
 گروه  آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 عالیت کرد. با استعانت به پروردگار و تالش مدیرف به آغاز بهداشت دانشکده تأسیس با همزمان  گروه آموزش و ارتقاء سالمت
در رشته کاردانی بهداشت عمومی  4636-4631-گروه، اعضای هیات علمی و مسئولین دانشکده، از ابتدای سال تحصیلی 

کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت  36گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها ( شروع به تحصیل کردند. از سال دو )
عمومی در این دانشکده تاسیس شد. ضمنا با پیگیری های به عمل آمده، اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش 

نیز گروه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری آموزش  4616مشغول به تحصیل شدند. از سال 4661بهداشت در سال 
 نگر جامعه آموزش  ناپیوسته ارشد کارشناسی مجازی دوره اولین  اندانشجوی  4636بهداشت و ارتقاء سالمت نمود. از سال 

 رتقاءوا بهداشت آموزش ارشد کارشناسی مقطع  سه در دانشجویان اکنون هم.  اند نموده تحصیل به شروع سالمت نظام در
ارتقاء  هداشت وب آموزش تخصصی دکتری و  سالمت نظام در نگر جامعه آموزش مجازی ناپیوسته ارشد کارشناسی و سالمت

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء  هم اکنون گروه در سه .سالمت در حال تحصیل می باشند
 در حال پذیرش دانشجو می باشد. مجازی رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمتسالمت و کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت گروه علمی هیئت اعضای معرفی

 گرایش رتبه علمی نام اعضاء هیات علمی گروه

  استاد دکتر فربد عبادی فرد آذر

  استاد دکتر محمدحسین تقدیسی

  دانشیار دکتر مهناز صلحی

  استادیار دکتر طاهره دهداری

  استادیار دکتر مرتضی منصوریان

 
 
 
 

 

 

 



 در حوزه ارتباط با صنایع آموزش بهداشت و ارتقا سالمتتوانمندی های گروه 

  انجام نیازسنجی های دوره ای از وضعیت سالمت، رفتارشناسی، عوامل خطر و انجام رفتارهای ناسالم در کارکنان

 واحد صنعتی شاغل در یك سازمان یا

  طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای و یا مشاوره به سازمان ها و واحدهای صنعتی متقاضی در جهت طراحی این

 برنامه ها در جهت کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت کارکنان )جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و فیزیکی(

 ها و وسایل کمك آموزشی در زمینه موضوعات سالمت  مشاوره در جهت انتخاب بهترین روش و فنون آموزشی، رسانه

 به کارکنان( به سازمان ها و واحدهای صنعتی متقاضی HSEمحور )مانند آموزش 

  برگزاری و همچنین مشاوره در جهت کمك به طراحی کمپین های ارتباطی در زمینه سالمت به سازمان ها و واحدهای

 صنعتی متقاضی 

  جهت کمك به طراحی رسانه های آموزشی متناسب با مخاطب بر اساس اصول و تهیه و همچنین مشاوره در

 استانداردهای طراحی پیام در سالمت و همچنین پیش آزمون محتوای این رسانه ها

  انجام و همچنین مشاوره در جهت ارزشیابی از تاثیر برنامه های آموزشی انجام شده در حوزه سالمت در سه سطح

 یرات کوتاه مدت و تاثیرات بلند مدت به سازمان ها و واحدهای صنعتی متقاضی ارزشیابی فرایند، تاث

  مشاوره به سازمان ها و واحدهای صنعتی متقاضی خدمت در زمینه اصول مشارکت و روش های جلب مشارکت

 کارکنان در زمینه مسائل سالمت محور در سازمان و واحدهای صنعتی متقاضی خدمت

 احدهای صنعتی متقاضی خدمت در زمینه فنون ترغیب سازی کارکنان در زمینه مسائل مشاوره به سازمان ها و و

 سالمت محور در سازمان و واحدهای صنعتی متقاضی خدمت

 ماموريت ها در حيطه ارتباط با صنعت

آموزش بهداشت و ارتقای  ارائه خدمت به عنوان یک فرد مرجع درتربیت نیروی انسانی کارآمد در جهت   -

افراد در سازمان ها و صنایع نیازمند ارائه خدمات در حیطه رشته آموزش ی توانمندسازی سالمت برا

 بهداشت و ارتقاء سالمت 

نیازسنجی مبتنی بر شواهد مشكالت بهداشتی در سطح سازمان ها و صنایع مختلف، جهت به کارگیری   -

 در سیاستگزاری های بهداشتی آنها

 آموزش در زمینه سالمتشناخت جمعیت های دارای اولویت برای   -

 ارزیابی نیازها برای دریافت مساعدت در حیطه فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -

 مشاوره هایتعیین اولویت بین درخواست های ارائه شده سازمان های متقاضی خدمت جهت دریافت  -

 در حیطه فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت تخصصی



ره های آموزشی رسمی و غیر رسمی برای توانمند سازی افراد شاغل در سازمان ها و طراحی و اجرای دو  -

 صنایع مختلف در حیطه مهارت های مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

مشاوره در جهت طراحی برنامه های آموزشی بر اساس تئوری ها و الگوهای تغییر رفتار در جهت پرداختن  -

 ان ها و صنایع مختلفبه مشكالت بهداشتی سازم

 گروه تحقيقاتي هاي حوزه

 سواد رسانه 

 پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن 

 طراحی پیام 

 تكنولوژی آموزشی 

 ارتباطات و فنون برقراری ارتباط موثر 

 روش های جلب مشارکت در جامعه 

 سواد سالمت 

 نیازسنجی 

 متقاعدسازی فنون 

 سالمت زمینه در ارتباطی های کمپین طراحی 

 آموزشی مداخالت در رفتار تغییر الگوهای و ها نظریه کاربرد 

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش مداخالت ارزشیابی و ریزی برنامه الگوهای 

 آموزشی فنون و ها روش 

مختلف صنايع و ها سازمان در گروه پژوهشي هاي فعاليت نمونه  

  ارتقاء رفتار استفاده از گوشی حفاظتی در بررسی تاثیر آموزش از طریق تئوری انگیزش محافظت بر

 1931شوگا در سال  کارگران کارخانه

  بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای شغلی پیشگیری کننده

 شهرداری تهران در سال  3منطقه شهرداری از ایدز در رفتگران 

 ارگران صنعت نساجیبررسی تاثیر آموزش بر آزردگی صوتی ک 

  بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی پیامک محور بر مبنای سازه های تئوری انگیزش محافظت بر افزایش

  رفتارهای پیشگیری کننده از ابتال به سرطان پوست در ملوانان شهرستان گناوه

 1931های باربری شهر کرمانشاه در سال  بررسی کیفیت زندگی رانندگان کامیون 

    تاثیر یک مداخله ارتقای سالمت مشارکت محور جهت تولید محصوالت کشاورزی سالم با رویكرد بررسی

  کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی



   آموزش صلح و توانمندسازی دانش آموزان مقطع ابتدایی در میانجی گری همساالن در راستای سالمت

 اجتماعی

   زمینه رعایت نكات ایمنی برای استفاده از سموم بررسی آگاهی و عملكرد کشاورزان شهرستان کاشمر در

  دفع آفات

 دهنده سالمت در مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی فوق ء استانداردهای بیمارستان های ارتقا استقرار

  تخصصی قلب و عروق شهید مدنی تبریز: اقدام پژوهی ترکیبی

 


