مقدمه
گروه بهداشت عمومي اين دانشكده در سال  1364با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني
رشته هاي مبارزه با بيماري ها و بهداشت عمومي رسماً تشكيل شد .امروزه اين گروه با در
اختيار داشتن كادر علمي مجرب و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پیوسته و ناپیوسته
بهداشت عمومي و رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مقطع كارشناسي ارشد و
دکتری تخصصی راه بسط و اعتالء خود را مي پويد .از تسهيالت آموزشي و پژوهشي اين
گروه مي توان به سالن پراتیک جهت آموزش مهارتهای بالینی و راه اندازی آزمایشگاه تولید
رسانه های سالمت ( )Media Labجهت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در
رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت اشاره نمود.

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

1

دكتر سيدمهدي هزاوهاي

 PhDآموزش بهداشت

استاد

2

دكتر بابک معيني

 PhDآموزش بهداشت

دانشيار

3

دكتر يداله حميدي

 PhDمديريت خدمات بهداشتي-
درماني

دانشيار

4

دكتر سعيد بشيريان

 PhDآموزش بهداشت

استاديار

5

دكتر فروزان رضا پور شاهكاليي

 PhDارتقاءسالمت با گرايش
ارتقاءايمني و پيشگيري ازصدمات

استاديار

6

دكتر اكرم كريمي شاهنجريني

 PhDآموزش بهداشت

استاديار

7

دكتر مجيد براتي

 PhDآموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت

استاديار

8

دكتر پريسا پارسا

 PhDبهداشت جامعه (بهداشت
مادر و کودک)

استاديار

9

آقاي يداله فتحي

كارشناس ارشد آموزش بهداشت

مربي

10

خانم شهره امدادي

دانشجوي PhDآموزش بهداشت

مربي

توانمندی های گروه بهداشت عمومی

اعضاء هيئت علمي گروه بهداشت عمومي

1

رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه بهداشت عمومي
رديف

نام رشته

تعداد دوره

مقطع تحصیلی

1

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

PhD

پنجم

2

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

کارشناسی ارشد

نه

3

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

شش

4

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

بیست و چهار

اهداف آموزشي گروه بهداشت عمومی
توانمندی های گروه بهداشت عمومی

گروه بهداشت عمومی با بهره گیری از کادر هیئت علمی خود و تجربه تربیت دانشجو در
مقاطع دکتری ،ارشد و کارشناسی در جهت افزایش و ارتقاء شاخص های بهداشتی و تامین
نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه ،اهداف آموزشی و تحقیقاتی زیر را دنبال
می کند:
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء سالمت جامعه
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت پیشگیری و مقابله با بیماری های واگیر
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء و مراقبت موثر از مادر و کودک
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت برنامه های دانش خانواده
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارائه برنامه های ارتقاء سالمت سالمندان بر اساس شواهد
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء رفتارهای بهداشتی جامعه
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت طراحی استراتژی های ارتباطی و تدوین رسانههای
بهداشتی در جامعه
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت توانمندسازی ظرفیت های تضمین کننده سالمت
فردی و اجتماعی
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء محیط های کار ارتقاء دهنده سالمت
تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ارتقاء مدارس ارتقاء دهنده سالمت

2

عناوین فعاليت هاي تحقيقاتي

توانمندی های گروه بهداشت عمومی

رفتار سالم  ،سبک زندگی و ارتقاء سالمت
ارتباطات بهداشتی
بهداشت خانواده
سیاست و استراتژیهای بهداشتی
مطالعه و تحلیل و تغییر رفتارهای بهداشتی
کنترل بیماریهای واگیر
کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر از طریق مطالعه رفتار ها و تدوین مداخالت
بهداشتی
تغذیه سالم و نیازهای تغذیه ای
رفتارهای پر خطر
پیشگیری از حوادث
پیشگیری از اعتیاد و بیماریهای مقاربتی
نیاز سنجی شاخصهای مرتبط با سالمت جامعه
نقش باورها ،عقاید و مذهب در سالمت جامعه
جامعه شناسی سالمت
متدولوژی تحقیق در حوزه سالمت فردی و اجتماعی جامعه
رفتار شناسی بیماریها و مشکالت شغلی
تئوری و مدلهای ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت
زیر ساختهای اساسی ارتقاء سالمت
توليد وتاثير گذاري رسانهها
مراقبتهاي بهداشتي اوليه
انجام تحقیق و پژوهش بصورت مشترک با سایر موسسات داخلی و خارج

3

عناوین خدمات اجرايي و مشاوره اي
مطالعه و تحلیل رفتار های غیر بهداشتی و نا ایمن و ارائه الگو برای برنامه ریزی تغییر و
بهبود رفتار در گروههای سنی مختلف
طراحی و ارزشیابی و تولید رسانه های آموزشی جهت گروه ها و محیط های مختلف در

توانمندی های گروه بهداشت عمومی
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جهت ارتقاء آگاهی و نگرش مهارتهای عملکردی و مراقبتی
غربالگری بیماریهای مزمن قلبی عروقی ،فشار خون و دیابت در محیط کار
استرس زدایی از محیط کار
انجام خدمات مشاورهای در جهت تحکیم روابط خانوادگی
انجام مداخالت آموزشی
نظارت بر تغذیه و بیماریهای تغذیه ای کارکنان
نظارت بر نحوه عملکرد مطلوب مهد کودک های موجود در محیطهای کار
انجام واکسیناسیون عليه بیماریهای خاص
مشاوره خانواده
بهداشت روانی زنان و پیشگیری از انحرافات اجتماعی
ارتقاء سالمت مادر و کودک
پیشگیری از اعتیاد و انحرافات اجتماعی
بهداشت روانی مدارس
افزایش توانمندی فیزیکی شاغلین
ارزشيابي وتوليد رسانههاي آموزشي در مباحث مختلف ومراقبتهاي بهداشتي اوليه
ارائه مشاوره به کلیه صنایع و دستگاههای اجرایی ،کارخانجات و مراکز تحقیقاتی
پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر
تنظیم خانواده و فاصلهگذاری
آموزش در زمینه بیماریهای زنان

عناوین خدمات آموزش تخصصی

برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی (نظری – عملی)
برگزاري کارگاههاي تشخیص رفتاری مشکالت بهداشتی در محیط کار
برگزاري کارگاههاي طراحی مداخالت آموزشی در محیط کار
برگزاري کارگاههاي مهارتهای زندگی
برگزاری دورههای بازآموزی تخصصی
برگزاری همایشهای تخصصی استانی و کشوری
برگزاری کارگاه آموزش ارتقاء سالمت برای کلیه صنایع و دستگاههای اجرایی ،کارخانجات
و مراکز تحقیقاتی

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه مهارت هاي ارتباطي و اخالقي حرفه اي و مديريت استرس
برگزاری کارگاه آموزش روش تدریس ،روش تحقیق ،بازاریابی اجتماعی و آموزش پزشکی
تدوین و اتمام بیش از  100طرح تحقیقاتی در قالب طرح های تحقیقـــاتی ،دانشجویی
و پایان نامه
تدوین و ساخت فیلم آموزشی
ارائه مشاوره موسسات دولتی و خصوصی در زمینه رفتار سالم و آموزش و ارتقاء سالمت

توانمندی های گروه بهداشت عمومی

فعاليت هاي ارتباط با صنعت

5

کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی گروه
آزمايشگاه رسانه ()Media Lab

توانمندی های گروه بهداشت عمومی
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بديهي است كه محور اصلي توسعه و ارتقاء هر كشور بر سالمت فردي ،گروهي و اجتماعي
آن ملت استوار است .تالش و كوشش مستمر در تحقق اين هدف مهم و ارزشمند نيازمند
همبستگي ،همدلي و همراهي همه افراد جامعه و هماهنگي همه سازمان هاي دولتي و غير
دولتي است .در اين راستا نقش آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و تربيت نيروي انساني ماهر
و خالق در عرصه آموزش سالمت در دانشگاه در جهت اولويت هاي آموزش جامعه بسيار
كليدي است .زيرا نياز است با بكارگيري روش هاي مدرن و اثربخش و هماهنگ با بينش و
باورهاي سالمت افراد جامعه امروز ،آنها را در مسير ارتقاء سالمت توانمند و همراهي نمود.
نقش رسانه و تصوير سازي در آموزش سالمت نه تنها يادگيري را مي افزايد بلكه با عنايت
به افزايش فزاينده علم و فن در زمينه هاي مختلف موجب فراگيري بيشتر در زمان كمتر و
ماندگاري بهتر يادگيري مي گردد .از نظر وظايف حرفه اي نیز دانشجويان كارشناسي ارشد
و دكتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت الزم است در طي تحصيل خود مهارت الزم در
نحوه طراحي و تدوين و تحصيل در امور رسانه اي را كه به نوعي در سرفصل دروس آنها
نهفته است را كسب نمايند .در حال حاضر گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی
همدان تنها گروهی است که در کشور واحدي بنام  Media Labجهت توليد و تحقيق در
زمينه رسانه ها و تصويرسازي موضوعات آموزش نظري و عملي داير نموده است.
از آنجائی که رسالت و وظیفه تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،ارتباطات
بهداشتی میباشد و متخصصین در این زمینه بایستی اطالعات و مهارتهای کافی در زمینه
تکنولوژی ارتباطی را فرا گیرند .راه اندازی این واحد موجب خواهد شد که دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد و دکترا در طول دوره تحصیلی به اهدافي از جمله طراحی و تولید پوستر،
پمفلت و بروشورهای آموزشی؛ طراحی و ساخت فیلم های کوتاه ،انیمیشن و مونتاژ فیلم
آموزشی ،امکان صداگذاری بر روی فیلم ها آموزش سالمت دست یابند.
مسئول آزمایشگاه :دكتر سعید بشیریان
کارشناس :مسعود رفيعي

امكانات فيزيكي:
اتاق آكوستيك تصوير برداري و صدا برداري با مساحت حداقل  15متر مربع
اتاق تدوين و رندرينگ فيلم هاي سالمت با مساحت حداقل  50متر مربع

توانمندی های گروه بهداشت عمومی
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ليست کامل تجهيزات آزمايشگاه رسانه ()Media Lab
رديف

توانمندی های گروه بهداشت عمومی
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نام دستگاه

مدل

تعداد مورد
نياز

 Sony PMW-300و يا
Sony PMW-200

 3دستگاه

Dedolight

يك ست
كامل

w-210

يك دستگاه
 6عدد

1

دوربين فيلم برداري حرفه اي بهمراه متعلقات
كامل

2

ست نور بهمراه متعلقات

3

سيستم كامپيوتري تدوين و رندرينگ

4

مانيتورهاي عريض ()wide

Asus

5

سيستم هاي كامپيوتري معمولي

----

 6دستگاه

6

مانيتور مخصوص صدا

m-Audio

يك عدد

7

كانورتور وايد

---

يك عدد

8

كانورتور سوپر وايد

---

يك عدد

9

پروژكتورهاي پرتابل كاسه اي

---

 8عدد

10

سه پايه فيلم برداري

 FSB4ساچلر

يك عدد

11

سه پايه فيلم برداري

Secced

يك عدد

12

هدفن سنهايزر

HD7-DJ

دو عدد

13

دوربين عكاسي نيمه حرفه اي

Canon 550 D

يك عدد

14

لنز دوربين عكاسي حرفه اي

Canon Zoom Lens
EF-S 18-55 MM

يك عدد

15

ميكروفن بي سيم ()HF

Sony UWP-V1

 2عدد

16

ميكروفن ميني گانسنهايزر به همراه سبدي ،ابري
و لرزه گير

MKH60-1

دو دستگاه

17

ويژيواليزر

Samsung

يك عدد

18

ديمر  4كاناله

---

يك عدد

19

پرينتر رنگي

EPSON Stylus Photo
1410

يك عدد

20

سيستم ويدئو كنفرانس

Life Size

يك دستگاه

21

مانيتور  40 LEDاينچ

Samsung

دو عدد

22

بوم  3/40متري

----

يك عدد

23

رم كارت سوني حرفه اي

SS-32 GIA

 3عدد

24

باطري سوني

BP-U60

 2عدد

 -6مجله تخصصي گروه

عنوان مجله  :مجله آموزش و سالمت جامعه
صاحب امتياز  :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول  :دكتر سيد محمد مهدي هزاوه اي
سر دبير  :دكتر سعيد بشيريان
مدير اجرايي  :دكتر مجيد براتي

توانمندی های گروه بهداشت عمومی

با توجه به گسترش دوره های تحصيالت تکميلی در کشور در ساليان گذشته و راه اندازی
دوره های دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و پذيرش ساالنه بيش از 50
دانشجو در اين رشته در حال حاضر در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی ،فراهم نمودن
بستری جهت ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهش در زمينه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در
کشور ،چاپ و نشر مقاالت اعضاء هيأت علمی در سطح ملی و همچنين اطالع جامعه علمی
کشور از نتايج و دستاوردهای تحقيقات محققين احساس می شد.
بنابراين ،مجله آموزش و سالمت جامعه (Journal of Education and Commun
 )ity Healthبا مديريت گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان همدان به زبان فارسی-انگليسی بصورت فصلنامه و با هدف چاپ و انتشار آثار
و مقاالت تحقيقاتی و پژوهشی در زمينه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه در سطح
ملی و بين المللی منتشر می گردد.

مشاور آماري  :دكتر مريم فرهاديان
ويراستاران :دكتر اكرم كريمي شاهنجريني ،دكتر حميد توانگر
شاپاي چاپي 2383-2150:شاپاي الكترونيك 2383-2312:
آدرسدفترمجله:همدان،بلوارشهيدفهميده،دانشگاهعلومپزشكي
همدان،دانشكدهبهداشت،دفترمجلهآموزشسالمتجامعه.
كدپستي 65178-38965:
تلفن  081-38380090 :نمابر 081-38380509 :
پستالكترونيكjech@umsha.ac.ir:
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