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معرفی برنامھ:
توسعھ مستمر حرفھ ای در بھداشت عمومی برای ھمھ نیروی ھای کار بھداشت عمومی ضروری است. این امر عمدتاً برای تقویت مھارت ھای آن ھا، بھ

 روزرسانی دانش آن ھا و برآوردن نیازھای روزافزون در نظام سالمت است.

تعداد پزشکان آموزش دیده در این زمینھ در مقایسھ با نیاز بھ این تخصص در بخش بھداشت بسیار اندک است، ازاین رو اھمیت طراحی برنامھ ھای آموزشی 
یا یاددھی شامل دانش و مھارت در زمینھ بھداشت عمومی است کھ بھ عنوان حلقھ اتصال این فاصلھ در نظر گرفتھ می شود. بین نیازھای نظام سالمتی و 

منابع انسانی با تخصص و مھارت.

تخصص بھداشت عمومی پایھ و اساس ھمھ تخصص ھای فرعی در زمینھ ھای بھداشت عمومی است.

برنامھ 1: مبانی بھداشت عمومی

دوره 1: مقدمھ ای درباره بھداشت عمومی
دوره 2: اصول در مورد اطالعات و آمار

دوره 3: اصول اپیدمیولوژی
دوره 4: مفاھیم اساسی در روش تحقیق

دوره 5: مدیریت و رھبری

برنامھ 2: بیماری ھای مشترک و غیر واگیر

دوره 6: بیماری ھای غیر واگیر
دوره 7: عوامل تعیین کننده اجتماعی و بی

             عدالتی
دوره 8: مراقبت ھای اولیھ بھداشتی و کیفیت 

             خدمات
دوره 9: بیماری ھای واگیر

دوره 10: اصول مدیریت شرایط اضطراری بھداشت 
            عمومی

برنامھ 3: برنامھ ھای اولویت در بھداشت عمومی
[

دوره 11: ارتقای سالمت
دوره 12: سالمت زنان

دوره 13: بھداشت محیط و کار
دوره 14: اقتصاد سالمت

دوره 15: اداره بھداشت و رفاه اجتماعی

ھر دوره آموزشی در (30) ساعت آموزشی ارائھ می شود. این دوره ھا را می توان بھ عنوان بخشی از برنامھ ھای سھ ماھھ برای دیپلم فنی یا بھ صورت دوره 
ھای مستقل گذراند. پس از احراز شرایط دوره، مدرک تکمیل موفقیت آمیز توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی (IAPH) و تایید شده توسط (APHEA) بھ 

شرکت کننده اعطا می شود.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

1
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تاریخچھ بھداشت عمومی مروری بر دستاوردھا و اشتباھات مراقبت ھای بھداشتی است. تجزیھ وتحلیل انتقادی از وقایع گذشتھ باعث تسریع بھبود سالمت 
می شود. تجدید ساختار خدمات بھداشتی نیازمند ردیابی مشکالت بھداشتی از طریق توسعھ تاریخی آن ھا است؛ بنابراین ضروری است کھ داوطلبان مجھز 

بھ دانش ایجاد مراقبت ھای بھداشتی مدرن و درک بحث و تفکر کنونی باشند.

این دوره برای پر کردن خألھا در دانش و مھارت ھای پزشکان در زمینھ بھداشت عمومی طراحی شده است و تفکر انتقادی در مورد چالش ھای مختلف 
بھداشت عمومی را ھمراه با کاوش در رویکردھا و مدل ھای مختلف بھداشت عمومی تقویت می کند. این موضوع و موضوعات مھم دیگری مانند اخالقیات 

بھداشت عمومی، بھداشت جھانی و امنیت بھداشت یا را تحت پوشش قرار می دھد.

- مجموعھ ای از تعریف ھای بھداشت عمومی و مزایای نسبی آن ھا را ارزیابی کنند.
- مراحل توسعھ این رشتھ را توضیح دھید و بین بھداشت عمومی سنتی و جدید تفاوت قائل شوید.

- فواید یک چارچوب برای وظایف اساسی بھداشت عمومی را ارزیابی نمایند.
- اصول تحقیقات بھداشت عمومی ھمراه با روش ھای کمی و کیفی را جھت بررسی مشکالت بھداشت عمومی شناسایی  کنند.

- نظام جامع بھداشت عمومی را در چارچوب تھدیدھا و چالش ھای کنونی در سطح ملی و منطقھ ای تجزیھ وتحلیل نمایند.

مقدمھ ای درباره بھداشت عمومی

فھرست عناوین دوره:
- مقدمھ ای درباره بھداشت عمومی
- بھداشت جھانی و امنیت بھداشت

- مقررات بین المللی بھداشت
- خدمات بھداشتی
- تحقیق علمی یا

- اھداف توسعھ پایدار
- مقدمھ ای درباره پوشش ھمگانی بھداشت و بھ سوی 

   پوشش ھمگانی بھداشت
- ارزیابی سالمت جمعیت

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره:
- آشنایی با آمار حیاتی

- آشنایی با برنامھ ھای آمار
- مقدمھ ای درباره آمار توصیفی.
- توزیع نرمال و آزمون فرضیھ

- جلسھ کامپیوتر
- با SPSS آشنا شوید

- نمایش و جمع بندی داده ھا
- تفسیر آزمون آماری

- روش ھای آماری پیشرفتھ
SPSS تجزیھ وتحلیل پیشرفتھ آماری با -

(Epi Info) نرم افزار -

اصول اطالعات و آمار
ھدف اصلی این ماژول آماده سازی ساکنان برای: (الف) استفاده از اطالعات در عملکرد بھداشت عمومی با تأکید ویژه بر مدیریت سیستم اطالعات بھداشت 
عمومی بھ عنوان منبع راھبردی کلیدی سازمان ھای مرتبط با بھداشت عمومی و (ب) استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بھ منظور افزایش اثربخشی و 

کارایی خود بھ عنوان متخصص در زمینھ بھداشت عمومی.

داده ورزی بھداشت شامل کاربرد سیستماتیک اطالعات، کامپیوتر، علوم فناوری در تحقیق و عمل بھ بھداشت عمومی است. کار در زمینھ بھداشت عمومی بھ 
امکان و قابلیت جمع آوری، سازمان دھی، پردازش، ارزیابی، تفسیر و توزیع اطالعات بستگی دارد. فناوری ھای کامپیوتری و مخابراتی از این عملیات پشتیبانی 

می کنند.

- در مورد انفورماتیک کھ در بھداشت عمومی استفاده می شود بحث کنند.
- ابزارھای مختلف مورداستفاده در فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی نموده و نمایش دھند.

- راه حل ھا را با استفاده از Web و سایر ابزارھای تحقیق موردبررسی قرار دھند.
- مراحل مربوط بھ توسعھ پایگاه داده و پیاده سازی سیستم ھای اطالعاتی برای بھداشت عمومی را تشریح کنند

- معنی و کاربرد مناسب مجموعھ وسیعی از تکنیک ھای آماری مربوط را درک کنند.
- داده ھای مربوط بھ بھداشت را برای تجزیھ وتحلیل جمع آوری و آماده کنند.

- روش ھای تحلیلی مناسب را برای مجموعھ ھای خاصی از داده ھای مربوط بھ بھداشت عمومی را بشناسند و بھ کار ببرند.
- بروندادھای آماری را تفسیر کنند.

- فرایندھای استدالل مربوط بھ تجزیھ وتحلیل ھای خاص را بھ طور انتقادی ارزیابی کنند.

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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اصول اپیدمیولوژی
این دوره برای آشنایی شرکت کنندگان با مفاھیم و روش ھای اساسی اپیدمیولوژی و ارائھ مھارت ھای اساسی در اپیدمیولوژی، با دانش کار در زمینھ کسب، 

تجزیھ، تحلیل و تفسیر اطالعات در مورد وقوع بیماری در بین جمعیت طراحی شده است.

موضوعات آموزشی شامل مفاھیم علیت، اندازه گیری توزیع جغرافیایی و تقدم و تأخر زمانی بیماری ھا و پیامدھای آن ھا، خطرات، سوگیری ھا و طراحی
 ھای مطالعات توصیفی، مورد شاھدی و ھم گروھی و مطالعات مداخلھ¬ای است. شرکت کنندگان در برنامھ ریزی مطالعات تحقیقاتی اپیدمیولوژیک ھمراه با 

ارزیابی متون علمی اپیدمیولوژیک، تجارب عملی کسب خواھند نمود.

- در مورد نقش اپیدمیولوژی در حوزه وسیع تر بھداشت عمومی بحث کنند و ارتباط آن را با زمینھ ھای پزشکی، بھداشت 
   محیط، علوم اجتماعی و رفتاری و سیاست ھای بھداشتی مشخص کنند.
- آگاھی کامل از مفاھیم و روش ھای اصلی اپیدمیولوژی را نشان دھند.

- از مفاھیم توصیفی اپیدمیولوژی مانند شخص، زمان و مکان برای توصیف و توزیع بیماری ھا استفاده کنند.
- اقدامات اپیدمیولوژیکی آموزش داده شده در دوره مانند بروز، شیوع، نسبت خطر، نسبت شانس و غیره را محاسبھ و تفسیر کنند.

- برنامھ ریزی تحقیقات بھداشت عمومی را طراحی نمایند.
- تحقیقات اپیدمیولوژیکی را برای تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست ھای بھداشتی تطبیق دھند.

فھرست عناوین دوره:
- معرفی اپیدمیولوژی

- اپیدمیولوژی توصیفی
- مقدمھ ای در مورد آمار حیاتی قسمت 1
- مقدمھ ای در مورد آمار حیاتی قسمت 2

- مراقبت در بھداشت عمومی
- تجزیھ تحلیل و نمایش داده ھا

- بررسی طغیان قسمت 1
- بررسی طغیان قسمت 2

- نوشتن گزارش در موردبررسی طغیان
- کیفیت داده ھا

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:
- مواد و روش ھا، طراحی ھای مطالعھ

- انتخاب طراحی مطالعھ، محل موردمطالعھ
- مطالعھ جمعیت و نمونھ گیری

- اصول محاسبھ اندازه نمونھ
- مطالعھ متغیرھا، جمع آوری داده ھا، ابزارھا و تکنیک ھای آن

- ارائھ، تجزیھ وتحلیل داده ھا
- خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی نقادانھ

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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ھدف این ماژول بھ کارگیری روش ھای اساسی اپیدمیولوژیک و اصالح آن ھا با استفاده صحیح از روش ھای کیفی است. این دوره شامل ارزیابی/اندازه
 گیری وضعیت سالمت جمعیت، اصول جمعیت شناسی سالمت، ارزیابی ابزارھای پرکاربرد برای ارزیابی سالمت، دانش الزم برای کاربرد مناسب این 

ابزارھا، طبقھ بندی و ارزیابی داده ھا است.

ھدف اصلی این ماژول درک مفھوم اساسی اندازه گیری سالمت، ویژگی ھای اساسی، مزایا و معایب برخی از ابزارھا و آموزش ساکنان بھ منظور ارزیابی 
مناسب وضعیت سالمت جمعیت مطابق با شاخص ھای متعدد است.

- مھارت در مورد اصول عمومی طراحی تحقیق، جمع آوری داده ھا بھ دست آورده و مدیریت آن را توضیح دھند.
- اھمیت و کاربرد روش ھای کمی و کیفی در تحقیقات بھداشت عمومی را ارزیابی نمایند.

- نقاط قوت و ضعف روش ھای تحقیق کمی و کیفی را درک نمایند.
- در مورد یک پروژه تحقیقاتی کوچک با استفاده از رویکردھای کمی و کیفی بحث نموده و آن را طراحی نمایند.

مفاھیم اساسی در روش تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره:
- تیم¬سازی یا تشکیل نیم

- سبک ھا و نظریھ ھای رھبری
- مدیریت پروژه

- برنامھ ریزی بھداشتی برای ساختار برنامھ ھای سالمت 
    کھ کار می کند

- طراحی برنامھ ھای سالمت: برنامھ ریزی ساختاری برنامھ
    ھای بھداشتی کارا

- تحلیل ذینفعان
- مدیریت منابع

- سیاست گذاری سالمت
- مدیریت سازمانی

- ارائھ خدمات بھداشتی
- مدیریت تغییر

- مھارت ھای ارتباطی بین فردی
- خود-آگاھی و خود-ارزیابی

- مدیریت منازعات
- تجزیھ وتحلیل مشکالت

- زمان و استرس خود را مدیریت کنید

6

مدیریت و رھبری
این دوره مفاھیم پایھ و اولیھ نظام ھای سالمت، سیاست گذاری سالمت، برنامھ ریزی و مدیریت را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دھد. این امر آن ھا را قادر 
می سازد تا جنبھ ھای کلیدی سیاست گذاری سالمت در توسعھ نظام ھای سالمت و تغییر نقش دولت ھا و وزارتخانھ ھای بھداشت در ارائھ مراقبت ھای بھداشتی را 

تحلیل کنند.

این دوره فرصتی برای شناخت  و تحلیل اساسی موضوعاتی مانند توسعھ و اصالحات نظام سالمت، تغییر سیاست ھا و نظام ھای سالمت متمرکز در مقایسھ با 
سیستم ھای غیرمتمرکز را فراھم می سازد.

- چارچوب ھای گزارش، نتایج و رویکردھای مبتنی بر حقوق در توسعھ برنامھ ھای بھداشتی را تشخیص و اعمال کنند.
- اصول کلیدی توسعھ سیاست گذاری، برنامھ ریزی و مدیریت منابع سالمت را شناسایی نمایند

- مھارت ھا و عملکردھای مدیریتی را بر اساس اصول مدیریت سازمانی بھ کار بگیرند
- مدیریت تغییر را قابلیت شناسایی و بھ کار بگیرند

- مھارت ھای کار گروھی و مھارت ھای ارتباطی را نمایش دھند
- مھارت ھا و سبک ھای مدیریت رھبری، بھ ویژه: تفویض اختیار، گوش دادن فعال، حل تعارضات و مدیریت زمان را توسعھ دھند و ارزیابی کنند

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

ھدف این ماژول این است کھ دانشمندان را از ویژگی ھای اصلی اپیدمیولوژیک بیماری ھای قلبی عروقی، غدد درون ریز، روانی، عصبی و بیماری ھای 
مزمن انسدادی تنفسی، سرطان ھا و مصدومیت ھا و بار آن ھا بر روی جمعیت آگاه کنند. عوامل خطرساز قابل تغییر مانند شیوه زندگی (سیگار کشیدن، 

مصرف الکل، تغذیھ ناسالم و عدم فعالیت بدنی)، عوامل محیطی و اقتصادی-اجتماعی موردبحث قرار خواھد گرفت.

ھمچنین بھ مسائل روش شناسی تحقیقات اپیدمیولوژیک و ژنتیک کھ بھ بررسی تأثیر این عوامل بر سالمت و بیماری ھا و پیشگیری و کنترل بیماری ھای 
اصلی می پردازد، توجھ خواھد شد. بر عوامل خطر بیماری ھای غیر عفونی و احتمال پیشگیری و/یا کاھش آن ھا ھم تأکید می شود.

- برآورد بار مھم ترین اختالالت بھداشتی ازنظر سال ھای ازدست رفتھ زندگی  و سال ھای زندگی تعدیل شده با 
   ناتوانی  و یا مفاھیم مشابھ (QALY )، (PYLL ) را بدانند.

- شایع ترین عوامل خطر بیماری ھای غیرواگیر را بشناسند.
- در مورد اھمیت و ویژگی ھای اساسی اپیدمیولوژی بیماری ھای مزمن غیر واگیر بحث کنند.

- در مورد ویژگی ھای اپیدمیولوژی مصدومیت ھا بحث کنند.
- اھمیت پیشگیری اولیھ و غربالگری را در پیشگیری از برخی اختالالت بھداشتی درک نمایند.

- اصول پیشگیری از شایع ترین اختالالت بھداشتی در محیط خود (خانواده، محل کار، اجتماع) را بھ کارگیرند.

- عوامل خطر بيمارى هاى غيرواگير
- چاقى

- ديابت شيرين- قسمت 1
- ديابت شيرين- قسمت 2

- بيمارى هاى کرونرى قلب
- سکته مغزى

- فشارخون
- اپيدميولوژى سرطان

- اپيدميولوژى بيمارى هاى غيرواگير و بار جهانى بيمارى ها

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

6

7

بیماری ھای غیرواگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

7

8

عوامل تعیین کننده اجتماعی و بی عدالتی
تعداد قابل توجھی از متون علمی وجود دارد کھ نشان می دھد بین عوامل تعیین کننده اجتماعی، اقتصادی و بھداشت رابطھ ای پایدار وجود دارد. معیارھای 
اصلی وضعیت اقتصادی-اجتماعی تحصیل، درآمد و شغل است. تحصیالت متداول ترین معیار بوده زیرا معموالً پس از بزرگ سالی تغییر نمی کند. 
اطالعات مربوط بھ آموزش  را می توان بھ آسانی بھ دست آورد و بعید است کھ سالمت ضعیف در بزرگ سالی متأثر از سطح تحصیالت باشد. تحقیقات 

اخیر ابزارھای خاصی را برای ارزیابی شرایط اجتماعی-اقتصادی ارائھ داده است.

این موارد شامل محرومیت مادی و محرومیت از دیدگاه خود، بھ عنوان مسیرھای مھم روانی-اجتماعی بھ سمت بیماری است. ھدف این ماژول این 
است کھ فراگیران بتوانند در مورد نحوه عملکرد عوامل تعیین کننده اجتماعی در سطوح مختلف و ھمچنین مھارت ھایی کھ بھ آن ھا امکان ارزیابی 

عوامل اصلی اجتماعی و اقتصادی سالمت جمعیت را می دھد، ارزیابی کنند.

- درک کنند کھ سالمتی نھ تنھا یک مسئلھ پزشکی بلکھ یک مسئلھ اجتماعی است.
- نحوه عملکرد عوامل تعیین کننده اجتماعی در سطوح مختلف یعنی (فردی، خانگی، اجتماعی، ملی و بین المللی) را تعیین کنند.

- تأثیر محیط اقتصادی اجتماعی را بر سالمت درک کنند.
- بھ طور انتقادی، بار متفاوت بیماری را در بین جمعیت ھا و زیرگروه ھای جمعیتی ارزیابی کنند.

- عوامل اصلی اقتصادی- اجتماعی سالمت در جمعیت خود را با توجھ بھ تحصیالت، درآمد، شغل، محرومیت مطلق (مادی) و محرومیت 
نسبی ارزیابی کنند.

- از عوامل تعیین کننده اجتماعی و چارچوب جنسیتی برای شکل دھی و اطالع رسانی سیاست ھا و مداخالت بھداشتی استفاده کنند.
- تفکر راھبردی پیشرفتھ در زمینھ مقابلھ با نابرابری ھای سالمت داشتھ باشند.

فھرست عناوین دوره:
- چالش ھای رشد جمعیت 1
- چالش ھای رشد جمعیت 2

- پویایی سالمندی
- نقش شھرنشینی

- مطالعھ بار بیماری و مصدومیت ھا قسمت 1
- نظریھ بار بیماری

- بار بیماری و نظام طبقھ بندی بیماری
- تعیین میزان بار بیماری ھا و مصدومیت ھا

- پیش بینی بار بیماری ھا و مصدومیت ھا
- مقدمھ ای درباره بی عدالتی ھا در بھداشت

- مدل ھای عوامل تعیین کننده اجتماعی تعیین کننده سالمت
- عوامل تعیین کننده اجتماعی تعیین کننده سالمت شامل جنسیت

- عوامل تعیین کننده اجتماعی: بی عدالتی ھا در سالمت
- عوامل تعیین کننده اجتماعی: سالمت و رفاه

- تغییر شیوه زندگی برای غلبھ بر بار بیماری

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این ماژول ھدف دارد تا یک نمای کلی از مفاھیم، روش ھا و ابزارھای مورداستفاده برای تعیین اولویت ھای جامعھ در مراقبت ھای اولیھ بھداشتی، مدیریت 
برنامھ ھای سالمت جامعھ، سیاست گذاری مرتبط و ارزیابی و توسعھ ھمکاری ھای حمایتی و مشارکتی برای بھبود پایدار سالمتی جامعھ ارائھ دھد.

تمرکز ویژه بر تعیین اولویت ھا برای پروژه ھای بھداشت عمومی بھ عنوان روشی برای بھبود مستمر پیامدھای سالمت جامعھ و کیفیت خدمات مراقبت ھای 
بھداشتی است.

- ضرورت ھای مراقبت ھای اولیھ بھداشتی را در جامعھ تعریف کنند.
- نقش مدیریت کیفیت جامع /مثالی از مراقبت ھای بھداشتی جامعھ را توضیح دھند.

- برنامھ ھای بھداشت در جامعھ را سازمان دھی و رھبری نمایند.
- اصول مفھومی Donabedian را رعایت کنند.

- مقدمھ ای درباره مراقبت ھای اولیھ بھداشتی
- مقدمھ ای درباره پوشش بھداشت ھمگانی

- ابعاد کیفیت مراقبت ھای بھداشتی
- مفاھیم مدیریت کیفیت جامع 

- بھبود کیفیت با استفاده از ابزارھای کیفیت
- ھزینھ کیفیت

- اصول سیستم ھای کیفیت

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

8

9

مراقبت ھای اولیھ بھداشتی و کیفیت خدمات
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

ھدف این ماژول این است تا. فراگیران را در مورد سابقھ طبیعی بیماری ھا، پیشگیری و کنترل شایع ترین و مھم ترین بیماری ھای واگیر آگاه سازد.

این برنامھ موضوعات: مراقبت اپیدمیولوژیک (بھداشت عمومی)، کاربرد روش ھای اپیدمیولوژی در بررسی طغیان طراحی و مدیریت برنامھ ھای ایمن
 سازی، کاربرد اپیدمیولوژی مولکولی در تشخیص برخی از بیماری ھای واگیر و جنبھ ھای بین المللی پیشگیری و کنترل عفونت ھای مھم بیماری ھا زیر 

را تحت پوشش قرار می دھد.

- جامعھ را در مورد بیماری ھای عفونی مربوطھ و خطرات احتمالی ناشی از آن آگاه کنند.
- یک نظام مراقبت سازمان دھی کنند.

- طغیان ھا را بررسی و شروع/سازمان دھی اقدامات مناسب را انجام دھند.
- مقدمھ ای درباره اقدامات پیشگیرانھ و برنامھ ھای ایمن سازی ارائھ دھند.

- رویکردھای کنترل بیماری ھای واگیر در شرایط اضطراری و بالیا
- ارزیابی سریع سالمت

- آشنایی با بیماری ھای واگیر
- تاریخچھ و اھمیت بیماری ھای عفونی

- بررسی طغیان
- مراقبت بیماری ھای واگیر

- ضدعفونی کردن
- پیشگیری و کنترل بیماری

- رویکردھای کنترل بیماری ھای واگیر در شرایط اضطراری و بالیا

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

9

10

بیماری ھای واگیر

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

بالیا اعم از طبیعی یا انسانی، شرایط خاصی ھستند کھ طی آن میان ضرورت ھا و منابع موجوده عدم تعادل بھ میان می آید. برای مدیریت مؤثر چنین 
حاالت، دانستن علل و عوامل عمیق آن ضروری است. ھمچنین، جھت اطمینان از مدیریت مناسب در راستای بھ حداقل رساندن خطرات، برآورده ساختن 

خواستھ ھا و حفظ خدمات، بھ شایستگی ھا و مھارت ھای خاصی ضرورت است.

بنابراین، ھدف این دوره توضیح مفاھیم و اصول اساسی بالیا و مدیریت آن ھا است. این دوره آموزشی پایھ ای برای کسانی است کھ ھیچ تجربھ ای در 
مدیریت شرایط اضطراری ندارند یا آنانی کھ قبالً آموزش مدیریت بالیا را حاصل نکرده اند.

- از اصطالحات مختلف در بخش مدیریت بالیا استفاده کنند.
- مفھوم ارزیابی خطر و مدیریت خطر را درک نموده بتوانند.

- برنامھ ھای مختلف اضطراری را تدوین نمایند.
- سیستم ھای مدیریت اضطراری منطقھ ای و ملی را درک نمایند.

- ھماھنگی در سیستم ھای مدیریت اضطراری را حفظ نمایند.

- مقدمھ ای درباره مدیریت بالیا
- بالیا و سالمت عمومی

- بیماری ھای شایع در بالیا طبیعی
- اخالق و ارزش ھای بشردوستانھ در شرایط اضطراری

- بالیا و توسعھ حین شرایط اضطراری
- بھبود و بازسازی بعد از بالیا

- ارزیابی خطر و مدیریت خطر
- برنامھ ریزی برای شرایط اضطراری

- مرکز عملیات اضطراری
- مرکز فرماندھی حوادث
- مدیریت حوادث پیچیده

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

10

11

اصول مدیریت شرایط اضطراری بھداشت عمومی
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این ماژول پژوھشگران را برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامھ ھای ارتقای سالمت در ھمھ سطوح اعم از بین المللی تا محلی آماده می کند. ارتقای 
سالمت برای بھداشت عمومی اساسی و بخشی جدایی ناپذیر از تمام فعالیت ھای بھداشت عمومی است. محققان توسعھ ارتقای سالمت را بررسی خواھند 

کرد، اسناد کلیدی مانند منشور اتاوا، بیانیھ جاکارتا و بیانیھ ھای بین المللی مرتبط را مطالعھ خواھند کرد.

ھر دو جنبھ نظری و عملی ارتقای سالمت موردبررسی قرار می گیرد و مدل ھای مختلف سالمتی و روش ھای دستیابی بھ تغییرات رفتاری را بر اساس 
جمعیت و فرد بررسی می کند. پایھ شواھد برای ارتقای سالمت مؤثر در کنار روش ھا و شاخص ھای ارزیابی موردبررسی قرار می گیرد.

- توسعھ ارتقای سالمت را شرح دھند و اھمیت اسناد کلیدی ارتقای سالمت بین المللی و ملی را توضیح دھند.
- طیف وسیعی از مدل ھای نظری مختلف ارتقای سالمت را توضیح دھند و فرآیندھای دخیل در دستیابی بھ 

   تغییر رفتار را شرح دھند.
- موضوعات اولویت دار برنامھ ھای ارتقای سالمت در زمینھ ملی را توجیھ نمایند.

- طیف وسیعی از روش ھای مختلف برای استفاده در فعالیت ھای ارتقای سالمت را بھ طور انتقادی تحلیل کنند.
- ھمیت رویکرد مبتنی بر شواھد در ارتقای سالمت را تبیین کنند.

- اصول تشخیص زودھنگام و پیشگیری از بیماری ھای اصلی را موردبحث قرار دھند.
- برنامھ ھای غربالگری را در جامعھ، برنامھ ریزی و سازمان دھی نمایند.

- از روش ھای ارزیابی مناسب استفاده کنند.

- رویکردھا و اصول ارتقای سالمت
- حفاظت از سالمت، آموزش بھداشت و پیشگیری از ھم

    پوشانی بھ عنوان ارتقای سالمت
- نظریھ ھا و مدل ھای تغییر رفتار در راستای سالمت

- ارتقای سالمت و گروه ھای آسیب پذیر جمعیت
- بیمارستان ھای ارتقای دھنده سالمت

- اولویت ھای ارتقای سالمت
- ارتقای سالمت از طریق شبکھ ھای اجتماعی

- اجرای ارتقای سالمت در سطح جامعھ
- مدیریت برنامھ ھای ارتقای سالمت

- ارتقای سالمت جنسی و باروری جوانان

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

11

12

ارتقای سالمت
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

12

13

فھرست عناوین دوره:

سالمت زنان
این ماژول یک دیدگاه بھداشت عمومی از مسائل جاری سالمت زنان را ارائھ می دھد. پژوھشگران فرصت خواھند داشت تا با توجھ بھ عوامل زمینھ ای 
و طیف وسیعی از نگرانی ھای مربوط بھ سالمت زنان را موردبررسی قرار دھند. محتوای این ماژول بر عوامل تعیین کننده اجتماعی، اقتصادی، محیطی، 

فرھنگی، رفتاری و سیاسی مرتبط با سالمت زنان تأکید می کند.

محققان برنامھ ھا و مداخالت، خدمات و سیاست ھایی را کھ بر سالمت زنان و مسائل روش شناختی تحقیقات جنسیتی تأثیر می گذارد، بررسی خواھند کرد. 
ھمچنین موضوعات شامل جنبھ ھای اپیدمیولوژی نگرانی ھای عمده سالمت زنان، مسائل مختلف مربوط بھ سالمت باروری، جنسیت و سالمت، مراقبت

 ھای بھداشتی و دسترسی بھ خدمات مراقبت ھای بھداشتی، خشونت و افزایش سن است.

- مسائل مربوط بھ سالمت زنان را نسبت بھ پیامدھای بھداشت عمومی آن تحلیل کنند.
- روندھای عمده وضعیت بھداشتی کھ بر زنان تأثیر می گذارد را شناسایی نمایند.

- دیدگاه ماژول زندگی در مورد مداخالت، برنامھ ھا و سیاست ھای مربوط بھ سالمت و مراقبت ھای بھداشتی زنان را درک نمایند.
- عوامل عمده دموگرافیک، رفتاری و محیطی مرتبط با سالمت زنان و چگونگی استفاده از این عوامل در 

   مداخالت، برنامھ ھا و سیاست ھای بھداشت عمومی را مشخص کنند.
- توصیھ ھای جدید براي پیشگیري و تشخیص زودھنگام سرطان در زنان ارائھ دھند.

- مفھوم تحقیقات جنسیتی و تفاوت ھای اساسی سالمت بین زنان و مردان را درک کنند.
- این کھ چگونھ مشکالت جمع آوری و اندازه گیری داده ھا کھ می تواند بر اعتبار برخی شاخص ھای سالمت زنان 

   تأثیر بگذارد را درک کنند.
- ارزش و محدودیت ھای ابزارھای مختلفی را کھ برای اندازه گیری و مراقبت سالمت زنان استفاده می شود متوجھ شوند.

- چشم اندازھا و ابتکارات جھانی در مورد سالمت زنان را شناسایی نمایند

- انواع شایع سرطان در زنان
- امید بھ زندگی و پاسخ بھ خشونت

- مسائل اجتماعی و اقتصادی اجتماعی در سالمت زنان
- ارتقای سالمت جنسی و باروری جوانان

- غربالگری و پیشگیری از مسائل مربوط بھ سالمت زنان
- بیماری ھای منتقلھ از راه جنسی و سالمت زنان

- حقوق بشر و اخالق سالمت
- اخالق حقوق بشر و دیدگاه جنسیتی

- نقش زنان در بھداشت عمومی و رھبری

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

صنعتی شدن منجر بھ آلودگی محیط زیست و فضای زندگی ما در مرزھا ملی و قاره ھا می شود. اقدامات پیشگیرانھ در قانون مطمئناً می تواند بھ کاھش 
این مشکل کھ دارای اھمیت عمده ای برای بھداشت عمومی است، کمک کند.

این ماژول مروری بر مشکالت زیست محیطی فعلی آلودگی آب ھای سطحی و زیرزمینی، کیفیت و تأمین آب آشامیدنی، آلودگی غذا و نوشیدنی ھا، آلودگی 
ھوای داخل و خارج از منزل، صداھای بلند، آلودگی خاک، تصفیھ و دفع فاضالب، تصفیھ و دفع مواد زائد جامد و راه حل ھای پیشنھادی و ھمچنین 

مقررات، موافقت نامھ ھا و مذاکرات جاری ملی و بین المللی دارد

- مھم ترین مشکالت زیست محیطی را تعریف کنند
- در مورد تأمین منابع آب آشامیدنی سالم، تصفیھ فاضالب و سایر مشکالت زیست محیطی در سطح ملی و بین  المللی بحث کنند.

- آلودگی ھوای بیرونی و داخلی، منابع اصلی (شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی) و تأثیر آن ھا بر سالمت انسان تجزیھ  وتحلیل نمایند.
- پیشنھاد ھای عملی برای اقدامات پیشگیرانھ مناسب را ارائھ نمایند.

- اھمیت مصرف غذای سالم (تولید کنترل شده، ذخیره ایمن، حمل ونقل و توزیع مناسب) را شرح دھند.
- مھم ترین عواملی را کھ سالمت کارگران را بھ خطر می اندازد، بشناسند.

- دانش در مورد تاریخچھ، تنظیم و توسعھ بھداشت حرفھ ای از خود بروز دھند.
- مدل ھای مختلف سازمانی را در بھداشت محیط و کار را شرح دھند.

- آشنایی با بھداشت محیط و کار
- مقررات بھداشت حرفھ ای

- فھرست بیماری ھای حرفھ ای
- صدمات در محل کار

- برنامھ ھای ارتقای سالمت برای محیط کار
- صداھای بلند و سالمتی

- سازمان خدمات بھداشت حرفھ ای
- آلودگی محیط زیست، توسعھ تاریخی و چشم اندازھای آینده

- بھداشت محیط در خانھ
- آلودگی و تعامل در ھوا، آب وخاک

- تصفیھ پسمانده ھای بیمارستانی

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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بھداشت محیط و کار
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره:

اقتصاد سالمت
ھدف از این ماژول اطالع رسانی بھ تصمیم گیرندگان در سیستم مراقبت ھای بھداشتی، برنامھ ریزان، پزشکان و مدیران، اصول اقتصاد سالمت و آموزش 

آن ھا برای استفاده از روش ھای تحلیلی علم اقتصاد است.

آن ھا از این  روش ھا شامل دانش و مھارت ھای مربوط بھ نحوه تخصیص منابع در سیستم مراقبت ھای بھداشتی، نحوه برنامھ ریزی توسعھ خدمات، نحوه 
ارزیابی کارھا، نحوه تنظیم اولویت ھا در بین خدمات و برنامھ ھا، نحوه تأمین پایداری مالی سیستم مراقبت ھای بھداشتی و نحوه برنامھ ریزی توسعھ 
خدمات، نحوه ارزیابی عملکرد آن ھا، نحوه تدوین اولویت ھا در بین خدمات و برنامھ ھا؛ نحوه تأمین منابع پایدار و نظام مراقبت سالمت برای حل مشکالت 

عملی کھ در کارھای روزمره با آن روبرو ھستند استفاده کنند. ھدف این ماژول یا دوره ارائھ دیدگاه اقتصادی مراقبت ھای بھداشتی بھ. فراگیران است

- بتوانند اصول اساسی اقتصاد سالمت و ھمچنین نظریھ اساسی اقتصاد خرد  عرضھ و تقاضا را شناسایی کنند.
- بین تکنیک ھای مختلف ارزیابی اقتصادی: تجزیھ وتحلیل بھ حداقل رساندن ھزینھ، تجزیھ وتحلیل ھزینھ 

   -اثربخشی، تجزیھ وتحلیل ھزینھ بھ استفاده تحلیل ھزینھ و مطلوبیت  از آن و تحلیل ھزینھ بھ سود  تمایز نمایند.
- مکانیسم ھای بازار در نظام مراقبت سالمت را درک کنند.

- نحوه اندازه گیری و ارزش گذاری ھزینھ ھا و اثرات مداخالت مراقبت ھای بھداشتی را بدانند
- دانش اساسی در مورد چگونگی کاربرد اقتصاد در پروژه ھای تحقیقاتی در زمینھ ارزیابی مراقبت را نشان دھند.

- مسائل مدیریتی مربوط بھ خرید را درک کنند.

- مقدمھ ای درباره اقتصاد سالمت
- عرضھ تقاضا و نظام قیمت گذاری

- بیمھ سالمت
- تأمین مالی و ھزینھ مراقبت ھای بھداشتی

- اصول ھزینھ ھا و ھزینھ یابی
- بودجھ بندی- قسمت 1
- بودجھ بندی- قسمت 2

- بار بیماری ھا
- ارزیابی اقتصادی سیاست ھای مراقبت ھای بھداشتی

- اھمیت رویکرد چند رشتھ ای
- تخصیص منابع بر اساس تحلیل ھزینھ ھای نھایی

- تمرکززدایی و توجیھ مراقبت ھای بھداشتی
- تخصیص منابع کمیاب

- نقش اقتصاد سالمت، تحقیق و برنامھ ریزی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این ماژول با استفاده از چرخھ مدیریت، بر خط مشی سیاست بھداشت عمومی (تعیین اولویت، تعیین اھداف، اھداف و شاخص ھای پیامد، اتخاذ سیاست از 
طریق مراحل قانونی، بودجھ بندی، اجرا و ارزشیابی کامل فرآیند) تمرکز می کند/

این ماژول بھ منظور افزایش آگاھی در مورد نقش حکومت در تقویت نظام ھای سالمت و بھداشت عمومی و سھم کلی آن در توسعھ سیاست ھا است.

- حکمرانی بر سالمتی و رفاه را تعریف کنند.
- حکمرانی بھداشت عمومی در چارچوب سیاست بھداشتی را تعیین کنند.

- سیاست سازی در قرن 21 را بھینھ سازی کنند.
- محدودیت ھای رسیدگی بھ مسائل مربوط بھ سالمتی و رفاه را مشخص کنند.

- شاخص ھای حکمرانی خوب و حکمرانی را تعریف کنند.
- تأثیر توافقنامھ ھای اصلی سازمان ملل بر حکمرانی را مدنظر قرار دھند.

- معیارھای کلیدی سیاست ھای حکمرانی آینده را مشخص کنند.

- مقدمھ ای درباره حکمرانی
- مقدمھ ای درباره نظام سالمت

- سیاست بھداشت و چرخھ سیاست
- سازمان ھای بین المللی و نقش آن ھا در بھداشت عمومی

- توسعھ نیروی کار بھداشتی
- شاخص ھای سالمت

- عملکرد نظام سالمت
- چارچوبی برای ارزیابی سیستم مدیریت بھداشت

- ارزیابی فناوری بھداشت
- اقتصاد و تأمین مالی سالمت

- ارزیابی عملکرد نظام سالمت

مروری بر برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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اداره بھداشت و رفاه اجتماعی
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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