
 

 قزوین درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزشی بهداشت وایمنی مواد غذایی

 

 رسالت گروه

آموختگانی است که دانش تربیت به متعهد قزوین پزشکی علوم دانشگاه رسالت راستای در غذایی مواد ایمنی گروه

 و ایمنی و بهداشت مواد غذایی،صحیح از ، با درک اتی مرتبطشی و تحقیقها و فنون آموزبتوانند پس از آشنایی با روش

 غذای مردم فراهم سازند.ارتقاء سالمت  دیریت ایمنی غذا، زمینه را برایهای مگیری از دانش الزم و سیستمبا بهره

 

 انداز گروهچشم

 امر در افراد توانایی و دانش سطح بردن باال طریق و کشور از و آموزشی در سطح استان پژوهشی اجرایی، نیازهای رفع

 آنو کاربردی کردن  غذایی مواد بهداشت و ایمنی

 

 اهداف استراتژیک گروه

 گروه آموختگاندانش درخالق و نقادانه  تفکر ایجاد •

 جامعه سطح در غذایی مواد ایمنی و بهداشت اهداف براساس اهداف تنظیم •

 ایمنطقه و ملی نیازهای با منطبق غذایی مواد یمنیا و بهداشت هایبرنامه ارائه و تنظیم •

 جامعه در غذا از ناشی هایبیماری از پیشگیری بر تأکید •

 غذا سالمت ارتقاء و بهبود بر تأکید •

 ایحرفه وظایف و نقش بر مبتنی آموزش برنامه طراحی •



 محوری دانشجو و محوری معلم از تلفیقی صورت به آموزشی هایبرنامه ارائه •

 مشکل حل و خالق تفکر بر تأکید با آموزشی جدید فنون و هاروش به توجه •

 مراقبتی عملی الگوهای طریق از دانشجو هایمهارت تقویت و آموزش •

 مستمر یادگیری و خودآموزی تقویت جهت در دانشجو آموزش •

 

 گروه اهداف عملیاتی

 پژوهشی گروه ارتقاء کیفیت آموزشی و 

 صنایع مرتبطلمی، تحقیقاتی و اجرایی رفع نیازهای ع 

  با نیاز جامعه دوره کارشناسی ارشددروس اصالح سرفصل تطابق و 

 رشته تخصصی دکتری دوره اجرای تصویب 

 تجهیز آزمایشگاه تخصصی گروه 

 صنعت تحقیقاتی گروه در راستای حل مشکالت جامعه وهای سوگیری طرح 

 های پژوهشیتالش برای جذب گرنت 

 ایمنی محصوالت بهداشتی مرکز تحقیقات ری باتوسعه همکا 

 مرکز رشد دانشگاه همکاری با مراکز تحقیقاتی و 

  های پژوهشی، آموزشی و امکان ایجاد اشتغال برای دارویی بهداشتی در راستای فعالیتهمکاری با صنایع غذایی و

 التحصیالنفارغ

 همکاری با گروه بورد آموزشی وزارت بهداشت 

 اخالقی منش فرهنگی و بینش و اعضاء هیئت علمی گروه در راستای تقویت و تشویق دانشجویان 

 


