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 بسمه تعالی           

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن                                                                         

 دانشکده بهداشت         

 نیالدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گ

 دانشکده بهداشت  کامران عزتی آقای دکتر

 دانشکده بهداشت معاون آموزش سید داود اشرفیآقای دکتر 

 ده بهداشتکدانش پژوهشی جلیل جعفری معاونآقای دکتر 

  EDO واحد مسئول امیدی سعید آقای مهندس 

 مدیر گروه بهداشت محیط کامران تقویآقای دکتر 

 مدیرگروه بهداشت حرفه ایدری یمحمود حآقای دکتر

             و ارتقای سالمت مدیر گروه آموزش بهداشتنوشین روحانی  خانم دکتر 

 Mission:ماموريت 

 حرکت در راستای تحقق اهداف کالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 تربیت نیروی انسانی در زمینه علوم بهداشت

 بهبود و ارتقای وضعیت سالمتی مردم با افزایش توانمندی علمی و عملی کارکنان نظام سالمت 

 گسترش مشارکت های بین بخشی

  مناسب آموزشی و پژوهشی به نیازهای اولویت بندی شده منطقه ای و کشوریپاسخ 

 visionچشم انداز 

ما برآنیم که در پنج سال آینده با فراهم نمودن محیط های حمایتی مناسب آموزشی و پژوهشی در زمینه های بهداشت از 

 طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد...

 باشیمجزء ده دانشکده برتر کشور

 Valuesزش ها را

 رعایت ارزشهای معنوی و دینی

 تعهد به حفظ کرامت انسانی
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 کار تیمی

 ترویج مشارکت های بین بخشی

 انجام کار کیفی

 مشتری مداری

 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در رشته های بهداشت

 توسعه کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی

 در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی

 توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز کشوری و بین المللی مشابه

 

 Objectivesاهداف اختصاصی 

 ارائه برنامه های آموزشی همسو با اهداف کلی برنامه های آموزشی دانشگاه

 های مختلف علوم بهداشتیبرنامه ریزی برای جذب اعضای هیأت علمی کارآمد در رشته 

 افزایش سطح تحصیالت و توانمندیهای اعضای هیأت علمی و کارکنان موجود دانشکده

 توسعه و تجهیز سیستم های فن آوری اطالعات و ارتباطات دانشکده برای اهداف آموزشی و پژوهشی

 ء هیأت علمیافزایش میزان مشارکت دانشجویان و کارکنان دانشکده در امر پژوهش با نظارت اعضا

 ارتقاء مهارت های عملی و پژوهشی دانشجویان و کارکنان در زمینه های تخصصی خود

 ایجاد گروههای آموزشی جدید در رشته های مختلف علوم بهداشتی

 توسعه تحصیالت تکمیلی دانشکده در رشته های مختلف علوم بهداشتی

تامین شرایط و افزایش توانمندی و مهارت های دانشجویان و کارکنان دانشکده برای استفاده از علوم پیشرفته در محیط های 

 واقعی کار 

 گسترش فرهنگ انجام صحیح پژوهش و نحوه کاربرد نتایج آن در تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای دانشکده و دانشگاه
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 برای دانشجویان در راستای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در رشته های بهداشتی تامین شرایط و ایجاد فرصت مناسب 

 اذينفع ه

 اعضای هيأت علمی دانشکده و دانشگاه

 دانشجويان و كاركنان دانشکده و دانشگاه

 مردم منطقه و كشور

 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر كشور

ر و امور اجتماعی، سازمان آب منطقه ای، شركت آب و سازمانهای مرتبط )بهزيستی، تامين اجتماعی، اداره كا

 فاضالب، سازمان حفاظت محيط زيست، آموزش و پرورش، صدا و سيما، شهرداری و ...(

 فرصت ها

  سطح زندگی مردم و دسترسی به فنون و علوم ارتباطاتمناسب بودن 

  توجه و نگرش مردم به مسایل بهداشتی و تغییر سبک زندگیباالبودن 

 راکز تحقیقاتی در سطح دانشگاه و شهر رشتوجود م 

 دسترسی مطلوب به اینترنت و اطالعات علمی روز 

 امکان اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت های مطالعاتی خارج از کشور 

 امکان برگزاری سمینار و کنگره های مرتبط با علوم بهداشتی 

  پژوهشحمایت مدیریت ارشد دانشگاه از توسعه کمی و کیفی آموزش و 

 

 تهدیدات

  اولویت درمان بر بهداشت وآموزش در دانشگاه علوم پزشکی 

  بی اطالعی و یا بی اعتمادی سایر سازمانها نسبت به قابلیت های دانشکده بهداشت جهت حل مشکل سازمانها از طریق

 پژوهش

 دست و پاگیر بودن برخی از مقررات آموزش و پژوهش و مسائل اجرایی 

  مستمر در قوانین و مقررات و شناور بودن سیستم مدیریت دانشگاهتغییر و تحوالت 

 آموزشی وپژوهشی(کمبود منابع و اعتبارات( 

 نقاط قوت
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 وجود برنامه مشخص و مدون برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشکده 

 توانایی گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی و ارتقای دوره های فعلی 

 روس ارائه شده در دانشکدهوجود طرح آموزشی برای د 

 دسترسی به مجالت الکترونیکی 

 امکان دسترسی به اینترنت 

  وجود امکانات رایانه ای کافی، تقویت کادر اعضاء هیأت علمی 

 ارائه کلیه واحدها ومشخص بودن تاریخ امتحانات قبل از شروع ترم تحصیلی 

 وجود امکانات ویدئوپروژکتور در کلیه کالسها 

 نقاط ضعف

 جود شاخص های عینی برای ارزشیابی کیفی تحقیقاتعدم و 

 کمبود وسایل وتجهیزات آنالیز وسنجش در آزمایشگاههای موجود 

  ارتباط سیستماتیک با بخشهای دیگرضعف 

  تحقیقات در راستای حل مشکل توسط محققینناکافی  تداوم 

 انگیزه تحصیلی پائین در دانشجویان 

 راهبردها

  علمی متخصصجذب و افزایش تعداد هیأت 

 توسعه و تجهیز آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی 

 تأسیس رشته های جدید و توسعه تحصیالت تکمیلی 

 برنامه ریزی به منظور راه اندازی مراکز تحقیقاتی 

 ساماندهی کامل و توسعه و حمایت از واحدهای پژوهشی دانشجویی 

 همکاریهای بین بخشی توسعه تحقیقات کاربردی در جهت حل معضالت سالمت با توسعه 

 تحقیقاتی برون مرزی -توسعه ارتباط علمی 

 

 معاونت آموزشی

 اهداف كلی 

 اهداف عينی 

 شرح فعاليتها- 
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 اهداف كلی 

  هماهنگ سازی فعالیتهای گروههای آموزشی دانشکده 

 گسترش تحصیالت تکمیلی 

  آموزش کاربردی(افزایش مهارت های عملی دانشجویان جهت ارائه خدمات در محیط های کاری( 

 تربیت و توانمند سازی دانشجویان جهت استفاده از منابع و متون انگلیسی 

 1اهداف عینی 

1A- تدوین برنامه آموزشی کوتاه مدت و سیستماتیک نمودن فعالیتهای آموزشی دانشکده 

2A - ارزشیابی برنامه های آموزشی گروههای دانشکده با همکاری خود گروهها 

1B-  از پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد در جهت اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و نیازهای  %75هدایت

 1391سالمت جامعه از شروع سال تحصیلی 

  2اهداف عینی 

C- اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی توسط دانشجویان در حین دوره های کار آموزی و پروژه تحت نظر اساتید راهنما 

2C-  رسی و ارائه پیشنهادات عملی برای تغییر سرفصل های آموزشی مطابق نیازهای کاربردی نظام سالمتبر 

1D - برای دانشجویان با مشارکت دانشگاهآموزشی وره های فوق برنامه زبان برنامه ریزی و برگزاری د 

2D - بخصوص در دوره های تحصیالت تکمیلی مجازی ت به ارائه بعضی از دروس بصورت حمایت و تشویق اساتید نسب 

D3- برقراری روشهای نوین آموزشی در تدریس 

 

1A- تدوين برنامه آموزشی كوتاه مدت و سيستماتيك نمودن فعاليتهای آموزشی دانشکده 

 سیح درسی برای هر یک از واحد های درملزم نمودن اساتید نسبت به تهیه طر

کالسها در ارائه  همه( برای Power pointویدئو پروژکتور )از وسایل کمک آموزشی مانند : تامین امکانات الزم برای استفاده 

 دروس

 محوله ین شده کارشناسان و پیگیری امورتشکیل جلسات ماهانه شرح وظایف تعی
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 فعاليت ها

2A - ارزشيابی برنامه های آموزشی گروههای دانشکده با همکاری خود گروهها 

 دانشگاه  در تکمیل فرمهای ارزشیابی دروس E.D.Cهمکاری با 

 پیگیری نتایج ارزشیابی

 ارزشیابی اساتید  پرونده %100تکمیل 

 دادن بازخورد به تمامی اساتید از نتایج ارزشیابی دانشجویی و رفع نواقص موجود در روش تدریس

 فعاليت ها

B– ته بهداشت حرفه ای پذيرش دانشجو در دوره كارشناسی ارشد رشو  اندازی راه 

 استفاده از تمامی اهرم های الزم برای اخذ مجوز از وزارت بهداشت مکاتبه وپیگیری 

 جذب هیات علمی جدید

 توسعه وتجهیز فضای آزمایشگاهی مناسب و بهداشت حرفه

 فعاليت ها

 

1 C– تحقيقاتی طرحهای اجرای و عرصه در كارآموزی های دوره برای مدون برنامه تنظيم و نمودن سيستماتيك 

 توسط دانشجويان در حين دوره های كار آموزی و پروژه تحت نظر اساتيد راهنما كاربردی

 موزشی تهیه و تدوین برنامه کارآموزی در عرصه برای افزایش کیفیت این برنامه ها و در تمامی گروههای آ

 ویت های تحقیقاتی دانشکده و دانشگاهواحد از کارآموزی در عرصه بعنوان پروژه تحقیقاتی در جهت اول 2تفکیک 

 ایجاد امکانات و شرایط آموزشی الزم برای برگزاری دوره های کارآموزی 

 فعاليت ها

 2C- بررسی و ارائه پيشنهادات عملی برای تغيير سرفصل های آموزشی مطابق نيازهای كاربردی نظام سالمت 

 واعضاء هیات علمی دانشکدهبا کمک دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده  در سرفصل ها ی دروس بازنگری

 تهیه سرفصل های تفضیلی برای واحد های درسی توسط گروههای آموزشی و اساتید مربوطه پیرو برنامه تهیه طرح درس

 فعاليت ها
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 1D-  انشگاهبرای دانشجويان با مشاركت دآموزشی برنامه ريزی و برگزاری دوره های فوق برنامه 

 فعاليتها

 2D-  بخصوص در دوره های تحصيالت  مجازیحمايت و تشويق اساتيد نسبت به ارائه بعضی از دروس بصورت

 تکميلی

  برای تدرسمجازی  فضایتشویق اساتید به استفاده بیشتر از 

 برگزاری حداقل یک درس ازدروس ارشد بصورت مجازی 

  آن  یک درس در هر رشتهتهیه متون مجازی برای 

 معاونت پژوهشی

 اهداف كلی  

 اهداف عينی 

 شرح فعاليتها 

  

 اهداف کلی 

o .ارتقای كيفی و كمی پژوهش و هدفمند و جهت دار نمودن آن 

o .توسعه و ايجاد تيم های پژوهشی و حمايت از تشکيل مراكز تحقيقاتی 

o انگلیسی هکسب رتبه علمی پژوهشی برای مجل Caspian Journal of Health Research   

o تبديل دانشکده به يکی از دانشکده های برتر دانشگاه در زمينه تحقيق و پژوهش 

o .افزايش آگاهی جامعه از نتايج پژوهش ها در جهت ارتقای سالمت با انتشار يافته های پژوهشی 

o  استفاده مناسب از توانمنديهای علمی و عملی دانشکده جهت رفع مشکالت سالمتی جامعه و توليد

 دانش.

 1نیاهداف عی

1A- .برگزاری كارگاههای روش تحقيق 

2A– دانشکده تحقيقاتی طرحهای تصويب و بررسی زمان كاهش. 

3A- .هدايت طرحهای تحقيقاتی مصوب در دانشکده در راستای اولويت های تحقيقاتی دانشگاه 

4A-  پژوهشی –تجهيز آزمايشگاههای دانشکده و خارج كردن آنها از حالت صرفا آموزشی و تبديل به آموزشی. 



8 
 

5A-  فعال سازی آزمايشگاههای دانشکده در جهت همکاری در اجرای طرحهای خارج دانشکده مرتبط با

 بهداشت.

6A– دانشکده در ای حرفه بهداشت ازمايشگاه تاسيس. 

 2اهداف عینی

7A– دانشکده كامپيوتری سايت و كتابخانه نمودن روز به و زتجهي. 

8A– های معتبر داخلی و خارجی. كنگره در دانشکده پژوهشگران و علمی هيات شركت افزايش 

9A– تحقيق انگيزه افزايش جهت در دانشکده محققين تشويق. 

10A– جذب Grant  .داخلی و خارجی و انجام طرح مشترك باساير نهادها و ارگانهای داخلی و خارجی 

11A- افزايش طرحهای پژوهشی دانشجويی با حفظ كيفيت پژوهش 

A12-ایجاد وبال تخصصی برای هریک از اعضاءهیات علمی 

A13-تصويب نهايی مركز تحقيقات علوم بهداشتی 

 

B-  حمایت از تشکیل مراکز تحقیقاتیتوسعه و ایجاد تیم های پژوهشی و 

 تصویب و انتشار مجله بهداشت به زبان انگلیسی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن

D- تبدیل دانشکده به یکی از دانشکده های برتر دانشگاه 

1D- افزايش مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی 

2D- مپيوتری دانشکدهتجهيز و به روز نمودن سايت كا 

3D- توسعه و تکميل صفحه وب دانشکده 

E- افزایش آگاهی جامعه از نتایج تحقیقات در سطح جامعه جهت ارتقای سالمت با انتشار یافته های پژوهش 

1E- برنامه ريزی در برگزاری كنگره ها، سمينارهای علمی و آموزشی در دانشکده 

2E-  نتايج تحقيقات به منظور جلب اعتماد و مشاركت مردمافزايش سطح آگاهی جامعه با ارايه 
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3E-  همکاری و هماهنگی با صدا و سيمای استان و سرتاسری در جهت اطالع رسانی در مورد نتايج طرحهای

  بهداشتی و تغذيه ای اجرا شده در دانشکده

F- معه و تولید دانشاستفاده مناسب از توانمندیهای علمی و عملی دانشکده جهت رفع مشکالت سالمتی جا 

1F- ايجاد مركز مشاوره بهداشت دانشگاه در دانشکده 

2F-  توسعه ارتباط بين بخشی با ساير سازمانهای مرتبط به منظور ارزيابی مشکالت در حوزه سالمت جامعه و

 اولويت دادن به طرحهايی كه در اين زمينه كاربردی باشد.

3F-  در جهت تهيه و پخش برنامه های علمی مرتبط با بهداشت.همکاری و هماهنگی با صدا و سيمای استان 

4F- برنامه ريزی و همکاری در برگزاری كنگره های داخلی 

 برگزاری کارگاه های روش تحقیق

هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت برگزاری كارگاه های روش تحقيق در سطح مقدماتی و پيشرفته برای 

 حداقل يکبار در سال.اعضای هيئت علمی و كاركنان 

 برنامه ريزی جهت برگزاری كارگاه روش تحقيق برای دانشجويان ساالنه يکبار.

2A- کاهش زمان بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی دانشکده 

 تشکيل شورای پژوهشی دانشکده بصورت دو هفته يکبار 

 روزه 10-15ان تسريع در ارسال طرحهای پژوهشی به داوران و پيگيری نظر داوران در يك زم 

 اعالم كليه نظرات داوری به مجريان حداكثر در دو روز 

  روز 10ارسال جوابيه مجری به موارد ذكر شده توسط داوران و اخذ نتيجه نهايی حداكثر در 

 روزه 45كثر ح در شورای پژوهشی در يك زمان حداتصويب نهايی طرح از زمان طر 

3A-اولویت های تحقیقاتی افزایش طرحهای تحقیقاتی مصوب در راستای 

 ارائه اولويت های تحقيقاتی به اعضاء هيأت علمی دانشکده 

  از طرح های تحقيقاتی به سمت اولويت های تحقيقاتی دانشگاه %75هدايت 

 اخذ اولويت های پژوهشی دانشگاه و ارسال به گروههای آموزشی 

  يت های تحقيقاتی دانشگاهطرح اولويت دار در گروههای آموزشی بر اساس اولو 5تعيين و تصويب 
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4A  5و A-  سازی فعال و پزوهشی –تجهیز آزمایشگاههای دانشکده و خارج کردن آنهااز حالت صرفا آموزشی و تبدیل به آموزشی 

 ای طرحهای خارج دانشکدهاجر در همکاری جهت در آنها

  مسولين آزمايشگاههاخريد تجهيزات جديد آزمايشگاهی بر اساس سرفصل دروس عملی  و اعالم نياز 

 عالم امکانات آزمايشگاهی موجود به مراكز تحقيقاتی و ساير دانشکده ه 

A6-تجهیز و به روز نمودن کتابخانه و سایت کامپیوتزی دانشکده 

 افزايش كتابهای كتابخانه در رشته های مختلف بهداشت 

 تجهيز كتابخانه از لحاظ كامپيوتر و پرينتر 

 كامييوتری در سايت دانشکده به روز نمودن و رفع نواقص 

7A – خارجی و داخلی معتبر های کنگره در دانشکده پزوهشگران و علمی هیات شرکت افزایش 

 اطالع رسانی به موقع در مورد شرايط شركت در كنگره های معتبر داخلی و خارجی 

 تسريع در انجام امور مربوطه 

8A – تحقیق انگیزه افزایش جهت در دانشکده محققین تشویق 

 اطالع رسانی به موقع در مورد شرايط شركت ذر كنگره های معتبر داخلی و خارجی 

 تسريع در انجام امور مربوطه 

9A – جذب Grant داخلی و خارجی و انجام طرح مشترك باسایر مراکز تحقیقاتی و سازمانهای داخلی و خارجی 

  در دانشکدههمکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی با مراكز تحقيقاتی موجود 

 كمك به ايجاد مراكز تحقيقاتی جديد در دانشکده 

 در اولويت قرار دادن طرحهای تحقيقاتی مشترك با ساير مراكز تحقيقاتی 

10A- افزایش طرحهای پژوهشی دانشجویی با حفظ کیفیت پژوهش 

 دريافت اولويت تحقيقاتی از مراكز مختلف و ارايه به دانشجويان 

  طراحی طرحهای تحقيقاتی توسط اساتيدكمك به دانشجويان در 

 همکاری با مركز تحقيقات دانشجويی 

A11- تخصصی برای هریک از اعضاءهیات علمیگ ایجاد وبال 

A12-يی مركز تحقيقات علوم بهداشتیتصويب نها  
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1B-  بین گروههای آموزشی دانشکده و دانشگاه در زمینه پژوهشبیشترهماهنگی 

  گروهها با سرپرستی و نظارت معاون پژوهشی دانشکده بصورت سه ماه تشکيل جلسات مشترك بين

 يکبار

  طرح پژوهشی اولويت دار مشترك بين گروههای آموزشی دانشکده در  5طرح، تعيين و تصويب حداقل

 هر سال تحصيلی

 اولويت دادن به تصويب طرح های مشترك بين گروهی در شورای پژوهشی دانشکده 

 

C- مجله  ارتقاءCaspian journal of health research نشکی گیالزلوم پدر دانشکده بهداشت دانشگاه ع 

  پژوهشی  برای مجله فوق –اخذ رتبه علمی 

 ايندكس نمودن مجله فوق 

 ارتقاء مقاالت پذيرش شده باتوجه به شاخص تعداد مقاالت ردشده 

D- افزایش مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی 

o در سايت دانشکده انآناد دارای مقاله چاپ شده با ذكر اسامی تشويق افر 

o ر به فرد مورد نظر.تتخصيص امکانات پژوهشی بيش 

1E- برنامه ریزی در برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی در دانشکده 

o  سمينار علمی منطقه ای در دانشکده در هر سال 1برگزاری حداقل 

o  سال يکبار در دانشکدهبرگزاری حداقل يك كنگره ملی هر پنج 

o  سمينار آموزشی برای كارشناسان استان در موضوعات مختلف علوم بهداشتی 2برگزاری حداقل 

o  برگزاری سمينارهای  علمی  برای دانشجويان و كارشناسان در موضوعات مختلف علوم بهداشتی و علوم

 تغذيه ای

2E- ور جلب اعتماد و مشارکت مردمافزایش سطح آگاهی جامعه با ارایه نتایج تحقیقات به منظ 

o  طرح تحقيقاتی كاربردی نمونه به جامعه از طريق رسانه ها در هر سال. 2انعکاس نتايج 

o .دعوت از رسانه ها برای پوشش خبری گزارش نتايج تحقيقات بصورت ساالنه 

o ی نمونه انتشار پمفلت و پوستر و ... بر اساس نتايج تحقيقات جهت آگاهی جامعه از طرح های تحقيقات

 بصورت ساالنه
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o شش  شکده بر روی لوح فشرده وبروز رسانی هرتشکيل بانك اطالعاتی مربوط به طرحهای تحقيقاتی دان

 ماه يکبار

o  تهيه محتوا و طراحیHome page و وبالگ اعضای هيات علمی گروه های آموزشی دانشکده 

o به روز كردن اطالعات موجود در سايت هر شش ماه يکبار 

o در جهت اطالع رسانی در مورد نتايج طرحهای بهداشتی و با صدا و سيمای استان و ماهنگیهمکاری و ه

 تغذيه ای اجرا شده در دانشکده

1F- ایجاد مرکز مشاوره بهداشت دانشگاه در دانشکده 

o در دانشگاه صويب مركز مذكورت 

o  در دانشکده فضای فيزيکی مناسب برای محل فوقتخصيص 

o علمی عضو گيری از همکاران هيئت 

o تاسيس مركز در روزنامه محلی. اگهیانتشار 

2F-  توسعه ارتباط بین بخشی به منظور ارزیابی مشکالت در حوزه سالمت جامعه و اولویت دادن به طرحهایی که در این زمینه

 کاربردی باشد.

o برگزاری جلسات مشترك بين شورای پژوهشی دانشکده و حوزه معاونت بهداشتی هر شش ماه يکبار 

o عنوان طرح تحقيقاتی مشترك با معاونت بهداشتی دانشگاه در هر سال 5ين تدو 

o رايزنی با سازمانهای مرتبط و تشکيل جلسات مشترك برای تعيين اولويت های تحقيقاتی ساالنه 

o  طرح تحقيقاتی خارج دانشگاهی )هر گروه آموزشی يك طرح( در هر سال 3تصويب حداقل 

 


