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انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:

مقدمھ ای درباره تحقیقات و مطالعات بھداشتی

بھ افرادی کھ شرایط برنامھ نھ  ماھھ را تکمیل می کنند گواھینامھ دیپلم حرفھ ای اعطا می شود.

این حقیقتی ثابت شده است کھ تحقیقات بسیار ارزشمند تلقی می شوند. این ابزار بھ متخصصان بھداشت عمومی در مورد موضوعاتی کھ برای پیشرفت 
حوزه بھداشت عمومی اھمیت دارد، آگاھی می دھد. موضوعاتی شامل بھ روزرسانی معلومات در مورد روند بیماری ھا، عوامل خطر، الگوھای ارائھ 
خدمات درمانی، نتایج مداخالت بھداشت عمومی، توانایی ھای عملکردی نظام سالمت یا نقاط منتخب ارائھ خدمات بھداشتی است. تحقیقات ھمچنین مسائلی 
مربوط بھ ھزینھ ھای مراقبت ھای بھداشتی، عرضھ و تقاضا ھمچنین مسائلی جانبی در ارائھ خدمات بھداشتی را در میان سایر موارد روشن می کند. بھ

 طور خاص، نتایج تحقیقات تأثیر بسیاری بر سیاست ھای بھداشت عمومی در سطوح مختلف از سطوح محلی، منطقھ ای، ملی و بین الملل دارد؛ بنابراین؛ 
برای متخصصان بھداشت عمومی مھم است کھ از اصول ابتدایی تحقیق آگاھی داشتھ باشند زیرا این امر آن ھا را در کسب مھارت ھای موردنیاز برای بھ

 کارگیری اصول تحقیقاتی در عملکرد بھداشت عمومی متبحر می کند.
اجرای تحقیقات پزشکی و بھداشتی در این منطقھ در مقایسھ با پروژه ھای تحقیقاتی اجراشده در سایر مناطق ممکن است ناقص تلقی شود. این مسئلھ ممکن 
است بھ این دلیل باشد کھ برخی از متخصصان بھداشتی دانش الزم برای انجام تحقیقات را ندارند. درحالی کھ روش ھای تحقیق در برخی دانشکده ھا با 
استانداردھای بین المللی مطابقت ندارد، ممکن است دانشجویان برای درک مفاھیم تحقیق بھ روش ھای آموزشی کاربردی تر در برنامھ درسی نیاز داشتھ 
باشند. برای برطرف کردن این فاصلھ، این برنامھ یک رویکرد زمانی مبتنی بر مھارت ھای عملی را برای مقابلھ با چالش ھای نویسندگان جدید و بی تجربھ 
کھ بھ دنبال اطمینان از یافتھ ھای تحقیق خود ھستند، اتخاذ می کند. این برنامھ فراگیران مقیم را از طریق انجام تحقیق، نوشتن مقاالت تحقیقی و انتشار 
تحقیقات خود در مجالت معتبر درگیر می کند. این برنامھ بھ گونھ ای طراحی شده است کھ دیدگاه ناشران مجالت علمی را در نظر بگیرد تا فراگیران بتوانند 
نوشتار تحقیقاتی خود را بھبود بخشند و شانس خود را برای اینکھ مقالھ ھایشان مورد مرور ھمتایان قرار گیرد افزایش دھند. بھ دنبال آن، امکان خواندن 

و استناد بھ مقاالت بھ طور گسترده ای پس از انتشار افزایش می یابد.

برنامھ ھای تحقیق و مطالعات بھداشتی
آموزش در تحقیقات و مطالعات بھداشتی شامل سھ برنامھ است کھ ھر برنامھ برای مدت سھ ماه طول می کشد:

برنامھ 1: مبانی تحقیقات بھداشت عمومی
برنامھ 2: روش ھای تحقیق پیشرفتھ بھداشتی

برنامھ 3: پروژه تحقیقات کاربردی

معیارھای واجد شرایط بودن
- مدرک کارشناسی از یک دانشگاه شناختھ شده در زمینھ بھداشت، پزشکی، علوم رفتاری یا اجتماعی یا ھر زمینھ علمی مرتبط دیگر.

- ترجیحاً دارای سابقھ کاری در فیلد مربوط بھ سالمت
- توانایی قابل عرضھ مطالعھ بھ زبان انگلیسی

چھ کسی باید  درخواست دھد
با توجھ بھ ماھیت اساسی این برنامھ ھا، این ھا برای افرادی طراحی شده اند کھ بھ طور فعال در سطوح مختلف نظام سالمت درگیر فعالیت ھای بھداشت 

عمومی ھستند.
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این برنامھ برای کارکنان بھداشت عمومی کھ در سطوح مختلف نظام سالمت کار می کنند طراحی شده است و اصول اساسی روش ھای تحقیق را در 
بھداشت عمومی بھ آن ھا ارائھ می دھد. این دوره یک راھنمای گام بھ گام برای روش ھای تحقیق کیفی و کمی است و فرآیند تحقیق را از شناسایی مشکل و 

ساختن فرضیھ  یا تا ارائھ یک پروپوزال تحقیق، با تأکید بر رویکردھای سیستماتیک برای ھر مرحلھ، توضیح می دھد.

این برنامھ بھ فراگیران کمک می کند تا دانش و مھارت ھای الزم را برای آماده سازی و اجرای جنبھ ھای مختلف فرآیند تحقیقات بھداشت عمومی از طریق 
مواجھھ با مفاھیم، انجام کارھای گروھی در داخل کالس و/یا جلسات عملی آزمایشگاھی و انجام پروژه ھای میدانی، بھ دست آورند. عالوه بر این بھ عنوان 
بخشی از یک برنامھ ساختاریافتھ، تفکر نقادانھ  و مھارت ھای نوشتاری را تشریح  کند کھ توانایی ھای فراگیران را در درک و ارزیابی تحقیقات مرتبط 

نشان می دھد.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- اھمیت تحقیق را برای بھداشت عمومی بشناسند.

- بھ صورت نقادانھ ارزیابی مناسب از روش ھا و تکنیک ھای مختلف تحقیق برای مطالعھ مسائل مربوط بھ تحقیقات بھداشتی را اجرا کنند.
- مفاھیم اساسی در روش تحقیق بھداشتی را توضیح دھند.

- پروپوزالی را برای مطالعھ یک مشکل بھداشت عمومی برای تأمین مستنداتی در عملکرد بھداشت عمومی پیشنھاد نمایند.
- از نرم افزارھا و ابزارھایی برای جمع آوری و مدیریت مناسب داده ھا استفاده کنند.

دوره ھای آموزشی:

مبانی در تحقیقات بھداشت عمومی

نتایج آموزشی:

- طراحی ھای تحقیقاتی - مقدمھ ای درباره روش ھای تحقیق   
- تحقیقات کاربردی در بھداشت عمومی - مفاھیم اساسی در روش تحقیق   

(Excel) ابزارھای آماری -

کار میدانی:
فراگیران در مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، ھفت ھفتھ 

را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:

- یک پروپوزال مؤثر با سؤال پژوھشی برای تحقیق در بھداشت عمومی بنویسند.
- بھ صورت انتقادی تحقیقات بھداشت عمومی را ارزیابی کنند.

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



2

این برنامھ برای کارکنان بھداشت عمومی و متخصصان بھداشتی کھ در سطوح مختلف نظام سالمت کار می کنند و برای گسترش موضوعات آموزش داده
 شده در برنامھ مقدماتی طراحی شده است و روش ھای پیشرفتھ تری را برای طراحی، انجام، تجزیھ وتحلیل و تفسیر مطالعات اپیدمیولوژیک تحت پوشش 
قرار می دھد. تمرکز اصلی این برنامھ بر این است کھ فراگیران با مسائل مربوط بھ تحقیقات بھداشتی، روش شناختی و ھمچنین مھارت ھای تحلیلی و 
کاربردی در طراحی و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک آشنا شوند. این دوره شامل بحث دقیق تر در مورد مفاھیم و روش ھای اپیدمیولوژیک کلیدی مانند 

طراحی  مطالعات نوین و اندازه گیری ارتباط و تأثیر نھایی آن ھا است.

در طول این برنامھ، مسائل روش شناختی و طراحی با تکنیک ھای آماری ادغام شده و با استفاده گسترده از بستھ آماری SPSS انجام می شود. با استفاده 
از مثال ھای واقعی در سراسر برنامھ، از فرمول ھای آماری پیچیده اجتناب می شود. عالوه بر این، این برنامھ بھ منظور افزایش توانایی فراگیران در تفسیر 

و نقد مقاالت پژوھشی در متون پزشکی است.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- مطالعات تحقیقاتی بی طرفانھ و کارآمد در زمینھ بھداشت، از طریق اجتناب از مشکالت رایج را طراحی نموده و ارائھ دھند.

- با بررسی نقادانھ، مقاالت پژوھشی در متون پزشکی را تفسیر کنند.
- داده ھای حاصلھ از تحقیقات اپیدمیولوژیک با استفاده از ویژگی ھای اساسی روش ھای آماری پیشرفتھ تجزیھ وتحلیل نمایند.

- نسخھ ھای دست نوشتھ علمی برای چاپ بنویسید.

- روش ھای آماری پیشرفتھ - روش ھای پیشرفتھ تحقیق    
(IBM SPSS) بستھ ھای آماری برای علوم اجتماعی -     Epi Info ابزارھای آماری -

- نگارش علمی

کار میدانی:
فراگیران بھ منظور مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، 

ھفت ھفتھ را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:
- مطالعات پایلوت و رویھ مطالعھ را آزمایش می کنند.

- ابزار و پرسشنامھ ھای مطالعھ بر اساس مطالعات پایلوت را بازبینی می نمایند.
- طرز کار شامل: جمع آوری داده ھا، ورود داده ھا، تجزیھ وتحلیل داده ھا.

فراگیران مقیم کھ برنامھ سھ ماھھ را کامل می کنند، گواھینامھ تحصیالت تکمیلی صادرشده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی و اعتبار بخشیده شده 
توسط موسسھ اعتباربخشی آموزش بھداشت عمومی اعطا می شود.

دوره ھای آموزشی:

 روش ھای تحقیق پیشرفتھ سالمت

نتایج آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



انجام یک پروژه تحقیقاتی کاربردی برای تکمیل گواھینامھ دیپلم عالی در تحقیقات بھداشت عمومی ضروری است. انجام تحقیقات بھ فراگیران اجازه می
 دھد تا دانش خود را در زمینھ بھداشت عمومی در یک حوزه موضوعی خاص ادغام کرده و ایده ھا و نتایج خود را از طریق یک محصول علمی نوشتھ

 شده منتقل کنند. پروژه تحقیقاتی کاربردی ممکن است یک پژوھش توصیفی، تحقیق پیمایشی، توسعھ¬ای یا ارزیابی سیاست ھای و برنامھ ھای بھداشت 
عمومی باشد. پروژه باید دارای یک جزء تحلیلی باشد کھ ممکن است بھ صورت کمی یا کیفی باشد. فراگیران می توانند از مجموعھ داده ھای موجود استفاده 

کنند یا مجموعھ داده ھای موردنیاز خود برای تحقیق را جمع آوری کنند.

الزم است تا فراگیر موضوعی را برای پژوھش ھای علمی خود تحت نظارت استاد راھنمای باتجربھ تأییدشده توسط فرھنگستان انتخاب کند. بھ دنبال تأیید 
و قبول پروپوزال و نقشھ تحقیق، دانشجو داده ھا را جمع آوری نموده، آن ھا را تجزیھ وتحلیل کرده و گزارش نھایی تحقیق خود را می نویسد. دانشجویان 
ملزم بھ ارائھ و دفاع از تحقیقات خود ھستند و افرادی کھ در این آزمون موفق شوند گواھینامھ دیپلم عالی را دریافت می کنند. موضوعات تحقیقاتی می

 توانند ھر حوزه بھداشت عمومی را تحت پوشش قرار دھند.

اولویت بھ تحقیقات میدانی و مواردی است کھ راه حل ھای عملی را برای مشکالت موجود مربوط بھ نظام سالمت، سالمت و ایمنی جامعھ، اپیدمیولوژی 
میدانی  و سایر موارد مرتبط پیشنھاد یا می آزمایند.

 مروری بر برنامھ:

پروژه تحقیقات کاربردی3

- خألھای معلومات در موضوعات بھداشت عمومی شناسایی و مطالعھ کنند.
- یک بررسی متون و ارزیابی نقادانھ شواھد علمی در یک موضوع خاص انجام دھند.

- ھدف کلی و اھداف اختصاصی تحقیق را تعیین کنند.
- یک مطالعھ مناسب برای رسیدن بھ اھداف تحقیق طراحی کنند.

- تجزیھ وتحلیل آماری مناسب انجام دھند.
- نتایج تحقیقات را مطابق استانداردھای مقالھ ھای علمی یا در مجالت بین المللی علمی بنویسید.

نتایج آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو یا جزءتوانمند شده توسط اعتبار بخشیده شده توسط


