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معرفی:
در حال حاضر، بیش از نیمی از کشورھای منطقھ مدیترانھ شرقی مستقیماً تحت تأثیر یک یا چند مورد اضطراری قرار دارند، درحالی کھ سایر کشورھا 
تحت تأثیر عوامل دیگر مانند بی خانمانی و در معرض خطر مشکالت بھداشتی واردشده از دیگر کشورھا قرار دارند. در پایان اکتبر 2015، حوزه منطقھ 
مدیترانھ شرقی میزبان بیش از 20 میلیون نفر از آوارگان داخلی و 9 میلیون پناھنده بود کھ عمدتاً بھ دالیل بالیای طبیعی و ایجادشده توسط بشر، بی
 خانمان شده بودند. در محیطی آسیب پذیر مانند منطقھ مدیترانھ شرقی، نیاز مبرم بھ مداخالت مؤثر بھداشت عمومی بھ منظور کاھش احتمال و شدت فوریت

 ھای بھداشت عمومی در منطقھ وجود دارد.

ھمانطور کھ نیاز بھ آمادگی اضطراری در منطقھ مدیترانھ شرقی آشکار است، بھ ھمان اندازه نیاز بھ مکانیسم ھای قوی مدیریت اضطراری بھداشت 
عمومی و پیشرفت ھای اخیر (کھ در آموزش و آموزش مدیریت بالیا وجود داشتھ است)، نیز ضروری است.

این برنامھ مدیریت اضطراری بھداشت عمومی، نیازھای خاص کشورھای منطقھ مدیترانھ شرقی را کھ بھ طور مداوم در مواقع اضطراری بھداشت 
عمومی با آن ھا مواجھ می شوند، برآورده می سازد. این برنامھ باھدف پر کردن خالھای دانش و شیوه ھای مربوط بھ مداخالت بھداشت عمومی در شرایط 

اضطراری منطقھ ارائھ می شود، زیرا تدوین چنین برنامھ جھت پاسخگویی بھ چنین نیازمندی ھا بھ مراتب مھم است.

- برنامھ 1: مبانی مدیریت اضطراری بھداشت 
عمومی

دوره 1: معرفی بھداشت عمومی
دوره 2: مدیریت و رھبری

دوره 3: اصول مدیریت بھداشت عمومی در 
             شرایط اضطراری

دوره 4: مداخالت بھداشت عمومی در 
           شرایط اضطراری

دوره 5: منازعات انسانی و کار بشردوستانھ

برنامھ 2: مدیریت خطر در بھداشت عمومی

دوره 6: ابزارھا و تکنیک ھای بھداشت عمومی 
            در شرایط چالش برانگیز

دوره 7: مدیریت خطر در بھداشت عمومی
دوره 8: ارتباطات خطر 

دوره 9: مدیریت بھداشت عمومی در تجمعات 
             بزرگ

دوره 10: مدیریت خطر مبتنی بر جامعھ

برنامھ 3: مدیریت خدمات بھداشتی اولیھ در 
شرایط اضطراری

 
دوره 11: بیماری ھای واگیر و غیر واگیر در 

           شرایط اضطراری
دوره 12: سالمت زنان و کودکان در بسترھای 

            بشردوستانھ
دوره 13: تغذیھ در شرایط اضطراری

دوره 14: بھداشت محیط در شرایط اضطراری
دوره 15: نگارش علمی

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:



فھرست عناوین دوره:
- معرفی بھداشت عمومی

- جھانی بھداشت و امنیت سالمت
- مقررات بین المللی بھداشتی

- خدمات بھداشتی
- پژوھش ھای علمی

(SDGs) اھداف توسعھ پایدار -
- پوشش بھداشت ھمگانی و مسیری بھ سوی آن

- ارزیابی سالمت جمعیت ھا

تاریخ 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 خالھا در دانش و مھارت ھای متخصصان 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، جھانی بھداشت و امنیت سالمت را تحت پوشش قرارمی دھد.

- مجموعھ ای از تعریف ھای بھداشت عمومی و مزایای منتسب بھ آن ھا را ارزشیابی کنند
- مراحل توسعھ این رشتھ را توضیح دھند و.بتوانند بین بھداشت عمومی سنتی و جدید تفاوت قائل شوند

- فواید داشتن یک چارچوب برای اقدامات اساسی بھداشت عمومی را تعیین کنند
- زمینھ ھای اساسی تحقیقات بھداشت عمومی را بھ ھمراه روشھای کمی و کیفی مورد استفاده در بررسی مشکالت بھداشت 

   عمومی را بشناسند
- نظام جامع بھداشت عمومی را در چارچوب تھدیدھا و چالش ھای کنونی در سطح ملی و منطقھ ای تحلیل کنند

توصیف دوره:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ: 
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مبانی مدیریت اضطراری بھداشت عمومی
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

3

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 سیستم ھای بھداشتی 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



توصیف دوره:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره:
- مقدمھ ای در مورد مدیریت بالیا

- بالیا و بھداشت عمومی
- بیماری ھای شایع در بالیای طبیعی

- اخالق و ارزش¬ھای بشردوستانھ در شرایط اضطراری
- بالیا و توسعھ

- بھبود و بازسازی بالیا
- ارزیابی خطر و مدیریت خطر

- برنامھ ریزی برای شرایط اضطراری
- مرکز عملیات اضطراری
- مرکز فرماندھی حوادث

- مدیریت حوادث پیچیده و بغرنج
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اصول مدیریت بھداشت عمومی
 در شرایط اضطراری

بالیا اعم از طبیعی یا انسانی ساخت، شرایط خاصی ھستند کھ طی آن میان ضرورت ھا و منابع موجود عدم تعادل بھ وجود می آید. برای مدیریت مؤثر 
چنین حاالتی، دانستن عمیق علل و عوامل آن ضروری است. ھمچنین برای اطمینان از مدیریت مناسب برای بھ حداقل رساندن خطرات، برآوردن خواستھ

 ھا و حفظ خدمات، شایستگی ھا و مھارت ھای خاصی موردنیاز است.

بنابراین، ھدف این دوره توضیح مفاھیم و اصول اساسی مدیریت 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 طی نکرده اند.

- از اصطالحات مختلف در بخش مدیریت بالیا استفاده کنند
- مفھوم ارزیابی خطر و مدیریت خطر را بفھمند
- برنامھ ھای مختلف اضطراری را تدوین نمایند

- سیستم ھای مدیریت اضطراری منطقھ ای و ملی را بشناسند
- ھماھنگی در نظام ھای مدیریت اضطراری را حفظ نمایند

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره :
- مقدمھ ای بر مراقبت بھداشت عمومی

- مراقبت در بیماری ھای نوظھور
- مراقبت در خالل بالیا

- اصول انتقال بیماری، کنترل و پیشگیری
- ایمنی و امنیت حیاتی  در عرصھ

- نقش اپیدمیولوژیست در مدیریت بالیا
- پروژه گوی  - استانداردھای بین المللی در شرایط اضطراری

- شاخص ھای ضروری در شرایط اضطراری
- تیم ھای واکنش سریع

- ارزیابی نیازھای بھداشتی در شرایط اضطراری
- سوانح جمعی

- مدیریت سوانح جمعی
- ارزیابی مرگ ومیر در شرایط اضطراری

- نظام اطالعات بالیا
- تجھیزات پزشکی و پشتیبانی در شرایط اضطراری

مداخالت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری
مداخالت بھداشت عمومی تا حد زیادی متفاوت بوده بھ ماھیت و نوع آفت، در دسترس بودن منابع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ویژگی ھر جامعھ تحت 

تاثیر قرارگرفتھ بستگی دارد. آگاھی از مداخالت رایج و زمان استفاده از آن ھا برای کارکنان حوزه ھای بشردوستانھ و مدیران بالیا ضروری است.
این دوره از دستورالعمل ھا و استانداردھای بین المللی پیروی می کند کھ برای مطابقت با بافت منطقھ ای و ویژگی ھای محلی تغییریافتھ است. بخش عمده

 ای از این دوره بر بررسی طغیان با شیوه ھا و ابزارھای خاص کھ متناسب با شرایط اضطراری تنظیم شده اند، متمرکز خواھد بود.

- ساختار و وظایف سیستم ھای مراقبت در شرایط اضطراری را بشناسند
- طغیان را در شرایط اضطراری بررسی کنند
- ارزیابی نیازمندی ھای بھداشتی را انجام دھند

- مداخالت ھزینھ اثربخشی را در پاسخ بھ موارد اضطراری بھداشت عمومی برای پناھندگان/آوارگان داخلی و جوامع میزبان بھ کار ببرند
- برای حفظ مراقبت ھای بھداشتی سطوح اولیھ و ثانویھ و خدمات ارجاعی شرایط اضطراری برنامھ ریزی کنند

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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فھرست عناوین دوره
- منازعات در سراسر جھان

- سیستم بشردوستانھ
- درگیری ھای پسا مدرن و شرایط اضطراری پیچیده

- ھمکاری بین المللی و ھماھنگی کمک ھا
- مداخلھ بشردوستانھ

- ھماھنگی چند موسسھ ای
- اصالحات بشردوستانھ

- نقش سازمان ھا یا نھاده ای غیر دولتی (سمن ھا) در بالیا
- بحران ھای انسانی و ارزشیابی آن

منازعات انسانی و کار بشردوستانھ
ھدف از این دوره برجستھ کردن و بحث درباره ماھیت و علل منازعات انسانی است. ھدف این دوره جستجوی مداخالت احتمالی بھداشت عمومی برای 

مشکالت ناشی از درگیری ھا، چھ کوتاه مدت و چھ طوالنی مدت است.
 عالوه بر این، دوره مذکور موضوعات مرتبط دیگر مانند جنگ با تروریسم، شرایط اضطراری سیاسی، سیستم کمک ھای بشردوستانھ بین المللی و آینده 

اقدامات بشردوستانھ را موردبحث قرار می دھد.
این جنبھ ھا در سطح جھانی، منطقھ ای و ملی موردبحث قرار می گیرند.

- دالیل و پیامدھای منازعات را موردبحث قرار دھند
- ماھیت و تحول منازعات انسانی در سطح جھانی، منطقھ ای و ملی را مطالعھ نمایند

- در مورد تالش ھای ملی و جھانی برای پیشگیری پیامدھای شرایط اضطراری بحث نمایند
- سیستم موجود مداخالت بشردوستانھ را بررسی نقادانھ کنند

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

ابزارھا و تکنیک ھای بھداشت عمومی در شرایط چالش برانگیز
بالیا و شرایط اضطراری شرایط فوق العاده ای ھستند کھ برای مدیریت آن ھا ضرورت بھ استفاده از راھبردھای ویژه است. شرایط اضطراری پیچیده- 
وجود سیستم ھای شایستھ ای را ایجاب می نماید کھ قادر بھ مدیریت این شرایط اضطراری با استفاده از رویکرد علمی و روش ھای مبتنی بر شواھد و زمینھ

 ھای محلی بوده و درعین حال از تجارب بین المللی بھره مند باشد.

این دوره بھ شرکت کنندگان در مورد استفاده از ابزارھا و تکنیک ھای مختلف بھداشت عمومی در شرایط چالش برانگیر کمک می کند. این دوره ظرفیت 
شرکت کنندگان را با استفاده مناسب از ابزار و تکنیک ھا برای پاسخگویی کارا و اثربخش در شرایط اضطراری بھداشت عمومی افزایش می دھد.

- داده ھا را در مرحلھ حاد شرایط اضطراری از جمع آوری تا انتشار بھ طور مؤثر کنترل نمایند
- نیازسنجی سریع بھداشتی را در اوضاع چالش برانگیز انجام دھند

- برنامھ ھای واکنش اضطراری مبتنی بر شواھد را توسعھ دھند
- از مھارت ھای مذاکره و حل منازعات در تسھیل اجرا استفاده کنند

- اجزای بھداشت عمومی در ارتباط با بالیا
- اپیدمیولوژی بالیا

- سیستم ھای اطالعات بھداشتی در بالیا
- داده ھا برای تصمیم گیری

- جمع آوری داده ھا در شرایط چالش برانگیز
- تجزیھ وتحلیل داده ھا در شرایط چالش برانگیز

- گزارش دھی، نگارش و پردازش

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

نتایج یادگیری:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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مدیریت خطر در بھداشت عمومی
بھداشت عمومی تحت تأثیر طیف وسیعی از مخاطرات از جملھ عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار دارد. ھنگامی کھ افراد با مخاطرات و 
عوامل آسیب پذیر سیستم بھداشتی تماس برقرار می کنند، نظام سالمت و جان افراد در معرض خطر قرار می گیرد. بھ منظور بھ حداقل رساندن این 

خطرات، باید اقدامات جدی برای کاھش خطر انجام شود. بااین حال، کاھش خطر نمی تواند بدون درک علل و عوامل مؤثر باشد.

بنابراین، ارزیابی خطر، شامل عوامل تعیین کننده خطر، برای ھرگونھ طرح و پروژه مدیریت خطر بسیار مھم است. این دوره آموزش مطابق با زمینھ
 ھای محلی ھمراه با ابزارھا و تکنیک ھای مناسب برای انجام ارزیابی خطر و توسعھ برنامھ ھای مدیریت خطر را ارائھ می دھد.

- درباره خطرات شایع بھداشت عمومی در منطقھ بحث کنند
- روند و روش ھای ارزیابی خطر، آسیب پذیری و ظرفیت را بشناسند

- از سیستم اطالعات جغرافیایی و سایر ابزارھای فناوری در ارزیابی و مدیریت خطر استفاده نمایند
- طرح ھای توسعھ ای کاھش خطر را توضیح دھند

- در مورد ھزینھ گزینھ ھای مدیریت خطر بحث نمایند

فھرست عناوین دوره:
- مقدمھ ای در مورد ارزیابی خطر

- ارزیابی نیمھ کمی خطر 
- چارچوب ھای جھت مدیریت خطر بالیا

- مدیریت خطر
- مدیریت مالی/اقتصادی خطر

- مدیریت اطالعات در بالیا
- برنامھ مدیریت بالیا

- ارزیابی ایمنی بیمارستان

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

ارتباطات خطر 
ارتباط خطر بھ انتشار اطالعات در مورد خطرات و رویدادھای بھداشتی اشاره میکند و شامل طیف وسیعی از مھارت ھای ارتباطی موردنیاز در مراحل 
آمادگی ، پاسخگویی و مرحلھ بھبود حوادث بھداشت عمومی است. ارتباط خطر یکی از اجزای اساسی واکنش اضطراری است، زیرا نقش حیاتی در 

تأثیرگذاری بر تصمیمات آگاھانھ و ایجاد تغییرات مثبت در رفتار را دارد.

این دوره روشھایی مانند حمایت از سیاست گذاران، ایجاد مشارکت و اتحاد، برقراری ارتباط با افراد و جوامع برای تغییر رفتارھای مخاطره آمیز و توسعھ 
پویشھای رسانھ ھای جمعی را توضیح می دھد. عالوه بر این، مشارکت اجتماعی را برای عدالت، موردبحث و بررسی قرار می دھد و مداخالت مبتنی 

بر شواھد را بھ عنوان مالحظات اساسی اخالقی در ارتقاء سالمت در نظر می گیرد.

- راھبردھا و رویکردھای مختلف مورد استفاده برای ارتباط خطر را شرح دھند
- در مورد روند ھای ارتقاء سالمت، بسیج اجتماعی و مشارکت جامعھ بحث نمایند

- ذینفعان و روش ھای ارتباطی مناسب را شناسایی کنند
- استفاده از راھبردھای ارتباط خطر را در شرایط اضطراری نشان دھند

- با رسانھ ھای جمعی و ذینفعان فعال در شرایط اضطراری بھداشت عمومی ارتباط مؤثر  داشتھ باشند.

- مقدمھ ای در مورد ارتباطات خطر در شرایط اضطراری
- اصول مھارت ھای ارتباطی

- روانشناسی بحران ھا
- بلوک ھای ساختاری  ارتباطات خطر

- تعیین اھداف ارتباطی
- توسعھ برنامھ ھای ارتباطات خطر
- توسعھ مواد و پیام ھای ارتباطی

- نقش فناوری اطالعات در ارتباطات خطر
- کانال ھای ارتباط جمعی و رسانھ ای

- پیام ھا و مخاطبان
- سخنگو

- مشارکت جامعھ و بسیج اجتماعی
- منابع، ذینفعان و شرکای ارتباطات خطر

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

مدیریت بھداشت عمومی در تجمعات بزرگ
تجمع بزرگ  توسط سازمان جھانی بھداشت بھ ع یک مناسبت سازمان یافتھ یا خودجوش تعریف شده است کھ در آن فشار ناشی از تعداد افراد شرکت 
کننده بھ حدی است کھ منابع برنامھ ریزی و واکنش جامعھ، شھر و یا حتی یک کشور میزبان رویداد را بھ چالش میکشاند. نگرانی ھای بھداشت عمومی 

کھ در چنین شرایطی بھ وجود می آید شامل صدمات، بیماری ھای واگیر، بیماری ھای غیر واگیر و بیماری ھای ناشی از خستگی و گرما است.

کارکنان بھداشت عمومی با بھ دست آوردن درک بھتر تھدیدات بھداشت عمومی، تقویت سیستم ھای بھداشت عمومی و امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواھد، 
این خطرات را بھ حداقل می رسانند. عالوه بر این، تقاضا برای افزایش آمادگی، بھبود نظام مراقبت و توسعھ ظرفیت پاسخ سریع وجود دارد.

- بین انواع مختلف تجمعات بزرگ در سطح جھانی و منطقھ ای تفاوت قائل شوند
- اساسی ترین مشوق ھای بھداشت عمومی را در جریان گردھمایی ھای بزرگ مشخص کنند

- اجزای مراقبت بھداشت عمومی را در جریان تجمعات بزرگ شناسایی کنند
- ارزیابی خطر برای تجمعات بزرگ را انجام دھند

- گردھمایی ھای بزرگ در سطح جھانی و منطقھ ای
- نگرانی ھای بھداشت عمومی در گردھمایی ھای بزرگ

- مقررات بین المللی بھداشت در تجمعات بزرگ
- آمادگی و برنامھ ھای پاسخ برای گردھمایی ھای بزرگ

- توصیھ ھای بھداشت عمومی در جریان وقایع تجمع بزرگ
- ارزیابی خطر در تجمعات بزرگ

- ماتریکس ھادون  برای تجمعات بزرگ
- ارتباطات خطر حین تجمعات بزرگ

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

مدیریت خطر مبتنی بر جامعھ
جوامع اولین گروھی ھستند کھ از شرایط اضطراری رنج می برند و اولین کسانی ھستند کھ واکنش نشان می دھند. بسیاری از ابتکارات، برنامھ ھا و پروژه
 ھا از طریق مشارکت فعال جامعھ در مدل ھای مبتنی بر جامعھ موفق بوده اند. این دوره برای پوشش کیفی و کمی خطر، مخاطره، آسیب پذیری و ارزیابی 

ظرفیت ھا در محیط ھای اجتماعی از مطالعات موردی استفاده می کند.

این دوره ھمچنین بر ادغام مفھوم خطر در ارزیابی منابع، نقشھ برداری مخاطرات، تمرینات شبیھ سازی، از دست دادن بالقوه امکانات در بالیا و سطوح 
ارزیابی خطر قابل قبول تأکید می کند. درنھایت، این دوره شامل آموزش نحوه استفاده از ارزیابی خطر و آسیب پذیری برای تدوین راھبردھای پیشگیری 

و کاھشی در سطح ملی، اُستانی و محلی است.

 اھمیت روش کاھش خطر بالیا مبتنی بر جامعھ را درک کنند
- از اھمیت رویکرد کاھش خطر بالیای مبتنی بر جامعھ قدردانی کنند

- پروژه ھای کاھش خطر بالیای مبتنی بر جامعھ  را برنامھ ریزی و اجرا کنند
- ارزیابی خطر مبتنی بر جامعھ را انجام دھند

- پروژه ھای کاھش خطر بالیای مبتنی بر جامعھ را ارزشیابی کنند.

- مقدمھ ای در مورد مدیریت خطر بالیا مبتنی بر جامعھ
- برنامھ مشارکت اجتماعی جھت کاھش خطر بالیا

- ابزارھای مشارکتی جھت ارزیابی خطر
- شناخت خطر و مشارکت جامعھ در مدیریت خطر

- مشارکت جامعھ در مدیریت خطر
- آگاھی دھی عمومی

- مدیریت داوطلبان در بالیا

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

11

12

فھرست عناوین دوره:

بیماری ھای واگیر و غیر واگیر در شرایط اضطراری
بیماری ھای واگیر عامل اصلی مرگ ومیر در شرایط اضطراری ھستند. درعین حال، بیماری ھای غیر واگیر در ھم دو گروه کشورھای توسعھ یافتھ و 
درحال توسعھ اھمیت بیشتری پیدا می کند. آن ھا تھدیدی جدی برای بھداشت عمومی محسوب می شوند کھ در جریان شرایط اضطراری و بالیا افزایش می
 یابد. این دوره بھ شرکت کنندگان در پیشگیری، تشخیص و کنترل بیماری ھای مھم واگیر و غیر واگیر کھ افراد آسیب دیده در شرایط اضطراری با آن ھا 

مواجھ می شوند، کمک می کند.

این دوره بھ اصول اساسی کنترل بیماری ھای واگیر در شرایط اضطراری کھ عبارت اند از: ارزیابی سریع، پیشگیری، مراقبت، کنترل طغیان و مدیریت 
بیماری ھا می پردازد. عالوه بر این، دوره مذکور اھمیت بیماری ھای غیر واگیر، سالمت روانی و مداخالت حمایتی روانی در بالیا را توضیح می دھد.

- تھدیدھای بیماری ھای واگیر کھ جمعیت ھای آسیب پذیر بھ آن مواجھ ھستند را شناسایی و مدیریت نمایند 
    تا از بروز بیماری ھای واگیر دیگر در حال ظھور جلوگیری کرده و آن ھا را مھار کنند

- اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر و تأثیر بالیا بر آن ھا را شناسایی نمایند
- اثرات بالیا بر سالمت روانی عموم مردم و قربانیان را بررسی نمایند

- راھبردھای مختلف برای ارائھ پشتیبانی روانی الزم بھ جمعیت آسیب دیده را بررسی نمایند

- بیماری ھای واگیر در بالیا
- سرنخ ھای اپیدمیولوژیک برای طغیان ھای عمدی

- تقویت نظام ھای مراقبت بیماری ھا در شرایط اضطراری
- پیشگیری و مھار اپیدمی ھای در حال ظھور

- جنبھ ھای عملی ایمنی شخصی در سانحھ
- بیماری ھای غیر واگیر در شرایط اضطراری

- اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر و بار جھانی بیماری ھا
- نظام ھای مراقبت و شاخص ھای بیماری ھای غیر واگیر

- مقدمھ ای در مورد اپیدمیولوژی مصدومیت ھا
- مراقبت مصدومیت ھا

- سالمت روان و مشکالت روانی در شرایط اضطراری
- مداخالت بھداشت عمومی برای سالمت روان و حمایت 

   روانی در شرایط اضطراری
- مراقبت از سالمندان در شرایط اضطراری

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

سالمت زنان و کودکان در بسترھای بشردوستانھ
در گذشتھ، سالمت باروری بخشی بود کھ در شرایط اضطراری بھ ندرت بھ آن توجھ می شد. ازآنجاکھ روند طوری بوده کھ شرایط اضطراری گسترش

 یافتھ تر و طوالنی تر شده اند، توسعھ برنامھ ریزی مرتبط با سالمت باروری اھمیت بیشتری پیدا کرده است.

بسیاری از جنبھ ھای سالمت باروری در شرایط اضطراری ھمانند حاالت غیر اضطراری اند، اما جنبھ ھای دیگر مانند صدمات، جدایی از خانواده، فقر 
و بی ثباتی اجتماعی کھ ممکن است بر نیازھا و خطرات آن ھا تأثیر بگذارد، باید در نظر گرفتھ شوند. این دوره بر اولویت نیازھای سالمت باروری نفوس 

تمرکز می کند و یک روش منطقی برای ایجاد خدمات سالمت باروری در شرایط اضطراری را توصیف میکند.

- در مورد علل اصلی بیماری ھای و مرگ ومیر زنان در شرایط اضطراری بحث نمایند
- نیازھای سالمت باروری و نقشھ خدمات سالمت باروری در شرایط اضطراری را تعیین نمایند

- بستھ حداقلی خدمات اولیھ و خدمات بھداشت باروری طوالنی مدت برای جمعیت ھا را اجرا نمایند
- پایش و ارزشیابی خدمات سالمت باروری را انجام دھند

- سالمت باروری در شرایط اضطراری
- بستھ حداقلی خدمات اولیھ 

- برنامھ ریزی سالمت باروری در شرایط اضطراری
- ھماھنگی خدمات بھداشتی مرتبط با جنسیت و باروری در 

   ھنگام بحران
- خشونت ھای مبتنی بر جنسیت

- حفاظت از کودکان در شرایط اضطراری
- بسیج اجتماعی برای پویش¬ھای واکسیناسیون
- اولویت بندی واکسن ھا و واکسن ھای دستھ جمعی

- مدیریت واکسن ھا در شرایط اضطراری

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

تغذیھ در شرایط اضطراری
بحرانھایی مانند خشک سالی، سیل و جنگ بھ مشکالت بھداشتی حاد و مزمن، بھ خصوص سوءتغذیھ، منجر می گردند. در شرایط اضطراری، تعداد زیادی 
از افراد آسیب دیده و آواره، حداقل در مرحلھ حاد بالیا، بھ کمک خارجی وابستھ ھستند. دولت ھا، سازمان ھای غیردولتی و سازمان ملل متحد ھمگی از 

تغذیھ  این افراد در زمان ھای مختلف پشتیبانی می کنند.

بااین حال، برای مدیریت چنین اوضاعی حمایت بدون دانش و مھارت الزم، نتایج ضعیفی بھ دنبال دارد. این دوره مفاھیم اساسی غذا و تغذیھ را متمایز 
می سازد و برای دانشجویان دانش و مھارت ھای الزم را فراھم می سازد تا با مشکالت ناشی از تغذیھ در شرایط فاجعھ آمیز رویارویی کنند.

- تھدیدھای غذایی و تغذیھ ای مربوط بھ بالیا را بھ منظور پیش بینی و کاھش اثرات آن ھا بدانند
- زنجیره تأمین غذا و جیره غذایی مناسب در شرایط اضطراری را شناسایی نمایند

- انواع سوءتغذیھ را تشخیص دھند
- ارزیابی سریع تغذیھ ای انجام دھند

- مداخالت تغذیھ در شرایط اضطراری را طراحی نمایند
- اھمیت تغذیھ با شیر مادر در شرایط اضطراری را ارتقا دھند

- مقدمھ ای در مورد غذا و تغذیھ
- ریزمغذی ھا

- بیماری ھای ناشی از کمبود ریزمغذی ھا
- سوءتغذیھ

- تجزیھ وتحلیل مشکالت تغذیھ ای
- اندازه گیری وضعیت تغذیھ

- ارزیابی وضعیت تغذیھ
- شاخص ھای تغذیھ ای

- ارزیابی سریع تغذیھ در شرایط اضطراری
- امنیت غذایی و تغذیھ: مبانی و ابزارھا

- مداخالت تغذیھ در تمام بخش ھا
- برنامھ ھای انتخابی تغذیھ
- فرآیندھای تصمیم گیری

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف دوره:

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

بھداشت محیط در شرایط اضطراری
خطرات بھداشت محیط از جھات مختلف با بالیا و شرایط اضطراری ارتباط نزدیک دارد. محیط زیست شامل فعالیت ھای میان رشتھ ای سالمت بوده،   و 
شامل مھندسی، علوم سالمت، شیمی و زیست شناسی، ھمراه با انواع علوم اجتماعی، مدیریت و اطالع رسانی است. در زمان رخداد بالیا و پس ازآن، افراد 

دارای پیشینھ مختلف، درگیر فعالیت ھایی ھستند کھ برای نظارت، بازسازی و حفظ بھداشت عمومی طراحی شده اند.

این دوره عالوه بر ارائھ مقدمھ ای، عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و اجتماعی کھ منجر بھ تھدیدھا می شوند، مراقبت، شاخص ھای بھداشتی و 
ارزیابی سالمت، فرآیندھای آمادگی، سالمت و کنترل ناقلین، تخلیھ و اسکان موقت، فعالیت ھای بھداشتی، توسعھ پایدار و محیط زیست پس از وقوع بالیا 

را موردبحث قرار می دھد.

- خطرات بھداشت محیط در شرایط اضطراری را شناسایی و پیش بینی نمایند
- مداخالت بھداشت عمومی برای مدیریت تھدیدھای زیست محیطی در شرایط اضطراری را توضیح دھند

- بھ شرایط اضطراری با فعالیت ھای مناسب بھداشت محیط (تأمین آب و بھداشت، کنترل یاناقلین و غیره)  پاسخگو باشند
- دستورالعمل در مورد ضرورت ھای اولیھ زیست محیطی و بھداشت، اقدامات پیشگیرانھ، آمادگی، پاسخ و 

   مراحل بھبود شرایط کھ چرخھ مدیریت بالیا طبیعی را تشکیل می دھد را فراھم کنند
- بین تمام بخش ھای مرتبط با بھداشت محیط ھماھنگی و ھمکاری نمایند

- بھداشت محیط در بالیا
- ارزیابی سریع نیازھای برنامھ  واش 

- آلودگی آب
- ارزیابی کیفیت آب در شرایط اضطراری

- سرویس بھداشتی اضطراری
- مدیریت مواد زائد جامد برای سالمت بھتر

- ارتقاء بھداشت و اطالع رسانی بھ جامعھ
- مدیریت مبتنی بر جامعھ منابع آب در شرایط اضطراری

- پایش و ارزشیابی فعالیت ھای برنامھ واش
- خوشھ بندی و ھماھنگی برنامھ واش

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره :

نگارش علمی15
این دوره برای مرور مراحل مختلف جھت بررسی ھم طرازی  و بازنگری نسخھ ھای مقالھ ھا یا دست نوشتھ ھای علمی جھت نشر در مجالت علمی طراحی 
شده است. شرکت کنندگان در این دوره مھارت ھای نوشتاری، خواندن، ویرایش و مرور را از طریق تمرین و بحث ھای کالسی انجام و توسعھ می دھند. 

ھدف این دوره دانستن اصول نگارش علمی مؤثر است.

آموزش در این دوره عمدتاً بر روند نوشتن و نشر مقالھ ھا یا دست نوشتھ ھای علمی تمرکز خواھد کرد. این دوره در دو بخش ارائھ می شود: بخش (1) بھ 
شرکت کنندگان یاد می دھد کھ چگونھ بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند و قسمت (2) بھ شرکت کنندگان زمینھ تھیھ یک دست نوشتھ واقعی علمی 

داده می شود.

- یک نسخھ مقالھ یا دست نوشتھ علمی در حوزه بھداشت محیط را بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند
- نشریات علمی یا نوشتھ ھای را کھ بیشتر برای کارشان مناسب ھستند را شناسایی کنند

- بینش بیشتری نسبت بھ نیاز ھای خوانندگان و منتقدان داشتھ باشند
- ھدف ھر بخش را در یک مقالھ تحقیقی درک کنند

- مجموعھ ای وسیع تر از راھبردھای عملی برای بھبود نوشتار تحقیقاتی خود داشتھ باشند
- مھارت انتخاب فرصت ھای راھبردی در مورد نحوه، مکان و زمان انتشار تحقیقات خود را کسب کنند

توصیف دوره:

- فرآیندھای جستجو و ماتریس استدالل 
- نوشتن صفحھ عنوان، خالصھ علمی و مقدمھ

- نگارش روش ھای تحقیق
- نوشتن نتایج تحقیق

- نوشتن بحث، نتیجھ گیری و منابع یا مآخذ
نتایج یادگیری :- نوشتن یک دست نوشتھ علمی خوب

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

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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