
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   

 دانشکده بهداشت 

 گروه بهداشت عمومی
 

 

 رسالت و اهداف مقطع کارشناسی بهداشت مدارس

 

 

 مقدمه:

بهداشت مدداس مب مااس معر ف ماسمدس مااسد مههسی، مباسس ماا ماممدموعب ماددادسع،مه مب مدظوعسمعخیص، معسدص، م

حفظموماسعقسءماتتاسد مهیتتو، مسوای،موماهیوسب،م ایومادعما مومهسسهظس مدداس مه مب میدع م سماسعاس مبسم ایومادعما م

ممم:امض وس مععه مب مبهداش مدداس مباسسعظدب ماه ام سمد،مافد مد اسم اسید معد مساهظوسف،موما پ ای،مدیئعلس مددسا م

  مهث  مومایاعه،مهورص م سمب گص یدهمخددس

  مااصبمپذف  ماف ا معد مپعشومب یسد

 ،مخسسجمشد م ایومادعمماممحسل موابییگ،مب موالدف

  مهوسهظگمشد م ایومادعممبسمددصطمعسمهماهیوسب،موماطعحموماظص،مدییا

 م موظسف مفس گص  مه مب ا مو میعب،مداسسمهمذهظ،مومهعش،ماا .پ  اخی،م ایومادعممب

 . ماهعل مب ض مخددس مه مب مصعس محسشص ما مد،مععایدم سمدی،مااسا،مادعمشمایمسممشع

 ایومادعما مادعمشمپذف مهیتتتیظدمومبصوماممه مگ وهم فگ مااتتتیردا مف اگص  م اسیدمومد،مععایظدمب ماتتتهعل م 

مسس مدادلماسمید. مهس مخع مسامب مبس ا مسفییادعخ

 .م ایومادعما مد،مععایظدمب مبظعا مپاهس ماسعاسط،مبص،مددسا مومخسی مبولمهظظد

 دصتس  مبع  ماف،م وسا مامممیدگ،مبسممدس ما ف مومحیس مسشدمومعاسدلمهیو،مومسوای،مومبسطف،مه م سمییصم م

اصاسحمیخع معسثص میسدطاعبمه میععماید ا ماممحسل مطاصر،موماتاسد م سماف،م وسا ماگ م سماولص،مف ص مهخ موم

 ومغص مدسبلمها ای،م سمافظدهمهع کموم سمییصم مهسدر مبسد،مخعاهدمگذاش .

 

م

 باسمه تعالی      

 



م

 :تعریف رشته

سشتی مبهداش مدداس م سمدقط مهسسشظسا،مپصعای  مهسسشظساسی،مسامع بص مد،مهظدم ایومومدهسس مهسف،مب ا مپسایگعف،م

عغصص مسفیسسمومعیهصلمم هس مبهداشتی، مافمس میگ شمدطاعبمب میصسممبهداشت مدداس ماتطکمهختعس مافشافوماتطکماگسه،

مممممممممممممممممهسسهظس مدداس موماولصسءم ایومادعما مم دختتتسسه میص و م ایومادعم م  اتتتی اتتت،م ایومادعما مب مخددس ماتتتاسد 

م اشی مبسشظد.

م

 :ارزش ها

شتتتسدلماسمشمهسف،مه م سمادعمشم وسهمب ما مهسمعدهصدمد،مشتتتعیدمیوص :مداسی،ماله،مومدرظع  ماتتتاسد مددعس  مه اد م

اهیظسبماممممممممممممممممممممماییتتتسی، مهصفص ممیدگ،م ایومادعما  ماولعف مهس مدا، مبدال م سمععمف ماتتتاسد  مهسد میگ   مهسدر میگ   م

مم   ماخاسقمح ف ما مفرسلص م سمددسا مومیوسف ما .مایگ

م

 :چشم انداز

 ایومادعخیگس ماممچظس م ایومومدهسسع،مچظدمبرد م سماتتتاسد مبوعد،مب خعس اسمبسشتتتظدمه ماممظ فصیهس ملسمممومهسف،م

معادفلممجمااسد ب ا ماسائ مخدد مب مبظعا مد ادبمااسد مددسا مب خعس اسمبع همومبیعایظدمه مددسا مسامب مددسا ما مد و

 یوسفظد.

 

 :رسالت

ساتسل ماف،م وسهمع بص میص وهس ماگسهمب مدیتسئلمبوا،مسوم مععایوظد مدیئعلص مپذف مومحیس مب مااسد ماف ا مومهسدر م سم

حصط مبهداشتت مدداس مااتت مه معیصتت،مخع مسام سممدصظ ماسائ مخددس مبهداشتت مدداس مب م ایومادعما  ماولصس مایهسوم

مهسدر مهد مد اسم هظدمومددسا مسامب مددسا مد وجمااسد معادفلمیوسفظد.دراوص،م سماخیصسسم

 

 :اهداف کلی

دهوی ف،ماهدا مع بص مهسسشتظس مبهداشت مدداس  مابیاس ماطکمااسد م ایومادعما  مهسسهظس مدداس مومخسیعا هم ایوم

عیهصلم ای ا،م ایومادعما مادعما ماممط فقمافشافوماتطکماگسه،مهس مبهداشتی، مافمس میگ شمدطاعب معغصص مسفیسسموم

ب مخددس ماتاسد ماممط فقمع بص میص و ماییتسی،مدعس میصسمماات .مهونظص،مهسسشتظس مبهداش مدداس مدس سمخعاهدمبع م

شتسخ،مهس ماتاسد مگ وههس مدییا مساماممط فقمیصسماظم، ماسائ مخددس مااسد  مادعمشمبهداش  مهظی لماپصدد،مهس م

مقسم هد.د ادا ماممعغذف م ایومادعما ماسع

م

م



 

 :اهداف اختصاصی

مادعمشمومع بص میص وهسف،مه :

 ععایسف،مهابمدختتسسه مفرسلمدراوص، م ایومادعما  مهسسهظس مدداس موماولصسءم ایومادعما مهه معسدص، محفظموم

ماسعقسءماطکمااسد مخع مومدداس ماممط فقمافشافوماطکماگسه،مومبصظومبهداشی،مسام اشی مبسشظد.

 ،مب یسد مهس مبهداش مدداس مبسماسف مبیخهس مد عاطمسام اشی مبسشد.مععایسف،مععار مهوسهظگ

 .مدس سمب ماسائ مد ادا مهس مااسد م ایومادعما م سمهاص مدقسط معدصصا،مبسشد

 .مععایسف،مدخسسه م سمعدقصقس مومپژوهخهس مهسسب   م سممدصظ مهس مدییا مبهداش مدداس مسام اشی مبسشد

 موماسمشصسب،م ا همهسمسام اشی مبسشد.مععایسف،ماایفس همامم ا همهس معداصل

 ععایتسف،مافمتس ماگتسه،مومیگ شمبهداشتتتی،مدطاعبم سم ایومادعما  مدراوص،مومهسسهظس مدداس موماولصسءمایس مسام

م اشی مبسشد.

 .مبسم ایومادعما  مادعمگسسا  ماولصس م ایومادعما مومهواسسا ماسعاس مدؤث مب د اسمیوسفد

  مایعسالرواهس مهخعس مد ادا مومپسفومیوسفد.ااسد مگ وههس مهد مسامب مااس م

 اممچگعیگ،ماث مگذاس مبعادلماییتسی، مددصط، مادیصس  موماهیوسب،مب مچگعیگ،معددص، محفظموماسعقسءمااسدی،م سم

ماطعحمدییا ماشظسمبسشظد.

 اممچگعیگ،مدداخا ماممط فقمیصسماتتتظم،مهس مادعمشمبهداشتتت  مهظی لماپصدد،مهس مد ادا ماممچگعیگ،معغذف موم

معغصص م سمشسخصهس مااسدی،م سماطکمددسا مومهسدر ماگسه،م اشی مبسشد.

 ععایسف،مب یسد مسفش مایمسممدداخاس مادعمشتتت،م سمسااتتتیس ماصتتتاسحمسفیسسمومفسمافمس معغصص ا مسفیسس مدطاعبم سم

 ددسا مسام اشی مبسشد.

م

 :نقش دانش آموختگان

ماففس میقومد،میوسفظد: ایومادعخیگس مبهداش مدداس م سمیقومهس ممف م سمدداس م

م.مادعمشگ مومد وجمااسد 1

م.مد ادبمااسد م سمددسا 2

م.ماه اف،3

م.مپژوهخ،4

 .مدخسوس5


