نام گروه :آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
تاریخچه :این گروه در سال  1376با پذیرش دانشجو در رشته های بهداشت خانواده ومبارزه با بیماریها ( کاردانی ) و کارشناسی
بهداشت عمومی در دو دوره آموزشی روزانه و شبانه کار خود را آغاز نمود و از سال  1390در مقطع کارشناسی ارشد آموزش
بهداشت نیز دانشجو میپذیرد و برنامه های آینده گروه نیز در راستای پذیرش دانشجو در رشته های بهداشت سالمندی و دکتری این
رشته ها می باشد .تعداد فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد این گروه تاکنون (ابتدای نیمسال اول  42 )1398نفر می باشد که از این
تعداد تا کنون هفت نفر در مقطع  Ph.Dپذیرفته شده و مشغول به تحصیل می باشند و سایر این عزیزان نیز در پژوهشکده ها و مراکز
تحقیقاتی و یا معاونت های بهداشتی و مراکز بهداشت مشغول به کار می باشند.
اعضای هیات علمی گروه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

تلفن

1

دکتر محمد مهدی فداکار

استادیار

mmfadakar@yahoo.com

31325099

2

دکتر عابدین ایرانپور

استادیار

Iranpourabedin89@gmail.com

31325054

3

دکتر مریم صابر

استادیار

msaber663@gmail.com

31325096

4

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

استادیار

v.tabatabaei@gmail.com

31325097

5

دکتر وحید برهانی نژاد

استادیار

v.borhani@yahoo.com

31325098

6

دکتر سمیه علیزاده

استادیار

alizade2009@yahoo.com

31325095

خدمات تخصصی و مشاوره گروه
 -1ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سالمت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمانها ،ادارات و نهادها در منطقه
 -2برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سالمت منطقه
 -3طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
 -4آموزش کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی ،ارتباطی ،اطالع رسانی و ارتقای سالمت
 -5توانمندسازی کارشناسان برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامههای آموزش و ارتقای سالمت
 -6برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ،ارتباطی و اطالع رسانی
 -7ارزشیابی برنامههای آموزش و ارتقای سالمت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سالمت
 -8اجرای برنامه جامع توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی در قالب طرح تحول نظام سالمت در  4سطح فردی ،سازمانی ،اجتماعی و

گروه خودیار
 -9اجرای برنامه جامع ارتقای سالمت کارکنان در محل کار
 -10ارتقای فرهنگ سالمت و سواد سالمت
کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی گروه
 -1کارگاه تکنولوژی آموزشی؛ دارای وسایل کمک آموزشی مختلف بانضمام سیستم کامپیوتر
 -2کارگاه  skill lab؛ دارای وسایل کمک آموزشی مختلف (بمنظور آموزش کمکهای اولیه) بانضمام سیستم کامپیوتر
نشانی
کرمان -ابتدای بزرگراه هفت باغ -پردیس دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده بهداشت -گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
تلفن034-31325094 :
فاکس034-31325094 :

