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معرفی:
توسعھ مستمر حرفھ ای در صحت عامھ برای ھمھ نیروی ھای کار صحت عامھ ضروری است. این امر عمدتا برای تقویت مھارت ھای آنھا، بھ روز 

رسانی دانش آنھا و برآوردن نیازھای روزافزون در سیستم صحت است.
 

تعداد داکتران آموزش دیده در این زمینھ در مقایسھ با نیاز بھ این تخصص در بخش صحت بسیار اندک است، از این رو اھمیت دیزاین پروگرام ھای 
آموزشی یا تریننگ شامل دانش و مھارت در زمینھ صحت عامھ است کھ بھ عنوان حلقھ اتصال این فاصلھ در نظر گرفتھ می شود. بین نیازھای سیستم 

صحی و منابع انسانی با تخصص و مھارت.
 

تخصص صحت عامھ پایھ و اساس ھمھ تخصصھای فرعی در زمینھ ھای صحت عامھ است.

- پروگرام بنیادھای صحت عامھ
 

کورس 1: معرفی در مورد صحت عامھ
کورس 2: اساسات در مورد معلومات و 

                ستاتیستیک 
کورس 3: اساسات اپیدمیولوژی

کورس 4: مفاھیم اساسی در میتودولوژی 
               ریسرچ یا تحقیق
کورس 5: مدیریت و رھبری

- پروگرام امراض مشترک و غیر ساری

کورس 6: امراض غیر ساری
 Social) کورس 7: عوامل اجتماعی و نابرابری یا
(determinants and inequity                 

کورس 8: مراقبت ھای اولیھ صحی و کیفیت 
                خدمات

کورس 9: امراض ساری
کورس 10: اصول مدیریت حاالت اضطراری صحت 

عامھ

- پروگرام برنامھ ھای اولویت در صحت عامھ

دوره 11: ارتقاء صحت
دوره 12: صحت زنان

دوره 13: صحت محیط و کار
Health Economics دوره 14: اقتصاد صحت یا

دوره 15: اداره صحت و رفاه جمعیت

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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توضیح:

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

تاریخچھ صحت عامھ  مروری بر دستاوردھا و اشتباھات مراقبت ھای صحی است. تجزیھ و تحلیل انتقادی از وقایع گذشتھ باعث تسریع بھبود صحت می 
شود. تجدید ساختار خدمات صحی نیازمند ردیابی مشکالت صحی از طریق توسعھ تاریخی آنھا است. بنابراین ضروری است کھ داوطلبان مجھز بھ دانش 

ایجاد مراقبت ھای صحی مدرن و درک بحث و تفکر کنونی باشند .
 

این کورس برای پر کردن خال ھا در دانش و مھارت ھای پزشکان در زمینھ صحت عامھ دیزاین شده است و تفکر انتقادی در مورد چالش ھای مختلف 
صحت عامھ را ھمراه با کاوش در رویکردھا و مدل ھای مختلف صحت عامھ تقویت می کند. این موضوع و موضوعات مھم دیگری مانند اخالقیات صحت 

عامھ، صحت جھانی، و امنیت صحت یا health security را تحت پوشش قرارمی دھد .
 

- مجموعھ ای از تعریف ھای صحت عامھ و مزایای نسبی آنھا را ارزیابی کنند
- مراحل انکشاف این رشتھ یا دسپلین را توضیح دھند و.بتوانند بین صحت عامھ سنتی و جدید تفاوت قائل شوند

- فواید یک فریم ورک یا چوکات برای وظایف اساسی صحت عامھ را ارزیابی نمایند
- اساسات ریسرچ یا تحقیقات صحت عامھ ھمراه با میتود ھای کمی و کیفی یا کوانتیتیف و کوالیتیتیف را جھت بررسی مشکالت صحت 

   عامھ شناسایی نموده بتوانند
- سیستم جامع صحت عامھ را در چارچوب تھدیدھا و چالش ھای کنونی در سطح ملی و منطقھ ای تجزیھ و تحلیل نموده بتوانند

معرفی در مورد صحت عامھ

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد صحت عامھ
-  صحت جھانی و امنیت صحت

-  مقررات بین المللی صحت
-  خدمات صحی

-  ریسرچ یا تحقیق علمی یا ساینتیفیک ریسرچ
 (SDGs) اھداف توسعھ پایدار  -

-  معرفی در مورد پوشش عمومی صحت یا UHC و راه بھ 
 UHC سوی     

-  ارزیابی صحت نفوس
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توضیح:

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

فھرست عناوین کورس:
-  آشنایی با بیوستاتیستیک

-  آشنایی با پروگرام ھای احصایھ
-  معرفی در مورد آمار یا احصایھ توصیفی.

(hypothesis) و تست فرضیھ ھا یا (distribution) نارمل  -
-  سیشن کامپیوتر

-  با SPSS آشنا باشید
-  نمایش و جمع بندی دیتا ھا

(statistical test) تفسیر  -
-  میتود ھای ستاتیستیک پیشرفتھ

SPSS تجزیھ و تحلیل پیشرفتھ آماریا ستاتیستیک  -
(Epi Info) معلومات  -

اساسات در مورد معلومات و ستاتیستیک
ھدف اصلی این مادیول آماده سازی دانشجویان برای: (الف) استفاده از معلومات در عملکرد صحت عامھ با تأکید ویژه بر مدیریت سیستم معلومات صحت 
عامھ بھ عنوان منبع استراتژیک کلیدی سازمانھای مرتبط با صحت عامھ، و (ب) استفاده از فناوری معلومات و ارتباطات یا کمیونیکیشن بھ منظور افزایش 

اثربخشی و کارایی خود بھ عنوان متخصص در زمینھ صحت عامھ.
 

انفورماتیک صحت شامل کاربرد سیستماتیک معلومات،کمپیوتر ساینس فناوری در تحقیق یا ریسرچ و عمل بھ صحت عامھ است. کار در زمینھ صحت عامھ 
بھ امکان و قابلیت جمع آوری، سازماندھی، پردازش، ارزیابی، تفسیر و توزیع معلومات بستگی دارد . فناوری ھای کمپیوتر و مخابراتی تیلی کمیونیکیشن از 

این عملیات پشتیبانی می کنند.

- در مورد انفارماتیک کھ در صحت عامھ استفاده می شود بحث کنند
- افزارھای مختلف مورد استفاده در فناوری معلومات و ارتباطات یا کمیونیکیشن شناسایی نموده و نمایش دھند

- راه حل ھا را با استفاده از ویب و سایر افزارھای ریسرچ یا تحقیق مورد بررسی قرار دھند
- مراحل مربوط بھ توسعھ دیتا بیس و پیاده سازی سیستم ھای معلوماتی برای صحت عامھ را تشریح کنند

- معنی و کاربرد مناسب مجموعھ وسیعی از تخنیک ھای آماری یا ستاتیستیک مربوط را درک کنید
- دیتا ھای مربوط بھ صحت را برای تجزیھ و تحلیل جمع آوری و آماده کنند

- روش ھای تحلیلی مناسب را برای مجموعھ ھای خاصی از دیتا ھای مربوط بھ صحت عامھ را بشناسند و بھ کار ببرند
(statistical output) تفسیر -

- مراحل استدالل مربوط بھ تجزیھ و تحلیل ھای خاص را بطور انتقادی ارزیابی کنند
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توضیح:

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

اساسات اپیدمیولوژی 
این کورس در مورد معرفت مشارکت کنندگان با مفاھیم و روشھای اپیدمیولوژیک اساسی و ارائھ مھارتھای اساسی در اپیدمیولوژی، با دانش کار در زمینھ 

کسب، تجزیھ، تحلیل و تفسیر معلومات یا  انفارمیشن در مورد وقوع مرض در بین نفوس دیزاین شده است.
 

 (measurement of geographical and temporal) اندازه گیری توزیع جغرافیایی و زمانی ،(causality) موضوعات آموزشی شامل مفاھیم
distribution امراض و پیامدھای آنھا، خطرات، (biases)و دیزاین ھای مطالعھ (مطالعات دیسکریپتیف،کیس کنترول، کوھارت و مطالعات مداخلوی 
یا intervention studies ) میباشد. شرکت کنندگان در پالنگذاری مطالعات تحقیقاتی اپیدمیولوژیک ھمراه با ارزیابی لیتراتور اپیدمیولوژیک، تجارب 

عملی کسب خواھند نمود .

- در مورد نقش اپیدمیولوژی در حوزه وسیع تر صحت عامھ بحث کنند و ارتباط آن را با زمینھ ھای طبی، صحت محیط، علوم 
    اجتماعی، و رفتاری و پالیسی ھای صحی مشخص کنند.

- آگاھی کامل از مفاھیم و روشھای اصلی اپیدمیولوژی را نشان دھند
- از مفاھیم توصیفی اپیدمیولوژیکی مانند شخص، زمان، و مکان برای توصیف و توزیع امراض استفاده کرده بتوانند

 odds) ،ریشیوی خطر ،(prevalence) شیوع یا ،(incidence) اقدامات اپیدمیولوژیکی آموزش داده شده در کورس مانند بروز یا -
    ratio) و غیره را محاسبھ و تفسیر نموده بتوانند

- پالنگذاری تحقیقات صحت عامھ را دیزاین نموده بتوانند 
- تحقیقات اپیدمیولوژیکی را برای تدوین، اجرا و ارزیابی پالیسی ھای صحی تطبیق نموده بتوانند

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد اپیدمیولوژی

-  اپیدمیولوژی توصیفی یا دیکریپتیف
-  معرفی در مورد آمار ستاتیستیک قسمت 1
-  معرفی در مورد آمار ستاتیستیک قسمت 2

-  نظارت یا سرویالنس بر صحت عامھ 
(Data) تجزیھ تحلیل و نمایش دیتا یا  -
-  بررسی شیوع یا آوت بریک قسمت 1

-  بررسی شیوع قسمت 2
-  نوشتن گزارش در مورد بررسی شیوع

-  کیفیت دیتا یا دیتا کوالیتی
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فھرست عناوین کورس:
-  مواد، میتود ھا، و دیزاین ھای مطالعھ

-  انتخاب دیزاین مطالعھ، ساحھ مورد مطالعھ
-  مطالعھ نفوس و سمپل گیری

-  اساسات سمپل سایز
-  مطالعھ وریبل ھا، جمع آوری دیتا یا دیتا کولیکشن، افزارھا و 

     تخنیک ھای آن
-  ارائھ، تجزیھ و تحلیل داده ھا 

 Critical) خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی انتقادی یا  -
(Appraisal     

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

توضیح:

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

ھدف این مادیول بکارگیری و تعمق روشھای اپیدمیولوژیک یا میتودولوژی ریسرچ اساسی و اصالح آنھا با استفاده صحیح از روشھای کیفی یا کوالیتیتیف 
 ،(basics of health demography) است. این کورس شامل ارزیابی/اندازه گیری وضعیت صحت نفوس، اساسات جمعیت شناسی صحت یا

ارزیابی افزارھای پرکاربرد برای ارزیابی صحت، دانش الزم برای کاربرد مناسب این افزارھا، و طبقھ بندی و ارزیابی دیتابیس دیتا است.
 

ھدف اصلی این مادیول درک مفھوم اساسی اندازه گیری صحت، ویژه گی ھای اساسی، مزایا و معایب برخی از افزارھا و آموزش دانشجویان بھ منظور 
ارزیابی مناسب وضعیت صحت نفوس مطابق با شاخص ھای متعدد است.

-مھارت در مورد اساسات عمومی دیزاین ریسرچ، جمع آوری دیتا یا دیتا کولیکشن و مدیریت آن را توضیح دھند
- اھمیت و کاربرد روشھای کمی و کیفی در تحقیقات صحت عامھ را ارزیابی نمایند

- نقاط قوت (strengths) و ضعف (weaknesses) روشھای تحقیق کمی و کیفی را درک نمایند
- در مورد یک پروژه تحقیقاتی کوچک با استفاده از رویکرد ھای کمی و کیفی بحث نموده و آن را دیزاین نمایند

مفاھیم اساسی در میتودولوژی ریسرچ یا تحقیق 4
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توضیح:

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

فھرست عناوین کورس:
-  تیم سازی

-  سبک ھا و نظریھ ھای رھبری
-  مدیریت پروژه یا پروجیکت منیجمنت

-  پالن گذاری پروگرام ھای صحت: پالنگذاری ساختمان 
پروگرام ھای صحی کار ده
-  تجزیھ و تحلیل سھمداران

-  مدیریت منابع
-  پالیسی صحت

-  مدیریت سازمانی
-  ارائھ خدمات صحی

-  مدیریت تغییر
-  مھارتھای ارتباطی بین الفردی

-  خود-آگاھی و خود-ارزیابی
-  مدیریت تنازعات

-  تجزیھ و تحلیل مشکالت
-  وقت و استرس خود را مدیریت کنید

مدیریت و رھبری
این کورس مفاھیم و اساسات اولیھ سیستم ھای صحت ، پالیسی صحت، پالنگذاری و مدیریت را در اختیار شرکت کننده گان قرار می دھد. این امر آنھا را 
قادر می سازد تا جنبھ ھای کلیدی پالیسی صحت در توسعھ و انکشاف سیستم ھای صحی و تغییر نقش دولت ھا و وزارتخانھ ھای صحت در ارائھ مراقبت 

ھای صحی را تجزیھ و تحلیل کنند.
 

این کورس فرصت را برای دانستن تجزیھ و تحلیل اساسی موضوعاتی مانند انکشاف و اصالحات نظام صحت، تغییر پالیسی ھا و سیستم ھای صحت متمرکز 
در مقایسھ با سیستم ھای غیرمتمرکز را فراھم می سازد.

- الگ فریم ھا، نتایج، و طریقھ ھای مبتنی بر حقوق بشر را در قسمت انکشاف پالن ھای صحی تشخیص و تطبیق نمایند 
- اصول کلیدی انکشاف پالیسی، پالنگذاری و مدیریت منابع صحت را شناسایی نمایند

- مھارتھا و عملکردھای مدیریتی را بر اساس اصول مدیریت سازمانی بھ کار گرفتھ بتوانند
- قابلیت شناسایی و تطبیق تغیر مدیریت را داشتھ باشند

- مھارتھای کار گروپی و مھارتھای ارتباطی را توضیح نموده بتوانند
- مھارتھا و طریقھ ھای رھبری مدیریت، بھ ویژه: تفویض اختیار، گوش دادن فعال، حل منازعات، و مدیریت وقت را ارزیابی نموده بتوانند
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فھرست عناوین کورس:

ھدف این مادیول این است کھ دانشمندان را از ویژه گی ھای اصلی اپیدمیولوژیک امراض قلبی عروقی، غده ھای افراز داخلی یا (endocrine)، روانی، 
عصبی، و تنفسی (COPD) ، سرطان ھا و صدمات و بار آنھا بر روی جمعیت یا نفوس آگاه کنند. عوامل خطرساز قابل تغییر مانند شیوه زندگی (سگرت 

کشیدن، مصرف الکل، تغذیھ ناسالم و عدم تحرکیت بدنی)، عوامل محیطی و اقتصادی-اجتماعی مورد بحث قرار خواھد گرفت.
 

ھمچنین بھ مسائل میتودولوژیک تحقیقات اپیدمیولوژیک و ژنتیک کھ بھ بررسی تأثیر این عوامل بر صحت و امراض، وقایھ و کنترول امراض اصلی 
می پردازد، توجھ خواھد شد. بر عوامل خطر امراض غیر انتانی و احتمال وقایھ و/یا کاھش آنھا ھم تاکید می شود .

- برآورد بار یا (Estimate the burden) مھمترین اختالالت صحی از نظر سالھای از دست رفتھ زندگی (YLL) و 
سالھای 

   زندگی تعدیل شده با ناتوانی (DALY) و یا مفاھیم مشابھ (QALY)، (PYLL) را بدانند
- شایع ترین عوامل خطر امراض غیرساری را بشناسند

- در مورد اھمیت و ویژگیھای اساسی اپیدمیولوژیک امراض مزمن غیر ساری بحث کنند
- در مورد ویژگیھای اپیدمیولوژیک آسیب ھا یا صدمات بحث کنند

- اھمیت وقایھ اولیھ و سکریننگ (screening) را در وقایھ از برخی اختالالت صحی درک نمایند

-  عوامل خطر امراض غیرساری
-  چاقی

-  دیابت قندی- شکل 1
-  دیابت قندی- شکل دوم
-  امراض کرونری قلب

(Stroke) سکتھ یا  -
-  فشار خون

-  اپیدمیولوژی سرطان
-  اپیدمیولوژی امراض غیرساری و بار جھانی امراض

توضیح:

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

امراض غیرساری 6
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توضیح:

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

عوامل اجتماعی و نابرابری
مقادیر قابل توجھی از لیتراتور ھا وجود دارد کھ نشان می دھد بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و صحت رابطھ ای ثابت وجود دارد . معیارھای اصلی 
وضعیت اقتصادی-اجتماعی تحصیل، درآمد و شغل بوده است. تحصیالت متداول ترین معیار بوده است زیرا معموالً پس از بزرگسالی تغییر نمی کند. 
معلومات مربوط بھ آموزش و پرورش را می توان بھ آسانی بھ دست آورد و بعید است کھ صحت ضعیف در بزرگسالی بر سطح تحصیالت تأثیر 

بگذارد . تحقیقات اخیر افزارھای خاصی را برای ارزیابی شرایط اجتماعی-اقتصادی توسعھ داده است.
 

این موارد شامل محرومیت مادی و محرومیت از دیدگاه خود (self-perceived) بھ عنوان مسیرھای مھم روانی-اجتماعی بھ سمت مریضی است. 
ھدف این مادیول این است کھ دانشجویان را در مورد چگونگی عملکرد عوامل تعیین کننده اجتماعی در سطوح مختلف و ھمچنین مھارت ھایی در 

اختیار آنھا قرار دھد کھ بتوانند عوامل اصلی اجتماعی و اقتصادی صحت نفوس را ارزیابی کنند.

- درک کنند کھ صحت نھ تنھا یک مسئلھ طبی بلکھ یک مسئلھ اجتماعی است
- چگونگی عملکرد عوامل تعیین کننده اجتماعی در سطوح مختلف یعنی (فردی ، خانگی ، اجتماعی ، ملی و بین المللی) 

   را تعیین کنند.
- تاثیر محیط اقتصادی اجتماعی را بر صحت درک کنند

- بھ طور انتقادی بار متفاوتی از بیماری را در بین جمعیت ھا و زیر گروه ھای جمعیت یا سب گروپ ارزیابی کنند
- عوامل اصلی اقتصادی- اجتماعی صحت در جمعیت خود را با توجھ بھ تحصیالت، درآمد، شغل، محرومیت مطلق (مادی) و 

    محرومیت نسبی ارزیابی کنند.
- عوامل اجتماعی و چارچوب جنسیتی بھ شکل دادن و اطالع رسانی پالیسی ھای صحت و مداخالت یا انتروینشن را تطبیق 

    نمایند
- تفکر استراتژیک پیشرفتھ در زمینھ مقابلھ با نابرابری ھای صحت را داشتھ باشند.

فھرست عناوین کورس:
-  چالش ھای افزایش نفوس یا پپولیشن گروت

-  چالش ھای رشد نفوس 2
(Dynamics of Aging) دینامیک عمر یا  -

-  نقش شھرنشینی
-  مطالعھ بار بیماری و جراحات قسمت 1

(Theory of the Burden of Disease) نظریھ بار بیماری یا  -
-  بار بیماری و سیستم طبقھ بندی بیماری

-  تعیین میزان بار بیماریھا و جراحات
-  پیش بینی بار امراض و آسیب ھا

-  معرفی در مورد نابرابری ھا در صحت
-  مدلھای عوامل اجتماعی تعیین کننده صحت

-  عوامل اجتماعی تعیین کننده صحت شامل جنسیت
-  عوامل اجتماعی: نابرابری ھا در صحت

-  عوامل اجتماعی: صحت و رفاه
-  تغییر شیوه زندگی برای غلبھ بر بار مریضی

7
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فھرست عناوین کورس:

این مادیول ھدف دارد تا یک نمای کلی از مفاھیم، میتود ھا و افزارھای مورد استفاده برای تعیین اولویت ھای جامعھ در مراقبت ھای اولیھ صحی، مدیریت 
پروگرامھای صحت جامعھ، سیاست گذاری مرتبط، و ارزیابی و توسعھ ھمکاری ھای حمایتی و مشارکتی برای بھبود پایدار صحت جامعھ ارائھ دھد.

 
تمرکز ویژه بر تعیین اولویت ھا برای پروژه ھای صحت عامھ بھ عنوان روشی برای بھبود مستمر پیامدھای صحت جامعھ و کیفیت خدمات مراقبت ھای 

صحی میباسد.

- ضروریات مراقبت ھای اولیھ صحی را در جامعھ تعریف کنند
- نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM)/نمونھ مراقبت ھای صحی جامعھ را توضیح دھند

- پروگرامھای صحت در جامعھ را سازماندھی و رھبری نمایند
- اصول فرض شدهء Donabedian را رعایت کنند

-  معرفی در مورد مراقبت ھای اولیھ صحی
-  معرفی در مورد پوشش صحت جھانی

-  ابعاد کیفیت مراقبت ھای صحی
-  مفاھیم مدیریت کیفیت جامع (TQM)یا توتل کوالیتی 

    منیجمنت
-  بھبود کیفیت با استفاده از افزارھای کیفیت

-  ھزینھ کیفیت
-  اساسات سیستم ھای کیفیت

توضیح:

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

مراقبت ھای اولیھ صحی و کیفیت خدمات 8
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فھرست عناوین کورس:

ھدف از این مادیول این است تا دانشجویان را در مورد سابقھ طبیعی امراض، وقایھ و کنترول شایع ترین و مھمترین امراض ساری آگاه سازد.
 

این پروگرام موضوعات زیر را تحت پوشش  قرارمی دھد: سرویالنس اپیدمیولوژیک (صحت عامھ)، کاربرد میتود ھای اپیدمیولوژیک در بررسی شیوع 
یا اوت بریک دیزاین و مدیریت پروگرامھای مصوون سازی، کاربرد اپیدمیولوژی مولیکولی در تشخیص برخی از امراض ساری و جنبھ ھای بین المللی 

وقایھ و کنترول انتانات مھم امراض

- جامعھ را در مورد امراض انتانی مربوطھ و خطرات احتمالی ناشی از آن آگاه کنند
- سازماندھی یک سیستم سرویالنس

- بررسی شیوع مرض و شروع/سازماندھی اقدامات مناسب
- معرفی در مورد اقدامات وقایوی و پروگرامھای مصوون سازی

-  رویکردھای کنترول امراض ساری در حاالت اضطراری و آفات یا 
    دیزاستر

-  ارزیابی سریع صحت
-  آشنایی با امراض ساری

-  تاریخچھ و اھمیت امراض انتانی
-  بررسی شیوع مرض

-  سرویالنس امراض ساری
-  ضد عفونی

-  وقایھ و کنترول مرض
-  رویکردھای کنترول امراض ساری در حاالت اضطراری و آفات یا 

    دیزاستر

توضیح:

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

امراض ساری 9
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فھرست عناوین کورس:

آفات یا دیزاستر 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 
موثر 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 کورس توضیح مفاھیم و اصول اساسی دیزاستر منیجمینت یا آفات و مدیریت آنھا است. این کورس آموزشی پایھ ای برای کسانی است 
کھ ھیچ تجربھ ای در مدیریت حاالت اضطراری ندارند یا آنانیکھ کھ قبالً تریننگ مدیریت آفات یا دیزاستر منیجمینت را حاصل نکرده اند.

- از اصطالحات مختلف در بخش مدیریت آفات استفاده کنند
- مفھوم ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک را درک نموده بتوانند

- پروگرامھای 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 

-  معرفی در مورد دیزاستر منیجمینت یا مدیریت آفات
-  آفت و صحت عامھ یا دیزاستر وپبلیک ھیلت

-  امراض شایع در آفات طبیعی
-  اخالق و ارزشھای بشردوستانھ در حاالت اضطراری

Disasters and Devel-) آفات و توسعھ حین حاالت اضطراری یا  -
(opment

-  بھبود و بازسازی آفات
-  ارزیابی خطر و مدیریت خطر

-  پالنگذاری برای حاالت اضطراری
-  مرکز عملیات اضطراری
-  مرکز فرماندھی حوادث

-  مدیریت حوادث پیچیده یا مغلق

توضیح:

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

اصول مدیریت حاالت اضطراری
10 صحت عامھ
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فھرست عناوین کورس:

این مادیول دانشمندان را برای دیزاین، اجرا و ارزیابی پروگرامھای ارتقاء صحت در ھمھ سطوح اعم از بین المللی تا محلی آماده می کند. ارتقای صحت 
برای صحت عامھ اساسی است و بخشی جدایی ناپذیر از تمام فعالیت ھای صحت عامھ است. محققان توسعھ ارتقاء صحت را بررسی خواھند کرد، اسناد 

کلیدی مانند منشور اتاوا (Ottawa Charter)، بیانیھ جاکارتا (Jakarta Declaration) و بیانیھ ھای بین المللی مرتبط را مطالعھ خواھند کرد.
 

ھر دو جنبھ نظری و عملی ارتقاء صحت مورد بررسی قرار می گیرد و مدلھای مختلف صحت و روشھای دستیابی بھ تغییرات رفتاری را بر اساس 
جمعیت و فرد بررسی می کند. پایھ شواھد برای ارتقاء صحت موثر در کنار روشھا و شاخصھای ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد.

- توسعھ ارتقای صحت را شرح دھند و اھمیت اسناد کلیدی ارتقاء صحت بین المللی و ملی را توضیح دھند
- طیف وسیعی از مدلھای نظری مختلف ارتقاء صحت را توضیح دھند و پروسھ ھای دخیل در دستیابی بھ 

   تغییر رفتار را شرح دھند
- موضوعات اولویت دار پروگرامھای ارتقای صحت در زمینھ ملی را توجیھ نمایند

- طیف وسیعی از روشھای مختلف برای استفاده در فعالیتھای ارتقاء صحت را بھ طور انتقادی تجزیھ و تحلیل 
    کنند

- اھمیت رویکرد مبتنی بر شواھد در ارتقای صحت را توجیھ کنند
- اصول تشخیص زودھنگام و وقایھ از امراض اصلی را مورد بحث قرار دھند

7- پروگرامھای سکریننگ را در جامعھ پالنگذاری و سازماندھی نمایند
8- از روشھای ارزیابی مناسب استفاده کنند

-  رویکردھا و اصول ارتقای صحت یا ھیلت پروموشن
-  حفاظت از صحت، آموزش صحت و وقایھ از ھم پوشانی بھ 

HP عنوان    
-  نظریھ ھا و مدلھای تغییر رفتار در جھت صحت

-  ارتقای صحت و گروه ھای آسیب پذیر نفوس
-  شفاخانھ ھا ارتقاء دھنده صحت

-  اولویت ھای ارتقاء صحت
-  ارتقاء صحت از طریق شبکھ ھای اجتماعی

-  اجرای ارتقای صحت در سطح جامعھ
-  مدیریت پروگرامھای ارتقای صحت

-  ارتقاء صحت جنسی و باروری جوانان

توضیح:

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

ارتقاء صحت 11
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توضیح:

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

فھرست عناوین کورس:

صحت زنان
این مادیول یک دیدگاه صحت عامھ از مسائل جاری صحت زنان را ارائھ می دھد. دانشمندان فرصت خواھند داشت تا با توجھ بھ عوامل زمینھ ای ، 
طیف وسیعی از نگرانی ھای مربوط بھ صحت زنان را مورد بررسی قرار دھند. محتوای این مادیول بر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی، فرھنگی، 

رفتاری و سیاسی مرتبط با صحت زنان تأکید می کند.
 

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

صحت، مراقبت ھای صحی و دسترسی بھ خدمات مراقبت ھای صحی، خشونت و افزایش سن.

- مسائل مربوط بھ صحت زنان را نسبت بھ پیامدھای صحت عامھ آن تحلیل کنند
- روندھای عمده شرایط صحی کھ بر زنان تأثیر می گذارد را شناسایی نمایند

- دیدگاه در مورد مداخالت، پروگرامھا و پالیسی ھای مربوط بھ صحت و مراقبت ھای صحی زنان را درک نمایند
- عوامل عمده دیموگرافیک، رفتاری و محیطی مرتبط با صحت زنان و چگونگی استفاده از این عوامل در 

    مداخالت یا انتروینشن، پروگرامھا و پالیسی ھای صحت عامھ را مشخص کنند.
- توصیھ ھاي جدید براي وقایھ و تشخیص زودھنگام سرطان در زنان

- درک مفھوم تحقیقات جنسیتی و تفاوتھای اساسی صحت بین زنان و مردان
- چگونھ مشکالت جمع آوری و اندازه گیری دیتا ھا کھ می تواند بر اعتبار برخی شاخص ھای سالمت زنان تأثیر 

   بگذارد درک کنند 
- ارزش و محدودیت ھای افزارھای مختلفی را کھ برای اندازه گیری و نظارت بر صحت زنان استفاده می شود درک 

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

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

-  مسائل اجتماعی و اقتصادی اجتماعی در صحت زنان
-  ارتقاء صحت جنسی و باروری جوانان

-  سکریننگ و وقایھ از مسائل مربوط بھ صحت زنان
-  امراض منتقلھ از راه جنسی و صحت زنان

-  حقوق بشر و اخالق صحت
-  اخالق حقوق بشر و دیدگاه جنسیتی

-  نقش زنان در صحت عامھ و رھبری
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فھرست عناوین کورس:

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

 
این مادیول مروری بر مشکالت زیست محیطی فعلی آلودگی آبھای سطحی و زیرزمینی، کیفیت و تامین آب آشامیدنی، آلودگی غذا و نوشیدنی ھا، آلودگی 
ھوای داخل و خارج از منزل ، صدا ھای 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

- مھمترین مشکالت زیست محیطی را تعریف کنند
- در مورد تامین منابع آب آشامیدنی سالم، تصفیھ فاضالب و سایر مشکالت زیست محیطی در سطح ملی و بین 

   المللی بحث کنند
- آلودگی ھوای بیرونی و داخلی یا (outdoor and indoor)، منابع اصلی (کیمیاوی، فیزیکی و بیولوژیکی) و تأثیر آنھا بر 

   صحت انسان تجزیھ و تحلیل نمایند
- پیشنھادات عملی برای اقدامات وقایوی مناسب را ارائھ نمایند

- اھمیت مصرف غذای سالم (تولید کنترول شده، ذخیره مصوون، حمل و نقل و توزیع مناسب) را شرح دھند.
- مھمترین عواملی را کھ صحت کارگران را بھ خطر می اندازد، بشناسند

- دانش در مورد تاریخچھ، تنظیم و توسعھ صحت حرفھ ای از خود تبارز دھند
- مدلھای مختلف سازمانی یا ارگنیزیشنل را در صحت محیط و کار را شرح دھند

-  آشنایی با صحت محیط و کار
-  مقررات صحت حرفھ ای
-  فھرست امراض حرفھ ای

-  صدمات در محل کار
-  پروگرامھای ارتقای صحت برای محیط کار

-  صدا ھای بلند و صحت
-  سازمان خدمات صحت حرفھ ای

-  آلودگی محیط زیست، توسعھ تاریخی و چشم اندازھای آینده
-  صحت محیط در خانھ

-  آلودگی و تعامل در ھوا، آب و خاک
-  تصفیھ پسمانده ھای شفاخانھ ھا

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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توضیح:

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

فھرست عناوین کورس:

اقتصاد صحت 
ھدف از این مادیول اطالع رسانی بھ تصمیم گیرندگان در سیستم مراقبت ھای صحی، پالنگذاران ، داکتران و مدیران، اصول اقتصاد صحت و آموزش 

آنھا برای استفاده از روش ھای تحلیلی علم اقتصاد است.
 

آنھا از این روش ھا برای حل مشکالت عملی کھ در کارھای روزمره با آن روبرو ھستند استفاده می کنند -این روش ھا شامل دانش و مھارت ھای 
مربوط بھ نحوه تخصیص منابع در سیستم مراقبت ھای صحی، نحوه پالنگذاری توسعھ خدمات، چگونگی ارزیابی کارھا، چگونگی تنظیم اولویت ھا در 
بین خدمات و پروگرام ھا، چگونگی تأمین پایداری مالی سیستم مراقبت ھای صحی و چگونگی تنظیم پرکتس یا عمل خصوصی. ھدف این مادیول یا 

کورس ارائھ دیدگاه اقتصادی مراقبت ھای صحی بھ دانشجویان است

- اصول اساسی اقتصاد صحت و ھمچنین نظریھ اساسی میکرواکنامیک عرضھ و تقاضا را شناسایی 
    نموده بتوانند

 cost–minimization) بین تخنیک ھای مختلف ارزیابی اقتصادی: تجزیھ و تحلیل بھ حداقل رساندن ھزینھ -
    analysis)، تجزیھ و تحلیل موثریت ھزینھ (cost–effectiveness analysis)، تجزیھ و تحلیل ھزینھ بھ مقایسھ 

استفاده 
   (cost–utility analysis) از آن وتجزیھ و تحلیل ھزینھ بھ مقایسھ سود (cost–benefit analysis) تمایز نمایند

- مکانیسم ھای بازار در سیستم ھای مراقبت ھای صحی را درک نمایند
- نحوه اندازه گیری و ارزش گذاری ھزینھ ھا و اثرات مداخالت مراقبت ھای صحی 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

-  معرفی در مورد اقتصاد صحت
 Demand Supply and) عرضھ تقاضا و سیستم قیمت یا  -

 the
(Price System      

-  بیمھ صحت
-  تأمین مالی و ھزینھ مراقبت ھای صحی

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

(Burden of Diseases) بار امراض یا  -
-  ارزیابی اقتصادی پالیسی ھای مراقبت ھای صحی

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

    نھایی
-  تمرکززدایی و توجیھ مراقبت ھای صحی

-  تخصیص منابع کمیاب
-  نقش اقتصاد صحت، تحقیق و پروگرامریزی
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فھرست عناوین کورس:

این مادیول یا کورس با استفاده از چرخھ مدیریت خط مشی بر پالیسی صحت عامھ تمرکز می کند (تعیین اولویت، تعیین اھداف، اھداف و شاخص ھای 
نتیجھ یا اندیکیترس،اوتکم ابجیکتیف اتخاذ یک پالیسی از طریق مراحل قانونی، بودجھ بندی و اجرا و ارزیابی کامل پروسھ)

 
این مادیول بھ منظور افزایش آگاھی در مورد نقش حکومت در تقویت سیستم ھای صحی و صحت عامھ و سھم کلی آن در توسعھ پالیسی ھا است.

- حکومتداری و حکومتداری را برصحت و رفاه تعریف کنند
- تعیین حکومتداری صحت عامھ در چارچوب پالیسی صحت

- بھبود پالیسی سازی در قرن 21
- محدودیت ھای رسیدگی بھ مسائل مربوط بھ سالمتی و رفاه را مشخص 

    کنند
- شاخص ھای حکومتداری خوب و حکومتداری را تعریف کنند

- تأثیر توافقنامھ ھای اصلی سازمان ملل بر حکومتداری را در نظر بگیرند
- معیارھای کلیدی پالیسی ھای حکومتداری آینده را مشخص کنند

-  معرفی در مورد حکومتداری
-  معرفی در مورد نظام صحت

-  پالیسی صحت و چرخھ پالیسی
-  سازمانھای بین المللی و نقش آنھا در صحت عامھ

-  توسعھ نیروی کار صحی
-  شاخص ھای صحت

-  عملکرد سیستم صحت
-  چارچوب یا فریم ورک برای ارزیابی سیستم مدیریت صحت

-  ارزیابی فناوری صحت
-  اقتصاد و تامین مالی صحت

-  ارزیابی عملکرد سیستم صحت

توضیح:

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