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مقدمه :
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت ساری فعاليت خويش را با آموزش در مقطع کاردانی در
سال 1370آغاز کرد .در سال  1383کارشناسی ناپيوسته بهداشت حرفه ای ،سال  1388کارشناسی پيوسته
بهداشت حرفه ای ،سال  1391کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  ،و در سال  1392کارشناسی ارشد رشته
ارگونومی راه اندازی شدند .اين گروه از نيمسال اول سال  1392اقدام به پذيرش پنج دانشجوی کارشناسی
ارشد بهداشت حرفه ای و سه دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی کرده است و تا حال در اين دو رشته به
ترتيب پس از طی  8و  6دوره و پذيرش  59و  37دانشجو تعداد  36و  25نفر دانش آموخته شده اند.
متناسب با نياز های جامعه در حال رشد و افزايش تعداد و تنوع آلودگی های زيست محيطی و آالينده های
منتشره در محيط های شغلی و صنعتی و مخاطرات محيط کار زمينه فعاليت گروه نيز قابل افزايش است .گروه
مهندسی بهداشت حرفه ای مشارکت در حفظ و ارتقاء سالمت نيروی کار در سطح استان و کشور را از طريق
انجام فعاليت های آموزشی؛ پژوهشی و خدماتی از مهمترين وظايف خويش تلقی می نمايد .
اهمیت پژوهش در گروه :
با توجه به توان های بالقوه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشکده بهداشت و وجود همکاران هيأت علمی
متخصص؛ کادر کارشناسی توانمند و امکانات و تجهيزات مناسب در گروه بهداشت حرفه ای تربيت نيروی
انسانی متخصص و انجام پژوهش های علمی کاربردی و ارائه خدمات مبتنی بر نياز از اهم راهبردهای پژوهشی
گروه محسوب می شود .مجموعه فعاليت های پژوهشی گروه شامل حيطه های متنوعی از کار می باشد که
بر اساس گروه های کاری موجود شکل گرفته و توانايی انجام پروژه های متعددی را در قالب پروژه های مورد
درخواست شرکت ها و صنايع توليدی ،مراکز و سازمان های مختلف را دارا بوده و يا در دست اجرا دارند.
راهبرد اساسی در اين گروه تخصصی حفظ و ارتقاء باالترين سطح سالمتی در شاغلين کليه حرفه ها ،سالم
سازی محيط کار ،ارتقاء بهره وری و کمک در امر دست يابی به رفاه اجتماعی می باشد.
توانمندی ها و ظرفیت های گروه:
اين گروه دارای پنج عضو هيات علمی است که شامل يک استاد ،يک دانشيار ،سه استاديار می شوند .در اين
گروه شش آزمايشگاه تحقيقاتی و آموزشی شامل  :عوامل فيزيکی ،عوامل شيميايی ،تهويه صنعتی ،ايمنی،
ارگونومی و طب کار ،و سم شناسی و تجزيه فعال می باشند .همچنين ،در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته
ارگونومی و بهداشت حرفه ای نيز دانشجو پذيرفته می شود.
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محورهای پژوهشی گروه:
 تحقیقات در زمینه ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی :ارزيابی پوسچرهای محيط کار ،بررسی
خطاهای انسانی ،طراحی ايستگاه های کاری ،ارزيابی ريسک ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی و راه های
پيشگيری.
 مطالعات در قلمرو تشخیص بیماری های شغلی :تعيين شيوع .ريسک فاکتورها و راه های پيشگيری
 تحقیقات در زمینه تهویه صنعتی :بررسی شرايط بهينه طراحی تهويه عمومی ،موضعی و مطبوع،
طراحی سيستم های تصفيه هوای آالينده های صنعتی
 تحقیقات در زمینه بررسی های شرایط سایکرومتریک محیط کار :سنجش و ارزيابی استرس
حرارتی
 مطالعات در قلمرو بررسی های آزمایشگاهی آلودگی هوای محیط کار :مطالعه بر روی آزبست،
سيليکات ،ترکيبات آلی فرار ،نانوتکنولوژی در تصفيه هوا
 مطالعات در قلمرو بررسی های عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار :ارزيابی روشنايی در محيط کار،
بررسی صدا و ارتعاش ،تابش های يونيزان ،طراحی سيتم های کنترل صدا در محيط کار
 مطالعات در قلمرو سم شناسی صنعتی و تماس شغلی با آالینده ها :ارزيابی تماس با سموم و
آالينده های محيط کار ،بيومانيتورينگ سموم صنعتی برای شاغلين ،ارزيابی غلظت آالينده های محيط
کار ،بررسی ميزان تماس با سموم و آالينده هادر صنايع و ساير محيط های شغلی
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اهداف و برنامه های گروه برای سال :1399

جدول پایش راهبردی پژوهشی گروه بهداشت حرفه ای(تعداد اعضاء فعال 5 :نفر)
تعداد تحقق

تعداد مورد

ردیف عنوان فعالیت

یافته ()98

انتظار ()99

1

مقاالت نمایه یک

8

10

2

مقاالت نمایه دو

1

2

3

مقاالت نمایه سه

0

1

4

مقاالت نمایه چهار

8

10

5

مقاالت بدون نمایه

1

2

6

طرح تحقیقاتی مصوب

9

10

واحد پژوهش دانشکده بهداشت1399-
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