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 (Mission) رسالت

 و پاسخگوی نیاز جامعه کارآمد بهداشتی نیروهای تربیت •

 مبتنی بر نیاز جامعه بهداشتی  پژوهشهای انجام و طراحی •

 در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی علمی مقاالت چاپ •

 کارآفرینی و خلق ثروت •

 

 (Vision)  انداز چشم

 گروه در آموزشی فعالیتهای ارتقاء •

 گروه در پژوهشی فعالیتهای ارتقاء •

 گروه در اجرایی فعالیتهای ارتقاء •

 نسل سوم و چهارم حرکت به سوی دانشگاه های •

 

 فعالیت های حوزه

 آموزش •

 پژوهش •

 کارآفرینی و خلق ثروت •

 ییاجرا •

 

 آموزش حوزه در کلی هدف
 گروه آموزشی های فعالیتکمی و کیفی   ارتقای ▪

 

 آموزش حوزه در اختصاصی اهداف
 تالش برای اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی آموزش و ارتقا سالمت ❖

 گروه دانشجویان در بهتر یادگیری تجارب ایجاد جهت در مناسب یآموزش فضای تامین ❖

 آموزشی های برنامه کیفیت ارتقاء ❖

 آموزشی استانداردهای بر مبتنی آموزشی محیط ایجاد ❖

 درونی ارزیابی اجرای طریق از مختلف آموزشی های برنامه در آموزشی استانداردهای نمودن نهادینه و استقرار ❖

 بهداشت دانشکده در مختلف های گروه با ای رشته بین ارتباط تقویت ❖

 گروه نیاز مورد آموزشی منابع تهیه ❖

 نیاز جامعه انجام مداخالت آموزشی مبتنی بر جهت مناسب بستر کردن فراهم ❖

 عملی و تئوری دروس در کارگروهی  های برنامه اجرای ❖



 مشاور استاد های برنامه اجرای ❖

 دانشجو و استاد بین تعامل افزایش ❖

 آموزشی نوین های شیوه درباره علمی هیئت اعضای توانمندی افزایش ❖

 استفاده از شیوه های نوین آموزش ❖

 تهیه محتوای آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه ❖

  و بحران توانمند سازی اساتید و دانشجویان در جهت ارائه دروس در شرایط پاندمی ❖

 در راستای آموزش مجازی توانمند سازی اساتید و دانشجویان ❖

 آموزش در پژوهی دانش ی مقوله از تحمای ❖

 های مرتبط برگزاری ژورنال کالب با گروه ❖

 مطالعاتی های فرصت و ها کنگره و آموزشی های کارگاه در علمی هیئت اعضای شرکت تسهیل ❖

 های الکترونیک ننه شیوه های نوین ارزیابی و آزموآشنایی اساتید و دانشجویان درزمی ❖

 آموزشی های رسانه و مواد طراحی جهت در آموزشی های تکنولوژی و فزارها نرم آموزش ❖

 آموزش حوزه در دانشجویان در خالق تفکر به تشویق و خالقیت روحیه ایجاد ❖

 هر در شده مشخص اهداف تحقق میزان و شده ارائه دروس و برنامه محتوای از درجه ۳۶۰ ارزشیابی انجام ❖

 دانشجویان و اساتید توسط نیمسال

  آموزش حوزه در فراملی و ملی دستاوردهای با دانشجویانعلمی و اعضای هیات  آشنایی ❖

 

 پژوهش حوزه در کلی هدف
 دانشجویان و اساتید پژوهشی های فعالیت ارتقای ▪

 

 اهداف اختصاصی در حوزه پژوهش

 افزایش توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ❖

 زشی و پژوهشی مورد نیاز کشور و استان های آمو هاخذ گرنت های پژوهشی در حوز ❖

 گروه در پژوهشی الزم های زیرساخت ایجاد به کمک ❖

 کاربردی تحقیقات انجام راستای در ها سازمان سایر از پژوهشی اعتبارات جذب افزایش ❖

 دانشکده سایت در اساتید رزومه رسانی روز به ❖

 آموزش در پژوهش طرحهای ارائه به دانشجویان و اساتید تشویق ❖

 ها کنگره و ها همایش در شرکت جهت دانشجویان به رسانی اطالع ❖

 المللیبین و ملی ِتخصصی و علمی هایانجمن در فعال شرکت ❖

 معتبر مجالت در مقاله انتشار  ❖

 کالب ژورنال جلسات تشکیل ❖

 دانشگاه پژوهشی معاونت دانش ترجمان واحد با همکاری ❖



 کیپزش درعلوم اخالق اصول رعایت ترویج ❖

 نشر توانمند سازی اساتید و دانشجویان درزمینه پژوهش و اصول اخالق  ❖

 

 حوزه های تحقیقاتی گروه

 نیازسنجی در حوزه سالمت •
 سواد رسانه •

 سواد سالمت •

 پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن •
 طراحی پیام و محتوا •
 ارتباطات و فنون برقراری ارتباط موثر •
 امعهروش های جلب مشارکت در ج •
 فنون متقاعدسازی •
 طراحی کمپین های ارتباطی در زمینه سالمت •
 کاربرد نظریه ها و الگوهای تغییر رفتار در مداخالت آموزشی •
 الگوهای برنامه ریزی و ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت •

 روش ها و فنون آموزشی •

 

 کارآفرینی و خلق ثروت حوزه در کلی هدف
 نشگاه های نسل سوم و چهارمحرکت به سوی دا ▪

 

 کارآفرینی و خلق ثروت حوزه در اختصاصی اهداف

 کارآفرینی و خلق ثروت برنامه تدوین ❖

 معرفی توانمندی های گروه به جامعه و سازمان ها ❖

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

 و بهداشت آموزش رشته حیطه در خدمات ارائه نیازمند صنایع و ها سازمان در افراد ندسازیسالمت برای توانم

 سالمت ارتقاء

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

 ی های بهداشتی آنهاسیاستگزار

 سالمت زمینه در آموزش شناخت جمعیت های دارای اولویت برای  ❖

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

 مشاوره تعیین اولویت بین درخواست های ارائه شده سازمان های متقاضی خدمت جهت دریافت ❖

 در حیطه فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت تخصصی های

موزشی رسمی و غیر رسمی برای توانمند سازی افراد شاغل در سازمان ها و طراحی و اجرای دوره های آ  ❖

 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 به  ❖

 نایع مختلفمشکالت بهداشتی سازمان ها و ص

 

 اجرا حوزه در کلی هدف
 دانشگاه از خارج و داخل دانشکده، سطح در اجرایی امور روند بهبود به کمک ▪

 

 اجرا حوزه در اختصاصی اهداف

 تشکیل منظم جلسات گروه ❖

 مطرح پیشنهادات از استفاده و آموزشی مشکالت و ها چالش تعیین در دانشجویان با منظم جلسات تشکیل ❖

 گروه آموزشی های فعالیت بهبود در شده

 تدوین فرایندهای آموزشی در راستای دقت، تسهیل و سرعت انجام امور ❖

   پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت ارتقاء و آموزش دفتر با همکاری ❖

 بهداشتی دانشگاه در اجرای طرحهای مشترک مبتنی بر نیاز جامعه معاونت با همکاری ❖

 هر چهار سال یکبار و ارزیابی سالیانه آن گروه وعملیاتی استراتژیک  برنامه تدوین ❖

 گروه ، منابع و تجهیزاتآموزشی فضای بهبود جهت هزینه اعتبارپیشنهاد  ❖

 اداری امور درانجام دانشجویان راهنمایی ❖

 به روز رسانی سایت گروه ❖

 

 مورد انتظار از دانش آموختگان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یها تیصالح

  

 یتخصص یدکتر قطعم

 طیمح جادیجامعه سالم، ا استیس نیدر تدو یکاف یستگیاز دانش، مهارت و شا یستیبا یدانش آموختگان دوره دکتر   

 ن،یسالمت برخوردار باشند. همچن یبرنامه ها تیریو مد یفرد یجامعه، توسعه مهارت ها یها تیفعال تیتقو ،یتیحما

سالم، توانمند نموده و  طیمح کیسالم در  یزندگ یسالمت برا قاءحفظ و ارت ن،یتامقادر باشند تا مردم را در جهت  دیبا

 سالمت جامعه را بهبود بخشند. یشاخص ها تیگزاران، وضع استیس تیبا حما

 دانش آموختگان عبارت است از: نیمورد انتظار ا هیپا یها یتوانمند

 یتعامل، یارتباط یمهارت ها -

 آموزش -

 پژوهش -

 و خلق ثروت ینیکارآفر -

 تیریمد -

 ییحرفه گرا -



 

 دانش آموختگان عبارت است از: نیا یاختصاص یها یتوانمند

 ییاجرا تیریمد

 ارتقاء سالمت در نظام ارائه خدمات سالمت ینظارت و مشارکت در برنامه ها ت،یرمدی  -1

 با سازمانها و نهادها در جامعه یبخش نیو ب یدرون بخش هماهنگی  -2

 طیمح جادیا یبرا یسازمان یندهایاثر بخش در جلب مشارکت و بهبود فرآ یراهکارها یابیخلق و ارز ،ییشناسا -۳

 سالمت یحام یها

 یاجتماع یو سامانده یرهبر ت،یرمدی – ۴

 یآموزش یبرنامه ها و دوره ها یو اعتبار بخش یابارزشی – ۵

مختلف )مدارس،  یها طیدر مح یاجتماع ،یمانساز یارتقاء سالمت در سطوح فرد یبرنامه ها یو رهبر تیریمد -۶

 کار و....( طیمح مارستان،یب

 ارتقاء سالمت یها میت یو رهبر تیرمدی – ۷

 یاجتماع یکارکنان نظام سالمت و توانمند ساز یساز تظرفی در مشارکت – ۸

  

 یآموزش

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش رشته دروس آموزش – 1

 مرتبط یرشته ها ریسا یانسان یروین تیمشارکت در ترب  -2

 یو اجتماع ی،سازمانیفرد سازی توانمند – ۳

 یو ارتباط یآموزش نینو یها یدر فن آور نوآوری و خالقانه کاربست – ۴

 در گروه خاص یآموزش یرو شها -۵

 یرسم ریو غ یرسم یآموزش یدوره ها یابیاجرا و ارزش یطراح -۶

 یآموزش یوامواد و محت یو استاندارد ساز دیتول -۷

 سازمان ها و نهادها یآموزش یبرنامه ها نیمشارکت در تدو -۸

 نینو یآموزش یروش ها یریبه کارگ -۹

 مختلف متناسب با مخاطب یدر قالب ها یآموزش یبرنامه ا دیتول -1۰

 و ساختار رسانه یفرهنگ اجتماع -11

  

 یپژوهش

 یبرا یاجتماع یسازمانده نهیاخالت اثر بخش در زممد یتوسعه دانش و الگو ساز یبرا یکاربرد های پژوهش – 1

 ارتقاء سالمت

 ارتقاء سالمت یارتباط برا الگوهای و ها روش نقش، در پژوهش – 2

 سالمت یارتباط برا یکاربرد های پژوهش – ۳



 سالمت یها یپژوهش در فن آور – ۴

 در موضوعات سالمت یو مردم نگار یمردم شناس ،شناختی جامعه مطالعات – ۵

 در رفتار سالم یمطالعات روانشناخت- ۶

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یبرنامه ها بخشی اثر مطالعه – ۷

 محتوا در مواد آموزش سالمت لیتحل -۸

 ها و مدلها یدر تئور یو کاربرد ینظر های پژوهش – ۹

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یو اعتبار سنج سازی ابزار در پژوهش – 1۰

 )طرح ها، مقاالت و مستندات ( یعلم داتیتول یابیزشار -11

 مرتبط با سالمت یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یمل یپژوهش در طرح ها-12

 مداخالت رسانه محور در ارتقاء سالمت یالگوها نهیدر زم یو نوآور یپژوهش یابیارزش -1۳

 در ارتقاء سالمت یو مدل ساز هینظر دیتول -1۴

 تقاء سالمتار یراهبردها دیتول -1۵

 ارتقاء سالمت اتینقد نظر -1۶

 

 ییاجرا نقش

 سازمانی برون و درون مشارکت جلب – 1

 ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت یدر برنامه ها یو اجتماع یو سازمان یگروه ،یفرد تحمای جلب – 2

 یاجتماع یائتالف و شبکه ساز -۳

 سالمت رندگانیگ میو تصم استگذارانسی با تعامل – ۴

 همه جانبه( تیجلب حما استگذاران،یس ،یجمع ،یفرد نی)ب یارتباط یکردهایرو یراحط -۵

 در حوزه سالمت         یارتباط یها پنیکم یهمه جانبه و طراح تیجلب حما -۶

      

 رفتار یروان شناخت لیتحل

 مرتبط با رفتار یتیو موقع یزشیانگ ،یشناخت لتحلی – 1

 ارتقاء سالمت ینظر یار با چارچوب هارفت لیتحل جنتای کردن مرتبط – 2

  

 موثر بر سالمت یاجتماع یمولفه ها لیتحل

 یو اجتماع یمرتبط با رفتار فرد یکیو اکولوژ یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یمولفه ها لیتحل -1

 

  

 

 



 ارشد یکارشناس مقطع

 یازهاین یابیشناخت جامعه، ارزدر جهت  یدانش و مهارت حرفه ا یستیارشد با یدانش آموختگان مقطع کارشناس   

مرتبط با  یو مشاوره ا یپژوهش ،یخدمات آموزش ،یریگ میارتباط موثر، تصم یبرقرار ،یو اجتماع یسازمان ،یفرد

 یبر اساس ارزش ها یتیمختلف جمع یها روهرفتار گ رییبهبود نگرش و تغ ،یآگاه شیافزا یسالمت در راستا

 سالم در جامعه کمک کنند. یند تا بتوانند به ارتقاء سالمت و سبک زندگداشته باش یو انسان یفرهنگ ،یاسالم

 دانش آموختگان عبارت است از: نیمورد انتظار ا هیپا یتوانمندها

 یتعامل، یارتباط یمهارت ها -

 آموزش -

 یپژوهش و نگارش مقاالت علم-

 حل مساله یتفکر نقادانه و مهارت ها -

 یتیریمد یمهارت ها -

 ییحرفه گرا -

  

 دانش آموختگان عبارت است از: نیا یاختصاص یها یتوانمند

  

 مذاکره یبخش نیتعامل ب ارتباطات

 مرتبط با نظام سالمت یبا تعامل مثبت و سازنده بدون هرگونه مناقشه با بخش ها ایارتباط سازنده و پو برقراری – 1

 یبخش نیو ب یدرون بخش یتوسعه هماهنگ ایائتالف و  جادای – 2

  

 آموزش جهت آموزش افراد در سطح مختلف یها یفناور یریکارگ هب

 نگرش و رفتار ،یآگاه یها طهیدر ح یآموزش یسنج ازنی – 1

 یاتیبرنامه عمل هیته ،یآموزش یمحتوا دیاهداف تول نتعیی – 2

 یرسم ریو غ یرسم یآموزش یدوره ها یابیاجرا و ارزش ،طراحی – ۳

 یاجتماع یالمت و توانمندسازکارکنان نظام س سازی توانمند – ۴

 یو اجتماع یارتباطات در سطوح سازمان یدر برقرار یآموزش یبرنامه ها یاجرا- ۵

 .نینو یآموزش یروش ها یرکارگی به – ۶

  

  پژوهش

 سالمت طهیمرتبط در ح یپژوهش های طرح در مشارکت – 1

 یارتقا بهداشت و آموزش مداخالت یابیاجرا و ارزش ،یدر طراح یفیو ک یکم قیتحق یروش ها یریبه کارگ - 2

 سالمت

 یو ابزار ساز یپژوهش یپروپوزال ها هیته -۳



  

 رفتار رییمداخالت تغ یابیو اجرا ارزش یزیبرنامه ر یطراح

 یریکار و...( توان به کارگ طیمح مارستان،یمختلف )مدارس، ب یها طیدر مح یاجتماع ،یسازمان ،فردی سطح – 1

 رنامهمرتبط با ب یها یتئور

  

 رفتار فرد و جامعه رییدر تغ یارتباط یکردهایرو یریکارگ به

 همه جانبه( تیگذاران، جلب حما استیس ،یجمع ،یفرد نی)ب یارتباط یکردهایرو- 1

 سالمت یبرا یاجتماع جیهمه جانبه، بس تحمای جلب – 2

 ائتالف جادای – ۳

 (ییانمایپو دئو،یو صدا، ر،ی)نوشتار، تصو یمواد چند رسانه ا طراحی اصول – ۴

  

 بر عوامل موثر بر سالمت یرفتار مبتن لیتحل

 موثر بر سالمت یبر عوامل فرد یروان شناسانه رفتار مبتن لتحلی – 1

جامعه  لیآن ها تحل یباورها و رفتارها و حفظ و نگهدار رییدر تغ یریادگی یکردهایها و رو هینظر یرکارگی به – 2

 موثر بر سالمت یل اجتماعبر عوام یشناسانه رفتار مبتن

 یاجتماع یها ینهادها و نقش ها و تئور ،یارزش ها، هنجارها، کنترل اجتماع ،یریجامعه پذ میمفاه یریبه کارگ -۳

 سالمت

 و کاربرد آن ها در فرهنگ سالمت یجامعه شناخت اتینظر -۴

  

 مشاوره

 مصاحبه تیریشروع مشاوره و مد های مهارت - 1

 یمشاوره فردفنون  یریبه کارگ -2

 یو فنون مشاوره گروه یریبه کارگ -۳

 

این برنامه استراتژیک و رسالت و اهداف گروه بر اساس اسناد باال دستی شامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی، برنامه ششم توسعه، سند نقشه علمی کشور، بسته 

تحول و نوآوری در علوم پزشکی، نقشه جامع علمی سالمت با مشارکت اعضای هیات علمی گروه، نماینده فارغ  های

 التحصیالن و نماینده دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت تدوین شده است.

 دانشگاه علوم پزشکی اراک گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 
 دکتر راحله سلطانی                        دکتر محسن شمسی                     روزبهانی   دکتر نسرین                 دکتر محبوبه خورسندی

 


