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 گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه اي  راهبرديبرنامه 
 

 تحلیل وضعیت موجود  
اسـت. ارتقـاء کیفیـت فنـی ارایـه       ترین و گاه گرانترین منابع مدیریت کاربدون تردید، نیروي انسانی مهمترین، پیچیده

هـاي  هاي آن باشد از اولویـت خدمات به طوري که خدمات قابل ارایه موثر واقع شود و همچنین جامعه قادر به پرداخت هزینه
هاي موثر در سـطوح  بخش مدیریت سازمانها و نهادها است. ارتقاء کیفیت مدیریت ارایه خدمات که در این میان انجام فعالیت

بخشـی (ارتبـاط سـازمانی)،    بخشی و درونهاي برونریزي، سازماندهی، پایش و ارزشیابی، هدایت و رهبري، هماهنگیبرنامه
 نماید.  گیري، خالقیت و نوآوري و همچنین جلب مشارکت جامعه براي دستیابی به یک پوشش مطلوب را الزامی میتصمیم

دوره  3دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشـت حرفـه اي،    4در حال حاضر گروه مهندسی بهداشت حرفه اي داراي 
دوره دکتري تخصصی مهندسـی بهداشـت    1و   HSEدوره کارشناسی ارشد  1کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي، 

هاي عوامل شیمیایی و تهویـه،  گاه فعال است که در زمینهآزمایش 9نفر عضو هیات علمی است. این گروه داراي   6حرفه اي با 
هـاي آموزشـی و   ایمنی و ارگونومی، صدا و ارتعاش، پرتوها، سم شناسی، روشنایی و تنش هاي حرارتی به عنوان آزمایشـگاه 

شـی و  هـاي آموز نفر کارشناس گـروه اسـت کـه در زمینـه     5دهد.این گروه داراي پژوهشی به دانشجویان خدمات ارائه می
 پژوهشی فعالیت دارند.

هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري نیاز است که بـراي شـفاف سـازي    با توجه به سابقه گروه در امر آموزش دوره
هاي باال دستی، شـیوه ها و دستورالعملنامههاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره ارشد و دکتري، با توجه به آیینفعالیت

ردد. همچنین کاتالوگ تهیه شده از گروه نیاز به اصالح و بازبینی و به روزرسانی سـایت گـروه بـا یـک برنامـه      اي تهیه گنامه
 زمانبندي مشخص با همکاري سایت دانشکده صورت گیرد.

جذب کارشناس و هیات علمی در گروه فرآیند مشخصی ندارد. لذا باید بر اساس تعداد هیات علمـی و تعـداد واحـدهاي    
توسط آنها در هر ترم هم تعدیل تعداد واحد موظفی صورت گیرد و هم اینکه نیاز به جذب هیات علمی بـراي سـال   ارائه شده

 هاي آتی به طور دقیق مشخص شود.
هاي گروه با توجه به حجم کاري گروه بسیار محدود است و بسیاري از آنهـا از رده خـارج   تجهیزات موجود در آزمایشگاه

ها و استفاده بهینه از تجهیزات موجود اسـت  هاي گروه تامین منابع مالی براي تجهیز آزمایشگاهدغدغهاست. بنابراین یکی از 
 که بایستی مورد نظر قرار گیرد.

هاي توانمندسازي با همـاهنگی کمیتـه تحقیقـات    برنامه ریزي جهت مشارکت دانشجویان دوره دکتري و ارشد درکارگاه
 دانشجویی توسط گروه انجام شود.

 

  چشم انداز
در راستاي تقویت بنیه علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي در زمینه هاي مختلف علمـی ، پژوهشـی و      

آشنایی آنها با نحوه ارائه خدمات در زمینه هاي سالمت و ایمنی شغلی و محیطی و همچنین تقویت ارتباط سـاختاري انتقـال   
ي افکار دانش آموختگان مبتنی بر دانش و تجارب علوم کسب شده در زمینه هاي مرتبط مفاهیم علمی به صنایع و پیاده ساز

بهداشت شغلی و محیطی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از توانمندیهاي ، دانـش  
مین سطح مناسبی از سـالمت و ایمنـی   و مهارت اعضاء هیأت علمی ، کارشناسان و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی بدنبال تأ

کارگران صنایع و همچنین رفاه و آسایش اجتماعی افراد ا طریق کاهش آلودگی هاي فیزیکـی و شـیمیایی ناشـی از صـنایع     
 شغلی در محیط زیست می باشد.

 



  تیمامور 
ر مقـاطع مختلـف   مأموریت گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت عهده دار تربیت کارشناس و متخصص د

تحصیلی در راستاي تأمین نیازهاي آشکار و یا پنهان بخش هاي مختلف صنعتی و غیر صنعتی مـرتبط بـا سـالمت و ایمنـی     
شغلی بوده و بر طرف نمودن این نیازها را بعنوان مأموریتی در جهت ارتقاء سطح سالمت کشور می داند . در جهت دسـتیابی  

ن مشکالت مرتبط با آنها و ارائه راه حل هاي مناسب با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی به نیازهاي واقعی و بر طرف نمود
 موجود اهداف ذیل در قالب مأموریت اصلی گروه دنبال می شود.

 جذب و بکارگیري نیروهاي متعهد و فعال در جهت دستیابی به دانش فنی و توسعه مهارت هاي فردي فراگیران   – 1
کمک به اعضاء هیأت علمی گروه جهت افزایش توانمندیهاي فردي و اجتماعی آنها و برنامه ریزي مناسب جهت انتقال  – 2

 دانش و تجربه ارزشمند آنها به دانش آموختگان
تجهیز آزمایشگاه ها به وسایل و مواد آزمایشگاهی جدید در راستاي آماده سـازي و فـراهم نمـودن زمینـه فعالیـت       – 3

 شاغل در گروه همکاران
 تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیالت تکمیلی – 4
فراهم کردن زمینه هاي همکاري بین بخشی و ایجاد ارتباط با صنایع در جهت تقویت توانمندي دانشجو در برقـراري   – 5

 ارتباط با صنعت
 ادل افکار در خصوص تحصیل دستیابی به اهداف تعیین شده گسترش ارتباط با سایر مراکز علمی و دانشگاه ها و تب – 6
مشارکت در فعالیت هاي تحقیقاتی و فراخوان هاي پژوهشی صـنایع و شـرکت هـاي خصـوص و دولتـی در توسـعه        – 7

 پروژهاي تحقیقاتی  
 

  ها ارزش
 تربیت افرادي خالق، با انگیزه و متعهد با دانش کافی جهت برطرف کردن مشکالت جامعه-1

 در نظر داشتن منافع افراد، کارفرمایان و کارگران و حفظ حرمت جامعه کارگري-2

 یمنافع مل نیتأمعدالت اجتماعی در راستاي  در نظر داشتن-3
 شده مطرح ها و پژوهشهاي دهیتعهد در انجام کار و امانت داري در خصوص ا-4
 یبر مبناي اصول اخالق یو پژوهش یرقابت علم-5
 ژوهش با حفظ حریم خصوصی افراد، سازمان ها رعایت اخالق در پ-6
 

 دارتیهاي اولوحوزه
 شناسایی، پایش و کنترل آلودگی هاي صنعتی و محیطی-1 

 ها با استفاده از دانش بومی و فن آوریهاي نوین ندهیکنترل آالشناسایی و بررسی راههاي -2
 جامعه شهري شناسایی و بررسی عوامل مخاطره زاي صنعتی و غیر صنعتی موثر بر-3

 بررسی و شناسایی شیوع بیماریهاي مرتبط با مشاغل در جوامع-4

 ي جوامع شغلی و غیر شغلی رهنمودها ، استانداردهامقررات ن،یقوانبررسی و استقرار -5
 

 سیاست ها 
 و پژوهش مبتنی بر نیازهاي روز جامعه، صنعت و سیاستگذارانآموزش -1
 استفاده از روشهاي نوین و کارآمد در امر آموزش و پژوهش  -2



 هاي آموزش عملی  توانمندسازي مهارتی و تجهیزاتی گروه در جهت توسعه برنامه-3
 انتشار دانش با تمرکز بر کاربردي کردن پژوهش و تجاري سازي آنانجام تحقیقات و -4
 کشور ستیز طینظام سالمت و مح هاياستگذاريیاز س علمی تیحما-5

 اهداف 

 اهداف کلی:
ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصـیلی و توانمنـد سـازي اعضـا هیـأت علمـی و        

 دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه  

 اهداف اختصاصی:
 ریزي و مدیریت گروهارتقا برنامه  -1
 راستاي فعالیت هاي آموزشیاستفاده بهینه از آزمایشگاههاي بهداشت حرفه اي در -2
 استفاده بهینه از تجهیزات و وسایل آزمایشگاه در حوزه پژوهش (طرح ها ، پایان نامه و .....) – 3
 توانمند سازي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه آموزشی -4
 توانمندسازي  دانشجویان در حوزه مهارت در پژوهش  – 5
 توانمند سازي  اساتید در حوزه آموزشی – 6
 پژوهشی حوزه در دیاسات  يساز توانمند-7
 تدوین درسنامه براي مقطع کارشناسی بهداشت حرفه اي – 8
 بازنگري کاتالوگ معرفی توان پذیري اعضاء هیأت علمی گروه ، کارشناس و تجهیزات آزمایشگاهی   – 9
 به روز نگه داشتن اطالعات آموزش ، پژوهش و اجرایی پایش گروه بر روي سایت دانشکده   – 10
 تعیین نیاز گروه جهت جذب کارشناس آزمایشگاه   – 11
 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در گروه – 12
 داشت حرفه ايبهینه سازي مدت حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گروه به – 13
 بهینه سازي پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی – 14
 پذیرش دانشجو بین الملل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري – 15
 استفاده بهینه از فضاهاي موجود گروه براي رفع نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی   – 16
 تأمین نیازهاي تجهیزاتی آموزش و پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی   – 17
 نامه اجرایی تحصیل در دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ايتدوین شیوه -18

 تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی در دو سال آینده -19 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیطراهبردي برنامه 

 تحلیل وضعیت موجود  
ارتقاء کیفیت فنی ارایه خدمات به طوري که خدمات قابل ارایه موثر واقع شود و همچنین جامعه قادر به پرداخـت هزینـه  

هاي بخش مدیریت سازمانها و نهادها است. ارتقاء کیفیت مدیریت ارایه خدمات که در این میان انجام هاي آن باشد از اولویت
بخشـی و درون هاي برونریزي، سازماندهی، پایش و ارزشیابی، هدایت و رهبري، هماهنگیهاي موثر در سطوح برنامهفعالیت

نین جلب مشارکت جامعه براي دستیابی بـه یـک پوشـش    گیري، خالقیت و نوآوري و همچبخشی (ارتباط سازمانی)، تصمیم
 نماید.  مطلوب را الزامی می

در حال حاضر گروه مهندسی بهداشت محیط داراي یک رشته در دوره کارشناسی (کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت 
بهداشـت محـیط   محیط) دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی ارشد 

عضو هیات علمی اسـت.   10گرایش سم شناسی) و یک رشته در مقطع دکتري تخصصی (دکتري مهندسی بهداشت محیط) با 
هاي شیمی آب و فاضالب، میکروبیولوژي آب و فاضـالب، آلـودگی هـوا،    آزمایشگاه فعال است که در زمینه 7این گروه داراي 

هاي آموزشی و پژوهشی به دانشجویان خدمات ارائه سماند به عنوان آزمایشگاهآنالیز دستگاهی، سم شناسی، هیدرولیک و پ
 دهد.می

 هاي آموزشی فعالیت دارند.نفر کارشناس گروه است که در زمینه 5این گروه داراي 
اسـت  هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، گروه مصوبات زیادي داشته با توجه به سابقه گروه در امر آموزش دوره

نامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري تدوین نگردید. ها به صورت یک شیوهنامهولی هیچ وقت این مصوبات و آیین
ها و دسـتورالعمل نامهها و آموزش دانشجویان دوره ارشد و دکتري با توجه به آیینلذا نیاز است که براي شفاف سازي فعالیت

 تهیه گردد.اي نامههاي باال دستی، شیوه
در جامعه وجود ندارد که نیاز به تهیـه آن   یک کاتالوگ مناسب از توانمندي گروه براي ارائه به سازمانها و شرکتهاي ذینفع

 شود. در گروه احساس می
به روزرسانی سایت گروه متولی مشخصی در گروه ندارد و الزم است که با یک برنامـه زمانبنـدي مشـخص ایـن کـار بـا       

 یت دانشکده صورت گیرد.همکاري سا
جذب کارشناس و هیات علمی در گروه فرآیند مشخصی ندارد. لذا باید بر اساس تعداد هیات علمـی و تعـداد واحـدهاي    
ارائه شده توسط آنها در هر ترم هم تعدیل تعداد واحد موظفی صورت گیرد و هم اینکه نیاز به جذب هیات علمی بـراي سـال  

 شود.هاي آتی به طور دقیق مشخص 
هاي گروه با توجه به حجم کاري گروه بسیار محدود است و بسیاري از آنهـا از رده خـارج   تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 ها و استفاده بهینه از تجهیزات موجود است.هاي گروه تامین منابع مالی براي تجهیز آزمایشگاهاست. بنابراین یکی از دغدغه
رسالت اصلی گروه در زمینه آموزش و پژوهش، بسیاري از مشکالت مربوط به گروه باعث با توجه به آموزشی بودن گروه و 

شود که تاکنون به صورت موردي و بر اساس نظرات دانشجویانی که مراجعـه  آسیب زدن به آموزش و پژوهش دانشجویان می
ت مـنظم تشـکیل شـود و بتوانـد     شد. ولی در این مورد نیاز به یک شوراي مشورتی است که به صـور کردند پیگیري میمی

 مشکالت دانشجویان را انتقال دهد و پیگیري نماید.
هاي توانمندسازي دانشجویان دوره دکتري و ارشد در دانشگاه وجود ندراد در حالی کـه  در بسیاري از موارد امکان کارگاه

ن ضرورت دارد که با هماهنگی کمیتـه  ماموریت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی توانمندسازي این دانشجویان است. بنابرای
 ریزي مشخص براي توانمندسازي این دانشجویان توسط گروه انجام شود.تحقیقات دانشجویی یک برنامه

 
 



 

 
 

 

 اهداف 

 اهداف کلی:

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش

 :اهداف اختصاصی 
 نامه تحصیل در دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطتدوین شیوه -1
 هاي گروهتدوین کاتالوگ توانمندي -2
 به روز کردن سایت گروه -3
 تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی و کارشناس در دو سال آینده -4
 سازي استفاده از آنهاهاي گروه و بهینهتامین نیازهاي آزمایشگاه -5
 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان در گروه -6
 توانمندسازي دانشجویان دوره دکتري و ارشد در زمینه پژوهش به کمک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده -7
 PhDتشکیل کمیته نظارت بر ارتقاء کیفی حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوصا دوره  -8

 ت محیط و بارگذاري آن روي سایتتدوین شناسنامه دروس مهندسی بهداش -9
 تشکیل کمیته نظارت و تطبیق برنامه دروس مهندسی بهداشت محیط -10
 گردآوري و تهیه حداقل یک درسنامه در سال براي رشته مهندسی بهداشت محیط -11
 بهینه سازي پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی -12
 براي دانشجویان تحصیالت تکمیلیبهبود فضاي فیزیکی و امکانات مورد نیاز  -13

  



 

 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت راهبردي برنامه 

 
 چشم انداز

 دانـش  از پـس  و تحصـیل  حـین  در کـه  نحـوي  به ممکن حد باالترین در دانشجویان مدیریتی و بهداشتی دانش ارتقاي
 و خـدماتی  ، پژوهشـی  ، آموزشی فعالیتهاي طریق از ، جامعه واقعی نیازهاي درك و سنجی نیاز بر تاکید با بتوانند آموختگی
 کنند. کمک روستایی و شهري جوامع زندگی سبک بهبود و سالمت وضعیت ارتقاء و حفظ تامین، راستاي در مدیریتی

 
 گی هاي ممتاز گروه (مزیت رقابتی)ویژ
 ویژگی هاي ممتاز این گروه در راستاي  تحقق ماموریت آن ، می توان به این موارد اشاره کرد :از 

 حضور اساتید مجرب و کار آزموده که تواناي تدریس ، تحقیق و مشاوره را دارند -1
 حضور کارشناسان متعهد و کارآمد-2
که امکان ارتباط آموزشی و پژوهشی را بـین  پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (بویژه دکتراي تخصصی ) -3

 دانشجویان میسر می سازد.
 

 نقاط قوت
 ) وجود هیئت علمی شایسته (به لحاظ کمی و کیفی )1
 ) روابط انسانی مطلوب بین مدیریت، اعضاء هیئت علمی و کارکنان2
 ) وجود امکانات سخت افزاري مناسب ( رایانه ، ویدیو پروژکتور ،...... )3
 اتصال به شبکه اینترنت در اتاق هاي هیئت علمی و کارشناسان) 4
 ) وجود فضاي فیزیکی و تجهیزات کامپیوتري و اینترنت براي دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی5
 ) مشخص بودن الین تحقیقاتی اعضاي هیئت علمی گروه6
 هداف  ) همکاري موثر علمی و عملی کارشناسان گروه با هیئت علمی در راستاي ا7
 ) امکان تهیه و خرید کتب مرجع مورد نیاز دانشجویان توسط گروه  8
 ) استفاده از اعضاي هئیت علمی سایر گروههاي تخصصی در تدریس دروس بر حسب نیاز9
 ) امکان ارتباط مداوم دانشجویان با اعضاي هیئت علمی10
 دوره هاي کارآموزي ) ارتباط تعریف شده با معاونت بهداشتی استان در راستاي برگزاري11
) امکان افزایش همکاري دانشجویان مقطع دکتري در برنامه هاي حیطه هاي آموزشی ، پژوهشی ، مراقبتـی و اجرایـی   12

 گروه
 ) حمایت مسئولین سطوح باالتر در دانشکده از تصمیمات مناسب گروه13
 شکده) وجود کمیته هاي پژوهش هاي دانشجویی و انجمن علمی دانشجویی در دان14

 

 نقاط ضعف 
 نبود مکانیسم مشخص براي استفاده از نتایج پژوهش ها و مطالعات انجام شده در برنامه ها و خدمات سالمت جامعه .1

 نیاز    حسب استفاده ناکافی از سایر تخصص هاي مرتبط در فعالیت هاي پژوهشی بر .2

 غلبه ي سیستم جزوه خوانی در بخش آموزش بر روش هاي فعال آموزشی .3

 وجود نواقص کوریکولوم آموزشی استاندارد در برخی دروس یا فرایند هاي آموزشی   .4
 



 

 
 

 فرصت ها 
 حمایت مسئولین دانشکده ، دانشگاه و معاونت بهداشتی از روند آموزش دانشجویان .1

 امکان استفاده اعضاي هیئت علمی از برخی دوره ها و فرصت هاي مطالعاتی .2

 یر گروه ها و دانشکده هاامکان ارتباط آموزشی و پژوهشی با سا .3

 در دانشکده» تحقیقات نظام سالمت « وجود مجله ي  .4

 امکان دسترسی دانشجویان به کتابخانه دانشکده بهداشت و سایر دانشکده هاي علوم پزشکی .5

 سیاستگذاري وزارت متبوع بر گسترش کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی .6

 وجود مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی .7

 کسب امتیاز در رتبه بندي کشوري .8

 وجود موضوعات و معضالت مهم و گسترده در سبک زندگی جامعه .9
 

 د ها تهدی
 محدودیت مالی  .1

 کمبود امکان اشتغال جهت دانش آموختگان .2

 ناکافی بودن امکانات رفاهی جهت اعضاي هیئت علمی و کارکنان .3
 نبودن توازن در پذیرش دانشجویان از نظر جنسیت .4

 نظام رسمی حمایتی براي دست اندرکاران امر ارتقاء و آموزش سالمتنبودن  .5
نبودن پشتوانه ي اجرایی و مالی براي برخی فعالیت هاي علمی و پژوهشی درون گروه که در راستاي ارتقاء آگاهی و  .6

 توان و نگرش دانشجویان یا جامعه می باشد .  
 رویکرد سیاست گزاري درمان محور تا سالمت محور .7

 دگی ناسالم در جامعهسبک زن .8
 بی ثباتی مدیریت ها و برنامه ها  .9
 

  سالمت ارتقاي و بهداشت چکیده ماموریت گروه آموزش
 تربیت نیروي انسانی متعهد و کارآمد در حوزه علوم مربوط به بهداشت عمومی ، آموزش بهداشت  و ارتقاي سالمت  .1
 شناسائی و تدوین محتوا و روشهاي آموزشیکاربردي و توسعه اي براي  -استفاده از پژوهش هاي بنیادي .2
 استفاده از پژوهش هاي بنیادي و کاربردي و توسعه اي براي شناسائی نیازهاي واقعی جامعه   .3
 فراهم آوردن زمینه  هاي الزم براي مشارکت و همکاري بین سازمانی با موسسات و صنایع مرتبط .4
 گسترش تولید و انتشار داده ها و منابع علمی    .5
ندن گروه به جامعه و سازمان ها به عنوان یک مرکز فعال جهت ارائه مشاوره در برنامه هاي آموزشی و ارتقاي شناسا  .6

 سبک زندگی سالم
 ارتقاء دانش بهداشتی در سطح گروه ،دانشکده وسطوح ملی و منطقه اي   .7
 ارتقاء روز افزون سطح علمی و پژوهشی هیئت علمی و کارشناسان گروه   .8
 
 
 
 
 



 

 
 

 اهداف 
 هدف کلی  

باالترین هدف گروه ارتقاي کمی و کیفی آموزش و پژوهش و تربیت نیرو هاي خالق و محقق معتقد و عامـل بـه مفـاهیم ،    
مبانی و راهکارهاي تامین، حفظ و ارتقاي سالمت براي فرد، خانواده، جامعه، سازمان ها با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهـاي  

نیاز سنجی ، مداخله، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی و تصحیح و بهبود مداوم برنامه جامعه و محیط می باشد به نحوي که توان 
ها را در راستاي بهبود نتایج داشته باشند. توسعه و همگانی نمودن پژوهش و تحقیقات در راسـتاي تولیـد علـم، فنـاوري و     

لمی، کارشناسـان و دانشـجویان مقـاطع    توسعه ارتباطات بین المللی در زمینه ي پژوهش هاي مشترك براي اعضاي هیئت ع
 مختلف گروه از دیگر اهداف مهم گروه می باشد که)                      

بسـته هـاي   « براي دستیابی به این هدف ، برنامه راهبردي گروه ، درراستاي سیاست هاي وزارتی و خط مشی دانشگاه و   
در سـه حیطـه ، بـه    »  1394مهر ماه  –عالی حوزه سالمت تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش 

 شرح ذیل تدوین و ارائه شده است :
 اهداف حیطه مدیریتی گروه  -الف
 اهداف حیطه آموزشی گروه -ب
 اهداف حیطه پژوهشی گروه -ج
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 برنامه راهبردي گروه اپیدمیولوژي و آمار زیستی
در این برنامه راهبردي و عملیاتی، ابتدا بصورت مختصر رشته ها و چارچوب سازمانی گروه آمـار زیسـتی واپیـدمیولوژي    

 چهار ساالنه گروه که با یک نگاه واقع گرایانه و قریب به انجام نگارش و ارائه شده است. راهبردي معرفی و در ادامه برنامه 

 )Epidemiologyالف)اپیدمیولوژي (
 رشتهو تاریخچه تعریف 

زا یا هر عـاملی  ها و عوامل بیماي نحوه انتشار بیماري ۀمطالع به طور ساده عبارت است از(Epidemiology)  یدمیولوژيپا
 .، در جامعه به منظور کنترل و پیشگیري بیماریها می باشدکه به سالمت مربوط باشد

به کار برده شد، ولی امروزه با پیشرفت تمام علـوم  » بیماریهاي عفونیگیري علم بررسی همه«این اصطالح ابتدا به مفهوم 
علم بررسی انتشار و «ها، دامنه آن وسعت بیشتري پیدا کرده، به مفهوم گیريو از جمله علم پزشکی و کنترل بسیاري از همه

و اگرچـه ممکـن   » گـذرد ردم میشناخت آنچه بر م«عبارت است از  اپیدمیولوژي معنی لغوي .گرددتلقی می» هاعلل بیماري
شناسی، فرهنگ، مـذهب و... ارتبـاط   این رشته با اقتصاد، جامعه است وضعیت بهداشت و پزشکی جامعه بیشتر مدنظر باشد،

داري آن بیشتر خـود فـرد و بیمـاري او مـدنظر اسـت امـا در       به مفهوم مطب بالینی که در پزشکی بسیار نزدیکی دارد، چرا
 .بالینی به هردو جنبه توجه دارد اپیدمیولوژيبیشتر به گروه و جامعه است و ، توجه اپیدمیولوژي

ست که بتوانند در زمینه هـاي: ارائـه مشـاوره در تصـمیم گیـري اجرایـی و مـدیریت        ا هدف از این رشته تربیت افرادي
رایـی و فعالیتهـاي کنتـرل    بیمارستانی، مدیریت داده هاي بهداشتی و سالمتی و تحلیل آنها ، همکاري در طراحی منشور اج

 .آموزش به سطوح مختلف کارشناسان بخش سالمت ایفاي نقش کنندو بهداشتی ،  خدماتکیفیت 
 

 (Biostatistics)یستی) آمار زب
 رشته خچهیو تار تعریف

اي از آمار کاربردي است که تمرکز و تأکید آن بر توسعه و استفاده از روش هـاي آمـاري اسـت کـه در     زیستی شاخه آمار
ـ  تیشود، فعالراستاي حل مسائل و پاسخ به سئواالتی که در بهداشت، پزشکی، ژنتیک و بیولوژي انسانی مطرح می کنـد.    یم

دانـش آموختگـان    تیدردانشگاهها و ترب یو پزشک یدرعلوم بهداشت یستیآمارز يمهارت ها يریرشته به کارگ نیهدف ازا
گـردد. اولـین   است. تاریخچه آمار زیستی در مملکت ما به اواسط قرن بیستم بر مـی  یستیعلوم ز يها نهیدرزم قیتحق يبرا

پـی ریـزي    نیـا شمسی توسـط دکتـر نهاپت   1345گروه آمار زیستی در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در ایران در سال 
 یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشـک  لیاصفهان پس ازتشک یدانشگاه علوم پزشک يولوژیدمیو اپ یستیشد.گروه آمار ز

ـ دوبخـش اپ  يگروه دارا نیخود را آغاز نمود. ا تیگروه مستقل فعال کی، به صورت 1366اصفهان در سال  آمـار  و  يولوژیدمی
ـ ارشد اپ یکارشناس ،یستیآمار ز دارش یاست و در مقاطع کارشناس یستیز ـ  يو دکتـرا  يولوژیدمی  یسـت یآمـار ز  یتخصص

 .ردیپذ یدانشجو م

 ها و باورها  رزشا  )1

بهداشت و در حوزه هاي پژوهشی بشر طور روزافزون در کلیه زمینهه که ب استاز علومی  یستیو آمار ز يولوژیدمیعلم اپ
پـژوهش و   وکـه ارتقـاء سـالمت انسـانها      اعتقاد بر این است .ندکرده اپیدا وسیع بیولوژي و بیوتکنولوژي و پزشکی کاربرد 

تواند در طول عمر خود به آن نائل آید. در باالترین حرفه و مقامی است که یک فرد می ، آموزش آن عالوه بر ارزشهاي معنوي
پژوهشـگرا و بـا اسـتفاده از     ،نگـر نگر و آینـده  نگر، جامعهبایستی با بینش سالمت ها این راستا، دانش آموختگان این رشته

روشهاي کالسیک توأم با تکنولوژیهاي مدرن و مناسب و با در نظر گرفتن اصول عدالت خـواهی، رعایـت حقـوق، تأکیـد بـر      
در تحقیقـات   .اولویتهاي بومی و توجه فزاینده به دانش روز به ارائه خدمات مـوردنظر در زمینـۀ نیازهـاي جامعـه بپردازنـد     



 

 
 

هاي دیگر که وجه مشخصه رشته هاي این گروه می باشد اصول حفظ حقوق معنـوي صـاحبان ایـده و داده     مشترك با رشته
 وتعهد در  انجام دقیق وظایف تعیین شده بر اساس اصول اخالق پژوهشی قابل ذکر است.  

 حوزه هاي اولویت دار  )2

هاي دانشگاهی و حوزه هاي اجراي ی در پژوهش ستیو آمار ز يولوژیدمیاپنهادینه سازي اجراي روش هاي پیشرفته  -1
 بهداشت و علوم پزشکی به منظور ارتقا سطح کیفی آنها

ارتقا توانمندي هاي نظري دانشجویان اپیدمیولوژي و آمار زیستی  در حوزه هاي مختلف مرز دانش آماري به منظـور   -2
 رقابت و حرکت همسو و همزمان با دانشگاه هاي برجسته جهان     

 جمعیت تحقیقات مبتنی بر  -3
 ارتقا توانمندي هاي نرم افزاري و سخت افزاري به منظور اجراي بهینه پژوهش ها  -4
 

 (Mission) سالت برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانیر )3

و  تـر بهداشـتی  وسـیع  حـوزه هـاي  آمار زیستی و حتی  و هاي اپیدمیولوژيتربیت متخصصین در زمینه این گروهرسالت 
، بررسی و ارزیابی سالمت گـروه  موضوعات آماريکاربرد است. یک دانش آموخته در این رشته باید قادر باشد دربارة  پزشکی

جهـت مهیـا    هـا  اظهار نظر نماید. به همین خاطر این رشتهبصورت تخصصی  مختلف سالمتعلوم در  هاي جمعیتی، و جامعه
راه بهداشـتی و پزشـکی   دانشگاهی و تحقیقات و اجرایی در مراکز  ساختن دانشجویان براي مطالعات آماري و اپیدمیولوژیک

در  مشاوره و راهنمـائی دیگـر محققـین    سالمت،شده است. تدریس، تحقیق مستقل و یا همراه با سایر محققین علوم  اندازي
هاي سـالمت عمـومی،    زمینه ارزیابی سالمت گروه هاي جمعیتی، تعیین و توزیع عوامل خطر بیماریها و آسیبها، تدوین برنامه

 .هاي دیگر استاز جمله رسالت تحقیق و مدل بندي و تجزیه و تحلیل داده ها

 (Vision)  چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی )4

این برنامه با بکارگیري خالقیت و تجربیات علمی و کاربردي اساتید، دانش آموختگـان و دانشـجویان بـه منظـور فـراهم      
در راسـتاي بهینـه    یسـت یو آمـار ز  يولوژیدمیبستر مناسب و تشویق الزم جهت انجام کاربرد و اجراي صحیح علم اپنمودن 

طور پویا همپـاي  ه سازي سالمت عمومی جامعه جهت پیشبرد تحقیقات علمی در زمینۀ بهداشت عمومی و پزشکی است که ب
 .دانشگاههاي پیشرفته و مطرح جهان قادر به رقابت باشد

 (Aims) گروهاهداف کلی  )5

 :با اهداف کلی زیر طراحی شده است گروه تحصیالت تکمیلیبرنامۀ 
بررسی توزیع و تعیین عوامل خطر مشکالت سالمت در گروه هاي جمعیتی و جامعـه و  در  گروهبکارگیري مهارتهاي  -1

 .هاپزشکی دردانشگاهو علوم بهداشتی  در تحقیقاتنیز انجام 
و  ی نـوین سـت یو آمار ز يولوژیدمیاپارتقا توانمندي هاي گروه (دانشجویان و اساتید) در جهت آشنایی با روش هاي  -2

 و محققاندانشجویان سایر آمار زیستی به اپیدمیولوژي و در جهت آموزش و انتقال مفاهیم  گروهبکارگیري مهارتهاي 
 .علوم زیستیبراي ایفاي نقش در تحقیقات مختلف  گروهتوانمندسازي   -3
 
 در برنامه آموزش گروهقش ن )6

a( آموزشی 
b( پژوهشی 
c( مشاوره اي 
d( مدیریتی 



 

 
 

 هاي آموزشی) در زمینهالف

در رابطه با آمـار   یستیو آماري ز شرفتهیپ يولوژیدمیاپ يهاي روش هاتدریس و آموزش یک یا چند درس در زمینه -1
 .و در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی نینو يولوژیدمیزیستی و اپ

ـ و جستجوي روشهاي بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم اپ ريیپیگ -2 و آمـار زیسـتی بـه دانشـجویان      يولوژیدمی
 هاي مشابه.پزشکی و رشته

 ب) درزمینه پژوهشی

ـ هاي کاربردي دانـش اپ تحقیق و تفحص در زمینه -1 و آمـار زیسـتی بـا هـدف بهینـه کـردن روشـهاي         يولوژیدمی
 و تحلیل آماري در تحقیقات پزشکی و بهداشتی. کیولوژیدمیاپ

هاي علـوم زیسـتی بـا    و جامعه و تحقیقات در سایر زمینه یتیجمع يمشکالت گروه ها ییو شناسا یکمک به بررس -2
 هشهاي پزشکی وزیستی.ارائه روشهاي مناسب و جدید و شرکت در تحقیقات سایر متخصصین در پژو

مختلـف دانشـگاه و    يواحـدها  يبـا همکـار   ینیو بـال  یمختلف سالمت عموم يدر حوزه ها یمطالعات يپروژه ها ياجرا
 دانشگاهها ریدر اجرا با سا يهمکار

 ايج) درزمینه مشاوره

 .مورد نظر پژوهشراهنمائی دانشجویان یا سایرمحققین با ارائه مشاوره جهت رسیدن ایشان به اهداف تحقیقاتی 

 د) در زمینه مدیریتی

همکاري و تعامل با مدیریت اجرایی دانشگاه و معاونت هاي مربوطه از جمله معاونت بهداشتی، معاونت درمان، واحـد   .1
 آمار، شوراهاي پژوهشی، کارگروههاي پیشگیري و مدیریت ثبت داده هاي بیمارستانی و ...

 ) Targetsی رشته هاي اپیدمیولوژي و آمار زیستی ( اختصاص اهداف
 کشور ی مورد تائید درو پژوهش یقطب علممرجعیت در منطقه و  گاهیاحراز جا .1
 تیمرجع گاهیمتناسب با جانرم افزاري و سخت افزاري تدارك امکانات  .2
 و بهداشتنظام سالمت  استهايیسی باپژوهشموضوعات و حوزه هاي آموزشی و انطباق  .3
 ء توان علمی گروه و انطباق آموخته ها با نیازهاي واقعی آموزشی و پژوهشی ایران و بویژه استان   ارتقا .4
 در موضوعات مختلف سالمت توانمند، متعهد و متخصص متخصصین اپیدمیولوژي و آماري تیترب .5
 یالملل نیدر مجالت معتبر ب ی اعضاي هیئت علمی جهت چاپپژوهش تمقاالبهبود کیفیت  .6
 در حوزه پژوهش هاي بهداشت، پزشکی، و آمار زیستی  انیدانش بن هاي شرکت جادیا .7
 هاي پژوهش در حوزه هاي تخصصی  ایجاد هسته .8

  



 

 
 

 برنامه راهبردي گروه 

مدیریتی ، آموزشی  -این برنامه براي یک دورة چهار ساله در چارچوبی واقع بینانه و نه آرمان گرایانه در سه حوزه اجرایی
و پژوهشی ارائه گردیده است و محقق شدن بخشی هایی از این اهداف ترسیم شده کامال وابسته به فراهم بودن امکانات مالی 

دانشگاه و دانشکده است. شایان ذکر است که در بسیاري از حوزه هایی که در ذیل به و تجهیزاتی از طریق حمایت هاي موثر 
قدم هاي موثري برداشته شده است که در بخش وضعیت موجـود   1396تا  1393آنها پرداخته می شود در طی سالهاي قبل از 

 به آنها پرداخته شده است و انتظار می رود این فرایندها نهادینه گردد. 
 یحوزه آموزش: الف

بصـورت   رانیمعتبر جهان و ا يدانشگاه ها هیبر اساس رو يولوژیدمیو اپ یستیدر دو حوزه آمارز دیجد يرویجذب ن .1
 د،یبر عهـده اسـات   یآموزش يها تیمتوازن فعال عیضمن توز قیطر نیمختلف دانشگاه؛ از ا يمامور به خدمت در دانشکده ها

 يحوزه هـا  یها و شکل ده تیفعال يآنها فراهم شده و امکان اجرا یهشو پژو یخاص آموزش يازهایاقدام موثر در پاسخ به ن
  .کارا فراهم خواهد شد یبصورت يرشته ا انیم یو پژوهش یآموزش

 يولوژیدمیاپ يمقطع دکتر جادیا .2
ـ  يهـا  يگسـترش توانمنـد   يبـرا  یستیو آمار ز يولوژیدمیاپ MD-Mph دوره يراه انداز .3 ـ  یپژوهش  یو آموزش

 یستیبهداشت و ز ،یعلوم پزشک يعالقمندان و پژوهشگران حوزه ها
ـ چیپ ينظر یو مبان یستیرشته آمار ز تی(با توجه به ماه انهیابررا کیباال  و  تیبا قابل وتریچند کامپ نیتام .4 روش  دهی

بـاال   اریبا عملکرد بس يوترهایاز کامپ يریبهره گ ازمندیارشد که ن یو کارشناس ينامه مقاطع دکتر انیمطرح در پا يآمار يها
ـ بـا قابل  وتریچند کامپ يدارا یمینامه بصورت ت انیپا يمدلها ياجرا يرااست الزم است ب انهیابر را یو حت بـاال باشـند و    تی

مستقر در  انهیابر را ياتصال به شبکه ها ای يشبکه ا یده سیسرو تیبا قابل انهیابر را کی ياست گروه دارا يضرور نیهمچن
 .دانشگاه باشد که با انها به صورت مشترك استفاده شود

 يولوژیدمیو اپ یستیدر دو حوزه آمار ز یکوتاه مدت و بلند مدت تخصص یآموزش يبرنامه ها نیتدو .5
  يولوژیدمیو اپ یستیآمارز يدر حوزه ها یتخصص یآموزش يکارگاه ها يو اجرا يمحتو نیتدو .6
ـ   يولوژیدمیو اپ یستیآمارز يرشته ها یدروس تخصص هیکل يطرح درس برا نیتدو .7 ارشـد و   یدر مقـاطع کارشناس
  وزارت متبوع یاموزش يزیبرنامه ر يمصوب شورا یاموزش کولومیکر نیبر آخر دیبا تاک يدکتر
  یتخصص ریغ يرشته ها يدروس ارائه شده برا هیکل يطرح درس برا نیتدو .8
بر اسـاس اختیـارات    یستیآمار ز و يولوژیدمیاپ يرشته ها یدروس تخصص هیو اصالحات الزم سرفصل کل يبازنگر .9

  از رشته ها کیدر هر  یمباحث تخصص نیدتریبا هدف ارائه جد يارشد و دکتر یدر مقاطع کارشناسپیش بینی شده 
ـ ارشد از طر یو کارشناس یتخصص يمقطع دکتر انیدانشجو يکاربرد يو آموخته ها یارتقا سطح علم .10  يکـاربرد  قی

 شـتر یتعامل ب طیو فراهم آوردن شرا یدرون گروه يو ژورنال کالب ها ناریمنظم جلسات سم لیدروس و تشک يکردن محتو
 شدار یکارشناس انیبا دانشجو يدکتر انیو دانشجو دیاسات انیم

 يو چـارچوب مشـخص بـرا    يمحتو نیتدو قیارشد از طر یمقطع کارشناس انیدانشجو ناریبه درس سم یسامانده .11
ـ  تـا یمعتبر جهان) و نها ي(همانند دانشگاه هایکیشدن آن به گزارش تکن لیتبد يبرا يساز نهیارائه آن و زم االمکـان   یحت

  مقاله قابل انتشار کیآن به  لیتبد
 شیمطلوب پ تیو رساندن آن به وضع يارشد و دکتر یمقاطع کارشناس انیدانشجو یلیکاهش موثر طول دوره تحص .12

و  انیدانشـجو  یآموزش فیها و وظا تیجامع فعال يراهنما نیارائه و تدو قیاز طر یآموزش ينامه ها نییشده بر اساس آ ینیب
و  ياجـرا  يمنظم دانشجو و ارائه بازخورد مناسـب بـه آنهـا بـرا     شیپاشده و  ینیب شیپ یامور آموزش هیبه هنگام کل ياجرا

  .محوله فیوظا يریگیپ
 



 

 
 

 یحوزه پژوهش -ب
ـ  يهانامهانیپا تیگروه و هدا یهاي خاص پژوهشتعیین اولویت .1 در  انیدانشـجو  يارشـد و دکتـر   یمقطع کارشناس

 شده در برنامه کالن گروه میترس یدار اصل تیاولو يحوزه ها يراستا
با معاونـت   شتریتعامل ب قیدانشگاه از طر يو فن آور قاتیگسترده تر وموثرتر با حوزه تحق يها يهمکار نهیارتقا زم .2
 دانشگاه يو فن آور قاتیتحق

ـ   يدرمان و غذا و دارو دانشـگاه بـرا   ،یبهداشت يبا معاونت ها یپژوهش يهمکار نهیارتقا زم .3 و  یمشـارکت در طراح
 -دار آنها تیاولو يپزوهش ها ياجرا

 دانشگاه يو فن آور قاتیمعاونت تحق يها استیبر اساس س یپژوهش يهسته ها لیتشک .4
 يتوانمند یمعرف قیآنها از طر یپژوهش يها يازمندیمختلف در حوزه ن يارتباط با صنعت و سازمان ها يساز نهیزم .5

 یستیو ز یبهداشت قاتیدر حوزه تحق يولوژیدمیو اپ یستیعلوم آمار ز يکاربردها یگروه و معرف يها
ـ تحق یو روش شناس يولوژیدمیاپ ،يآمار قاتیمرکز جامع مشاوره تحق جادیا يبرا يساز نهیزم .6 در دانشـگاه بـا    قی

  دانشگاه يو فن آور قاتیو مساعدت معاونت تحق يهمکار
بـه منظـور ارتقـاء پـژوهش و      یقـات یگـروه در مراکـز تحق   یعلم ئتیه يشده اعضا يزیحضور برنامه ر یسامانده .7

 دانشگاه تایمراکز و نها یپژوهش يبروندادها
در  يضـرور  اریبس ازیدر پاسخ به ن (original) یاصل یتخصص يآمار يبانک نرم افزارها جادیو ا يداریو خر هیته .8

ـ شده در حـوزه آمـار و اپ   فیتعر یتخصص ينامه ها انیحوزه پا و  یسـت یآمارز يرشـته هـا   انیدانشـجو  يبـرا  يولوژیدمی
 رشته ها ریو سا یآموزش يگروه ها ریسا ازیو پاسخ به ن يولوژیدمیاپ

  يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز يرشته ها يصرفا از کتب مرجع و پرکاربرد برا یکتابخانه اختصاص جادیا .9
 يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز يرشته ها ازدریمورد ن کیبانک کتب الکترون هیته .10
بر اساس تخصـص   يولوژیدمیو اپ يآمار يدر حوزه روش ها یو تخصص یعموم يکارگاه ها ياجرا يبرا يزیبرنامه ر .11

  دانشگاه یتوسعه آموزش پزشک تیریمد يگروه با همکار یعلم اتیه ياعضا يها
 انیگروه و دانشجو یعلم ئتیه ياعضا یپژوهش يبرونداد ها یفیو ک یارتقا کم .12
 يبصورت اجرا يارشد و دکتر یمقطع کارشناس انیدانشجو یشده پژوهش فیتعر فیشروع به هنگام وظا یسامانده .13

ـ پا يپروپوزال و اجرا بیعنوان، تصو بیتصو يندهایاز فرا کیبه موقع هر  ـ از طر شـرفت یپ شینامـه و پـا   انی ـ ارز قی  یابی
  ازیمورد ن يبروندادها

ـ  انیگروه و دانشـجو  یعلم ئتیه ياعضا یپژوهش يهایارتقا توانمند .14 و  یسـت یآمـار ز  يارشـد و دکتـر   یکارشناس
 یدرون گروه يکارگاه ها يداخل و خارج از کشور و برگزار یتخصص يها ، کارگاه ها شیشرکت در هما قیاز طر يولوژیدمیاپ

 ينگـارش مقالـه هـا    يو مهارت هـا  یپژوهش يطرح ها روپوزالپ نیمطالعات،  تدو یدر حوزه طراح یپژوهش يتوانمند ساز
 افراد صاحب نظر ریاز ساگروه و دعوت  یعلم اتیاعضا ه ياز سو یعلم

 يکارگـاه هـا   يبرگزار قیاز طر يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز يارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو يهایارتقا توانمند .15
نگـارش   يو مهارت ها یپژوهش يپروپوزال طرح ها نیمطالعات،  تدو یدر حوزه طراح یپژوهش يتوانمند ساز یدرون گروه

 افراد صاحب نظر ریاز سا تگروه و دعو یعلم اتیاعضا ه ياز سو یعلم يمقاله ها
 

 حوزه اجرایی و مدیریتی -ج
ساماندهی تارنماي اختصاصی گروه به دو زبان فارسی و انگلیسی در چارچوب تارنماي دانشگاه بـه منظـور معرفـی     .1

   دقیق و کامل چارچوب و توانمندي هاي اجرایی، آموزشی و پژوهشی



 

 
 

تکمیل رزومه بروز اعضاي هیات علمی گروه به دو زبان فارسی و انگلیسی و قـرار دادن آن در تارنمـاي اختصاصـی     .2
 گروه  
ساماندهی برنامه کاري و حضور اعضاي هیات علمی گروه با هماهنگی ایشان در راستاي برنامـه ریـزي بـراي بهینـه      .3

با کلیه بخش هاي دانشگاه و بویژه براي دانشجویان مقـاطع   سازي کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی در حوزه همکاري
 کارشناسی ارشد و دکتري مشغول به تحصیل در گروه

تدوین راهنماهاي آموزشی و پژوهشی جامع و در اختیار قرار دادن آن به دانشجویان بـه منظـور مشـخص نمـودن      .4
بـراي دانشـجویان ارشـد و     logbookیل از جملـه  مسیر و فرایندهاي پیش روي دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحص

 دکتري
جلسات منظم حداقل دو هفته اي یکبار اعضاء هیات علمی گروه در حوزه بررسـی پایـان نامـه هـاي دانشـجویان،       .5

 تقسیم دروس و تقسیم وظایف محوله اعضاء هیات علمی
جلسات منظم ادواري با مسئولین دانشکده و دانشگاه بویژه با معاون آموزشی (با توجه به سرویس دهی تعداد بسیار  .6

واحد) و معاون تحقیقات و فناوري (با توجه بـه ارائـه    300الی  250زیاد واحدهاي آموزشی به کلیه رشته هاي دانشگاه حدود 
وزه پایان نامه هاي همه مقاطع، طرح هاي پژوهشی و مراکز تحقیقـاتی)  خدمات وسیع پژوهشی اعضا هیات علمی گروه در ح

 براي تعامل بیشتر به منظور ارتقا کیفیت خدمات و طرح مسائل و مشکالت گروه  
افزایش توانمندیهاي علمی و اجرایی کارشناسان گروه از طریق شرکت در دوره هاي آموزشی مناسب ویژه کارکنـان   .7

 رائه بازخورد به آنها  و پایش مستمر عملکرد و ا
بهبود شرایط و امکانات فضاي فیزیکی و تجهیزات نـرم افـزاري و سـخت افـزاري بـراي اعضـاي هیئـت علمـی و          .8

 دانشجویان
فراهم آوردن شرایط الزم (شـرایط مـورد تائیـد بـورد اپیـدمیولوژي) جهـت راه انـدازي دوره دکتـري تخصصـی           .9

 اري دانشکده و دانشگاهاپیدمیولوژي و همچنین اخذ عضویت بورد با همک
فراهم نمودن شرایط پذیرش دانشجویان خارجی در دوره هاي ارشد و دکتـري تخصصـی بـا همکـاري دانشـکده و       .10

 دانشگاه
تالش جهت راه اندازي فیلدهاي تخصصی آموزشی در بیمارستان و جامعه با همکاري معاونت هاي درمان و بهداشتی  .11

 دانشگاه

 ازهاین يبند تیاولو
 يا انهیسخت افزار را زاتیتجه .1
  یمجوز رسم يدارا یستیآمار ز يرشته ها یتخصص ينرم افزارها .2
 دینما یم رشیدانشجو پذ یو عال یلیگروه فقط در مقاطع تکم نیا نکهیبا توجه به ا ازیکتب مورد ن یکاف نیتام .3
 یعلم ئتیجذب ه .4
 يولوژیدمیدر بورد اپ تیعضو .5
 آنها نهیکامل هز نیبا تام یالملل نیب دیمکان دعوت از اساتا .6

 (SWOT) یو خارج یداخل یطیمح لیتحل

 نقاط قوت -الف
 ،یپزشـک  يمختلـف پـژوهش هـا    يهاي راهبردي در حوزه هاگروه براي انجام پژوهش یو پژوهش یتوان باالي علم .1

 یستیو ز یبهداشت



 

 
 

پژوهش  يو اجرا یمختلف در طراح عیمختلف دانشگاه و سازمانها و صنا يتعامالت مناسب با معاونت ها جادیامکان ا .2
 دار آنها تیاولو يها

ـ و اپ یسـت یپرکاربرد و روز آمد علم آمار ز ياز حوزه ها ياریاي درخصوص بستوان ارائه خدمات مشاوره .3  يولوژیدمی
 ییو اجرا ی،پژوهشیجهـت انجـام کارهـاي آموزش

 کاربردي–اديیهاي بنانجام پژوهش تیظرف .4
 ـازکشوریالزم براي پرورش دانش پژوهان و متخصصان مورد ن تیوجود ظرف .5
 ، مجالت یقاتیمختلف ، مراکز تحق يدانشگاه از جمله معاونت ها يارتباط مناسب با غالب بخش ها .6
ـ دانشگاه با توجه به ارائه دروس آمـار ح  یآموزش يهااز گروه ياریارتباط مناسب با بس .7 ـ ، اپ یاتی و روش  يولوژیدمی

 یلیالب رشته و در همه مقاطع تحصغ يبرا قیتحق
ـ  ییدانش افزا يها تیدر چارچوب فعال یخدمات آموزش يباال تیظرف .8 ـ  یآموزش ـ ه ياعضـا  یو پژوهش ـ  تی  یعلم

 دانشگاه
مختلـف   يدر حوزه ها تیو تعهد باالي همکاران گروه و حسن همکاري با دانشکده و دانشگاه براي فعال زهیوجود انگ .9
  يادیو بن يکاربرد قاتیتحق

  ارشد یدانشجو در سطح دکترا، و کارشناس رشیپذ .10
 نقاط ضعف -ب
 انیپا يبرا ژهیبر مجموعه  بو دیآمار با تاک انیدانشجو یآموزش يازهایمتناسب با ن يعدم وجود امکانات سخت افزار .1

 آمار يدوره دکتر یتخصص ينامه ها
  ینسخه اصل یتخصص يها يعدم وجود نرم افزار .2
  ربط يدر بورد ذ يولوژیدمیهمکاران بخش اپ تیو عدم عضو يولوژیدمیاپ يدکتر ینبود دوره تخصص .3
  مشخص یقاتیبا نقشه تحق یپژوهش يو هسته ها یمهم پژوهش هايتیمشخص نبودن اولو .4
 یمتخصص در سطوح مختلف علم یانسان رويیکمبود ن .5
ـ   یعلم ئتیبراي اعضاء ه یکاف زهیعدم انگ .6 ـ  یجهت مشارکت فعاالنه در امـور آموزش  فیخـارج از وظـا   یو پزوهش

  حقوق مترتبه نیو نظام تام يمشخص نبودن سازوکارها لیشده به دل فیتعر
ـ با توجه به عدم مشخص بودن و  یدانشگاه یپژوهش ينامه ها و طرح ها انیمشارکت در پا يالزم برا زهیعدم انگ .7  ای

گروه از شـروع تـا    ينامه ها اعضا انیذکر است در تمام پژوهش ها و پا انی؛ شا يو معنو يحقوق ماد نیتام ریمبهم بودن مس
 .دارند یپژوهش حضور و نقش پر رنگ يانتها

 یناکاف یو اطالع رسان جهیو در نت یسیبه زبان انگل ژهیبروز بو ینترنتیا يعدم وجود تارنما .8
 هافرصت -ج
 یلیمقاطع مختلف تحص ينامه ها انیمشارکت فعاالنه در پا شیافزا .1
  دانشگاه یپژوهش يمشارکت فعاالنه در طرح ها شیافزا .2
مختلف دانشـگاه، سـازمان هـا و     يدار معاونت ها تیاولو يپژوهش ها يو اجرا یمشارکت فعاالنه در طراح شیافزا .3

  استان عیصنا
  در داخل و خارج از د انشگاه نفعانیذ يبرا یو پژوهش یآموزش يکارگاه ها يامکان برگزار .4
ـ  ئـت یه يمشارکت اعضا يداخل استان برا گرید يها وجود دانشگاه .5 ـ  يازهـا ین نیگـروه در تـام   یعلم و  یآموزش

 آنها یپژوهش
در امور پژوهش  ییازاعتبارات دستگاههاي اجرا یکرد بخشـ نهیمرتبط درخصوص ضرورت هز نیوجود نگرش و قوان .6

 یمختلف پژوهش يحضور در عرصه ها يبرا يولوژیدمیو اپ یستیهر دو حوزه آمار ز يو توانمند



 

 
 

 دهایتهد -د
مختلـف   يو دانشکده بهداشت از طـرف معاونـت هـا    يولوژیدمیو اپ یستیگروه آمار ز يتهایاز فعال یشناخت ناکاف .1

 و مشاوره یپژوهش ،یسـازمانها جهـت ارجـاع امورآموزش ریدانشگاه و سا
 يولویدمیرشته اپ یدر بورد تخصص تیعدم عضو .2
 یپژوهش ينامه ها و طرح ها انیپژوهش در پا یروش شناس نیحضور مشاور يشده برا فیروشن و تعر ریعدم مس .3
ـ  ییبخش ها یمتخصص در طراح ریدخالت افراد غ .4 ـ   ازمنـد یکـه ن  یاز پژوهش و  یسـت یآمـار ز  نیحضـور متخصص

 .است يولوژیدمیاپ
  يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز ينامه ها انیو پا یهاي پژوهشکم به طرح نهیاختصاص هز .5
 یبانیو پشت یکمک يروهایمتخصص و ن رويیجذب ن تهايیمحدود .6
ـ  يباال و نرم افزارهـا  تیبا قابل يوترهایکامپ ژهیبو يو ملموس امکانات سخت افزار يکمبود جد .7 نسـخه   در یتخصص

 یاصل

  اهداف کلی:

 و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش     گروهموجود  مشکالت و ها چالش  رفع

 اهداف اختصاصی:
 تجهیز گروه به حداقل یک کامپیوتر پر قدرت و با سرعت باال براي تحلیل داده هاي بزرگ  .1
 انجام و تداوم اقدامات براي اخذ مجوز پذیرش دانشجو دکتري اپیدمیولوژي  .2

توسعه و تحکیم روابط گروه با معاونت بهداشتی استان جهت دسترسی اساتید و دانشجویان به عرصه هاي سالمت و  .3
 ثانویه استان و سایر دانشکده ها داده هاي

 يهـا  کارگـاه  يبرگزار قیطر از يولوژیدمیاپ و یستیز آمار يدکتر و ارشد یکارشناس انیدانشجو يهایتوانمند ارتقا .4
 نگـارش  يها مهارت و یپژوهش يها طرح پروپوزال نیتدو  مطالعات، یطراح حوزه در یپژوهش يساز توانمند یگروه درون
و تکمیل فرآینـد الگ بـوك دانشـجویان     نظر صاحب افراد ریسا از دعوت و گروه یعلم اتیه اعضا يسو از یعلم يها مقاله

 تیوضـع  به آن رساندن و يدکتر و ارشد یکارشناس مقاطع انیدانشجو یلیتحص دوره طول موثر کاهشدکتري آمار زیستی و
ـ  فیوظا و ها تیفعال جامع يراهنما نیتدو و ارائه قیطر از یآموزش يها نامه نییآ اساس بر شده ینیب شیپ مطلوب  یآموزش
 يبـرا  آنها به مناسب بازخورد ارائه و دانشجو منظم شیپا و شده ینیب شیپ یآموزش امور هیکل هنگام به ياجرا و انیدانشجو

   .محوله فیوظا يریگیپ و ياجرا
چاپ شـده   هايپژوهش، افزایش گروه  يارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو د،یاسات یپژوهش يهایتوانمند يارتقا .5

و آشنا کردن دانشجویان گـروه بـا مشـکالت     گروه انیو دانشجو یعلم ئتیه ياعضادر مجله تحقیقات نظام سالمت توسط 
عمده استان (نظیر، کانون هاي سالک، آالینده هاي محیطی، مراکـز درمـان بیماریهـاي شـایع، مراکـز بهداشـت)  در قالـب        

 بازدیدهاي یکروزه

 پرسنل هیئت علمی مورد نیاز گروهتامین  .6
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	10. تهیه بانک کتب الکترونیک مورد نیازدر رشته های آمار زیستی و اپیدمیولوژی
	11. برنامه ریزی برای اجرای کارگاه های عمومی و تخصصی در حوزه روش های آماری و اپیدمیولوژی بر اساس تخصص های اعضای هیات علمی گروه با همکاری مدیریت توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
	12. ارتقا کمی و کیفی برونداد های پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه و دانشجویان
	13. ساماندهی شروع به هنگام وظایف تعریف شده پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بصورت اجرای به موقع هر یک از فرایندهای تصویب عنوان، تصویب پروپوزال و اجرای پایان نامه و پایش پیشرفت از طریق ارزیابی بروندادهای مورد نیاز
	14. ارتقا توانمندیهای پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آمار زیستی و اپیدمیولوژی از طریق شرکت در همایش ها ، کارگاه های تخصصی داخل و خارج از کشور و برگزاری کارگاه های درون گروهی توانمند سازی پژوهشی در حوزه طراحی مطالعات،  تد...
	15. ارتقا توانمندیهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آمار زیستی و اپیدمیولوژی از طریق برگزاری کارگاه های درون گروهی توانمند سازی پژوهشی در حوزه طراحی مطالعات،  تدوین پروپوزال طرح های پژوهشی و مهارت های نگارش مقاله های علمی از سوی اعضا هیات علمی گروه ...
	ج- حوزه اجرایی و مدیریتی
	1. ساماندهی تارنمای اختصاصی گروه به دو زبان فارسی و انگلیسی در چارچوب تارنمای دانشگاه به منظور معرفی دقیق و کامل چارچوب و توانمندی های اجرایی، آموزشی و پژوهشی
	2. تکمیل رزومه بروز اعضای هیات علمی گروه به دو زبان فارسی و انگلیسی و قرار دادن آن در تارنمای اختصاصی گروه
	3. ساماندهی برنامه کاری و حضور اعضای هیات علمی گروه با هماهنگی ایشان در راستای برنامه ریزی برای بهینه سازی کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه همکاری با کلیه بخش های دانشگاه و بویژه برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در گروه
	4. تدوین راهنماهای آموزشی و پژوهشی جامع و در اختیار قرار دادن آن به دانشجویان به منظور مشخص نمودن مسیر و فرایندهای پیش روی دانشجویان از بدو ورود تا فراغت از تحصیل از جمله logbook برای دانشجویان ارشد و دکتری
	5. جلسات منظم حداقل دو هفته ای یکبار اعضاء هیات علمی گروه در حوزه بررسی پایان نامه های دانشجویان، تقسیم دروس و تقسیم وظایف محوله اعضاء هیات علمی
	6. جلسات منظم ادواری با مسئولین دانشکده و دانشگاه بویژه با معاون آموزشی (با توجه به سرویس دهی تعداد بسیار زیاد واحدهای آموزشی به کلیه رشته های دانشگاه حدود 250 الی 300 واحد) و معاون تحقیقات و فناوری (با توجه به ارائه خدمات وسیع پژوهشی اعضا هیات علمی گ...
	7. افزایش توانمندیهای علمی و اجرایی کارشناسان گروه از طریق شرکت در دوره های آموزشی مناسب ویژه کارکنان و پایش مستمر عملکرد و ارائه بازخورد به آنها
	8. بهبود شرایط و امکانات فضای فیزیکی و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان
	9. فراهم آوردن شرایط لازم (شرایط مورد تائید بورد اپیدمیولوژی) جهت راه اندازی دوره دکتری تخصصی اپیدمیولوژی و همچنین اخذ عضویت بورد با همکاری دانشکده و دانشگاه
	10. فراهم نمودن شرایط پذیرش دانشجویان خارجی در دوره های ارشد و دکتری تخصصی با همکاری دانشکده و دانشگاه
	11. تلاش جهت راه اندازی فیلدهای تخصصی آموزشی در بیمارستان و جامعه با همکاری معاونت های درمان و بهداشتی دانشگاه
	اولویت بندی نیازها
	1. تجهیزات سخت افزار رایانه ای
	2. نرم افزارهای تخصصی رشته های آمار زیستی دارای مجوز رسمی
	3. تامین کافی کتب مورد نیاز با توجه به اینکه این گروه فقط در مقاطع تکمیلی و عالی دانشجو پذیرش می نماید
	4. جذب هیئت علمی
	5. عضویت در بورد اپیدمیولوژی
	6. امکان دعوت از اساتید بین المللی با تامین کامل هزینه آنها
	تحلیل محیطی داخلی و خارجی (SWOT)
	الف- نقاط قوت
	1. توان بالاي علمی و پژوهشی گروه براي انجام پژوهشهاي راهبردي در حوزه های مختلف پژوهش های پزشکی، بهداشتی و زیستی
	2. امکان ایجاد تعاملات مناسب با معاونت های مختلف دانشگاه و سازمانها و صنایع مختلف در طراحی و اجرای پژوهش های اولویت دار آنها
	3. توان ارائه خدمات مشاورهاي درخصوص بسیاری از حوزه های پرکاربرد و روز آمد علم آمار زیستی و اپیدمیولوژی جهـت انجـام کارهـاي آموزشی،پژوهشی و اجرایی
	4. ظرفیت انجام پژوهشهاي بنیادي–کاربردي
	5. وجود ظرفیت لازم براي پرورش دانش پژوهان و متخصصان مورد نیـازکشور
	6. ارتباط مناسب با غالب بخش های دانشگاه از جمله معاونت های مختلف ، مراکز تحقیقاتی ، مجلات
	7. ارتباط مناسب با بسیاری از گروههای آموزشی دانشگاه با توجه به ارائه دروس آمار حیاتی ، اپیدمیولوژی و روش تحقیق برای غالب رشته و در همه مقاطع تحصیلی
	8. ظرفیت بالای خدمات آموزشی در چارچوب فعالیت های دانش افزایی آموزشی و پژوهشی اعضای هیت علمی دانشگاه
	9. وجود انگیزه و تعهد بالاي همکاران گروه و حسن همکاري با دانشکده و دانشگاه براي فعالیت در حوزه های مختلف تحقیقات کاربردی و بنیادی
	10. پذیرش دانشجو در سطح دکترا، و کارشناسی ارشد
	ب- نقاط ضعف
	1. عدم وجود امکانات سخت افزاری متناسب با نیازهای آموزشی دانشجویان آمار با تاکید بر مجموعه  بویژه برای پایان نامه های تخصصی دوره دکتری آمار
	2. عدم وجود نرم افزاری های تخصصی نسخه اصلی
	3. نبود دوره تخصصی دکتری اپیدمیولوژی و عدم عضویت همکاران بخش اپیدمیولوژی در بورد ذی ربط
	4. مشخص نبودن اولویتهاي مهم پژوهشی و هسته های پژوهشی با نقشه تحقیقاتی مشخص
	5. کمبود نیروي انسانی متخصص در سطوح مختلف علمی
	6. عدم انگیزه کافی براي اعضاء هیئت علمی جهت مشارکت فعالانه در امور آموزشی و پزوهشی خارج از وظایف تعریف شده به دلیل مشخص نبودن سازوکارهای و نظام تامین حقوق مترتبه
	7. عدم انگیزه لازم برای مشارکت در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاهی با توجه به عدم مشخص بودن و یا مبهم بودن مسیر تامین حقوق مادی و معنوی ؛ شایان ذکر است در تمام پژوهش ها و پایان نامه ها اعضای گروه از شروع تا انتهای پژوهش حضور و نقش پر رنگی دارند.
	8. عدم وجود تارنمای اینترنتی بروز بویژه به زبان انگلیسی و در نتیجه و اطلاع رسانی ناکافی
	ج- فرصتها
	1. افزایش مشارکت فعالانه در پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی
	2. افزایش مشارکت فعالانه در طرح های پژوهشی دانشگاه
	3. افزایش مشارکت فعالانه در طراحی و اجرای پژوهش های اولویت دار معاونت های مختلف دانشگاه، سازمان ها و صنایع استان
	4. امکان برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی برای ذینفعان در داخل و خارج از د انشگاه
	5. وجود دانشگاه های دیگر داخل استان برای مشارکت اعضای هیئت علمی گروه در تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی آنها
	6. وجود نگرش و قوانین مرتبط درخصوص ضرورت هزینه کرد بخشـی ازاعتبارات دستگاههاي اجرایی در امور پژوهش و توانمندی هر دو حوزه آمار زیستی و اپیدمیولوژی برای حضور در عرصه های مختلف پژوهشی
	د- تهدیدها
	1. شناخت ناکافی از فعالیتهای گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی و دانشکده بهداشت از طرف معاونت های مختلف دانشگاه و سایر سـازمانها جهـت ارجـاع امورآموزشی، پژوهشی و مشاوره
	2. عدم عضویت در بورد تخصصی رشته اپیدمیولوی
	3. عدم مسیر روشن و تعریف شده برای حضور مشاورین روش شناسی پژوهش در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
	4. دخالت افراد غیر متخصص در طراحی بخش هایی از پژوهشی که نیازمند حضور متخصصین آمار زیستی و اپیدمیولوژی است.
	5. اختصاص هزینه کم به طرحهاي پژوهشی و پایان نامه های آمار زیستی و اپیدمیولوژی
	6. محدودیتهاي جذب نیروي متخصص و نیروهای کمکی و پشتیبانی
	7. کمبود جدی و ملموس امکانات سخت افزاری بویژه کامپیوترهای با قابلیت بالا و نرم افزارهای تخصصی در نسخه اصلی
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