مدیریت توسعه فناوری سالمت

فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده بهداشت
به تفکیک گروه آموزشی
 نام گروه  :بهداشت عمومی
 مقدمه:
 گروه بهداشت عمومی اين دانشکده در سال  4631با پذيرش دانشجو در مقطع كاردانی رشته های مبارزه با بیمااری هاا
و بهداشت عمومی رسماً تشکیل شد .امروزه اين گروه با در اختیار داشتن كادر علمی مجرب و پذيرش دانشجو در مقطع
كارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی و رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مقطاع كارشناسای ارشاد و
دكتری تخصصی راه بسط و اعتالء خود را می پويد .از تسهیالت آموزشی و پژوهشای ايان گاروه مای تاواس باه ساا ن
پراتیک جهت آموزش مهارت های با ینی و راه انادازی آزمايشاهاه تو یاد رساانه هاای ساالمت )Media Labجهات
دانشجوياس مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در رشته آموزش بهداشتو ارتقاء سالمت اشاره نمود.

اعضاء هيئت علمی گروه بهداشت عمومی
رديف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه
علمی

4

دكتر سیدمهدی هزاوهای

 PhDآموزش بهداشت

استاد

2

دكتر بابک معینی

 PhDآموزش بهداشت

دانشیار

6

دكتر يدا ه حمیدی

 PhDمديريت خدمات بهداشتی-
درمانی

دانشیار

1

سعید بشیرياس

 PhDآموزش بهداشت

استاديار

5

دكتر فروزاس رضا پور شاهکاليی

 PhDارتقاءسالمت با گرايش
ارتقاءايمنی و پیشهیری ازصدمات

استاديار

3

دكتر اكرم كريمی شاهنجرينی

 PhDآموزش بهداشت

استاديار

7

دكتر مجید براتی

 PhDآموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت

استاديار

8

دكتر پريسا پارسا

 PhDبهداشت جامعه بهداشت
مادر و كودک)

استاديار

9

يدا ه فتحی

كارشناس ارشد آموزش بهداشت

مربی

41

شهره امدادی

دانشجوی PhDآموزش بهداشت

مربی

 عناوين خدمات تخصصی و مشاوره گروه:
 -4مطا عه و تحلیل رفتار های غیر بهداشتی و نا ايمن و ارائه ا هو برای برنامه ريزی تغییر و بهبود رفتار در گروه های سنی مختلف

مدیریت توسعه فناوری سالمت

فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
 -2طراحی و ارزشیابی و تو ید رسانه های آموزشی جهت گروه ها و محیط های مختلف در جهت ارتقااء آگااهی و نهارش مهاارت
های عملکردی و مراقبتی
 -6غربا هری بیماری های مزمن قلبی عروقی ،فشار خوس و ديابت در محیط كار
 -1استرس زدايی از محیط كار
 -5انجام خدمات مشاوره ای در جهت تحکیم روابط خانوادگی
 -3انجام مداخالت آموزشی
 -7نظارت بر تغذيه و بیماری های تغذيه ای كاركناس
 -8نظارت بر نحوه عملکرد مطلوب مهد كودک های موجود در محیط های كار
 -9انجام واكسیناسیوس علیه بیماری های خاص
 -41مشاوره خانواده
 -44بهداشت روانی زناس و پیشهیری از انحرافات اجتماعی
 -42ارتقاء سالمت مادر و كودک
 -46پیشهیری از اعتیاد و انحرافات اجتماعی
 -41بهداشت روانی مدارس
 -45افزايش توانمندی فیزيکی شاغلین
 -43ارزشیابی وتو ید رسانههای آموزشی در مباحث مختلف ومراقبتهای بهداشتی او یه
 -47ارائه مشاوره به كلیه صنايع و دستهاه های اجرايی ،كارخانجات و مراكز تحقیقاتی
-48پیشهیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر
 -49تنظیم خانواده و فاصله گذاری
 -21آموزش در زمینه بیماری های زناس

 سوابق ارتباط با صنعت :
-

برگزاری كارگاه آموزشی در زمینه مهارتهای ارتباطی و اخالقی حرفه ای و مديريت استرس
برگزاری كارگاه آموزش روش تدريس ،روش تحقیق ،بازاريابی اجتماعی و آموزش پزشکی
تدوين و اتمام بیش از  411طرح تحقیقاتی در قا ب طرح های تحقیقاتی ،دانشجويی و پاياس نامه
تدوين و ساخت فیلم آموزشی
ارائه مشاوره موسسات دو تی و خصوصی در زمینه رفتار سا م و آموزش و ارتقاء سالمت

 کارگاهها و آزمايشگاههای تخصصی گروه:
 -4آزمايشهاه رسانه )Media Lab

 نشانی:
همداس -روبروی پارک مردم -دانشهاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداس -دانشکده بهداشت -گروه آموزشی بهداشت
عمومی
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