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معرفی:
رھبران صحت عامھ کارمندانی ھستند کھ می توانند با (emotional intelligence)، مھارت ھای بین فردی و توانایی الھام بخشیدن و توانمندسازی، 
عالوه بر توانایی مدیریت زمان، منابع مالی و انسانی و انجام ماموریت ھا، کار کنند. در ساحھ صحت جھانی، کارکنان صحی کھ بھ دلیل دانش فنی، اما 
با آموزش اندک در زمینھ رھبری و مدیریت بھ مقامات نظارتی یا (supervisory positions) ارتقا یافتھ اند، معمول است. این امر بھ ویژه در 
کشورھایی مشاھده می شود کھ تمرکززدایی صورت گرفتھ و مسئولیت ھای مدیریت بھ صورت عمده منتقل شده است. این امر باعث می شود کھ بھ دلیل 
فقدان مھارت ھای مورد نیاز، کارھا ھم بھ طور نا موثر و ناکارآمد انجام شوند. ھمچنین منجر بھ ایجاد محیط کاری می شود کھ مملو از سردرگمی و 

نارضایتی است.
 

در اصل، اکثر مشکالت صحی فوری جھان را می توان با بھبود شیوه ھای مدیریت مربوط بھ پوشش، انگیزه و شایستگی کاھش داد. در تالش برای ایجاد 
ظرفیت منطقھ ای در توسعھ صحت، برنامھ ھای آموزشی در بنیادھای رھبری و مدیریت صحت عمومی، و کورس ھایی کھ شامل می شود، برای آموزش 

بھتر متخصصان صحت ضروری است.

کورس 1: پالن گذاری و رھبری استراتیژیک
کورس 2: مدیریت پروژه صحت

کورس 3: مدیریت منابع
کورس چھارم: مھارتھای ارتباطی (افھام و تفھیم) یا کمیونیکیشن

Effective Training کورس 5: آموزش موثر یا

ھرکورس تریننگ در (30) ساعت درسی ارائھ می شود. این کورس ھا را می توان بھ عنوان بخشی از پروگرام ھای سھ ماھھ برای دیپلوم مسلکی یا 
بھ صورت کورس ھای مستقل گذراند. پس از بدست آوردن  شرایط کورس، سند تکمیل موفقانھ توسط آکادمی بین المللی صحت عمومی (IAPH) و 

تایید شده توسط (APHEA) بھ شرکت کننده اعطا می شود.

میتود ارائھ آموزش:زبان آموزش:
میتود داخلی صنف

میتود آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ پروگرام ھا:
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پالن گذاری و رھبری استراتیژیک 1

فھرست عناوین کورس:
- تیم سازی

-  آشنایی با رھبری و مدیریت
-  تجزیھ و تحلیل سھمداران

-  برنامھ صحت پالنگذاری برنامھ ھای صحت کھ 
     کارا باشد

-  تصمیم گیری مبتنی بر ارزش
-  حمایت از صحت عمومی

- وقت و استرس خود را مدیریت کنید

توضیح:
گفتھ شده است کھ رھبران صحت عامھ باید جھانی فکر کنند اما محلی عمل کنند. رھبران صحت عامھ با الگو قرار گرفتن برای جامعھ می توانند صحت 
را در ھمھ سطوح تقویت کنند. در واقع، پالن گذاری یک برنامھ صحی جدید اقدام مھم است کھ می تواند تأثیر قابل توجھی بر صحت مردم داشتھ باشد. 
مدیران برنامھ صحت می توانند با اتخاذ تصمیمات پالن گذاری بر اساس تجزیھ و تحلیل دیتا، مروری بر لیتراتور علمی یا (scientific literature) و 

مشوره با ذینفعان، برنامھ ھایی را دیزاین و اجرا کنند کھ تغییر مثبت ایجاد کند. 
 

در این کورس، شرکت کنندگان یاد می گیرند کھ یک برنامھ استراتیژیک را چگونھ توسعھ دھند، واضح نمایند،  و تطبیق کنند تا ارگنیزیشن را بھ سمت 
تحقق چشم انداز و رسالت خود سوق دھد. الزم است شرکت کنندگان با مطالعات موردی (case studies) خود بھ این ورکشاپ بیایند تا بوسیلھ آن 
مشکالت کاری خود را مشخص و روی آن کار کنند. در طول این کورس ، شرکت کنندگان این مثالھا را بھ طور عمیق تجزیھ و تحلیل کرده و شروع بھ 

ارائھ مداخالت می کنند.

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:

- مشکالت و مداخالت صحی را تعریف و اولویت بندی کنند
- اھداف سازمانی کوتاه مدت و اھداف عملکرد را بر اساس معلومات منبع مناسب تعیین کنند

- پیش بینی و کاھش خطرات
- بھ دنبال راھھای ابتکاری برای موقعیت یابی سازمان برای موفقیت باشند

- درک خود از خود و تأثیر بر دیگران را نشان دھند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  مدیریت پروژه

-  شایستگی فرھنگی در مدیریت پروژه
-  مدیریت اطالعات یا  انفارمیشن منیجمنت در مدیریت  پروژه

-  نظارت و ارزیابی

مدیریت پروژه صحت توضیح:2
پروژه یک تالش موقت است کھ برای ایجاد یک محصول یا خدمات منحصر بھ فرد انجام میشود. پروژه ھا می توانند چند ھفتھ یا چند سال بھ طول انجامد. 
پروژه ھای موفق بدون در نظر داشت (scope) آنھا، نتیجھ مدیریت دقیق پروژه ھستند. مدیران موفق پروژه، پالن گذاری خود را با افراد و مھارت ھای 
فنی ترکیب می کنند تا پروژه را بھ پایان برسانند. در این کورس، شرکت کنندگان از ابزارھا یا (tools) بھ طورعملی برای ردیابی فعالیتھا، ارزیابی عملکرد 

آن فعالیتھا و استفاده از نتایج ارزیابی برای ارزیابی مجدد فعالیتھای برنامھ، استفاده می کنند.
 

شرکت کنندگان بھ کار بر روی پروژه ھایی کھ در اولین ورکشاپ پیشنھاد داده بودند، ادامھ خواھند داد. آنھا پالن ھایی را برای مدیریت مداخالت یا انتروینشن 
خود تھیھ کرده و راھھای نظارت و ارزیابی پروژه را برای اطمینان و تأیید اثربخشی مداخلھ مورد بحث قرار می دھند.

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ::

- نتایج مطلوب و مشخص را برای فعالیتھای کاری تعیین کرده و پیشرفت را دنبال کنند
- برنامھ ھایی را تنظیم کنند کھ پروژه ھای مغلق را بھ اجزای مختلف تقسیم کند، ھر کدام زمان بندی خاص خود را دارند

- افزارھای اندازه گیری عملکرد را بر اساس اھداف تعریف شده ایجاد کنند
- تغییرات مورد نیاز و ارائھ توصیھ ھا بر اساس دیتا را شناسایی نمایند

- از نظارت و ارزیابی نتایج برای بھبود پروسھ ھای کاری، پروسیجر ھا و افزار استفاده کنند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
- معرفی در مورد مدیریت منابع

-  مدیریت دیتا ھای مسئول یا ریسپانسیبل
-  مدیریت دانش

-  مدیریت اجرایی یا پرفورمینس
-  مدیریت منازعات

-  مدیریت مالی

مدیریت منابع توضیح:3
مدیریت منابع عبارت از بھ کاربرد موثر و مثمر منابع یک سازمان است، کھ ممکن شامل منابع مالی، موجودی، ظرفیت انسانی، منابع تولید، فناوری 

اطالعات (IT) یا مدیریت زمان باشد. اصطالحات "مدیریت منابع" بھ پروسھ ھا، تکنیک ھا، و فلسفھ ھای تخصیص منابع اشاره دارد.
 

مدیریت منابع از نظر منابع انسانی را می توان "مدیریت عملکرد" نامید، کھ عبارت از پروسھ ایجاد یک محیط کاری سازنده و مفید است، کھ در آن کارکنان 
ھدایت می شوند و تحت نظارت قرار می گیرند تا بھترین عملکرد خود را انجام دھند. در این کورس، شرکت کنندگان با روش ھایی برای برآورد، توجیھ، 
و مدیریت سطوح مناسب منابع برای دستیابی بھ نتایج آشنا می شوند. آنھا در مورد بھ دست آوردن، حفظ و تداوم منابع انسانی کھ برای دستیابی بھ نتایج 

موثرتر بھ گونھء حساس، موثر، و حرفھ ای تعامل دارند، بحث خواھند کرد.

نتایج آموزشی:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:

- استفاده موثراز منابع (پول، افراد و مواد) را تخصیص داده و اطمینان دھند
- نیازھای فعلی و آینده پرسونل بر اساس اھداف و واقعیت ھای بودجھ ارگنیزیشن ارزیابی گردد

- بودجھ ساحھ برنامھ را تھیھ، توجیھ و/یا مدیریت کنند
- ظرفیتھا و محدودیتھای کارکنان و ھمسویی آنھا با فعالیتھای پالن گذاری شده شناسایی گردد

- جھت دستیابی بھ اھداف بھ کارکنان در مورد جھت پروژه و حمایت آن روشنی اندازد
- پالیسی ھا، پروسیجر ھا و ارزشھایی را ایجاد کنند کھ آگاھی و پذیرش فرھنگی را تشویق کند و دیگران را در مورد 

   تصمیمات اخالقی، استانداردھا و رویکردھا آموزش دھند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  مھارتھای ارتباطی بین الفردی

(Presentation Skills) مھارت ارائھ یا  -
(Report Writing) راپور نویسی یا  -
(Grant Writing) اعطای مجوز یا  -

مھارتھای ارتباطی (افھام و تفھیم) یا کمیونیکیشن توضیح:4
ارتباطات (افھام و تفھیم) کمیونیکیشن می تواند انواع مختلفی داشتھ باشد: رسمی، غیررسمی، صحبت کردن، نوشتن، گوش دادن، حرکات و حتی زبان 

بدن. تمرین شرکت کننده در صحبت کردن و نوشتن بھ روشنی، تطبیق سبک ھا و روش ھای ارتباطی کھ مناسب نیازھای مخاطبان مورد نظر است.
 

آنھا راپور ھای کار ساحوی خود را ساختھ و در نھایت فیدبک را از تسھیل کنندگان و یکدیگر حاصل مینمایند.

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:

- افھام و تفھیم موثر یا ایفیکتیف کمیونیکیشن. مکتوبی و شفاھی با مخاطبین داخلی و خارجی نموده بتوانند
- اطالعات و نظریات را بھ صورت ساختارمند و معتبر انتقال نموده بتوانند

- روشھای ارائھ مناسب را برای انواع مختلف مخاطبان انتخاب کنند
- ستتمنت (statement) موثر را برای درخواست بودجھ تھیھ کنند

- مزایای استفاده از تجارب گذشتھ موفق برای حمایت از یک برنامھ صحت عامھ را شرح دھند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
- معرفی در مورد آموزش و توسعھ

-  انجام ضرورت ھای تریننگ
-  ارزیابی تریننگ ھا

-  دیزاین و پالن گذاری تریننگ ھای موثر
-  ایجاد مواد تریننگ

-  تسھیل آموزشی

(Effective Training) آموزش موثر یا توضیح:5
متخصصان یک موضوعی مشخص خود را در حال آموزش دیگران می بینند و حتی ممکن است نقش رھبری را در آن ارکنیزیشن ایفا کنند. در جامعھ 

خدماتی امروز، نگرش یادگیری طویل المدت جایگزین نگرش سنتی تکمیل مطالعات رسمی دانشگاھی است کھ نشان دھنده اتمام تحصیل است.
 

آموزش بزرگساالن نھ تنھا بھ تخصص در یک موضوع نیاز دارد ، بلکھ بھ توانایی انتقال دانش، مھارت ھا و نگرش ھای الزم برای انجام موفقیت آمیز 
یک شغل نیز نیاز دارد. در محل کار، تدریس می تواند بھ صورت راھنمایی/مربیگری یک بھ یک یا آموزش ھای گروھی پالن گذاری شده باشد. در 
این کورس، شرکت کنندگان با نظریھ ھای یادگیری بزرگساالن آشنا می شوند کھ در آنھا یاد می گیرند مشکالت عملکرد را از طریق روش ھای آموزشی 

متناسب با مخاطبان مختلف و سبک ھای یادگیری حل کنند.

نتایج آموزشی:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:

- ھنگام تقویت رشد حرفھ ای در دیگران، روشھای مربی گری و راھنمایی مناسب را انتخاب کنند
- مشکالت عملکردی را کھ می توان با آموزش برطرف کرد، شناسایی کنند

- فھرست عناوین کورس را تدوین کنند کھ بھ دانش، مھارت و نگرش نیازھا پاسخ بدھد
- روشھای تریننگ مناسب را برای مخاطبان مختلف و سبکھای یادگیری انتخاب کنند

- افزارھای نظارت و ارزیابی ھوشمند برای یک پروگرام تریننگ ایجاد کنند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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عضو یا جزءتوانمند شده توسط اعتبار بخشیده شده توسط




