
 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار دانشکده بهداشت
 تاریخچه دانشکده بهداشت

شروع به فعالیت كرد كه از فضایی محدود فیزیکی برخوردار بود و با تالش و همت مجموعه مدیریتی  8811دانشکده بهداشت در سال 

متر مربع در  044فضایی با زیر بنای به وسعت متر مربع و مجموعه آزمایشگاهی در 044دانشگاه ساختمان اداری با زیربنایی به وسعت 

دانشکده بهداشت در ساختمان شماره دو پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوارواقع شده است و  8831در سال  اختیار آن قرار گرفت.

نشکده درطبقه دوم اتاقهای  رئیس و  معاون، مدیرگروها واساتید به تعداد ده اتاق در طبقه سوم  و همچنین اتاق مسئول آموزش دا

درساختمان شماره دو  متر مربع 014 زیر بنای به وسعتبا  دانشکده  مجموعه آزمایشگاهیمیباشد  و در طبقه اول كالسهای  آموزشی  ،

 می باشد.  قبلی دانشگاه

 

 (MISION) رسالت دانشکده بهداشت 

 همچنین و كشور  نی كارآمد و متخصص مورد نیاز در سطحدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور تربیت نیروی انسا

برای حل مسائل و توسعة علوم و فناوری  بنیادی و كاربردی های پژوهش انجام بر تاكید با جامعه سالمت سطح ارتقاء در مشاركت

  .بهداشت ایجاد شده است

ی، كیفیت تعالی مدار را به عنوان اولویت اول مد نظر دانشکده بهداشت در راه بهبود كیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ا    

قرار می دهد و به صورت نظام مند، توانمندی اعضاء هیئت علمی و كاركنان را به طور مستمر افزایش داده تا افرادی مولد، خالق و با 

یت مطلوب و منطبق با نیازهای نظام انگیزه در محیط كار باشند. حداكثر تالش خود را جهت ارائه آموزش های علمی، كاربردی با كیف

 .سالمت كشور برای دانشجویان اعمال می كند

این دانشکده ضمن رعایت ارزش های انسانی به عنوان یک عنصر پویا، از مشاركت اعضاء هیئت علمی، كاركنان، دانشجویان و جامعه 

  .در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها استقبال می نماید

  

 (Vision) چشم انداز

باتکیه برنیروی انسانی متخصص وشایسته خود دانشکده ای الگو، خالق، نوآور، دانش محور و كیفیت مدار  8040ما بر آنیم كه تا سال 

 .باشیم به طوری كه ازنظركیفیت وكمیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی ،بعنوان دانشکده برتر در سطح كشور درآییم

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 6931-6931  دانشکده بهداشت اهداف استراتژیک

 بهبود کیفیت برنامه های آموزشي ، پژوهشي و اداری مالي متناسب با رسالت و اهداف دانشکده 
 توسعه کمي رشته های تحصیلي و و عملکرد پژوهشي اعضاء هیات علمي

 جذب اعتبارات بیشتر با توجه به توسعه کمي و کیفي دانشکده بهداشت

 ای بین بخشي و درون بخشيافزایش ارتقا هماهنگي ه

 بهبود فضای فیزیکي و تجهیزات آموزشي و پژوهشي

 بهبود سیستم ارزشیابي فعالیت های آموزشي، پژوهشي و عملکرد اعضاء هیات علمي وکارکنان

 افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلي دانشجویان

 محوری، خالقیت و کار تیميارتقا مشارکت در زمینه های مختلف از جمله فرهنگي ، دانش 

 

 ها و مقاطع تحصیليرشته

 
 

 

 های آموزشي:گروه

 آموزش بهداشت گروه آموزشی-

 گروه آموزشی بهداشت عمومی-

 ایگروه آموزشی بهداشت محیط و حرفه-

 هداشت محیطبارشد گروه آموزشی  -

 

 مقطع رشته ردیف

 كاردانی بهداشت محیط 8

 كاردانی مبارزه با بیماریها بهداشت 2

 كاردانی خانواده بهداشت 8

 كاردانی بهداشت حرفه ای 0

 كارشناسی بهداشت محیط 1

 كارشناسی بهداشت عمومی 6

 كارشناسی بهداشت حرفه ای 0

 كارشناسی ناپیوسته هداشت محیطب 1

 كارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی 3

 ارشد كارشناسی آموزش بهداشت 84

 كارشناسی ارشد بهداشت محیط 88

   



 امکانات دانشکده:
 مهندسی بهداشت محیط آزمایشگاه 

 محیط آزمایشگاه شیمی

 آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

 آزمایشگاه پرتوها و حفاظت

 آزمایشگاه مواد زائد جامد

 آزمایشگاه كنترل آلودگی هوا

 آزمایشگاه هیدرولیک

 ایآزمایشگاه بهداشت حرفه 

 زیکی آور فیآزمایشگاه عوامل زیان

صداسنج آنالیزور  –آور فیزیکی مجهز به میزهای آزمایشگاهی و لوازم و تجهیزات از قبیل صداسنج معمولیآزمایشگاه عوامل زیان

 سنج دیجیتالی ، نورسنج و ... WBUT –دار

 آور شیمیاییآزمایشگاه عوامل زیان

برداری زم و تجهیزات از قبیل گاز متر پیستونی. پمپ نمونهآور شیمیایی مجهز به میزهای آزمایشگاهی و لواآزمایشگاه عوامل زیان

 لوله گاز یاب . –داری فیلترها نمونه –دماسنج كاتانقره اندود –كامل، دماسنج كاتا معمولی

   آزمایشگاه ارگونومی

 آزمایشگاه ایمنی 

  
 ها:کارگاه

 كشی آب و فاضالبكارگاه لوله

 اهاندازی موتور تلمبهكارگاه نصب و راه

 كشی و نقشه برداركارگاه نقشه

 امکانات كتابخانه و كامپیوتر

 آزمایشگاه آنالیز دستگاهي
 دستگاه كروماتوگرافی مایع با عملکرد باال-2دستگاه جذب اتمی -8مجهز به دستگاه های 

 دستگاه اندازه گیری كربن آلی -0گازكروماتوگرافی مجهز به دتکتور جرمی -8

 

 

 

 

 

 



 داشت محیطکارشناسي مهندسي به

(B.sc) environmental health 
 

 تعریف رشته-6

آور و آالینده محیط با انجام آموخته آن، از طریق شناسای عوامل زیانی از علوم بهداشتی است كه دانشرشته بهداشت محیط شاخه

ها آمیز آالیندههای علمی، اثرات مخاطرهریزی، طراحی، اجرائی، نظارتی، ارزشیابی مدیریتی و آموزشی بر مبنای معیارهای برنامهفعالیت

 كند.ها در محیط زیست پیشگیری مینماید و یا از انتشار آنرا كنترل می

 

 

 های جدیدتاریخچه رشته و پیشرفت -1

 گردد كه با تشکیل اداره مهندسی بهداشت محیط در وزارت بهداریسال قبل بر می 04تاریخچه این رشته در كشور ایران به حدود 

به دوره عالی بهسازی تبدیل شد. سپس  8801سابق، دوره كمک بهشازی و كمک مهندسی بهداشت محیط دایر گردید و در سال 

های كارشناسی بهداشت محیط و كارشناسی ارشد مهندسی بهسازی تشکیل گردید كه پس از انقالب فرهنگی دوره كارشناسی دوره

و دوره كارشناسی ارشد نیز تحت  یط و كارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط تبدیل شد.بهداشت محبهداشت محیط به دو مقطع كاردانی 

 عنوان مهندسی بهداشت محیط تغییر نام یافت .

آوری و همچنین توسعه كشور و گسترش مسائل و مشکالت های آموزشی، فنهای مختلف در دنیا در زمینهبراساس ضرورت و پیشرفت

طوری كه هم اكنون بیش از سی های )علوم پزشکی( كشور برقرار شد. بهه تحصیلی در بیشتر دانشگاهزیست محیطی و بهداشتی این رشت

ها و مراكز خانههای وابسته به سایر وزارتمركز دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعدادی از دانشکده

كنند و مقاطع مختلف اسالمی نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام میدولتی و همچنین تعدادی از مراكزآموزشی دانشگاه آزاد 

 اند.تحصیلی این رشته را دایر نموده

باشد. های مختلف بخصوص مسائل اجرائی این رشته میهای مختلف و تغییرات در زمینهعلت ایجاد این مقطع تحصیلی جدید پیشرفت

های آموزشی ارائه شده در دنیا كه منطبق هداشت محیط و محیط زیست و همچنین برنامههای نظری در علوم مختلف از جمله بپیشرفت

رسانی، ارتباطات آموزش از یک سو و تغییرات فرهنگی، اجتماعی، در های فن آوری اطالعباشد و به عالوه پیشرفتبا شرایط جدید می

های آموزش و ارائه ر در استاندارهای زندگی، تغییر در روشجوامع مختلف نظیر تغییر در الگوهای مصرف، تغییرات جمعیتی، تغیی

های خدمات و باالخره مسائل و مشکالت زیست محیطی جدید ناشی توسعه از سوی دیگر، همگی مؤید این مطلب هستند كه دوره

اشند. تا نسبت به انطباق بآموزشی این رشته چه از نظر مقطع تحصیلی و چه از نظر برنامه آموزشی نیازمند یک بازنگری اساسی می

 رسانی اقدام شود.آوری و اطالعهای فنها با شرایط موجود زیست و پیشرفتبرنامه

های آبرسانی، تصفیه آب، تصفیه فاضالب، كنترل مواد زائد جامد و مشکالت آلودگی هوا بویژه توسعه شهرهای كشور و توسعه فعالیت

های آموزش فنی بیشتری را دریافت ت تربیت نیروهای كارامد و متخصیی كه جنبهدر شهرهای بزرگ و نیاز به كنترل آن، ضرور

تواند در این زمینه نماید. تدوین یک برنامه آموزشی مناسب برای رشته كارشناسی پیوسته بهداشت محیط مینمایند، را مشخص می

 راهگشا باشند.

 



 ها و باورهاارزش -9
اصل سوم، اصل بیست و  82ینه جایگاه انسان در خلقت و توجه به كرامت انسانی و براساس بند براساس تعالیم عالیه دین اسالم در زم

ریزی اقتصادی صحیح در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبنی بر تأمین بهداشت جامعه و برنامه 8نهم و بند 

اظت از محیط زیست، باور داریم كه حفظ محیط زیست یک وظیفه زمینه بهداشت و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی در زمینه حف

 انسانی اخالقی و دینی است.

های آتی را محترم های خداوند حق استفاه برای دیگران و نسلها موظفند ضمن استفاده درست از آب خاك هوا و همه آفریدهانسان

 اجه ننمایند.شمارند و هیچ عنوان حیات انسان و سایر موجودات را با تهدید مو

های شهری و آوری و تصفیه فاضالبآوری، تصفیه و دفع مواد زائد جمعما معتقدیم كه لزوم تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی، جمع

های زیست صنعتی كنترل آلودگی آب، كنترل آلودگی هوا بهسازی محیط و مبارزه با ناقلین و به طور كلی پیشگیری از انتشار آالینده

ها به منظور ایجاد محیط سالم و بهداشتی كامالً محسوس است. طرح تربیت كارشناس بهداشت محیط كه نترل آالیندهمحیطی و ك

 گردد.الذكر محسوب میتخصص و تعهد الزم را دارا باشد گاهی مؤثر در جهت دستیابی به اهداف فوق

گیری و اجرای آن نقش داشته باشند و لذا تربیت تصمیم فرهنگی جامعه و -های اجتماعیما معتقدیم كه مردم حق دارند در برنامه

بخشد بلکه با نیروهای جوان از جامعه نه تنها فرهنگ و اخالق زیست محیطی را به عنوان یک ضرورت در دنیای امروز ارتقاء می

ودات زنده منجر مشاركت جامعه به كنترل آلودگیها، جلوگیری از تخریب محیط زیست، ارتقاء سطح سالمت و حفظ حیات موج

 شود.می

از سوی دیگرآموزش افراد متخصص مورد نیاز برای شناسایی و حل مشکالت كشور یک وظیفه است كه بر دوش مسئولین و متولیان 

 های راهبردی آموزش عالی مورد توجه قرار گیردباشد كه باید به عنوان یک ضرورت در برنامهامور می

 (mission)رسالت  -4
های حاكم بر جامعه و مقررات، قوانین، استاندارهای موجود و براساس گردد تا با توجه به ارزشمحیط تشکیل میرشته بهداشت 

های آموزشی جوانان مستعد و الیق كشور را در این زمینه تخصصی ارائه المللی برنامهای و بیندستاوردها، پیشرفت ها و تحوالت منطقه

 نماید.

های محیطی را از راد متعهد متخصص و كارآمدی هستند كه قادرند شناسایی، پیشگیری و كنترل آالیندهآموختگان این رشته افدانش

ریزی طراحی، مدیریت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبی انجام داد و باعث ارتقاء فرهنگ بهداشت محیط و سطح سالمت طریق برنامه

 ت بردارند.های مؤثری در زمینه حفاظت از محیط زیسجامعه شده و گام

 

 (vission)انداز چشم -5

آوری جدید، نیروهای توانمندی را در آمد به نسل جوان كشور از طریق بکارگیری دانش فنما برآنیم تا با ارائه خدمات آموزشی روز

ه یکی از های بهداشت محیطی تربیت نمائیم و با ارتقاء كمی و كیفی این دوره تحصیلی بزمینه طراحی، مدیرت، و اجرای طرح

 های آموزشی بهداشت محیط الگوئی برای منطقه و جهان باشیم.های تحصیلی در كشور تبدیل شده و از نظر برنامهترین رشتهشاخص

 

 



 اهداف کلي -1

آموختگانی است كه مهارت الزم را در زمینه وظایف شغلی یک هدف اصلی از تشکیل این رشته و مقطع تحصیلی تربیت دانش

 اشت محیط شامل موارد زیر داشته باشند:كارشناس بهد

 الف. ایفای نقش مؤثر جهت ارتقاء سطح بهداشت و حل مشکالت زیست محیطی در قالب كار گروهی

 ب. شناسایی عملیات و فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی به منظور بهسازی محیط

 هاگیری آالیندهج. شناخت و بکارگیری وسائل، تجهیزات سنجش و اندازه

 هاها كارآمد در زمینه كنترل آلودگیآورید. شناخت و انتخاب فن

 های دفع زائداتهای تصفیه آب، فاضالب و هوا و روشه. طراحی سیستم

 آوری فاضالبهای انتقال و توزیع آب و جمعز. توانائی مشاركت در طراحی و بهره برداری سیستم

 ریت بهداشت محیط و محیط زیستهای ارزشیابی، پایش و مدیذ. آشنایی با روش

 و. شناخت قوانین، استاندارها و برنامه كنترل آلودگی

 

 (role)نقش دانش اموختگان  -7

ریزی، طراحی، اجرائی، مدیریت، نماید: نظارتی، برنامههای زیر را ایفا میآموخته رشته كارشناسی پیوسته بهداشت محیط، نقشدانش

 آموزشی و پژوهشی

 (tasks)آموختگان ای دانشوظایف حرفه -8

 بینی شده شرح زیر است:های پیشآموختگان رشته كارشناسی پیوسته بهداشت محیط، براساس نقشای دانشوظایف حرفه

 ای كارشناسی بهداشت محیط در نقش طراحی:وظایف حرفه

 آوری فاضالبهای جمعهای توزیع آب و شبکهمشاركت در طراحی خطوط انتقال آب شبکه -8

 های تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتیاركت در طراحی سیستممش -2

 های كنترل آلودگی هوامشاركت در طراحی سیستم -8

 آوری، تصفیه و دفع مواد زائد جامدهای جمعمشاركت در طراحی سیستم -0

 ریزی، نظارت، مدیریت و اجراوظایف كارشناسان بهداشت محیط در نقش برنامه

 هاهای مرتبط با آنزیست محیطی و منابع آلودگی و بیماریهای بررسی و شناخت آالینده -8

 هاهای مرتبط با آنها به منظور زیست محیطی و منابع آلودگی و بیماریتجزیه و تحلیل داده -2

 های مناسب كنترل آلودگیتعیین روش -8

 های بهداشت محیطیریزی جهت اجرای طرحبرنامه -0

 بهداشت محیطیهای كنترل، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه -1

 های مختلف بهداشت محیطاجرای پروژه در زمینه -6

 وظایف كارشناس بهداشت محیط در نقش آموزشی

 آموزش بهداشت محیط به مردم (8

 های اجرائی نظیر آموزش اصنافآموزش بهداشت محیط در عرصه (2



 وظایف كارشناسان بهداشت محیط در نقش پژوهشی

 های مختلف بهداشت محیطنیازهای موجود در زمینههای پژوهشی براساس همکاری در اجرای طرح -

 های اجرائي برنامه آموزشياستراتژی -3

 باشد:های اجرائی برنامه كارشناسی بهداشت محیط به شرح زیر میاستراتژی

 باشد (local)مبتنی بر نیازهای ملی و محلی  -8

 بر پیشگیری و ارتقای سالمت تأكید داشته باشد -2

ها توجه ریزی و تغییرات محیط الگوهای بیماریهای سالمت در برنامهمت جامعه باشد )به شاخصمبتنی بر حل مشکالت سال -8

 داشته باشد(

 ای آینده باشدطراحی برنامه مبتنی بر وظایف حرفه -0

 ها و فنون جدید آموزشی توجه داشته باشددر آموزش و تدریس به روش -1

 اشته باشد )اهداف منظور شود(های ارتباطی توجه و تأكید دبه مسائل نگرشی و مهارت -6

 بر خودآموزی و یادگیری تا پایان عمر تأكید داشته باشد -0

 نگر باشدآینده -1

 شرایط و نحوه پذیرش دانشجو-61
 باشد.براساس آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور می

 های مشابه جدید در داخل کشوررشته -66

 ی علوم پزشکیهاكارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط در دانشگاه

 های مشابه جدید در خارج ازکشوررشته -61

 شودهای خاص در بسیاری از كشورها در قاره امریکا، اروپا و آسیا ارائه میهای مشابه و با گرایشاین رشته به همین نام و یا نام

 اندازی رشته:شرایط مورد نیاز برای راه -69

 8831در سال  گروه بهداشت محیطدر

 نفر كارشناس ارشد( 8و  PHDنفر  2عضو ) 1: علمی اعضای هیئت

 دانشجو 1ارشد: دانشجویان كارشناسی 

 داشجو  63: دانشجویان كارشناسی

  دانشجو 18: دانشجویان كارشناسی ناپیوسته

 دانشجو84كاردانی: دانشجویان 

 

احتماال  8830دانشجو تانیمسال اول 040باشد.های علوم پزشکی كشور میطبق ضوابط شورای نظارت، ارزیابی و گسترش دانشگاه

 8830 دوم دانشجو تانیمسال004

 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند. 880و در مقطع  ناپیوسته آن  264در  مقطع كارشناسی پیوسته این دانشکده 

 دانشجو مشغول به تحصیل خواهند شد. 11دانشجو مشغول به تحصیل می باشند كاردانی 81كارشناسی ارشد



 دانشجو در حال تحصیل هستند  043افراد فارغ التحصیل شده هم اكنون  تعدادو دانشجو 060مجموع  8831ال در س

 

 

 

 

 کارشناسي بهداشت عمومي  
 

 نام و تعریف رشته: 

لیت آموختگان آن در جهت حفاظت ، ارتقاء و بازسازی سالمت افراد جامعه فعاای از علوم بهداشتی است. دانشبهداشت عمومی شاخه

ها و اعتقاداتی باشند كه در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء ای از علوم ، مهارتآموختگان این رشته باید مجهز به مجموعهكنند. دانشمی

 سالمت جامعه تالش نمایند .

 

 تاریخچه: 

و « سالمت»های گوناگون بشری به تدریج به سوی چگونگی تأمین انسان در گذر زمان با به دست آوردن تجارب مختلف در متن تمدن

 ها گرایش پیدا نموده است. كنترل بیماری

های مختلف، دمیها، بروز اپیآوردهای بشری در دوره انقالب صنعتی در مواجهه با پیدایش مسائل جدیدی از قبیل: شیوع بیماریدست

تر روز شفافبهها، مسائل جمعیتی و مسائل مربوط به بهداشت روان روزپیدایش مسائل مربوط به محیط زیست و محیط كار، مهاجرت

از حیطه پزشکی مبتنی بر درمان استقالل بیشتری یافت. پزشکی پیشگیری در مسیر  «پزشکی پیشگیری»شد و در نهایت به تدریج حیطه 

تکامل «بهداشت برای همه »و نهایتاً « مهندسی اجتماعی»، «هاكنترل بیماری»های ود با عنوان كلی بهداشت عمومی در حیطهتکاملی خ

 یافت. 

های منشعب از بهداشت عمومی مانند آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت تواند پایه اصلی تمام رشتهرشته كارشناسی بهداشت عمومی می

 شود .و  . . . .تلقی می بهداشتی، اقتصاد بهداشت

براساس طرح تربیت كارشناس بهداشت عمومی كه توسط شاخه بهداشت گروه  20/88/68ستاد انقالب فرهنگی در جلسه مورخ 

پزشکی ستاد انقالب فرهنگی تهیه شده و به تأیید آن گروه رسیده بود برنامه آموزشی دوره كارشناسی ناپیوسته آن را تصویب كرد. 

به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن پس از ابالغ به آموزش عالی پذیرش دانشجو انجام گرفت. آخرین بازنگری  8862 سپس در سال

 انجام گرفت. 8810مقطع كارشناسی ناپیوسته آن در سال 

 

 ( :(Valuesهای لحاظ شده: ارزش

، « جامعه نگر»، «نگرسالمت»ن رشته بایستی با بینش آموختگان ایحق همه انسانها است. دانش« سالمت»ما معتقدیم كه برخورداری از 

های بین بخشی و در نظر گرفتن ها و تکنولوژی مناسب ، جلب مشاركت مردم در امور، همکاریو با استفاده ار استراتژی «آینده نگر»

ائه خدمات مورد نظر بپردازند. ما اعتقاد ای به ارهای ملی و منطقهها و با در نظر گرفتن اولویتعدالت احتماعی و اصل برابری انسان



های آموختگان این رشته بایستی اطالعات و توانمندیتواند به صورت ادغام یافته ارائه شود. لذا دانشداریم كه خدمات بهداشتی می

 كسب نمایند.« Multidicplinary» الزم را به صورت چند پیشه ای 

  

 

 

 

 ( missionرسالت ) 

كارهای تأمین، ناسی پیوسته بهداشت عممومی آموزش و تربیت نیروهای آشنا ، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی و راهرسالت رشته كارش

 خانواده و فرد است.  –حفظ و ارتقاء سالمت برای جامعه

 

 ( : Visionانداز رشته )چشم

جهانی امکان جذب در بازار كار و رفع نیاز  فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای

 جامعه را ایجاد نمایند. 

 

 ( :Aimsاهداف کلي )

 آموزش و تربیت نیروهایی كه:

با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای محیط، جامعه، خانواده و فرد و با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح   (8

 اده و فرد آشنا باشند.بهداشت محیط، جامعه، خانو

سالمتی در سطوح مختلف  از چگونگی اثرگذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تأمین، حفظ و ارتقاء  (2

 آشنا باشند .

های ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخصها، آموزش بهداشت، كنترل اپیدمیاز چگونگی مداخله از طریق نیازسنجی  (8

 سالمتی در سطح سالمت جامعه آگاهی داشته باشند. 

 

 :( Role definitionآموختگان )نقش دانش

 های زیر را بر عهده خواهند داشت: آموختگان رشته بهداشت عمومی در حرفه آینده خود در جامعه نقشدانش

 نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش 

 های كاربردنقش پژوهشی: كمک به پژوهش( یHSRsدر عرصه )های بهداشتی كشور 

 های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح كل جامعه مانند مراقبت از رشد و نقش مراقبتی: درباره برنامه

 گانه پیشگیری تکامل كودكان، مراقبت از مادران باردار و . . . با عنایت به سطوح سه

 

 ( :Task analysisآموختگان )ای دانشوظایف حرفه

 نقش مراقبتی: -8

 مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران 



 مراقبت كودكان در دوران نوزادی، شیرخواری و قبل از مدرسه 

 ای بر حسب لزومپایش سالمت كودكان مدرسه 

 ( كمک و نظارت در اجرای برنامه  ) 

 نقش اجرائی: -2

 سهای بهداشتی مدارشركت در برنامه 

 ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش 

 نظارت بر چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده برای خانوارهای تحت پوشش 

 نظارت بر اجرای ارجاع موارد 

 كمک به انجام سایر واحدهای مراكز بهداشتی درمانی در موارد ضروری 

 انجام وظایف محوله در موارد اضطراری 

  تداركاتی مراكز ارائه خدماتبررسی و نظارت بر نیازهای 

 نقش پژوهشی: -8

 كمک به پژوهش( های كاربردیHSRدر عرصه )های بهداشتی 

 های پژوهشیآموزش پرسشگران طرح 

 های پژوهشی در زمینه ارائه طرحHSR 

 های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل نتایج های پژوهشی و گردآوری دادهكمک در مصاحبه 

 نقش آموزشی: -0

 ها و بهورزان مأمور آموخته )كمک در آموزش بهداشت به كاردانافراد تحت پوشش مراكز محل خدمت دانش آموزش به كلیه

 خدمت در مراكز مورد نظر(

 آموزش به مادران در دوران بارداری، شیردهی، یائسگی 

 آموزش و مشاوره پیش از ازدواج به افراد تحت پوشش 

 های کلي آموزشي :استراتژی

 های آموزشی تلفیقی) استفاده از استراتژی استاد محوری یا شاگرد محوری بر حسب نیاز(اتژیگیری از استربهره 

 سازی شدههای شبیههای عملی و واقعی كار و عرصهگیری از عرصهبهره 

 استفاده از شیوه( های مبتنی بر مسألهProblem Orientedبر حسب مورد و با تأكید بر پیشگیری ) 

 

 :شرایط و نحوه پذیرش 

 پذیرش دانشجو به صورت متمركز از طریق كنکور سراسری خواهد بود.

 

 های مشابه در داخل از کشور :رشته

ای، اپیدمیولوژی دروس مشترك هایی بهداشت محیط، بهداشت حرفهاین رشته، رشته مشابهی در داخل كشور ندارد ولی با رشته

 تواند داشته باشند.می



 ور:های مشابه در خارج از کشرشته

 دوره كارشناسی بهداشت عمومی در بسیاری از كشورها وجود دارد.

 اندازی رشته:شرایط مورد نیاز برای راه

 باشد.براساس ضوابط شورای گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می

 8831در سال هم اكنون 

 نفركارشناس ارشدPHD (0 )نفر 8عضو   1: اعضای هیئت علمی

 دانشجو 11 :دانشجویان كارشناسی پیوسته

 دانشجو 11: پیوستهنادانشجویان كارشناسی 

 دانشجو81دانشجویان كاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها: 

 دانشجو81دانشجویان كاردانی بهداشت خانواده: 

 

  ایحرفهبهداشت مهندسي کارشناسي پیوسته  

Bachelor degree of Occupational Health 
 

 تعریف رشته:.6

زای شغلی در جهت تأمین و حفظ و ای علم و فنی است كه با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و كنترل عوامل مخاطرهبهداشت حرفه 

ارتقاء باالترین سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی كاركنان تمام مشاغل ، پیشگیری از مخاطرات ایمنی و سالمت كاركنان در 

آور محیط كار، به كارگیری كاركنان، در محیط شغلی سازگار با اشی از عوامل زیانمحیط كار، حفاظت كاركنان در برابر مخاطرات ن

 كند.های جسمی و روانی آنان و تطبیق كار با انسان تالش میتوانایی

 

 های جدیدتاریخچه رشته و پیشرفت.1

قانون مزبور  8880وین نمود. در سال وزارت كار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت كار را تد 8821درمرداد ماه اجرایي:  -الف

با اصطالحات و تغییراتی به صورت قانون به تصویب رسید و اجرای وظایف مربوط به بهداشت و ایمنی مندرج در قانون كار وقت به 

 عهده اداره كل بازرسی كار قرار گرفت.

در تشکیالت اداره كل بهداشت محیط پیش بینی در حوزه معاونت فنی وزارت بهداری وقت، اداره بهداشت محیط كار  8806در سال 

، ادره طب صنعتی در اداره كل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت بهداری  8803و  8801، 8800های گردید و سپس در سال

ر و هوا ، اداره بهداشت محیط كار به بهداشت محیط كا8818تا اوایل  8812و 8818، 8814های وقت تأسیس گردید. سپس در سال

در حوزه معاونت امور بهداشتی و جمعیت و  8814داد. در اواخر دههتغییر نام داد و اداره طب صنعتی همچنان به وظایف خود ادامه می

 ای در دفتر خدمات بهداشتی ویژه تشکیل گردید.تنظیم خانواده وزارت بهداری وقت اداره بهداشت حرفه

اجتماعی و وزارت بهداشت وقت مشتركاً بر نیروی كار و محیط كار نظارت و مراقبت داشتند.  وزارت كار و امور 8862تا قبل از سال  

 8/84/62به منظور جلوگیری از دو باره كاری وارتقاء كیفیت ارائه خدمات برای حفظ و باال بردن سالمت شاغلین، طی مصوبه مورخ 

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخته شد و جهت انجام در هیأت دولت، مسائل بهداشتی محیط كار و كارگر، از وظایف وز



این وظیفه خطیر ، اداره كل بهداشت حرفه ای تشکیل و مسئولیت حفغظ و ارتقای سالمت نیروهای شاغل كشور در حرفه گوناگون 

المی ایران در سال جامعه را عهدار گردید و با توجه به تصویب قانون جدید كار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اس

قانون كار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان كارگران ووزارت كار  11، به حکم ماده 8863

 وامور اجتماعی مسئول ایمنی كارگران گردید.

به بهداشت صنعتی تغییر  8818ال ای اولین بار با نام پرستار صنعتی تأسیس شد. نام این رشته در سرشته بهداشت حرفهآموزشي:  -ب

اولین دوره كارشناسی ارشد این رشته در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران تشکیل شد. این رشته در انقالب  8816یافته و در سال 

ای بعد هاولین دوره در مقطع كاردانی در دانشگاه تهران دانشجو پذیرفت. در سال 8868فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 

 های بزرگ همچون شهید بهشتی و اصفهان در مقطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری مشغول به تحصیل هستند.دانشگاه

 

 

 .فلسفه برنامه:9

حق اساسی آحاد جامعه، از جمله كارگران وكاركنان مشاغل گوناگون است. لذا این رشته در جهت تأمین این حق « سالمت»دستیابی به 

ها از طریق توجه به نیازهای اقشار زحمتکش جامعه تالش می اساسی و یک گام نزدیکتر شدن به عدالت اجتماعی و حفظ كرامت انسان

 نماید.  

در این برنامه اعتقادراسخ براین است كه می توان بادر نظر گرفتن اولویتهای ملی به خدمت گرفتن نتایج پژوهشها،استفاده ازآخرین 

رگیری فن آوریهای مناسب وبا شناسایی عوامل زیان آورشغلی ،عوامل تهدیدكننده ایمنی درمحیط كاروبه كارگیری اطالعات ،بکا

 كاركنان درمحیطهای شغلی سازگار باتوانائیهای جسمی وروانی آنان وانطباق كارباانسان به مقوله مهم )سالمت(دستیابی پیدانمود.

 

 سانيرسالت برنامه آموزشي درتربیت نیروی ان-4

مأموریت اصلی رشته ،تربیت دانش آموختگانی است كه قادرندباپیش بینی ارزیابی وكنترل عوامل مخاطره زای محیط كار،سالمت 

جسمانی،روانی واجتماعی نیروی كارراتاباالترین سطح ممکن تأمین نموده وبابه كارگماردن دركارهای متناسب باقابلیت های جسمی 

 نان راارتقاءبخشد.وروانی،بهره وری اثربخشی آ

 

 رسالت برنامه آموزشي درتربیت نیروی انساني-چشم انداز-5

سال آینده دانش آموختگان این رشته،بااشغال پستهای شغلی مورد نیازدركارخانجات  84انتظارمی رود كه در

المت كاركنان مشاغل مراكزكاركشور،بکارگیری نتایج علمی روزآمد وهمکاری وهماهنگی باسایر متخصصان موجب ارتقای سطح س

تحت پوشش خودتاباالترین حدممکن شوندودرنتیجه سطح رضایتمندی ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت،همچنین سطح بهره وری 

 واثربخشی فعالیتهانیزنسبت به وضعیت موجودارتقاءیابد.

 

 (AIMS)اهداف کلي رشته-1

 غلینتأمین،حفظ وارتقاء بهداشت وسالمت جسمی ،روانی واجتماعی شا-

 پیشگیری ازبیماریهاوحوادث ناشی ازكار-



 تطابق شرایط كارباانسان به منظوركاهش اثرات سوءبرسالمت انسان-

 

 

 نقش دانش آموختگان دربرنامه آموزشي-7

 نقشهای دانش آموختگان این رشته عبارتنداز:

 آموزشی (8

 پژوهشی (2

 مدیریتی ونظارتی (8

 خدماتی  (0

 خدمات مشاوره ای (1

 

 

 ایف حرفه ای دانش آموختگانوظ-8

 مهمترین وظایف دانش آموختگان این رشته درمحیط های حرفه ای خود عبارتنداز:

*آموزش عوامل مخاطره آمیزاختصاصی شغلی برای شاغلین حرف مختلف ،بویژه حرفه تحت پوشش وراههای مقابله با مخاطرات 

 ،)وظیفه آموزشی(

 پژوهشی(.*مشاركت درطرحهای پژوهشی مرتبط )وظیفه 

 *شناسایی،ارزیابی واندازه گیری عوامل مخاطره آمیزدرمحیط های كاری)وظایف خدمات اختصاصی(

 *اداره مناسب فعالیتهای اجرایی درزمینه امورحرفه ای كه به دانش آموخته واگذارمی شود)مدیریتی(

حرفه ای درمحیطهای كاربرحسب نوع  *اندازه گیری،ارزیابی،نظارت مستمروبکارگیری راه حلهای مناسب برای رفع مشکالت

 كار)وظایف خدماتی(

*مشاوره وراهنمایی تخصصی درارتباط باارزیابی عوامل مخاطره زای شغلی ،كنترل عوامل مخاطره زادرمحیط كار،مستندسازی های 

 الزم درجهت كسب استانداردهاوگواهینامه های بهداشت،ایمنی ومحیط زیست

 

 استراتژیهای تدوین برنامه:-3

این برنامه مبتنی است براسترایژی تلفیقی )دانشجویااستادمحوری برحسب نوع درس وشرایط (استفاده ازعلوم وفنون جدیدیادگیری 

 ویاددهی وپژوهش،آموزش در محیط كار واقعی ،تحلیل وظایف حرفه ای آینده شناخت علوم وابزارهاوتکنیکهای تخصصی جدید.

نی نظیركاروتمرین عملی درمحیط آزمایشگاه وفیلد،كاردرگروههای همچنین دراین برنامه برحسب شرایط فنو

وخودآموز،استفاده ازكامپیوتر،سخنرانی،ارائه Moduarكوچک ،طرح وحل مسئله ،شیوه های آموزشی

 evidence based وDemonstrationسمیناروفعالیتهای آموزشی نظری توسط فراگیرنده 

approach كارمی روداستفاده خواهدشد.ه كارآموزی هابكه بیشتردربخش آموزشهای بالینی و 

 



 

 

 

 شرایط ونحوه پذیرش دانشجو:-61

 پذیرش دانشجوازطریق آزمون سراسری وبه صورت متمركزخواهدبود.

 

 مشابه درداخل کشور:ی رشته ها-66

 رشته های مشابه تأسیس نشده است

 رشته های مشابه درخارج ازکشور-61

 س ودكتری درخارج ازكشوروجوددارد.انس،فوق لیساناین رشته درمقاطع مختلف اعم ازلیس

 شرایط مورد نیازجهت راه اندازی رشته-69

 طبق ضوابط شورای نظارت،ارزشیابی وگسترش دانشگاههای علوم پزشکی كشور می باشد

 8831در سال هم اكنون 

 هیات علمی كارشناس ارشدPHD (0 )نفر 8عضو  1: اعضای هیئت علمی

 دانشجو 61: یوستهدانشجویان كارشناسی پ

 دانشجو 88كاردانی حرفه ای: 

................................................................................................................................................................................... 

 گروه آموزش بهداشت 
 نفر بورسیه 2نفر كارشناس ارشد( و  8و  PHDنفر 2عضو ) 8: میاعضای هیات عل

 دانشجو 80: دانشجویان كارشناسی ارشد

 

 گروه آمارزیستی

 نفر كارشناس ارشد( 8و  PHDنفر 8عضو ) 0: اعضای هیات علمی

 

 در مجموع،؛

 رشد داشته است.  %24یل( بیش از فارغ التحص880) 30دانشجو فارغ التحصیل گردیدند كه نسبت به سال  808تعداد 8831سال در 

نفر به اعضای هیات علمی این دانشکده اضافه گردیدند. ارایه دو كارگاه آموزشی  جهت اعضای هیات علمی دانشگاه  0در سال  جاری

وسه كارگاه جهت دانشجویان  دانشگاه ودو سخنرانی  جهت كاركنان ودانشجویان ویک نقدوبررسی جهت دانشجویان  برگذار 

 ید.گرد

 درس اختصاصی جهت دانشجویان این دانشکده دردو ترم ارائه گردید. 044بیش از 



جلسه شورای آموزشی جهت بررسی مسائل آموزشی دانشجویان برگزار گردید. و در جلسات پژوهشی برگزار  80در این سال تعداد 

 پروپوزال مورد بررسی قرار گرفته و تایید گردید. 0شده نیز تعداد 

 نیز كما فی السابق از دانشجویان حائز رتبه اول تا سوم معدل كالس با اعطای لوح سپاس تقدیر گردید. 31در سال

 دانشگاه برگزار گردید.  EDCجهت بهبود فرایندهای آموزشی اساتید، كارگاه آموزشی طرح دوره و طرح درس با همکاری 

در سایت دانشکده،  تحول دفتر و ز آزمایشگاه تخصصی در اینراستای ارتقاء امور پژوهشی، آموزشی و علمی و اجرایی، تجهی در

 واحدهای اندركاران های در دست اقدام و آتی مدیریت دانشکده و دست برنامه از ()تجهیز امکانات كامپیوتری و ویدئو پروژكتور

 .اشیمفناوری دانشگاه ب باشد تا شاهد شکوفایی آن در مجموعه معاونت آموزشی، تحقیقات و مختلف آن می

رشته كارشناسی مدیریت 8با توجه به توانمندی بالقوه شهرستان و وجود اساتید مجرب و متخصص و متقاضیان فراوان درخواست  

و همچنین كارشناسی بهداشت عمومی برای   HSEخدمات بهداشتی درمانی، كارشناسی ارشد بهداشت روان،كارشناسی ارشد

 راستا درخواست رشته پرستاری حرفه ای در حال تدوین است. دانشکده  بهداشت شهرستان جوین . در این

 


