
بھداشت حرفھ ای



مقدمھ ای درباره بھداشت حرفھ ای

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

بھداشت و ایمنی شغلی جھانی  ارتباط زیادی باانگیزه جھانی شدن اقتصادی دارد. با افزایش بازار جھانی، فاصلھ بین کشورھای توسعھ یافتھ و رو بھ توسعھ 
افزایش یافتھ و بسیاری از مشکالت مربوط بھ خدمات بھداشت و ایمنی شغلی جھانی در کشورھای درحال توسعھ، مانند بیماری ھای شغلی، شرایط بد محیط 
کار و مصدومیت ھا را ایجاد می کند. اگرچھ شکاف اقتصادی و کمبود منابع دالیل اصلی چنین مشکالتی ھستند، اما مسائل دیگری نیز در کشورھای درحال
 توسعھ بھ وضعیت پایین خدمات بھداشت و ایمنی شغلی جھانی، ازجملھ کارگران آموزش ندیده، نیروی غیررسمی و غیرقانونی، عدم اجرای قانون و 

شرایط بد بخش ھای ساختمانی و کشاورزی کمک کرده است.
سالمت عمومی ازجملھ سالمت کارگران تحت تأثیر شرایط فعلی است. آموزش ناکافی و کمبود منابع، خدمات بھداشت و ایمنی شغلی جھانی را در بسیاری 
از کشورھای منطقھ تحت تأثیر قرار داده است. عالوه بر این، زیرساخت ھای شکننده و آگاھی ضعیف در مورد اھمیت خدمات بھداشت و ایمنی شغلی 
جھانی ضرورت یک برنامھ آموزشی باکیفیت باال در این زمینھ را افزایش می دھد. درنتیجھ، ارائھ یک برنامھ آموزشی مناسب، راھی مطمئن برای تقویت 

زیرساخت ھا، افزایش سطح آگاھی و بھبود شرایط کاری بسیاری از کارگران است.

برنامھ ھای بھداشت حرفھ ای
آموزش بھداشت حرفھ ای شامل سھ برنامھ است کھ ھر برنامھ بھ سھ ماه طول می کشد:

برنامھ 1: مبانی بھداشت محیط و محیط کار جھانی
برنامھ 2: مدیریت بھداشت و ایمنی شغلی

برنامھ 3: مدیریت خطر در بھداشت حرفھ ای

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
این برنامھ ھا متخصصان وزارتخانھ ھای بھداشت، سازمان ھای غیردولتی و سازمان ھای بشردوستانھ را ھدف قرار می دھد. ھمچنین برای کسانی کھ 

بھ دنبال شغلی در زمینھ بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای ھستند بسیار ارزشمند است.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:
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ھدف از برنامھ ھای بنیادھای در بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای جھانی این است کھ اصول دانش را در زمینھ ھای اصلی بھداشت عمومی مرتبط با 
حوزه بنیادھا در بھداشت محیط و کار جھانی بھ فراگیران ارائھ دھد. کسانی کھ این برنامھ را پشت سر می گذارند دارای پایھ محکمی در سالمت عمومی 
می شوند کھ آن ھا را قادر می سازد تا گام ھای بیشتری را در این زمینھ بردارند. بنیادھای بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای جھانی با استفاده از مدل ھا و 

آموزش در کنار ھم آوردن چندین رشتھ، با استفاده از روش ھای علمی فضایی موجب پیشبرد توانایی قابل استفاده فراگیران در شغل آینده شان می شود.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- عوامل عمده مؤثر بر سالمت افراد و جمعیت ھای سراسر جھان و پیچیدگی ھای آن ھا را شرح دھند.

- طبقھ بندی عمده مخاطرات زیست محیطی ، منابع آن ھا و مکانیسم ھای مصدومیت و حساسیت بھ مخاطرات را مشخص کنند.
- رویکردھای پیشگیری و کاھش مخاطرات زیست محیطی و حفاظت از جمعیت در برابر مخاطرات زیست محیطی را شناسایی نمایند.

- یک مشکل بھداشت عمومی را ازنظر وسعت، شخص، مکان و زمان توصیف کنند و اندازه ھای اساسی اپیدمیولوژیکی را محاسبھ کنند.
- تجزیھ وتحلیل ھای آماری ساده را بکار بگیرند و نتایج را برای فرضیھ ھای تحقیق داده شده تفسیر کنند.

- از دانش اصول سم شناسی در ارز شیابی و پیش بینی مواجھھ با مواد سمی استفاده نمایند.

- اصول اپیدمیولوژی - معرفی در مورد بھداشت عمومی   
- مقدمھ ای درباره بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای جھانی - اپیدمیولوژی بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای  

- اصول سم شناسی

دوره ھای آموزشی:

بنیادھای بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای جھانی

نتایج یادگیری:

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:

- شناسایی مشکالت بھداشت عمومی و درک استفاده از داده ھا در بخش ھای بھداشت عمومی
- استفاده از روش ھای اپیدمیولوژی، آمار زیستی و بھداشت محیط در این زمینھ

- ارزشیابی و تشخیص تھدیدھای محیطی و شغلی در یک جامعھ

(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.
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بھداشت و ایمنی شغلی پیشرفتھ سنگ بنایی برای فراگیرانی است کھ عالقھ مند بھ نگاه تخصصی در زمینھ بھداشت و ایمنی شغلی ھستند یا تمایل بھ توسعھ 
بیشتر مھارت ھای خود دارند. برنامھ درسی این برنامھ 3 ماھھ دانشجویان را با مفاھیم اساسی بھداشت و ایمنی شغلی، مقررات مدیریت ایمنی و بھداشت 
حرفھ ای  و ھمچنین اصول شناسایی و مدیریت خطر آشنا می کند. این برنامھ بھ فراگیران کمک می کند تا عالوه بر درک سطح آموزش موردنیاز برای یک 
عرصھ موردعالقھ خاص، سطحی اساسی از دانش و آموزش در زمینھ بھداشت و ایمنی شغلی کھ برای ھمھ مشاغل و صنایع قابل استفاده باشد را کسب 
کنند. تکمیل این برنامھ توسط بھ آن ھا این امکان می دھد تا خطرات فیزیکی و شیمیایی و سایر عوامل استرس زایی کھ بر سالمت کارگران تأثیر می گذارد 
را تشخیص داده و مدیریت کنند. آن ھا از طریق طراحی مجدد محل کار، حفظ محیط سالم کار و ایمن، آموزش و بازآموزی، ارزیابی نیازھای شغلی، 

تشخیص پزشکی، غربالگری سالمت و ارزیابی ظرفیت ھای عملکردی، بھ بھبود قابلیت استخدام کارگران کمک خواھند کرد.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- طیف وسیعی از خطرات در محیط کار و اختالالت شغلی مرتبط با آن ھا را ارزیابی و مدیریت نمایند.

- مزایای استفاده از اصول سالمت و ایمنی شغلی در محل کار و تأثیر آن ھا بر ایمنی و بھره وری را منعکس کنند.
- منابع آلوده کننده داخلی و اعمال تدابیری برای بھ حداقل رساندن و کاھش آلودگی آن ھا را شناسایی نمایند.

- زبالھ ھای خطرناک را از طریق شناسایی، اعمال مقررات و با استفاده از تکنیک ھای کنترل مدیریت نمایند.
- استنباط ھای مناسب از داده ھای اپیدمیولوژیک مربوط بھ خطرات ایمنی و بھداشت حرفھ ای را بھ دست آورند.

- بھداشت و ایمنی شغلی
- کیفیت ھوای داخل ساختمان
- پیشگیری و کنترل عفونت

- مدیریت زبالھ ھای خطرناک
- تحقیقات کاربردی در بھداشت حرفھ ای

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:
- خطرات رایج در محیط کارشان را ارزیابی کنند.

- برنامھ ھای کاھش خطر برای مخاطرات ارزیابی شده را تدوین کنند.
- رویدادھایی را برای بھ اشتراک گذاشتن یافتھ ھا با کارکنان مربوطھ در محل کار و طرح مسائل مربوط بھ اقدامات ایمنی برگزار کنند.

دوره ھای آموزشی:

مدیریت بھداشت و ایمنی شغلی

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.



دوره ھای این برنامھ توانایی فراگیران را برای پیش بینی و تحلیل خطرات، طراحی مطالعات سازگار با محل کار و قضاوت در مورد ایمنی کارگران را 
افزایش می دھد.

مدت کل برنامھ سھ ماه است کھ شامل پنج ھفتھ مطالعھ در داخل کالس/آنالین و ھفت ھفتھ آموزش حرفھ ای تحت نظارت یک مربی اختصاصی است.

مروری بر برنامھ:

مدیریت خطر بھداشت حرفھ ای3

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- مطالعات تحقیقی برای ارزیابی مخاطرات و خطرات در محل کار را طراحی کنند.

- ارزیابی کیفی و کمی خطر: شناسایی مخاطرات، ارزیابی دوز- پاسخ، ارزیابی مواجھھ و ویژگی ھای خطر را انجام دھند.
- برنامھ ھایی برای مدیریت خطرات بھداشت و ایمنی شغلی در محل کار را تدوین نمایند.

- از اصول اساسی ارتباطات و توسعھ پیام برای طراحی برنامھ ھای اطالع رسانی برای جامعھ استفاده کنند.
- مھارت ھای رھبری در ارتباط با خدمات ایمنی و بھداشت حرفھ ای محل کار را نشان بدھند.

- آموزش و یاددھی دیگران بھ مفاھیم اولیھ سالمت و ایمنی شغلی را بدانند.

 نتایج آموزشی:

- مدیریت خطر شغلی - ارزیابی خطر شغلی   
- مدیریت و رھبری - ارتباط با خطر شغلی   

- نگارش علمی

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:
- از آخرین روش ھا در ارزیابی خطر برای مواجھھ ھای مختلف محیطی استفاده کنند.

- ارزیابی ارتباط خطر را بھ وضوح بھ اطالع عموم برسانند.
- مداخالتی برای مشکالت بھداشت محیط را بھ کار بگیرند.

- تحلیل و نقد از پیامدھای مختلف تحقیقاتی داشتھ باشند.
در پایان برنامھ، شرکت کنندگان برای ارائھ و بحث گرد ھم می آیند.

دوره ھای 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


