
به منظور آشنایی با مباحث بھداشت و پیشگیری از طریق دروس علوم پایه و بالینی دانشجویان پزشکیآموزش.1

بھداشت و حضور در فیلد در دانشکده و پردیس بین الملل

پزشکی اجتماعیدستیارانپذیرش و آموزش.2

١٣٩٥پزشکی خانواده از سال دستیارانپذیرش و آموزش.3

رشته ھای مرتبطکارشناسی ارشد و دکتریآموزش دروس بھداشت، آمار و اپیدومیولوژی دوره ھای.4

پزشکی مبتنی بر شواھدمقدماتی و پیشرفته آمار و اپیدومیولوژی وکارگاه ھای آموزشیبرگزاری.6

فشردهشاغل از طریق لوح ھای پزشکان خانوادهدوره توانمند سازیھماھنگی آموزش.7

به دانشجویان بویژه در بخش متدولوژی و آمارمشاوره ھای پژوھشیارائه .1

(KMU)مدیریت دانش بالینیراه اندازی و پیشبرد واحد ھای.2

اصلی ترین رکن نظام ملی مدیریت دانش بالینی در کشور محسوب می شوند که ) KMU(واحدھای مدیریت دانش بالینی( 

این واحدھا، دارای مجوزرسمی فعالیت . محصوالت دانشی ملی را در حیطه ھای تخصصی بالینی راھبری می کنندتولید 

از معاونت درمان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و ھدف از ایجاد وتوسعه آنھا تولید شواھد بومی 

بانی و رصد کردن ت دانش بالینی، وظیفه دیدهواحدھای مدیری.برای تصمیم گیری مبتنی بر شواھد در کشور است

جمله مرور سیستماتیک و ارزیابی فناوری از(پیشرفت ھای علمی در یک حیطه تخصصی بالینی، تولید دانش سنتتیک 

برای تصمیم گیری و ارائه راھکارھای کاربردی ساختن دانش را بر عھده نیاز، فراھم آوردن شواھد مورد)ھای سالمت

نیز فعالیت راستا، واحدھای مزبور در طراحی و پیاده سازی گایدالین ھای بالینی در حیطه تخصصی خودایندر . دارند

).خواھند نمود

مختلفدانشجویی مقاطعپایان نامه ھایراھنمایی و مشاوره .3

طب پیشگیری و سالمت جمعیتمرکز تحقیقاتراه اندازی .4

مراکز آموزشی درمانی فیروزگر و کلینیک پیشگیری و ارتقای سالمتدر خدمات مشاوره و پیشگیریراه اندازی .1

فیروزآبادی

مرکز بھداشت غرب -در مرکز سالمت جامعه والفجرپزشک خانوادهارتقای سالمت و کلینیک تخصصیراه اندازی .2

تھران

ھیئت علمی گروه در کمیته ھای مرتبط دانشگاھی و کشوریعضویت اعضای .1

دوره ھای ارتقاء و برد پزشکی اجتماعیطراحی سواالت.2

ھمکاری اعضای ھیئت علمی با وزارت متبوع در پروژه ھای کشوری.3

د ھا و توسعه فیلھماھنگی با معاونت ھای بھداشت، درمان، دانشجویی دانشگاه در زمینه آموزش دانشجویان.4
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