رسالت مركز:
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکي همدان
مركز تحقيقات علوم بهداشتي
معرفي مركز:
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی بر اساس موافقت اصولی
شماره  /51/832832آ مورخ  27/7/3تاسیس گردید.
پس از چند سال فعالیت چشمگیر و کسب امتیازات
علمی ممتاز ،این مرکز در تاریخ  5338/8/83توسط
شورای محترم گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در
جلسه  882به صورت قطعی تصویب گردید .این مرکز به
طور متوالی به عنوان مرکز برتر دانشگاه شناخته شده
است .از مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دو مرکز مستقل
دیگر منشعب گردیده که شامل مرکز تحقیقات مدلسازی
بیماریهای غیر واگیر و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی
مؤثر بر سالمت می باشد که موافقت اصولی وزارت متبوع
را کسب و مش,ول فعالیت می باشند .با تاسیس
پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت هم اکنون ،مرکز
تحقیقات علوم بهداشتی زیر نظر پژوهشکده مذکور
فعالیت می نماید .این مرکز با بهره مندی از اساتید و
پژوهشگران با تجربه و داشتن  2آزمایشگاه مجهز و
کتابخانه تخصصی با حدود  51هزار جلد کتاب بستر الزم
را جهت انجام فعالیتهای خود دارا می باشد.
همچنین این مرکز درحال حاضر در گرایشهای مرتبط
مجوز پذیرش دانشجوی (  ( PhD by Researchرا
دارد و هم اکنون تعداد  2نفر دانشجو در این مرکز شاغل
به تحصیل می باشد.

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی که در دانشگاه علوم
پزشکی همدان تاسیس گردیده است بر آن است تا با
انجام و پشتیبانی تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه
علوم بهداشتی در سطوح منطقه ای ،ملی و بین المللی و
ارج نهادن به انگیزه ها ،تالش ها و ایده های نو و همکاری
های تخصصی بین بخشی و ارتقاء سطح سالمت جامعه
و همچنین تولید و ارتقاء سطح دانش بشری در علوم
بهداشتی فعالیت نماید .این مرکز وظایف خود را از طریق
به کارگیری پژوهشگران ورزیده و عالقمند و امکانات و
تجهیزات مورد نیاز با تکیه بر خالقیت و نوآوری اعضاء
باحرکت به سمت چشم انداز و رسالت خود انجام می ده
تا با تحقق بخشیدن به اهداف خود بتواند خدمات ارزنده
ای را جهت توسعه سالمت پایدار جامعه ارائه نماید .این
مرکز به عنوان یي مجموعه پیش گام در عرصه تحقیقات
سالمت در غرب کشور ایفای وظیفه می نماید.

حيطه هاي تخصصي مركز:
برای نیل به رسالت و اهداف تاسیس مرکز ،با بررسی و
تصویب طرحهای پژوهشی و همچنین فراهم نمودن
امکانات مختلف برای مجریان طرحهای پژوهشی از طریق
تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف علوم
بهداشتی ,زمینه فعالیت های تحقیقاتی زیر در حال اجرا
می باشد:






زمينه هاي تحقيقاتي گروههاي پژوهشي:
گروه پژوهشي سالمت كار:



گروههاي پژوهشي مركز:

بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی
بهداشت محیط و محیط زیست
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
آمارزیستی و اپیدمیولوژی
مدیریت خدمات بهداشتی

گروههاي پژوهشي

مدير گروه

سالمت کار

دکتر ایرج محمد فام




سالمت محیط

دکتر علیرضا
رحمانی



مدلسازی داده های سالمت

دکتر جالل پورالعجل

مطالعات رفتار و ارتقاء
سالمت

دکتر سید محمد
مهدی هزاوه ئی

مدیریت تحول و بهبود
کیفیت در نظام سالمت

دکتر یداله حمیدی

مطالعات آلودگی صدا و ارتعاش
ایمنی شغغغ,لی ,ارزیغغابی ریسغغغي و ایمنی
فرآیند
مداخالت ارگونومی
روشغغغهغغای نوین در نمونغغه برداری ,آنغغالیز
وکنترل عوامل شیمیایی زیان آور
روشهای نوین در سم شناسی ش,لی

گروه پژوهشي سالمت محيط:
 کاربرد نانو بیوتکنولوژی در بهداشت محیط
 ارزیابی زیست محیطی
 آلودگی خاك و کنترل آن
 ارزیابی و کنترل آالینده های محیطی
ارزیابی و کنترل مواد زائد جامد و بی خطر سازی آنها

گروه پژوهشي مدلسازي داده هاي سالمت:
 عوامغغل خطر مرتبط بغغا بیمغغاریهغغای قلبی
وعروقی
 عوامل خطر مرتبط با بیماریهای سغغرطان و
دیابت
 عوامل خطر مرتبط با هپاتیت و ایدز
 عوامل خطر مرتبط با خودکشی


مدلهای پیشرفته آماری پیش بینی کننده بقاء

گروه پژوهشي مطالعات رفتار و ارتقاء سالمت:







ارتقاء سالمت مدارس و محیط
ارتقاء سبي زندگی سالم و کنترل رفتارهای
پر خطر
مطالعات پیشغغغگیری از آسغغغیب ناشغغغی از
حوادث عمومی
ارزشیابی و تولید رسانه سالمت
ارزیغابی و مغدلسغغغازی برنغامغه های ارتقاء
سالمت جامعه
مطغالعغات عوامغل تغاثیر گذار بر رفتارهای
بهداشتی

گروه پژوهشي مديريت تحول و بهبود كيفيت در
نظام سالمت:
 ارزیغابی الگوهغای اعتبار بخشغغغی ،مدیریت
کیفیت فراگیر و  EFQMدر نظام سالمت
 ارزیغابی و ارائغه مغدلهغای مدیریت تحول و
مدیریت دانش در سالمت
 مطغالعغات مداخله ای برای بهبود کیفیت و
مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت سالمت
 مطالعات اثر بخشغی برنامه های استرانژیي
و عملیاتی سالمت

 مطالعات تکنیکهای اقتصغغاد سغغالمت
(هزینه – اثر بخشی ،هزینه-کارایی و
هزینه -سودمندی)

 مطالعات تکنیکهای اقتصغاد سالمت (هزینه
– اثر بخشغغغی ،هزینغغه-کغغارایی و هزینغغه-
سودمندی)
* مشروح عناوین اولویتهای تحقیقاتی گروههای
پژوهشی در سایت مرکز قابل دسترسی می باشد.
اعضاء اصلي مركز تحقيقات علوم بهداشتي:
نام و نام خانوادگي

مرتبه

سمت

علمي
دکتر رستم
گلمحمدی

استاد

رئیس و عضو
موسس مرکز

دکتر حسین محجوب

استاد

عضو موسس
مرکز

دکتر عبدالرحمن
بهرامی

استاد

عضو موسس
مرکز

دکتر علیرضا رحمانی

استاد

عضو موسس
مرکز

دکتر محمد تقی
صمدی

استاد

عضو موسس
مرکز

دکتر مجید معتمد
زاده

استاد

عضو موسس
مرکز

دکتر سید محمد
مهدی هزاوه ئی

استاد

عضو تمام وقت
مرکز

دکتر یداله حمیدی

دانشیار

عضو تمام وقت
مرکز

دکتر ایرج محمد فام

دانشیار

عضو تمام وقت
مرکز

دکتر جالل پورالعجل

دانشیار

عضو نیمه وقت
مرکز

سایر اعضای نیمه وقت مرکز که دارای ابالغ همکاری می باشند:

نام و نام خانوادگي

مرتبه

گروه پژوهشي

علمي
دکتر محمد رضا

دانشیار

سالمت محیط

سمرقندی
دکتر رضا شکوهی

دانشیار

دکتر مصطفی لیلی

استادیار

سالمت محیط

دکترفرشید قربانی شهنا

دانشیار

سالمت کار

دکتر جواد عصاری

استادیار

سالمت کار

دکتر رشید حیدری

استادیار

سالمت کار

سالمت محیط

مقدم
دکتر محسن علی آبادی

استادیار

سالمت کار

دکتر مصطفی میرزایی

استادیار

سالمت کار

دکتر امید کالت پور

استادیار

سالمت کار

دکتر محمد بابامیری

استادیار

سالمت کار

دکتر فروزان رضاپور

استادیار

مطالعات رفتار و ارتقاء
سالمت

دکتر شهره امدادی

مربی

مطالعات رفتار و ارتقاء
سالمت

مهندس یداله فتحی

مربی

مطالعات رفتار و ارتقاء
سالمت

مهندس علیرضا زمانپرور

مربی

مدلسازی داده های
سالمت

استادیار

مدیریت تحول و بهبود
کیفیت در نظام سالمت

استادیار

مدیریت تحول و بهبود
کیفیت در نظام سالمت

دکتر مهناز وکیلیان
اصف پور
دکتر امیر صادقی

نشاني :همدان ،چهار راه پژوهش ،بلوارشهید فهمیده،
مجتمع دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت،
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
سايت مركز:

www.rchs.umsha.ac.ir

تلفن 125- 32321838 :

