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 باسمه تعالی

 

 دانشکده بهداشت

 گروه بهداشت عمومی

 رسالت و اهداف مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 :مقدمه

 ابعــاد فرهنگي، در تمام تــالش همه جانبــه مقدس جمهوري اســالمي ايران مســتلزم نظام هاي بلند آرمان دســتيابي به

هاي پيشرفت  از مهمترين زيرســاختو همچنين بهداشت و سالمتي مقولة علم و فناوري . اســت اقتصادي و اجتماعيعلمي، 

 اختصاص سالمتي و و اهداف پيشرفت در حوزه علماز اين رو تدوين . اســت هاي مختلف عرصه رقابت در ابزار جدي كشور و

 .احراز جايگاهي در شأن ايران اســالمي است اهداف از لوازم ضروريِ اين بــراي تحقق منابع الزم

 ششم هپنج سال برنامه ، قانونسند چشم انداز بيست ساله كشور )از جملهگيرى از اســناد باالدستي  تا با الهاملذا تالش شد 

 ...(و سالمت،كوريکولوم دوره كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء ايران، نقشه جامع عملي كشور اسالمي جمهوري توسعه

، رسالت، انداز اسالمى ايران، چشم نظام جمهورى راهبرد اهداف به توجههمچنين با  و ها آن هاى بنيادين گيرى از ارزش و بهره

يين تبگروه بهداشت عمومي در خصوص مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  اهداف كلي و اختصاصيِ

 .شــودتدوين و 

 دورهمعرفی 

 آن رد كه است تحصيالت تکميلي دوره هاي از يکي سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش رشته ناپيوسته ارشد كارشناسي مقطع

 آموزشي برنامه هاي ارزشيابي و طراحي، اجرا نيازسنجي، براي كافي مهارت و دانش از كه مي شوند تربيت دانش آموختگاني

ي م توانمند سالمت ارتقاي و حفظ تأمين، در جهت را سازمان و جامعه گروه، فرد، و باشندمي  برخوردار جامعه سالمت با مرتبط

 فعاليت هاي از جمله سياستگذاران حمايت جلب و سرمايه هاي اجتماعي از استفاده مردم، مشاركت جلب راستا، اين در. سازند

 حاصال ، سالم رفتارهاي و باورها ارزشها، به دادن شکل جامعه، سواد سالمتسطح  ارتقاء. مي شود گرفته بکار كه است حرفه اي

 طي كه است رشته اين دانش آموختگان وظايف جمله از زندگي، مهارت هاي سالم، توسعه زندگي شيوه و گروهي هنجارهاي

 .شد خواهند الزم هاي كسب توانمندي به موفق مصوب، دوره

 :رشته تعریف

بر  تأثيرگذاري براي آنها قادرسازي و سازمان و اجتماع فرد، ترغيب و آموزش"از  است عبارت سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش

 عهجام رفاه سالم، زندگي سبک ارتقاي و حفظ مردم براي به كه اجتماعي و فردي ابزارهاي توسعه و سالمت بر مؤثر مؤلفه هاي



2 
 

 ي،روانشناس اجتماعي، رفتاري، علوم جمله از علوم از وسيعي طيف دربرگيرنده رشته اين. "مي نمايد كمک كيفيت زندگي و

 زشکيپ -بهداشتي علوم و مشاوره تربيت، و تعليم نوين، فناوري هاي و فنّاوري ارتباطات، رسانه، جامعه شناسي، مردم شناسي،

 و تجزيه نيازسنجي، در حرفه اي مهارت توسعه ،ارشد كارشناسي مقطع در سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش هدف رشته . است

 ينهمچن. است سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش مداخالت ارزشيابي و اجرا برنامه ريزي، سازماني، و فردي، اجتماعي رفتار تحليل

 تغيير و مطالعه نظريه هاي مشاوره، روش هاي سالمت، تعيين كننده هاي و كيفي و كمي روش هاي پژوهش از مقطع اين در

ه بهر شواهد بر مبتني عملکرد و مداخالت، ارزشيابي سالمت، ارتقاء اير استراتژي هايس و همه سياست ها، در سالمت رفتار،

 .مي شود گيري

 باورها و ارزشها

 اسالم .است اسالمي ايراني فرهنگ و اسالم مبين دين مقررات و قوانين از عمدتاً برگرفته رشته اين بر حاكم و ارزش هاي عقايد

 ارتقاء و بهداشت آموزش علم هدف از آنجا كه دارد. خاص تأكيد اجتماعي و فردي مسئوليت هاي اساس بر سالمت حفظ بر

 راراستق در مهمي نقش رشته اين آموزه هاي لذا است، يسالمت مؤثر بر عوامل كنترل براي جامعه و توانمندسازي افراد سالمت،

 و فرهنگ توسعه و رفتار بهبود براي اجتماعي و سازماني، فردي، نيازهاي اساس بر اين رشته. دارد عهده بر سالم يک جامعه

 علوم وعهمجم از استفاده با رشته اين و دانش آموختگان است گرديده بنا اسالمي -ايراني فرهنگ بر مبتني سالمِ زندگي سبک

 سالمت ارتقاء و حفظ تأمين، جهت در را سازمان ها و مردم ،يکديگر با ها آن تلفيق و رفتاريو  اجتماعي بهداشتي، پزشکي،

مت سال بر عالوه. مي جويد بهره سياستگذاران حمايت و مختلف جامعه بخش هاي مشاركت از مسير اين در و مي سازند توانمند

 نيز ياجتماع و فرهنگي هاي پژوهش بر مبتني فرهنگ سازي تدريجي بر رشته اين سالمت، توزيع در عدالت بر تأكيد و محوري

 : شود مي تأكيد زير ارزش هاي بر اين رشته، دارد. در باور

 توانمندسازي و همکاري مشاركت،، محوري سالمت، محوري عدالت، محوري اجتماع ،مداري اخالق، ايراني -اسالمي ارزشهاي

 (Visionچشم انداز )

 استانداردهايبه باالترين  ارشد كارشناسي مقطع در سالمت ارتقاء و بهداشت آموزشگروه بهداشت عمومي مصمم است كه 

 ايجاد و جامعه توانمندسازي افراد قابليت مقطع اين دانش آموختگان و يابد دست جامعه سطح موجود در آموزشي و پژوهشي

 دانش تربيت همچنين نمايند. فراهم كشور را در اجتماعي و ،سازماني فردي، محيطي، سالمت سطح مناسب جهت ارتقاي بستر

 و تشخيصي، هاي هزينه و ها بيماري بار كاهش و وري بهره افزايش جامعه، سالمت سطح يارتقا باعثمقطع  اين آموختگان

 وانات ت علمي و پژوهشگراناهي يبا بهره گيري از تجارب ارزشمند اعضا قصد داردگروه گردد. همچنين اين  توانبخشي و درماني

رسمي مرتبط با رسالت اين گروه به ارتقاي جايگاه  آموزشي هاي دوره اجراي با ،كشور علمي جامع نقشه انداز چشم راستاي در و

  نمايد. كمک اروميهعلمي دانشگاه علوم پزشکي 

 (Mission) رسالت

 و شدان كسب با كه است آموختگاني دانش تربيت ارشد، كارشناسي مقطع در سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش رشته رسالت

 متصمي ، موثر و مناسب ارتباط برقراري ،اجتماعي و سازماني فردي، نيازهاي ارزيابي جامعه، شناخت به قادر اي حرفه هاي مهارت

 راستاي در سالمت با مرتبط هاي پژوهش و مداخالت طراحي و اي مشاوره و پژوهشي مديريتي، آموزشي، خدماتارائه  گيري،
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 به ،اشندب انساني و فرهنگي ،اسالمي هاي ارزش اساس بر جمعيتي مختلف هاي گروه رفتار تغيير و نگرش بهبود اگاهي، افزايش

 .گردد منتهيو ارتقاي سالمتي  سالم زندگي سبک گيري شکل به كه اي گونه

 (Goalsاهداف )

 نظام سالمت كشور محور تعليم و تربيت نيروي انساني كارآمد نياز -1

 تناسب سازي پذيرش دانشجو با نيازهاي واقعي نظام سالمت كشور -2

 سازمان و اجتماعي فردي، سطح در سالمت ارتقادهنده تصميمات و رفتارها توسعه و اصالح  -3

 جامعه در زندگي كيفيت و سالم زندگي سبک بهبود -4

 جامعه سالمتي در فرهنگ ترويج -5

 سالمت ارتقاء استراتژي هاي آموزش بهداشت و و رويکردها توانمندسازي دانش اموختگان در بکارگيري -6

 مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و پژوهشي در بين دانش آموختگانتوسعه  -7

توانمندسازي و توسعه مهارت هاي مديريتي در بين دانش آموختگان )سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، پايش، نظارت،  -8

 كنترل و ارزشيابي( مبتني بر شواهد

، حفظ و توسعه سالمت نبهداشت و ارتقاء سالمت در تامي رويکردهاي آموزشبه نقش و اهميت نسبت آشنايي دانشجويان  -9

 جامعه

ا مرتبط بتوانمندسازي دانشجويان در بکارگيري تئوري ها و مدل هاي آموزش بهداشت در برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي -11

 حيطه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

سانه هاي آموزشي مختلف براي گروه هاي مختلف اجتماعي آشنايي و توانمندسازي دانشجويان در حوزه طراحي و توليد ر-11

 در زمينه انواع مشکالت بهداشتي 

 توانمندی ها و صالحیت های موردانتظار از دانش آموختگان

 ارتباط برقراری/  مدیریت/  ای مشاوره/ پژوهشی/آموزشی از است عبارت :جامعه در دانش آموختگان های نقش

 :است زير شرح به نقش هر ترتيب به آموختگان دانش اي حرفه وظايف

  آموزشی نقش -الف

 غيررسمي و رسمي آموزشي هاي دوره ارزشيابي و اجرا طراحي، -1

 اجتماعي توانمندسازي و سالمت نظام كاركنان توانمندسازي -2

 اجتماعي و سازماني سطوح در ارتباطات برقراري در آموزشي هاي برنامه اجراي -3

 آموزشي محتواي و مواد استانداردسازي و توليد -4

 نوين آموزشي هاي روش گيري بکار -5
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  پژوهشی -ب

 مؤثر ارتباطي هاي كانال انتخاب و شناسايي براي علمي هاي پژوهش اجراي و طراحي طريق از علمي شواهد و دانش توليد -1

  آموزش براي

 بهداشتي مسائل با ارتباط در زندگي سبک و مردم رفتار و آداب عادات، مطالعه -2

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش هاي برنامه اثربخشي مطالعه -3

 سالمت آموزش زمينه در محتوا تحليل -4

 ها اولويت تعيين و نيازسنجي -5

 ها مدل و ها تئوري اساس بر رفتار مطالعه -6

 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش هاي پژوهش در ابزارسازي -7

 مستندسازي و ها داده تحليل و گردآوري -8

 سالمت با مرتبط گرفته انجام هاي پژوهش نتايج ارائه و معتبر مجالت در مقاله انتشار -9

 خارجي و داخلي علمي مجامع در پژوهشي دستاوردهاي ارائه -11

 علمي متون و مقاالت ها، طرح داوري و نقد -11

 سالمت با مرتبط المللي بين و اي منطقه، ملي هاي طرح در همکاري -12

 : زمینه در مشاوره ارائه -ج

 ان،جوان نوجوانان، كودكان،) جمعيتي مختلف هاي گروه در سالمت دهندهارتقا و ايمن زندگي سبک و رفتار بهبود و تغيير -1

 (... و معلولين سالمندان، زنان،

 ايدز(/  HIV داروها، و مواد مصرف سوء) اجتماعي-رواني هاي آسيب و پرخطر رفتارهاي كنترل و پيشگيري -2

 جنسي سالمت -3

  رهبری و مدیریت- د

 :ميگردد انجام زير موارد به توجه با مديريتي نقش

 ارزشيابي و پايش -6، رهبري و هدايت -5، سازي ظرفيت-4، سازماندهي-3، منابع تأمين -2، ريزي برنامه -1

  ارتباط برقراری-ه 

 و تسهيل براي آنها حمايت و مشاركت جلب ترغيب، منظور به اجتماعي هاي سازمان و ها تشکل گروها، با مؤثر ارتباط برقراري

 :شامل سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش هاي برنامه توسعه
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 بخشي بين و درون هاي هماهنگي توسعه يا و ائتالف ايجاد -1

 محلي هاي رسانه با ارتباط -2

 نهاد مردم هاي سازمان و ها انجمن ازجمله غيردولتي و دولتي هاي سازمان با مؤثر ارتباط -3

 نوين ارتباطات و اطالعات هاي وريافن از گيري بهره -4

 : گروهو وظایف  های توانمندی

 ءارتقا و بهداشت آموزش حوزه در توانمند علمي هيت عضو 3 داشتن با ،اروميه پزشکي علوم دانشگاه بهداشت عمومي گروه

همچنين با داشتن  و المتس ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد كارشناسي دانشجويان تربيت در تجربه سال 3 از بيش با و سالمت

 : دارد را زير خدمات ارائه توانايي موزشي،آ تجهيزات، فضاها و رسانه آزمايشگاه قبيل از تخصصي امکانات

 داشت و ارتقاء سالمتهتربيت نيروي انساني كارآمد و توانمند در حوزه آموزش ب-1

 متقاضي هاي سازمان براي سالمت ءارتقاآموزش بهداشت و  در حوزه و ارزشيابي اجرا، طراحينيارسنجي،  -2

  سالمتي با مرتبط رفتارهاي اصالح و تغيير خصوص در سازماني و گروهي، فردي تخصصي هاي مشاوره ارائه -3

 سمينار،) مدت بلند و مدت كوتاه اي حرفه توانمندسازي و آموزشي هاي برنامه ارزشيابي و اجرا طراحي، -4

 سالمت( ءارتقاآموزش بهداشت و  حوزه در حضوري غير و حضوري گروهي آموزش جلسات و همايش

 رد مدت بلند و مدت كوتاه صورت به تقاضاها و نيازها با متناسب و كاربردي پژوهشي هاي پروژه ارزشيابي و اجرا طراحي، -5

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت حوزه

 جامعه عموم و خاص هاي گروه برايسالمتي  مختلف هاي حوزه با مرتبط آموزشي هاي رسانه توليدطراحي و  -6


