سیاستهای کلی دادکشنه بهدا شت
پذیرش و ثبت نام  6دوره ورودی جدید با تعداد  150دانشجوی جدیدالورود به دانشکده شامل رشته های ذیل :
.1

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

.2

کاردانی بهداشت دهان و دندان

.3

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

.4

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

.5

کاردانی بهداشت محیط

.6

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای
 -2افزایش تعداد دانشجویان دانشکده بهداشت از  160نفر فعلی به  250نفر ( با احتساب فارغ
التحصیلی و ورود دانشجویان جدید)
 -3فعال نمودن شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت
 -4تالش جهت راه اندازی و اخذ مجوز تاسیس رشته های زیر در مقطع کارشناسی ارشد :
اپیدمیولوژی
آمار حیاتی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
مدیریت خدمات بهداشتی

ارگونومی
اقتصاد بهداشت
سالمت و رسانه
سالمت سالمندان
رفاه اجتماعی

 -5ایجاد مقاطع کارشناسی در رشته های ذیل
بهداشت محیط کارشناسی پیوسته
بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته
بهداشت حرفه ای کارشناسی ناپیوسته
بهداشت دهان کارشناسی ناپیوسته
علوم تغذیه کارشناسی پیوسته
بهداشت مواد غذایی -کارشناسی پیوسته

 -6تاسیس و را ه اندازی مراکز تحقیقاتی :
 -1مرکز تحقیقات و سیاستگذاریهای سالمت
 -2مرکز تحققیات زیست محیطی
 -3مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 -4مرکز تحقیقات طب کار
 -7توسعه فضاهای آموزشی
احداث ساختمان و مجموعه آزمایشگاهها دانشکده بهداشت به مساحت  20000متر مربع در سایت
پردیس دانشگاه بر اساس استانداردهای فضاهای آموزشی وزارت بهداشت
تالش در جهت تامین فضای فیزیکی الزم جهت راه اندازی مراکز تحقیقاتی در کنار دانشکده بهداشت

 -8جذب نیرو در مقاطع دکترای تخصصی رشته های ذیل :
.1

اپیدمیولوژی

.2

آمار زیستی

.3

تغذیه

.4

بهداشت حرفه ای

.5

سالمت سالمندان
 -9سیاستگزاریهای پژوهشی در دانشکده و ایجاد ترغیب و تشویق جهت درگیر شدن اعضای هیات علمی
برای انجام فعالیتهای پژوهشی
 -10اتخاذ راهکارهای اجباری جهت درگیری اعضای هیات علمی برای انجام فعالیتهای پژوهشی با توافق
نظر اعضا در جلسه شورای آموزشی
 -11اتخاذ سیاستهای تنبیهی و جدی معاونت پژوهشی دانشکده با هر عضو هیات علمی که دچار رکود
علمی گردد و یا حداقل فعالیتهای پژوهشی در طی سال را ارایه نکند .

