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 باسمه تعالی

 
 دانشکده بهداشت

 گروه بهداشت عمومی

 رسالت و اهداف مقطع کارشناسی بهداشت عمومی

 

 :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 اقتصاديو  اجتماعيعلمي، 

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

 .ان اســالمي استاحراز جايگاهي در شأن اير 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 

 به توجههمچنين با  و ها آن هاى بنيادين گيرى از ارزش و بهره ايران، نقشه جامع عملي كشور و...( اسالمي جمهوري توسعه

، رسالت، اهداف كلي و اختصاصيِ گروه بهداشت عمومي در خصوص مقطع انداز اسالمى ايران، چشم نظام جمهورى راهبرد اهداف

 .شــودو تدوين تبيين  بهداشت عموميكارشناسي 

 ي، و بازسازارتقاتامين، حفظ،  جهت آن دانشجويان .است بهداشتي علوم از اساسي شاخهيک  عمومي بهداشت : رشته تعریف

 شندبا اعتقاداتي وها  مهارت، علوم از اي مجموعه به مجهز بايد رشته اين آموختگان دانش. تربيت مي شوند جامعه افراد يسالمت

 .نمايند تالش جامعه يسالمتي ارتقا و توسعه ، حفظ جهت در كه

 ارزش ها

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

 "حق همه انسان ها است. دانش آموختگان اين رشته بايستي با بينش "سالمتي"رشته اعتقاد كلي بر اين است كه برخورداري از 

مکاري هو با استفاده از استراتژي ها و تکنولوژي مناسب، جلب مشاركت مردم در امور،  "آينده نگر "و "جامعه نگر"، "سالمت نگر

انسان ها و با در نظر گرفتن اولويت هاي ملي  يهاي درون بخشي و بين بخشي و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعي و اصل برابر

در اين رشته خدمات بهداشتي به صورت ادغام يافته ارائه مي شود، لذا دانش  و منطقه اي به ارائه خدمات موردنظر بپردازند.

 ( كسب كنند.Multidisciplinaryتوانمندي هاي الزم را به صورت چندپيشه اي ) طالعات وآموختگان اين رشته بايد ا

 (Visionچشم انداز )

 رفع و كار بازار در جذب امکان جهاني، استانداردهاي اساس بر آموزش و بهداشت بخش در خود جايگاه تثبيت ضمن فراگيران

 .نمايند ايجاد را جامعه نياز
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 (Mission)رسالت 

كارشناسي بهداشت عمومي، آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهکارهاي تأمين، رشته رسالت 

 .سالمت براي جامعه، خانواده و فرد است يحفظ و ارتقا

 (Goalsاهداف )

ارزشيابي عوامل خطر و مداخله و تغيير در سطح با آگاهي و عملکرد همسو با نيازهاي جامعه، خانواده و فرد، با نحوه ارزيابي و -1

 .بهداشت محيط، خانواده و فرد آشنا باشند

با چگونگي اثر گذاري عوامل انساني، محيطي، اقتصادي، اجتماعي بر تامين، حفظ و ارتقاء سالمتي در سطوح مختلف آشنا -2

 .باشند

ش بهداشت، كنترل اپيدمي ها، بهبود تغذيه و در نتيجه بهبود از چگونگي و نحوه مداخله از طريق انجام نياز سنجي ها، آموز-3

 .شاخص هاي سالمتي در سطح جامعه آگاهي داشته باشند

 (Role Definition) دانش آموختگان نقش

 هاي زير را بر عهده خواهند داشت:دانش آموختگان رشته بهداشت عمومي در حرفه آينده خود در جامعه نقش

 به كليه افراد تحت پوشش سيستم خدمات بهداشتي و درمانيآموزش  نقش آموزشي:-1

 

)قبل و بعد از زايمان(، مراقبت از كودكان در دوره هاي مختلف رشدي تا سن قبل : مراقبت از سالمت مادران نقش مراقبتي-2

يائسه و ساير گروه هاي زنان ميانساالن،  مراقبت از سالمندان، از مدرسه، مراقبت و پايش سالمت دانش آموزان در صورت لزوم،

 .سازيها و گسترش مصون هاي مراقبت از بيماريتحت پوشش، كمک و نظارت در اجراي برنامه

 
 هاي پژوهشي كاربردي و اجراي آنهاي بهداشتي كشور، ارائه طرحهاي كاربردي در عرصهكمک به پژوهش: نقش پژوهشي -3

 .ها

 
 ... هداشت مدارس، تنظيم خانواده ، سيستم ارجاع وهاي باجراي خدمات و برنامه :نقش اجرايي -4

 

 

 


