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 محورهای همایش

 

 بهداشت محیط

 هیآب، کنترل و تصف یآلودگ

 هیو تصف یجمع آور فاضالب،

 و کنترل یابیارز یهوا، روش ها یآلودگ

 پسماند تیریمد

 طیبهداشت مح اتیکل

 داریاستاندارد ها و توسعه پا یابیارز

 ستیز طیو مح طیبهداشت مح ،یوتکنولوژیب

 بهداشت عمومی

 هایماریدر ب یسالم، خود مراقبت یسبک زندگ

 سالمت، عدالت در نظام سالمت سواد

 سالمت  یروان -یاجتماع  یها بیآس

 آموزش بهداشت و  ارتقاء سالمت یهایاستراتژ
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 درآموزش بهداشت و  ارتقاء سالمت یپژوه ندهیآ

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  یها تیدر فعال ینوآور

 در نظام سالمت یدرمان -یخدمات بهداشت تیریمد

 

 بهداشت حرفه ای

 (یو ارگونوم یکیولوژیب ،یکیزیف ،ییایمیکار )ش طیآور مح انیو کنترل عوامل ز یابیارز ،ییشناسا

 یکیولوژیب یها شیپا نینو یو روش ها یشناس سم

 (ریو سا یسازمان ،یکار  )شناخت طیآن در مح تیریو مد یارگونوم

 کار طیدر مح سکیر یابیو ارز یمنیا

 و جهان رانیدر ا یبهداشت حرفه ا یها و دستاوردها چالش

 یبهداشت حرفه ا هیدر سا یاقتصاد یارتقا

 (HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا تیریمد

 

 اپیدمیولوژی

 و عوامل خطر ریواگ ریغ ر،یواگ یها یماریب  یولوژیدمیاپ

 دیو نو پد دیبازپد یها یماریب یولوژیدمیاپ

 بهداشت روان  یولوژیدمیاپ

 یو سبک زندگ هیسرطان، تغذ یولوژیدمیاپ

 ایحوادث و بال یولوژیدمیاپ

 کننده سالمت نییو  عوامل تع یاجتماع یولوژیدمیاپ

 و  نظام سالمت یدرمان -یمداخالت بهداشت یابیارزش

 



 

 

 بخش ویژه همایش 

 مسابقه برترین فیلم کوتاه و انیمیشن آموزشی در حوزه علوم بهداشتی

 

خش فیلم کوتاه و انیمیشن آموزشی:حورهای همایش در بم  

کلیه آثار بصورت مستقل و تجربه گرا در یکی از قالب های )مستند،داستانی،تجربی،انیمیشن( با موضوعاتی در -

راستای همایش بخصوص در ایجاد آگاه سازی ،کسب و کار و گسترش توانمندی و کارآفرینی در دانشجویان 

 رشته های علوم بهداشتی ارائه شود. 

  .دقیقه 5حداکثر مدت زمان فیلم -

 نداردهای فنی و نمایش در فیلم ها.عایت استار-

 -فیلم های باید در شبکه های تلویزیونی و مجازی نمایش داده نشده باشند. 

 -نمایش لوگوی همایش در فیلم ها.

 - می گردد. ءبه فیلم های انتخابی و برتر جوایز ویژه و گواهی معتبر اعطا

 

 

مراجعه   ww.ihsc.bsbmu.irwجهت ارسال آثار مقاالت و همچنین کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی 

 نمایید.
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