرشیاکلی 

 شمارش تعداد کپکها مخمرها

، پسماند ، آزمایشگاهآزمایشگاه آلودگی هوای دارادسی بهداشت محیط عالوه بر موارد فوق گروه مهن 

که همگی با توجه به نیاز  ،، کارگاه نقشه کشی می باشدو آزمایشگاه هیدرولیك،کارگاه لوله کشی

 تجهیز می باشند.
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 تاریخچه گروه حشره شناسی پزشکی:
به عنوان یکی از گروههای رسمی  0610گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از سال        

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 

ارشد نمود. این گروه تا کنون هشت دوره اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  0631سال 

 اند.  دوره از آنها فارغ التحصیل شده 2نفر( پذیرش نموده که  61دانشجوی کارشناسی ارشد )
 

 اهداف آموزشی:

ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین تربیت افرادی است که  هدف از دوره کارشناسی     

شی از حشرات و دیگر بندپایان را شناسائی کرده و راه حلهای بیماریهای منتقله و ناراحتی های نا

 مناسب برای رفع این مشکالت ارائه و در حسن اجرای آن نظارت نمایند. 
 

 فعالیت های آموزشی:
 

 راه اندازی مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در گروه-

  Ph.D. by researchطرح درس و طرح دوره دروس مقطع تهیه وتکمیل برنامه درسی اعم از-
 

تکمیل دوره کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد )رایزنی با دانشکده پیراپزشکی ممسنی و بازنگری و-

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی حشره شناسی پزشکی جهت برگزاری کارآموزی و اجرای فیلد طرح 

 های تحقیقاتی

 ها تکمیل و ارتقاء تجهیزات فضای آموزشی گروه اعم از کالس و آزمایشگاه-

برگزاری دوره های فیلد آموزشی با عنوان صید حشرات برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و -

 دکتری حشره شناسی پزشکی
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 اعضا هیئت علمی وکارشناسان گروه مربوطه:

 

 امکانات آموزشی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین:

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دارای امکانات آموزشی از قبیل دو کالس درس، 

آزمایشگاه ها، موزه حشره شناسی، انسکتاریوم ، کتابخانه، سالن کنفرانس، امکانات تکثیر و اتاق 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی می باشد. گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین عالوه بر

کتابخانه عمومی دانشکده بهداشت، در محل دپارتمان دارای کتابخانه ی تخصصی حاوی چندین 

 جلد کتب التین و فارسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین نیز می باشد.

 

 

 

 

 
 

 

شماره 

 تماس

رتبه 

 علمی
 سمت

 مدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

613 
 دانشیار

عضو هیئت 

 علمی

رمحمدجعفرمؤمن دکت مدیر گروه

 باهلل فرد

استاد  620

 تمام
 مدیر گروه

 دکترکوروش عزیزی حشره شناسی دکترای

621 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

 دکتر ابوذر سلطانی حشره شناسی دکترای

106 
 دانشیار

عضو هیئت 

 علمی

 علی پور دکترحمزه حشره شنلسیی دکترا

 معصومه امیندکتر  آزمایشگاهکارشناس  621

 دباغ منش سرنامهندس   کارشناسی ارشد ارشناس گروهک 663

  الهام پاک زادمهندس  کارشناسی کارشناس گروه  621

 مرضیه شهریاریمهندس  کارشناسی ارشد کارشناس گروه 621

 امین حسین پورمهندس  کارشناس ارشد کارشناس گروه 626
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 امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی:

 در این گروه آموزشی فضاهای آموزشی و پژوهشی زیر وجود دارد:

 حشره شناسی پزشکی آزمایشگاه (5

مجهز به میزهای آزمایشگاهی مترمربع ایجاد شده و011این آزمایشگاه درفضایی به وسعت تقریبی 

می باشد. در این  هود آزمایشگاهی و سینکهای شستشو رای پریز برق و شیرهای آب و گاز،دا

فته شده آزمایشگاه فضایی نیز جهت آموزش تئوری مباحث و موضوعات آزمایشگاهی در نظر گر

 است.

 آزمایشگاه حشره شناسی مولکولی: (7

این آزمایشگاه در قسمتی از آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی و بصورت ایزوله ایجاد شده است. این 

از حشرات و انگلهای مختلف و انواع  RNAو  DNAآزمایشگاه امکانات الزم برای استخراج 

 لودگی ناقلین به انواع انگل ها را دارد.مطالعات مولکولی جهت بررسی ژنتیك حشرات و اثبات آ

 : 7و  5انسکتاریوم های  (0

گروه حشره شناسی پزشکی دارای دو انسکتاریوم می باشد که در حال حاضر دو سوش پشه 

Anopheles stephensi  و مگس هایMusca domestica  وLucilia sericata  در آنها

 پرورش داده میشوند.

 آزمایشگاه سم شناسی: (4

آزمایشگاه امکانات الزم برای بررسی وضعیت مقاومت و حساسیت ناقلین مختلف نسبت به  در این

 سموم حشره کش وجود دارد.

 موزه حشره شناسی: (1

در این موزه نمونه های مونته شده از راسته های مختلف حشرات و بخصوص خانواده ها و جنس 

نگهداری و برای آموزش دانشجویان های مهم حشرات و سایر بندپایان با اهمیت بهداشتی و پزشکی 

 مورد استفاده قرار میگیرد.
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 و ایمنی کار تاریخچه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
گانه دانشکده بهداشت می باشد که  هفت  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای یکی از گروههای 

هداشت حرفه ای آغاز نمود. با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی ب 0610فعالیت های خود را از سال 

طی سالهای اخیر در راستای سیاست های کالن وزارت متبوع مسیر توسعه و حرکت به سوی راه 

اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی را طی نموده، به گونه ای که دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت 

 0633شد در بهمن و کارشناسی ار 0633، کارشناسی پیوسته در سال 0611حرفه ای در سال 

 .تاسیس گردید

 این به نیز ای حرفه بهداشت مهندسی رشته PhD مجوز تاسیس مقطع 0631همچنین در سال 

 .شود می پذیرش دانشجو مقطع این در 31-36 تحصیلی سال دوم نیمسال از و شد داده گروه

( راه HSEمقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست) 0631در سال 

 در این رشته دانشجو پذیرش می شود. 0631اندازی گردید و از مهر 
 

 اهداف:

تربیت دانش آموختگانی که قادر باشند با پیش بینی ، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط  -

کار، سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار را تا باالترین سطح ممکن تامین نموده و با 

راد در کارهای متناسب با قابلیت های جسمانی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را مشارکت اف

 ارتقاء بخشند.

 تامین نیروهای انسانی الزم برای حفظ و ارتقاء بهداشتی و ایمنی جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین  -

 پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار -

 کاهش اثرات سوء بر سالمت انسان تطابق شرایط کار با انسان به منظور -

 ارتقاء سطح سالمت کارکنان در محیط های شغلی در حین کار و در زمان بازنشستگی -

 کاهش حوادث و غیبت های ناشی از کار -

 کاهش عوامل زیان آور در محیط های کاری -

 اشتبهد مهندسی ، ایمنی علوم گوناگون های عرصه در کاربردی و بنیادی پژوهشی های طرح ارائه -

 سطح در ایمنی و شغلی سالمت مشکالت رفع منظور به ارگونومی و شغلی شناسی سم ای، حرفه

 .بشری دانش توسعه و گسترش نیز و کشور و استان

 از راهکارها ارایه و صنعت در HSE و ای حرفه بهداشت ایمنی، مشکالت بندی اولویت و تشخیص -

 پژوهشی های طرح انجام طریق
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 :و ایمنی کار گروه مهندسی بهداشت حرفه ایهای پژوهشی  اولویت

 و الیاف فلزات، ها، حالل ها، کربن هیدرو) شیمیایی مواد با مواجهه از ناشی سمی اثرات مطالعه -

  کارکنان در...( 

  کار محیط در شغلی های مواجهه مدیریت و ارزیابی های استراتژی اجرای و طراحی -

 کار محیط در بیولوژیك پایش برنامه اجرای -

( سرما و گرما پرتوها، روشنایی، ارتعاش صدا،) کار محیط فیزیکی عوامل از ناشی اثرات مطالعه -

  کارکنان در

 ...( و ها بیمارستان ، کوچك صنایع)  خاص مشاغل در شغلی بهداشت و ایمنی مسائل مطالعه -

 شغلی حوادث ایجاد عوامل و علل اپیدمیولوژی -

 صنایع در فیکی و کمی ریسك ارزیابی و صنعتی ایمنی -

 ها سازمان در HSE عملکرد ارزیابی و فردی حفاظت تجهیزات طراحی و ارزیابی -

 آوری فن نانو جمله از جدید های آوری فن با کار در ای حرفه بهداشت و ایمنی ارزیابی -

 بهداشتی های ریسك ارزیابی -

 کار محیط در ارگونومیك عوامل از ناشی اثرات مطالعه -

 کار از ناشی عوارض و ها بیماری با آن ارتباط و شغلی استرس -

 کار با مرتبط عضالنی – اسکلتی اختالالت فاکتورهای ریسك -

 پوسچر ارزیابی های شیوه جمله از کار محیط ارگونومیك ارزیابی -

 کاری نوبت و دستی ابزار کار، ایستگاه ارگونومیك طراحی -

 از خروجی های ندهآالی ی کننده حذف جدید های کاتالیست حذف راندمان بررسی و سنتز -

 صنایع

 صنعتی های آالینده حذف در استفاده مورد های جاذب جذب، ظرفیت بررسی و سنتز -

 

 ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار:خدمات 

شغلی، ایمنی و محیط سالمت ، آموزشی و پژوهشی در حوزه ائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره ایار

 یع و متقاضیان بخش دولتی و خصوصی( به صناHSEزیست)

 

 

 

 



اهنمای دانشکده بهداشتکتابچه ر   
8931تیر ماه  اتریخ وریایش       -:واحد تکریم ارباب رجوعتنظیموتهیه   

21 
 

21 

 

 :مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاراعضا هیئت علمی وکارشناسان گروه 

شماره 

 تماس

رتبه 

 علمی
 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت

 مدیرگروه دانشیار 133
 ،  ( PhD ) دکترای تخصص

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 مهدی جهانگیری دکتر

 هیئت علمی استاد 600
دکترای تخصصی سم شناسی 

 شغلی
 نقاب مسعود دکتر

 هیئت علمی استاد 130
 ،  ( PhD ) دکترای تخصصی

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 چوبینه علیرضا دکتر

 هیئت علمی دانشیار 111
، ( PhD ) دکترای تخصصی

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 زهرا زمانیان دکتر

 هیئت علمی استادیار 611
 ،  ( PhD ) خصصیدکترای ت

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 دکتر سعید یوسفی نژاد

136 
 ،  ( PhD ) دکترای تخصصی هیئت علمی استادیار

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 مجتبی کمالی نیادکتر 

131 
 ،  ( PhD ) دکترای تخصصی هیئت علمی استادیار

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 دکتر اسماعیل سلیمانی

132 
،  ( PhD ) دکترای تخصصی یئت علمیه استادیار

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 پروین احمدی نژاد دکتر

113 
،  ( PhD ) دکترای تخصصی هیئت علمی استادیار

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 جعفری سعید دکتر

 ماموریت آموزشی -
جوی دکتری تخصصی دانش

 بهداشت حرفه ایمهندسی 
 علیایی  محمدمهندس 

 لیال کشاورزتوحید مهندس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ایشگاه کارشناس آزم 111

 سعید سروستانیمهندس  محیط زیست کارشناسی ارشد   آزمایشگاه کارشناس 103

 مژده رنجبر مهندس کارشناسی ارشد شیمی تجزیه کارشناس آزمایشگاه  103

 شیطاهره دروی مهندس کامپیوتر کارشناسی مهندسی گروه آموزش کارشناس 131

 سیده فریده موسوی ارشد آمار ریاضیکارشناسی  کارشناس گروه 131

 سجاد هوشیار مهندس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناس کارآموزی 131

 مهندس شکوفه طاهری کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای HSEرشته  کارشناس 292
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 های گروه: آزمایشگاه

 صنعتی شناسی سم آزمایشگاه -

 شیمیایی عوامل یشگاهآزما -

 صنعتی تهویه آزمایشگاه -

 فیزیکی عوامل آزمایشگاه -

 آزمایشگاه ایمنی صنعتی -

 آزمایشگاه آنالیز دستگاهی -

 آزمایشگاه تنش حرارتی -

 آزمایشگاه آکوستیك -
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 معرفی دفتر ارتباط با صنعت:
داشت به ویژه در رشته های با توجه به اینکه ماهیت گروه های آموزشی مستقر در دانشکده به

به گونه ای است   HSEمهندسی بهداشت حرفه ای، ارگونومی، مهندسی بهداشت محیط و مدیریت 

که می توانند تعامل گسترده با صنعت داشته باشند، همسو با سیاست های معاونت پژوهشی  و در 

ت دانشکده بهداشت و مرکز آئین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه دفتر ارتباط با صنع 1راستای ماده 

تشکیل گردید. هدف از تاسیس این دفتر ایجاد زمینه  0631تحقیقات علوم بهداشتی در سال 

همکاری  با صنایع و دستگاه های اجرایی و نیز تسهیل ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای، اجرای 

 د است.برنامه های آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی از طریق انعقاد قراردا

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره گیری از اعضاء 

هیئت علمی توانمند و کارشناسان مجرب در سال های اخیر فعالیت های ارزشمندی را در صنایع و 

ت پژوهشی سازمان های بزرگ کشور ارائه نموده است که از جمله آنها می توان به ارائه خدما

ری و ... اشاره به شرکت های نفت گاز و پتروشیمی، صنایع فوالد، شهردا  HSEکاربردی در حوزه 

دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده بهداشت راه اندازی شده است  0631نمود. در این راستا از سال 

 عبارتست از:  آن اهم فعالیت هایکه 

ط اساتید و دانشجویان با صنایع به منظور تسهیل و ایجاد زمینه الزم به منظور ارتبا -

 کارآموزی، نشست ها و بازدیدهای علمی دانشجویان در صنعت 

پیگیری برگزاری جلسات سالیانه هم اندیشی با صنایع با هدف تقدیر از صنایع برتر در  -

 خصوص جذب کارآموز و همکاری با دانشکده در بازدیدها و پژوهش های علمی

نامه ها و دستورالعمل اجرایی درون دانشکده ای جهت تسهیل  تهیه و پیشنهاد آئین -

 ارتباط با صنعت

تعامل با صنایع و سازمان های استان در جهت معرفی توانمندی های دانشکده جهت  -

 عقد تفاهم نامه ها و قرارداد های پژوهشی ارتباط با صنعت 

ارجاع به گروه ، وص انجام طرح های ارتباط با صنعتبررسی پیشنهادات واصله درخص -

های مرتبط و انجام پیگیری های مربوطه جهت ارجاع به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

 جهت عقد قرارداد

 ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در خصوص فرایند طرح های ارتباط با صنعت  -

 خصوص فعالیت های مربوط به ارائه خدمات ارتباط با صنعت ئه گزارش عملکرد درارا -

 مات آزمایشگاهی، خدمات آموزشی و طرح های ارتباط با صنعت( ) خد
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، صنایع در خصوص خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی دریافت تقاضاهای واصله از -

ارجاع به گروه های مرتبط و ارائه پاسخ مناسب به صنایع متقاضی جهت اجرا بر اساس 

 آئین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه

ی آئین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه ، اعزام مجریان قراردادهای نظارت بر حسن اجرا -

ارتباط با صنعت به صنایع و تسهیم در آمدهای حاصله بر اساس آئین نامه های ابالغی 

    دانشگاه

                                                                                                                                                                                           

  دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشتوکارشناس  مسئول
 

 سرپرست دفتر ارتباط با صنعت

 

 دکتر مهدی  جهانگیری

 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 jahangiri_m@sums.ac.irایمیل: 

 11061123113تلفن: 

 

 کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

 

 مهندس سجاد هوشیار

 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

 Sjd.hooshyar97@gmail.comایمیل: 

 113داخلی  11061120110-3 تلفن:

 آدرس : 

، طبقه دوم، گروه 0، ساختمان اداری شماره  بهداشت دانشکده المبین فتح کوچه زهرا شیراز،کوی

 مهندسی بهداشت حرفه ای، دفتر ارتباط با صنعت

mailto:jahangiri_m@sums.ac.ir
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و آموزش جامعه نگر در  گروه بهداشت عمومیتاریخچه 

 :نظام سالمت
در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با پذیرش  0636گروه بهداشت عمومی در سال 

. شاید بتوان این بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها آغاز به کار نموددانشجو در مقطع کاردانی 

گروه را به همراه گروه های اپیدمیولوژی و آمار زیستی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین گروه های 

آموزشی در دانشکده بهداشت دانست. پس از حذف دوره های کاردانی رشته های بهداشت خانواده و 

ماری ها از دانشکده بهداشت و انتقال آن ها به مراکز اقماری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مبارزه با بی

مهمترین رشته های تحصیلی این گروه  MPHمقاطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی و 

محسوب می شدند که به پذیرش و تعلیم و تربیت دانشجو می پرداختند. پس از تصویب دوره 

آغاز شد و به دنبال  0633داشت عمومی، پذیرش در این مقطع از بهمن ماه کارشناسی پیوسته به

آن کارشناسی ناپیوسته این رشته به مراکز اقماری انتقال یافت و در حال حاضر نیز از بهمن ماه 

در دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت پذیرش  0636

. گروه بهداشت عمومی در دو دوره تربیت دانشجو در رشته کاردانی دانشجو انجام پذیرفته است

 بهداشت دهان را نیز بر عهده داشته است. 

 

 اهداف

 اهداف آموزشی:

تربیت کارشناسان که مهمترین وظایف آن ها برنامه ریزی بهداشتی، هدایت اجرایی، کنترل و 

اربردی در سطح استان و نظارت، پشتیبانی علمی و فنی خدمات بهداشتی و پژوهش های ک

 شهرستان می باشد.

تربیت مدیرانی توانمند و خالق برای نظام شبکه ای بهداشت و درمان کشور که بتوانند در حیطه ی 

مسئولیت خود مشکالت و معضالت بهداشتی را از دیدگاه اپیدمیولوژیك مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 را ارائه نمایند.داده و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکالت 

تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهری که بتواند از طریق آموزش اصول بهداشت و تغییر نگرش 

 های نادرست بهداشتی در سطح جامعه به حل و رفع مشکالت و معضالت بهداشتی بپردازد.

 توانمندسازی مربیان آموزش بهورزی در زمینه آموزش جامعه نگر
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 اهداف پژوهشی:

 (HSRرح های پژوهشی در زمینه مدیریت سیستم خدمات بهداشتی )اجرای ط

 تعیین نیازهای بهداشتی جامعه )بخصوص گروه های آسیب( و اولویت بندی آن ها 

 آموزش گروه های آسیب پذیر برای تغییر رفتارهای پرخطر و غیربهداشتی

 ارزیابی برنامه های بهداشتی در حال اجرا در نظام سالمت  

 یه و کاربردی در زمینه ی آموزش جامعه نگر در نظام سالمتمطالعات پا

 

 فعالیت ها

 فعالیت های آموزشی:

 آموزش نظری و عملی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 مشارکت در آموزش دروس نظری و عملی دانشجویان سایر رشته ها

 ومی برگزاری دوره کارآموزی در عرصه برای دانشجویان کارشناسی بهداشت عم

 مشاوره آموزشی به دانشجویان )انتخاب واحد، نقل و انتقاالت، حذف و اضافه و ...(

طراحی و اجرای برنامه های راهبردی یادگیری از جمله یادگیری خودمحور، یادگیری جامعه نگر، 

 یادگیری در جایگاه جامعه، یادگیری تسهیل شده توسط رایانه
 

 

 فعالیت های پژوهشی:

 به دانشجویانمشاوره پژوهشی 

 ( استانHSRطراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی سیستم خدمات بهداشتی درمانی )

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی مراقبت های دوران بارداری 

طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی تصادفات رانندگی، تلفات و خسارت های ناشی از 

 هاآن 

طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی سالمت دانش آموزان )مسائل بلوغ، سالمت دهان 

 و دندان، حوادث و سوانح و ...( و ارتقای رفتارهای سالم در آن ها

 

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی ارتقای کیفیت زندگی در گروه های مختلف سنی 

 ه های تحقیقاتی در زمینه ی سرطان های شایع طراحی و اجرای پروژ
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طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری های منتقله جنسی )هپاتیت، ایدز، 

STD )... و 

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی اعتیاد و سوء مصرف مواد

 وانیطراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی بیمارهای ر

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی ارتقاء رفتارهای ایمن

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی آموزش الکترونیکی

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی سالمت زنان 

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی ناباروری

 وژه های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری ها مزمنطراحی و اجرای پر

 طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی سالمت کودکان

 سرپرستی و هدایت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

 داوری طرح های تحقیقاتی، مقاالت و کتاب

 

 اعضا هیئت علمی وکارشناسان گروه مربوطه:

شماره 

 تماس

رتبه 

 علمی
 سمت

 مدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

101 
 مدیر گروه استادیار

               MPHپزشك عمومی، 

             
 دکترسیدمنصورکشفی

613 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

PHD  آموزش بهداشت و ارتقاء

 سالمت         
 دکترطیبه رخشانی 

 یله راستی عمادآبادژا کارشناس بهداشت عمومی کارشناس گروه 123

 مهناز زادانی فرد                                                کارشناس بهداشت عمومی کارشناس گروه 123

 تاری وردی کارشناس بهداشت عمومی کارشناس گروه 123

 فاطمه گندمکار ارشد پرستاریکارشناس  کارشناس گروه 111

 باسیلیال ع کاردانی کارشناس گروه 613

 مهنازده بزرگی مدیریتکارشناس  کارشناس گروه 111

 حمید صداقت کارشناس حسابداری  مجازیکارشناس گروه  613

 مرضیه رحیم خانلی اجتماعی کارشناس پژوهشگری کارشناس گروه مجازی 111

آموزش بهداشت و ارتقاء  PHD کارشناس پژوهشی 611  دکتر زهرا مطلق
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 و تجهیزات آزمایشکاهی گروه: امکانات

اتاق پراتیك مجهز به انواع موالژ، مانکن، ماکت، وسایل کمکهای اولیه مورد استفاده برای آموزش در 

 دروس عملی

  

 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت:
نحوه و ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت مقطع کارشناسی ارشد 

 بصورت مجازی( :ناپیوسته )

اندازی هایی که مجوز راهنفر از مربیان بهورزی واجد شرایط توسط دانشگاه 111ساالنه  -0

رشته آموزش پزشکی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته )بصورت مجازی( را دارا بوده و 

اندازی رشته آموزش جامعه نگر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته )بصورت متقاضی راه

میباشند با معرفی معاونت بهداشتی وزارت متبوع با رعایت مفاد مندرج در  مجازی( نیز

 الذکر، پذیرش گردندبرنامه آموزشی رشته فوق

های علوم پزشکی و خدمات اندازی رشته عبارتند از : دانشگاههای مجری راهدانشگاه -1

 بهداشتی درمانی شهیدبهشتی، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان

های علوم پزشکی تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رش دانشجو در دانشگاهظرفیت پذی -6

 31نفر دانشجو و در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ساالنه  12کرمان ساالنه 

 دانشجو خواهد بود.

پذیرش از بین داوطلبین  واجد شرایط توسط معاونت محترم بهداشتی وزارت متبوع و بر  -1

 و به دانشگاه مورد نظر معرفی خواهند گردید.بندی ،صورت گرفته اساس قطب

های علوم پزشکی آموزش دهنده بر اساس جدول ذیل های تحت پوشش دانشگاهاستان -2

 باشندمی

 

 سالمت         
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نام دانشگاه  ردیف

 مجری

 استانهای تحت پوشش

 گیالن، مازندران، گلستان، قم، قزوین، البرز، تهران و سمنان شهیدبهشتی 0

همدان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه،  اردبیل، زنجان، تبریز 1

 آذربایجان شرقی و ایالم

 اهواز، هرمزگان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس شیراز 6

 لرستان، یزد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی اصفهان 1

 کرمان و سیستان و بلوچستان کرمان 2

 وی، خراسان جنوبیخراسان شمالی، خراسان رض مشهد 3

 بندی خواهند بود.های مستقر در استانهای مذکور شامل این تقسیم*تمامی دانشکده/دانشگاه

شهریه پذیرش دانشجو برای کل دوره با توجه به توافق معاونین محترم آموزشی و بهداشتی  -3

وزارت متبوع، باشد که از محل منابع معاونت بهداشتی وزارت متبوع مبلغ چهل میلیون ریال می

 گردد.دانشگاه علوم پزشکی معرفی کننده و فراگیر هر کدام به میزان یك سوم کل مبلغ تامین می

 خواهد بود. 0636الذکر از بهمن ماه زمان شروع دوره فوق -1

دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جامعه نگر در  1الزم به ذکر است تا کنون تعداد 

 شیراز پذیرش شده اند.دانشکده بهداشت 
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 : تاریخچه گروه اپیدمیولوژی
 وبعنوان بخشی از گروه بهداشت در کنار بخشهای آمارزیستی  0621گروه اپیدمیولوژی در دیماه 

گروه بهداشت در رشته  گردید. تأسیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تغذیه در دانشکده پزشکی

ع کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی اجتماعی در مقط MPH اپیدمیولوژی، آمارزیستی،  های

الزم  و به دانشکده بهداشت پیوست "رسما 0613گروه اپیدمیولوژی در سال  پذیرفت. دانشييجو می

 مجوز کهبود کشيييور  در تنها دانشکده  0631 به ذکر است که دانشکده بهداشت شیراز تا سيال

آمارزیستی جدا  از 0632این گروه در پاییز  .موداخذ نسیس دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی را أت

اولین   0633. در بهمن ماه سال را از این تاریخ بطور مستقل ادامه میدهد فعالیت خود شده و

این  PhDدانشجوی  1با پذیرش  0631دانشجویان دوره دستیاری را پذیرفت و از بهمن ماه سال 

  ه اندازی نمود.ادوره را ر
 

 0636در سال  ی گروه اپیدمیولوژیفعالیت های آموزش

 واحد معادل در یکسال در دانشکده بهداشت و سایر دانشکده ها 130تدریس حدود 

  PhDتشکیل کارگاه های آموزشی در گروه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و 

 تدریس در کارگاه های آموزشی دانشگاه خارج از گروه

دانشجویان گروه اپیدمیولوژی و سایر گروه ها و دانشکده پایان نامه  11راهنمایی و مشاوره بیش از 

 ها در یك سال
 

  اپیدمیولوژی فعالیت های پژوهشی گروه

 مقاله چاپ شده به زبان فارسی 021

 مقاله چاپ شده به زبان انگلیسی 111

 طرح مصوب 131

 ارائه مقاله در کنگره های داخلی 016

 ارائه مقاله در کنگره های خارجی 36

 در طرح ملی کوهورت خرامه در زمینه بیماری های غیر واگیر مشارکت

 مشارکت در طرح ملی کوهورت باالده در زمینه بیماری های غیر واگیر

همکاری در انجام مشاوره های آماری و مشاوره طراحی اپیدمیولوژیك مطالعات به دانشجویان و 

کبد، مرکز اه)مرکز تحقیقاتی گوارش وی دانشگاساتید سایر گروه ها و دانشکده ها و مراکز تحقیقات

 تحقیقات بیمارستان خلیلی، مرکز تحقیقات کولورکتال ، سرطان و ایدز(.

 اجرای طرح ثبت سرطان جمعیتی استان
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جلسه و کمیته های مختلف در سطح دانشگاه در یك سال و  011شرکت اساتید گروه در بیش از 

 حقیقاتیهمکاری با این کمیته ها در زمینه های مختلف ت
 

 اهداف آموزشی

 آموزش و توانمندسازی در زمینه شناسایی مشکالت سالمتی جامعه  -0

 آموزش و توانمندسازی در زمینه شناسایی الگوی رفتاری و ویژگیهای جامعه در ابعاد گوناگون  -1

 ها آموزش و توانمندسازی در زمینه روشهای علمی جمع آوری داده -6

 ها و تحلیلهای هزینه اثربخشی ش و ارزیابی برنامهآموزش و توانمندسازی در زمینه پای -1

آموزش و توانمندسازی در زمینه چگونگی استفاده از روشهای آماری و کامپیوتر در تحلیل  -2

 ها داده

آموزش و توانمندسازی در زمینه شناسایی منشأ خطا و چگونگی کنترل آنها در مراحل مختلف  -3

 تحقیق 

 

  یاهداف پژوهش

 فرار مغزها، اعتیاد، جوانان ، مدل سازی آماری و اپیدمیولوژیك  مسائل جمعیتی، -0

 وآسونپمطالعات با رویکرد آنالیز رگرسیون   -1

 بررسی شیوع و بروز بیماریها در جامعه -6

 آنالیز داده های بقا و جدول عمر   -1

 مشکالت جمعیت شناختی -2

 آنالیز داده های گسسته و رده بندی -3

 روشهای آماری پیشرفته -1

 GISزیع بیماریها و معضالت اجتماعی از طریق بررسی تو -3

 مدلهای تحلیل بقا بیماریها و عمل های مختلف -3

 مدلهای تحلیل بقا پیوند -01
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 گروه مربوطه: وکارشناسان اعضا هیئت علمی

 گروهو پژوهشی امکانات آموزشی   

 GISاتاق  -0

 اتاق کنفرانس )کالس ( -1

 مپیوتر )کالس( اتاق کا -6

 سی دستگاه کامپیوتر  -1

 یازده دستگاه چاپگر لیزری -2

 پروژکتور یودو دستگاه وید -3

 دو دستگاه اورهد -1

 کتاب فارسی 2کتاب انگلیسی و  11کتابخانه با تعداد  -3

 مرکز مشاوره تحقیقاتی -3

 فهرست خدمات قابل ارائه

 مشاوره آماری طرح های پژوهشی -0

 حی طرح های پژوهشیمشاوره طرا -1

 تدریس در کارگاه های آموزشی روش تحقیق و نرم افزارهای آماری -6

 ویرایش مقاالت انگلیسی در مرکز توانمندسازی پژوهشگران -1

 مشارکت در طرح های تحقیقاتی واحد های مختلف دانشگاه  -2

 

شماره 

 تماس

رتبه 

 علمی
 سمت

 مدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

 له قائم دکترها دکترای اپیدمیولوژی مدیر گروه دانشیار 161

 دکتر عباس رضائیان زاده دکترای اپیدمیولوژی  علمی عضوهیئت استاد 110

 دکتر محمدفراروئی اپیدمیولوژی دکترای علمی عضوهیئت دانشیار 120

 دکترجعفرحسن زاده دکترای اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی استاد 111

 زاده میراحمدیدکترعلیرضا دکترای اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی استادیار 162

 سیدحمیدرضا طباطبایی اپیدمیولوژیارشد  عضو هیئت علمی استادیار 121

 زهرا غرقی لیسانس مدیریت  کارشناس گروه 163

613 
 کارشناس گروه 

آمار  ارشد کارشناسی

 زیستی
  مهسا اکبری
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 :گروه ارتقا سالمت تاریخچه 
 

ری تکاملی را طی کرده است. در این جریان ، تعاریف ارتقای سالمت جامعه در اندیشه و عمل، سی

و آرمان گرایانه، به غایتی پویا  (state)سالمت و بهزیستی از توصیفی به عنوان یك وضعیت ایستا

وکارکردگرا، تحول و تعالی یافته و چارچوب های فکری و عملی، خط مشی ها، برنامه ها و مداخالت 

 دا کرده است.سالمت جامعه نیز جامعیت بیشتری پی

یکردهای محور، به رو-پایین پزشك-به-لذا برنامه های توسعه سالمت اجتماع، از رویکردهای باال 

نگر و در نهایت به رویکردهای جامع بوم  -تغییر رفتار متمرکز بر فرد،  رویکردهای بین فردی، جامعه

 شناختی تحول و تکامل یافتند.

ا فکر و عمل تنها یك گروه از متخصصان در علوم پزشکی، اهداف و آرمان های ارتقای سالمت فقط ب

های تخصصی از علوم پزشکی، بهداشت عمومی، رفتاری، اجتماعی،  جامۀ عمل نمی پوشند؛ گروه

بایستی از طریق « آموزش و ارتقای سالمت»سیاسی و اقتصادی، بلکه علوم بین رشته ای مثل 

نیل به سالمت کل نگر به عنوان وسیله و منبعی  خردورزی، تولید علم و فنّاوری های نافع، برای

 برای حرکت به سوی جایگاه انسان الهی به طور مؤثر تشریك مساعی و خدمتگزاری نمایند. 

در همین راستا و به منظور برنامه ریزی و مدیریت علمی و تأمین نیروی انسانی متخصص برای 

جامع علمی معتبر جهان از چندین دهه های آموزش و ارتقای سالمت، متحقق صحیح مقاصد و روش

های آکادمیك را در مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( در رشته قبل دوره

 اند.آموزش بهداشت و ارتقای سالمت راه اندازی و اجرا نموده

 تاریخچه: 

ائید هیئت با لطف و عنایت دایمی حضرت حق و با اهتمام و پیگیری مدیریت محترم گروه، و با ت

محترم ممتحنه آموزش و ارتقای سالمت وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته آموزش و ارتقای سالمت 

پذیرش اولین دوره وردیدگاز وزارت متبوع دریافت  11/01/31در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 

با توجه  0633دراین دانشکده آغاز شد. از اردیبهشت ماه 33-33دانشجویان ازابتدای سال تحصیلی 

به چشم انداز رشته در پذیرش مستمر دانشجو، گروه آموزش و ارتقای سالمت به صورت مستقل 

اخذ مجوز تاسیس رشته آموزش و ارتقا سالمت در مقطع دکتری با  با شکل گرفت. به دنبال آن

 صورت پذیرفت. 0636دانشجو، پذیرش اولین دوره دانشجویان در بهمن ماه سال  1ظرفیت پذیرش 

همچنین 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، 
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اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جامعه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و 

المندان، به اهتمام و پیگیری گروه، با راه اندازی رشته سالمت سالمندی در مقطع سالمت س

دانشجو با رعایت حفظ سقف کشوری برای یك دوره  2کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش 

در این  32-31موافقت به عمل آمد. و پذیرش اولین دوره دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی 

 دانشکده آغاز شد.

 اهداف آموزشی:

 اهداف دوره های آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت:

 هدف اصلی:

ارزشیابی های الزم به طراحی، اجرا و ها و مهارتافراد توانمندی که بتوانند با کسب صالحیت تربیت

ارتقاء سالمت همسو با نیازهای جامعه و همچنین تولید علم از طریق پژوهش  های آموزش وبرنامه

 د. بپردازن

 اهداف اختصاصی دوره: 

 ارزیابی نیازهای فرد و جامعه برای آموزش و ارتقاء سالمت 

 های اثربخش آموزش و ارتقاء سالمت طراحی برنامه

 های آموزش و ارتقاء سالمتاجرای برنامه

 های آموزش و ارتقاء سالمتارزشیابی اثربخشی برنامه

 طح جامعه هماهنگ سازی خدمات آموزش و ارتقاء سالمت در س

 ایفای نقش به عنوان مرجع تخصصی در آموزش و ارتقاء سالمت

 برقراری ارتباط جامعه با سازمانهای اجتماعی در زمینه نیازها و منابع آموزش و ارتقاء سالمت

 تولید دانش تخصصی در آموزش و ارتقاء سالمت از طریق پژوهش مبتنی بر اصول و روشهای علمی 

 های آموزش و ارتقاء سالمتمدیریت و رهبری برنامه

 ای آموزش و ارتقاء سالمتکمك به توسعه وتعالی حرفه

 اهداف دوره ی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی:

 هدف اصلی:

تربیت نیروی انسانی دانش آموخته و کارآمد در زمینه مراقبت جامع سالمندان در ابعاد جسمی، 

ژوهشی مورد نیاز جامعه در راستای ارتقای کیفیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و پ

 خدمات و سالمت سالمندان        می باشد.

 اهداف اختصاصی دوره : 

 افزایش دانش و مهارت پایه و کاربردی در زمینه سالمت و مراقبت های جامع سالمندان
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عم از افزایش مهارت های تفکر خالق و حل مسئله برای کمك به تحلیل مشکالت سالمندان ا

 حقوقی و اخالقی و غیره و یافتن راه حل های مناسب و مدیریت حل مسائل مرتبط با سالمندان

توسعه توانمندی دانشجویان برای کسب دانش تحقیق، بررسی منتقدانه از تحقیقات منتشر شده و 

در نهایت ایجاد توانمندی های الزم برای انجام تحقیقات در زمینه سالمند شناسی و سالمت 

 المندانس

 ایجاد یك پایه تحقیق در سالمت سالمندی جهت کمك به سیاست گزارها

 ایجاد مهارت های ارتباط و کار عملی با سالمندان

 افزایش آگاهی در مورد سیاست های اجتماعی و دولتی تأثیرگذار در زندگی سالمندان

سرویس هایی که در اختیار افزایش توانایی درک، ارزیابی مراقبت ها و خدمات مرتبط با سالمندان و 

 سالمندان قرار دارد.

 فعالیت های آموزشی: 

ارزشیابی برنامه های درسی دوره های تحصیلی آموزش بهداشت و سالمت برنامه ریزی، اجراو

 سالمندی

 بازنگری و ارتقاء کیفی مستمر برنامه های درسی دانشجویان در رشته های تخصصی گروه

دانشکده ها، وه که توسط گروه های آموزشی دیگررگتبط بااحی و ارائه دروس تخصصی مرطر

 درخواست می گردد.

تخصصی -ه های آموزشیکارگروارزشیابی دوره های توانمندسازی وآموزش مداوم ویاو طراحی،اجرا

سایر رشته های علوم پزشکی وزش بهداشت و ارتقاء سالمت ودانش آموختگان آممرتبط برای 

گروه های آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت معاونت ان شاغل دردرخواست( شامل کارشناس)حسب 

 های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در قسمت پژوهشی

دوره های آموزش بهداشت وارتقاء سالمت به تخصصی به مجریان برنامه هاو-فنیارائه مشاوره های 

 صورت درون بخشی و برون بخشی و برنامه های توانمندسازی پژوهشی

 حوزه پژوهش های آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتتخصصی در-شاوره های فنیارائه م

 فعالیت های پژوهشی: 

 سرپرستی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان در مقاطع مختلف گروه  .0

 تدوین و اجرای طرح های پژوهشی  .1

  تالیف و ترجمه کتب .6

  نگارش مقاالت فارسی و التین در نمایه های معتبر .1

 کت و ارائه مقاالت در کنگره های داخلی و بین المللیشر .2

 شرکت در کارگاه های آموزشی .3
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 عضویت در کمیته ها و شوراها  .1
 

 گروه مربوطه:وکارشناسان اعضا هیئت علمی 

  امکانات آموزشی و پژوهشی اختصاصی گروه:

 ها: نهآزمایشگاه رسا

آزمایشگاه رسانه، محیطی آموزشی و تخصصی برای یادگیری، ارزیابی نقادانه، تمرین، طراحی و   

باشد؛ که هدف آن تربیت ها در مسائل مرتبط با آموزش و ارتقاء سالمت افراد جامعه میتولید رسانه

-طراحی رسانه دانشجویان کارشناسی ارشد متعهد و متخصص و هدایت صحیح آنها در زمینه تهیه و

ای جهت استفاده گروههای فراهم کردن تسهیالت از جمله خدمات آموزشی و مشاوره های آموزشی،

های تحقیقاتی خود و فراهم های درسی و طرحآموزشی و دانشجویان از امکانات آزمایشگاه در برنامه

و کمك به رشد و  های آموزشیی رسانهکردن محیطی پویا برای رشد، یادگیری و پژوهش در زمینه

 در دانشکده بهداشت راه اندازی شد. 0633باشد. آزمایشگاه رسانه ها در سال  بالندگی در کشور می
  

 های موجود:فهرست رسانه

 –تلوزیون  –اسمارت برد )تخته هوشمند(  –دستگاه اورهد  –ویدئو  –دوربین  –پروژکتور اسالید 

  اه کپیپرینتر و دستگ –دستگاه ضبط صدا و بلندگو 

شماره 

 تماس

رتبه 

 علمی
 سمت

 مدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

113 
 مدیر گروه دانشیار

دکترای تخصصی آموزش 

 سالمت بهداشت و ارتقا

حسین دکترمحمد

 کاوه

163 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

دکترای تخصصی آموزش 

 بهداشت و ارتقا سالمت
 دکتر مهین نظری

163 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

دکترای تخصصی آموزش 

 بهداشت و ارتقا سالمت
 دکتر لیال قهرمانی

160 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

دکترای تخصصی آموزش 

 سالمتبهداشت و ارتقا 

دکتر مسعود 

 کریمی

160 
 استادیار

عضو هیئت 

 علمی

دکترای تخصصی 

 سالمندشناسی

دکتر عبدالرحیم 

 اسداللهی

 ملیحه مکی آبادی ارشد روانشناسی کارشناس آموزش  163

 شقایق جعفری بهداشت محیطکارشناس  پژوهشیکارشناس  113
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 گروه ارگونومی :تاریخچه 
، مجوز تأسیس رشته ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت متبوع 0631در خردادماه 

به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطا شد. این رشته که با همکاری مشترک دانشکده بهداشت و علوم 

ون وقفه دانشجو می پذیرد. پیشنهاد تشکیل تاکنون بد 0631توانبخشی راه اندازی گردید، از مهرماه 

گروه ارگونومی در شورای آموزشی دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت و مجوز تأسیس یك گروه 

مستقل نیز از وزارت متبوع اخذ گردید و اعضا گروه تعیین شدند. چارت تشکیالتی گروه نیز پس از 

مجوز تاسیس رشته  0631که در مهرماه  الزم به ذکر استطی تشریفات قانونی به تصویب رسید. 

  نیز از سوی وزارت متبوع به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعطا شده است. PhDارگونومی در مقطع 

 اهداف: 

 اهداف آموزشی

تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر که بتواند ریسك فاکتورهای ارگونومیك و استرسورها را در 

حل های مناسب برای تطابق بهینه محیط، ابزار و شرح ده و راهمحیط فعالیت انسان شناسایی کر

 وری مطلوب را مهیا سازد. وظایف با ویژگیهای انسانی ارایه نماید و زمینه دستیابی به بهره

 محورهای پژوهشی

افزار، ارگونومی های گوناگون ارگونومی سختارائه طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی در زمینه

عضالنی و همچنین طراحی ابزار،  -ونومی شناختی، ریسك فاکتورهای اختالالت اسکلتیمحیطی، ارگ

دستگاهها و ایستگاه کار به منظور بهینه سازی و متناسب سازی شرایط کار، محیط فیزیکی، ابزارها 

و تجهیزات با ویژگی های انسان در سطح استان و کشور و همچنین گسترش و توسعه دانش بشری 

 ی یاد شده. هادر عرصه

 ها:فعالیت

 های آموزشی فعالیت

 رشته ارگونومی.  PhDآموزش نظری و عملی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و 

 . PhDای در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و آموزش نظری و عملی دانشجویان بهداشت حرفه

 های آموزشی در صنایع در زمینه ارگونومی. برگزاری دوره

 های پژوهشیتفعالی

 اجرای طرحهای تحقیقاتی در موضوعات زیر: 

 استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و حوادث ناشی از کار 

 عضالنی مرتبط با کار  -ریسك فاکتورهای اختالالت اسکلتی
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 ارزیابی ارگونومیك محیط کار 

 های آنالیز پوسچرشیوه

 یزاتطراحی ارگونومیك ایستگاه کار، ابزار دستی و تجه

 ارگونومی محصول 

 اثرات نوبت کاری بر سالمت نیروی کار 

 فشارهای فیزیکی و روانشناختی در محیط کار 

 متناسب سازی فضاهای کار و فعالیت با ویژگی های انسانی 

 برنامه مداخله ارگونومی در محیط کار 

 و متغیرهای وابسته  (PWC)ظرفیت انجام کار فیزیکی  

 ومیك در صنایع کوچكریسك فاکتورهای ارگون

 

 اعضا هیئت علمی گروه مربوطه:

 

شماره 

 تماس
 سمت رتبه علمی

 مدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

130 

 مدیر گروه استاد

PhD  بهداشت

ا ایحرفه گرایش ب

وم  ارگون

ینه یرضاچوب  دکترعل

111 
 دانشیار

عضو هیئت 

 علمی

PhD  بهداشت

 ای حرفه
 دکترزهرا زمانیان 

 
 دانشیار

هیئت عضو 

 علمی

PhD فیزیوتراپی 
 دکتر محسن رازقی

 
 دانشیار

عضوهیئت 

 علمی

PhD  پی را  فیزیوت
 دکترعلی قنبری

 
 بورسیه گروه

 PhD  ا بهداشت حرفه ای ب

ارگونوم نشجوگرایش   یی دا
 حمیدرضامکرمی

133 
 کارشناس ارشد

PhD   پژوهشی دکترای تخصصی 

دانشجوی  ارگونومی 
 هادی دانشمندی

 محمداسماعیلی گروه  کارشناس  شدس ارکارشنا 131
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علوم "و  "بهداشت"گروه ارگونومی با توجه به ویژگی منحصر به فرد خود از امکانات دو دانشکدۀ 

بهره می برد. در دانشکده بهداشت امکانات آموزشی نظیر کالس ها، کتابخانه، سالن  "توانبخشی

کالس درس و یك  01این دانشکده دارای کنفرانس، مرکز کامپیوتر و امکانات تکثیر وجود دارد. 

 030جلد کتاب و  00106نفر می باشد. کتابخانه این دانشکده با  021سالن آمفی تأتر به گنجایش 

متر مربع و با دو  311نشریه التین( در مکانی به وسعت  33نشریه فارسی و  31نشریه مختلف )

تابخانه ای می پردازد. همچنین، این کتابخانه سالن قرائت خانه خواهران و برادران به ارایه خدمات ک

دستگاه پرینتر بوده و به شبکه اینترنت متصل می باشد. مرکز  6دستگاه کامپیوتر و  1مجهز به 

کامپیوتر و یك سرور می باشد که همگی به شبکه  06کامپیوتر دانشکده در حال حاضر دارای 

ی خدمات به دانشجویان می پردازد. سالن اینترنت متصل بوده و به صورت تمام وقت به ارایه 

، Visualizerشامل  نفر مجهز به وسایل سمعی و بصری 61کنفرانس این دانشکده با ظرفیت 

Laptop Data Projector اورهد و میکروفون می باشد. برخی کالس های دانشجویان گروه ،

 ارگونومی در این سالن برگزار می شود. 

سالن آموزشی و یك سالن آمفی تئاتر با  1متر مربع، دارای  2/0113 دانشکده توانبخشی با مساحت

نفر و همچنین آزمایشگاههای الکتروتراپی، ورزش درمانی، بیومکانیك و الکترو  31گنجایش 

تبدیل به مرکز تحقیقات  gait analysisفیزیولوژی می باشد که با راه اندازی آزمایشگاه 

متر مربع  می باشد. مرکز  021ارای کتابخانه ای به وسعت بیومکانیك شده است. این دانشکده د

عدد کامپیوتر می باشد که  01کامپیوتر دانشکده توانبخشی جهت سرویس دهی به کاربران دارای 

همگی به شبکه اینترنت متصل می باشند. این مرکز امکان جستجو دراینترنت و تهیه مطالب و 

 ار می دهد. مقاالت علمی را در اختیار دانشجویان قر

 

 امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

 دانشکده بهداشت -الف

 آزمایشگاه ارگونومی: -0

متر مربع استقرار یافته است و مجهز  61متر مربع در مجموع  11این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 

 به وسایل و تجهیزات زیر می باشد:

تگاه ساخت کشور سوئد می : این دسMONARK (Ergomedic 839 E)دوچرخه ی ارگومتر -

و پروتکل  YMCA ،WHOباشد. این مدل از دوچرخه برای انجام پروتکل هایی مثل آستراند، 

افراد مورد  max-2VOکه با آن می توان  ( طراحی شده استManual Protocolهای شخصی )

 آزمایش را برآورد نمود.
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(: این دستگاه Cardio Pulmonary Exercise Testing Systemدستگاه ارگواسپیرومتر )-

 ایتالیا می باشد.  COSMEDساخت کمپانی 

 پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه شامل:

 Indirect، آستانه ی بی هوازی، 2VO ،2VCO ،max-2VOتنفسی:  -پارامترهای قلبی-

Cardiac Out put 
 ، کالریمتری غیر مستقیمRMR ،REEپارامترهای ارزیابی تغذیه ای: -

 FVC ،SVC ،MVV ،Bronchial Dilator Test ،Bronchialپارامترهای اسپیرومتری: -

Challenge Test 

سانتیمتری،کولیس های معمولی  11ست کامل آنتروپومتر شامل استودیومتر، کولیس دیجیتال -

، دو دستگاه صندلی Overhead arm reachسانتی متری، وسیله اندازه گیری  011و  11

 پومتری با ارتفاع قابل تنظیم.مخصوص آنترو

)قادر به اندازه گیری و مانیتور بی سیم ضربان قلب از راه دور( ساخت  Pulsimeterدستگاه -

 ژاپن  Lafayette  Instrument  شرکت 

 Beurer BC16دستگاه نبض سنج مدل -

- Advance Force Guage (1N-2500N) + Force Gauge Gripping 

Cradle ساخت Mecmesin نگلیسا 

- Pull-Push dynamometer (5Kg-175Kg), Model: 32527 PP/ 

Lafayette  

( در Channel Goniometer & EMG Systems PS900 8دستگاه الکتروگونیومتری )-

 دست خرید
 

 MIND، کمپانی Nexus-4دستگاه نوروفیدبك و بیوفیدبك وایرلس چهار کاناله، مدل  -

MEDIA در انسان در هر لحظه ثبت و  یتهای مغزی و ماهیچه ای رااین دستگاه فعال. کشور هلند

سنجش و تحلیل می کند و آنها را بطور دقیق، روشن و واضح بر روی صفحه ی نمایشگر نشان می 

های مشخص، بازخوردهای مناسب نیز جهت رفع ناهنجاری دهد. در نوروفیدبك بر اساس پروتکل

 ,EEG ,EOGای قابل ثبت توسط این دستگاه شامل پارامتره .شودامواج مغزی به فرد ارائه می

ECG, EMG, EKG, GSR می باشند. 

(، 8Channel Goniometer & EMG Systems)هشت کانالهدستگاه الکتروگونیومتر-

و  EMG ،Torsiometerدستگاه دارای سنسورهای بریتانیا. Biometrics، کمپانی PS900مدل



اهنمای دانشکده بهداشتکتابچه ر   
8931تیر ماه  اتریخ وریایش       -:واحد تکریم ارباب رجوعتنظیموتهیه   

41 
 

41 

Twin Axisثبت فعالیت جش زوایای مفاصل مختلف بدن وی سناین سیستم برامی باشد. از

 می شود.مطالعات آزمایشگاهی استفاده الکتریکی عضالت در

 

 آزمایشگاه ارگونومی محیطی -1

 

متر مربع مستقر شده و مکانی جهت آموزش تئوری و  011این آزمایشگاه در فضایی به وسعت 

الینده های محیطی و ... ( را ایجاد عملی مباحث ارگونومی محیطی )صدا، گرما، روشنایی، ارتعاش، آ

 نموده است. 

 وسایل سنجش و اندازه گیری:

 ساخت مدل نام دستگاه

 انگلستان Cel صداسنج پیشرفته با آنالیزور

 انگلستان Cel نویز دوزیمتر

 آمریکا Simpson صداسنج با آنالیزور

 تایوان Yu - Fong صداسنج های ساده

 ارکدانم B & K بلندگوی پخش صدا

 کره Realistic صداسنجهای ساده

 – IRدستگاه سنجش روشنایی به همراه سنسورهای:

UV(A) – UV(B) – UV(C) 

LEYBOLD مشترک 

 سوئد هاگنر نورسنج

 تایوان لوترون نورسنج

IR سوئد هاگنر متر 

UV سوئد هاگنر متر 

 سوئد هاگنر دستگاه اندازه گیری درخشندگی
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 آلمان Medicon جعبه دیاپازون

 انگلستان Air Flow آنمومتر پره ای

 تایلند لوترون آنمومتر پره ای

 آمریکا Holaday دستگاه اندازه گیری میدانهای مغناطیسی ایستا

 انگلستان Smartion دستگاه اندازه گیری اشعه های بتا، ایکس و گاما

 انگلستان Casella دما سنج های کاتا ساده

 انگلستان Casella رارت های باالدماسنج های کاتا برای ح

 انگلستان Casella دماسنج های کاتا نقره اندود

 انگلستان Casella دماسنج های گوی سان

WBGT متر پیشرفته Casella انگلستان 

 انگلستان Casella دماسنج بوتزبال

 انگلستان Casella رطوبت سنج های چرخان

 انگلستان Casella رطوبت سنج های آسمن

 فرانسه Kimo ترموآنمومتر

 چین --- انواع دماسنج های معمولی جیوه ای و الکلی

 آمریکا Holaday دستگاه اندازه گیری میدان های الکترو مغناطیس

 

 

 

 

 گروههای آموزشی دانشکده :ی عناوین فعالیتها

 برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 برنامه ریزی درسی طبق تقویم آموزشی -0-0

 س مورد تقاضا از سایر دانشکده هابرنامه ریزی درو -0-1

 برنامه ریزی دروس مورد تقاضا از سایر گروههای دانشکده -0-6

 تهیه برنامه هفتگی و کالسی در مقاطع مختلف -0-1

 تنظیم برنامه کالسی اساتید -0-2

 تنظیم برنامه امتحانی پایان ترم -0-3

 تعیین و اختصاص کالس درس با هماهنگی آموزش دانشکده جهت هر گروه -0-1

 متحانات میان ترم و پایان ترمتعیین مراقب ا -0-3

 کارآموزی در عرصه بهداشت محیط -1

 برنامه ریزی آموزشی کارآموزی -1-0

 هر گروه آموزشی برای Log book تهیه و تصحیح -1-1

 تهیه برنامه اجرایی فیلدهای مختلف کارآموزی در عرصه برای هر ورودی -1-6

 اعالم برنامه کارآموزی در سایت دانشکده -1-1

 Pre Test تشکیل جلسه توجیهی و  -1-2

 و توجیه و نظر خواهی  Focal pointتشکیل جلسه با  -1-3

 بازدید از کارآموزان در عرصه -1-1

 مکاتبات اداری در خصوص همکاری در کارآموزی با ادارات -1-3

 پیگیری و مراجعه به سازمانها و ادارات جهت جلب توافق همکاری -1-3

 هماهنگی و تامین وسیله نقلیه جهت کارآموزان -1-01

 ای درخواستی آنو تنظیم فرمه EDOارتباط با  -1-00

 در هر ترم کارآموزی EDOتنظیم جوابیه گزارشات  -1-01

 بررسی موارد اورژانسی در کارآموزی و پیگیری جهت رفع آن -1-06

 برگزاری کالسهای تقویت توان علمی کارآموزان -1-01

 دریافت نمرات بخشهای مختلف کارآموزی -1-02

 تهیه فرم الکترونیکی جمع بندی نمرات فیلدهای مختلف  -1-03

 Post Testاجرای جلسه  -1-01

 از دانشجویان و استخراج اطالعات  Log Bookدریافت  -1-03

 

 به نرم افزار و دریافت نمره نهایی در هر فیلد کارآموزی Log Bookورود اطالعات  -1-03

 اعالم نمره نهایی به سیستم سما  -1-11
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 اجرای همایشها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی دانشجویی -6

 تهیه پروپوزالهای تحقیقاتی -1

تحقیقاتی ارائه شده توسط معاونتهای دانشگاه یا سایر ارگانها  دریافت عناوین طرحهای -1-0

 به گروه

 امکان سنجی انجام طرح تحقیقاتی در گروه -1-1

 تعیین مجریان انجام طرح تحقیقاتی -1-6

 تکمیل پروپوزال طرح تحقیقاتی -1-1

ارسال پروپوزال تکمیل شده جهت تصویب و پیگیری جهت تصویب یا دریافت نظرات  -1-2

 داوری جهت رفع نواقص

 رائه طرح به مجری جهت اجراا -1-3

 مکاتبات اداری داخل گروه و خارج از دانشکده -2

 مکاتبات اداری درون دانشکده ای -2-0

 مکاتبات اداری برون دانشکده ای -2-1

 کارگاههای هیدرولیك و موتورتلمبه ها -3

 هماهنگی و برنامه ریزی تشکیل کالسهای مربوطه -3-0

 آنها بررسی خرابی دستگاهها و هماهنگی جهت تعمیرات و تنظیم -3-1

 تعیین کمبودها و نیازهای مواد و دستگاهی و برنامه ریزی خرید  -3-6

 هماهنگی جهت نظافت و مرتب نمودن کارگاهها -3-1

 مشاوره دانشجویی -1

 مشاوره به دانشجویان جدیدالورود در زمینه برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی -1-0

انتخاب واحدهای و ه آموزشی دانشجویان عقب مانده ازهم ورودیهای خودجهت تنظیمورمشا -1-1

 درسی

 مشاوره به دانشجویان در زمینه تحصیلی در مقاطع باالتر و شغلی در بهداشت محیط -1-6

 مشاوره حذف و اضافه دروس   -1-1

 نیازی و پیش نیازی دروس به دانشجویان با مشکل خاص مشاوره در خصوص هم -1-2

 هماهنگی برنامه های اجرایی گروه -3

 شگاه و دانشکده و گروههماهنگی اجرای مصوبات شورای آموزشی دان -3-0

 هماهنگی تشکیل جلسات شورای آموزشی گروه  -3-1

 هماهنگی تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع نهایی پایان نامه دانشجویان -3-6
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برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم در دانشکده بهداشت و تغذیه، پیراپزشکی و  -3

 پزشکی:

 تعیین تاریخ برگزاری امتحانات گروه -3-0

 ن برگزاری امتحانات گروهتعیین مکا -3-1

 تعیین مراقبین هر جلسه امتحان گروه -3-6

 تهیه لیست حضور و غیاب هر جلسه امتحان و تحویل به مراقب مربوطه -3-1

 انجام مراقبت و تحویل اوراق و مدارک آزمون به استاد مربوطهیا مسئول ذی ربط -3-2

 تنظیم فرمهای آماری هر نیم سال تحصیلی و ارائه به آموزش -01

 یان شاغل به تحصیلآمار دانشجو -01-0

 آمار دانشجویانی که در هر نیمسال فارغ التحصیل می شوند -01-1

 آمار فعالیتهای آموزشی اساتید -01-6

 آمار فعالیتهای پژوهشی گروه  -01-1

 آمار دانشجویان آسیب پذیر -01-2

 آمار دانشجویان استعداد درخشان -01-3

 تنظیم کارنامه های آموزشی اساتید -00

 تعیین واحد موظفی هر استاد -00-0

 لتدریس هر استاد تعیین واحد حق ا -00-1

 تعیین عنوان دروس هر استاد در هر نیم سال  -00-6

 تعیین واحد پایان نامه مربوط به هر یك از اساتید -00-1

 تعیین پژوهش های انجام شده توسط هر استاد  -00-2

 ورود اطالعات جمع آوری شده در فرم کارنامه ای اساتید -00-3

رداخت حق ارسال کارنامه آموزشی هر یك از اساتید به آموزش دانشکده جهت پ -00-1

 التدریس

 تهیه برنامه درسی اساتید مدعو: -01

 صدور دعوتنامه جهت ارائه درس به هر یك از اساتید مدعو -01-0

 تهیه بلیت هواپیما و پیگیریهای الزم در این خصوص -01-1

 هماهنگی تامین محل اسکان در مدت حضور  -01-6

 هماهنگی تامین وسیله ایاب و ذهاب -01-1

 هماهنگی جهت پذیرایی  -01-2

 س و تایید هزینه و پرداختصدور گواهی تشکیل کال -01-3
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 بروز رسانی لینك گروه بهداشت محیط در وب سایت دانشکده -06

 بروز رسانی برنامه های آموزشی در هر نیم سال -06-0

 بروز رسانی طرح درس و راهنمای مطالعات دانشجویی -06-1

 هماهنگی بازدیدهای علمی دانشجویی -01

 تعیین زمان و محل بازدید با هماهنگی اساتید در هر نیم سال -01-0

 جام مکاتبه و ارسال به سازمانهای ذی ربط جهت دریافت موافقت با انجام بازدیدان -01-1

 پیگیریهای تلفنی با سازمانها جهت انجام و پیشرفت کار  -01-6

 مراجعه حضوری به سازمانها جهت انجام مراحل قانونی و سپردن تعهدات الزم -01-1

 هماهنگی جهت تامین وسیله رفت و آمد -01-2

 بایگانی  -02

 ه تفکیك مکاتباتتشکیل فایل بایگانی ب -02-0

 تفکیك و دسته بندی نامه های موجود جهت بایگانی و اقدام -02-1

 بایگانی نامه ها در پوشه مربوطه  -02-6

 برنامه حسن استقبال از دانشجویان جدید الورود -03

 اطالع رسانی به اساتید -03-0

 تنظیم برنامه آشنایی با گروه -03-1

 تور آشنایی با دانشکدهتعیین مسئولین هر بخش در -03-6

 کتابخانهجویان با کارگاهها و آزمایشگاههاو مرکز اینترنت ودانش انجام تور آشنایی -03-1

 بررسی کارتابل الکترونیکی  -01

 بازدید کارتابل اکترونیك و مطالعه نامه های رسیده -01-0

 تنظیم جوابیه جهت نامه های نیاز مند اقدامی -01-1

 EDOانجام امور در راستای اهداف  -03

 انجام طرح ارزشیابی درون گروهی -03

 یستهای پیشنهادی طرحبررسی فرمها و چك ل -03-0

 ارائه پیشنهادات و نظرات اصالحی در مورد فرمها و چك لیستها -03-1

 اجرای طرح علوم پزشکی جامعه نگر -11

 پیگیری تاسیس رشته های جدید تحصیالت تکمیلی در گروه -10

 بررسی امکانات گروه و دانشکده و امکان سنجی تاسیس رشته های مورد نظر -10-0

 تنظیم فرم تقاضا نامه تاسیس رشته -10-1

 تهیه خالصه فعالیتها و اهداف گروه در تاسیس رشته جدید -10-6
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تهیه لیست وسایل و تجهیزات آزمایشگاههای گروه بهداشت محیط و سایر گروههای  -10-1

 دانشکده

 تهیه لیست کتب فارسی و التین مرتبط با گروه موجود در کتابخانه دانشکده  -10-2

 تهیه و تدوین کتابچه تقاضای رشته جدید -10-3

 و دانشکده در ارتباط با رشته جدید اساتید گروه CVتهیه  -10-1

 تشکیل جلسات هماهنگی تاسیس رشته در دانشکده -10-3

 انجام مکاتبات الزم -10-3

 امور دفتر استعدادهای درخشان مرتبط با گروه -11

 انجام امور فارغ التحصیالن  -16

دفاع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ربوط به جلسات دفاع ازعنوان ومجام اموران -11

 ارشد

 ورجذب دانشجویان متقاضی انتقالی ومیهمانانجام ام -12

 انجام امورآموزشی دانشجویان انتقالی ومیهمان -13

 انجام کارهای مشترک در قالب تفاهم نامه با معاونت بهداشتی دانشگاه -11
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کایات وتکریم ارباب رجوع:  واحدبارزسی وپاسخگویی هب ش

بعنوان یکی ازمدیریت های ستادی دانشگاه و زیر  ،مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکردو پاسخگوئی به شکایات

نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملکرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری 

 شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .

در راستای وظیفه نظارتی خود ، عملکرد ده بهداشت واحد رسیدگی وپاسخگویی به شکایات مستقر در دانشک

بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس دانشکده بهداشت را کلیه واحدهای 

از بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکالت موجود ، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست 

ذیربط می رساند . تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان ومسئولین ین و یا معاون کدهمحترم دانش

 نسبت به رفع مشکالت اقدامات الزم صورت گیرد .

دانشگاه علوم پزشکی  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این واحد زیرمجموعه مدیریت بازرسی، 

برطرف نمودن  و اصالح ،را به منظور پیگیری و حسب مورد گزارشاتی)مستقر در ساختمان مرکزی( بوده 

 برای مراجع ذیربط ارسال می کندمشکالت وموانع 
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کایات   وظایف واحد پاسخگویی هب ش
 نشکدهدریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم )مراجعین ( از واحدها و کارکنان دا √
 

اخذ نتیجه نهایی به منظور بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا  √
 پاسخگویی به شاکی

در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعالم پاسخ  اپیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحده √
 به شاکیان

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست  √
به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی  یت بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه مدیرو  کده دانش

 گردد .

 پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده √

 نپیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیا √

 اعضاء کمیته بازرسی وپاسخگویی به شکایات در دانشکده بهداشت:

 نشکده ریاست محترم دادکتر محمد فراروئی جناب آقای -

 معاون محترم آموزشی دانشکده  بقاپورجناب آقای دکتر -

 معاون محترم پشتیبانی دانشکده  حامد فصیحی نیاجناب آقای دکتر

 رابط ودبیرکمیته پاسخگویی به شکایات دانشکده غضنفریسرکارخانم -

 سرکارخانم هاشمی دبیر تحول اداری دانشکده-
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کایات ونظرسنجی اهی  شت :نحوه رسیدگی هب ش  تکریم ارباب رجوع رد دانشکده بهدا

خواهشمندیم جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ،کیفیت سرویس های دانشجویی،سلف 

سرویس  و.... با ارسال پیشنهادات وانتقادات سازنده ، شکایات بجا ومقبول ،قدردانی از پرسنل و واحدهای 

 ا را یاری نمایید. مختلف با انتخاب یکی از روش های زیر م

 غیرحضوری :

 د شکایات مندرج در سایت دانشکدهحاز طریق تکمیل فرمهای الکترونیکی وا

 27326380090از طریق ارسال پیامک به شماره 

تکمیل فرمهای نظر سنجی نصب شده بر صندوق تکریم ارباب رجوع مستقر در ساختمان شماره دو ، جنب 

 سالن آمفی تاتر

واقع در ساختمان شماره یک واحد طرح تکریم ارباب رجوع و رابط پاسخگویی به شکایات  مراجعه  حضوری به

تماس با شماره   : 09308362272-ده بزرگی: سرکارخانم  اتاق کارشناس ارشد مجازی – طبقه دوم

  200داخلی  1الی  10013773تلفن: 

 healtamuz4@sums.ac.ir: پست الکترونیکی

 


