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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:

معرفی:
صحت محیط و کار از رشتھ ھای مھم صحت عامھ ھستند.  تریننگ و آموزش در این زمینھ ھا می تواند مشکالت صحت عامھ فعلی، مسائل صحت محلی 
و منطقھ ای، نیازھا و چالش ھای آینده صحت، اپیدمیولوژی امراض مرتبط با مواجھھ محیطی یا حرفھ یی را روشن کند.  و بھ قانونگذاران در تصمیم 

گیری ھای خود در زمینھ پالیسی ھای صحی کمک کند.
  

کشورھای EMR از طیف گسترده ای مشکالت محیطی زیست و شغلی رنج می برند، از اقدامات کنترول اساسی صحی گرفتھ تا عدم داشتن تحقیقات 
پیشرفتھ در این زمینھ.  مسائل مربوط بھ صحت کشاورزی، مصوونیت محل کار، کیفیت ھوای بیرون و داخل ساختمان، مصوونیت غذا، کیفیت آب، زبالھ 
ھای سمی و مسائل مربوط بھ تغییرات آب و ھوا در منطقھ وجود دارد.  بنابراین، ارائھ پروگرام ھای آموزشی در این زمینھ برای مصوونیت مردم و 

پیشرفت اقتصاد و کیفیت زندگی در منطقھ EMR ، عالوه بر ایجاد ثبات در کشورھای جنگ زده بسیار مھم است.

شغلی  و  محیطی  صحت  بنیادھای    :1 پروگرام 
جھانی

کورس 1: معرفی در مورد صحت عامھ
کورس 2: اساسات اپیدمیولوژی

و صحت  محیط  اپیدمیولوژی صحت   :3 کورس 
حرفھ

کورس 4: معرفی در مورد صحت محیط زیست 
جھانی

کورس 5: اصول زھر شناسی یا توکسیکولوژی

پروگرام 2:  مدیریت صحت محیط

کورس 6: مصوونیت مواد غذایی و صحت عامھ
کورس 7: مدیریت کیفیت آب

 Air) یا  ھوا  گیری  سمپل  و  ھوا  گی  آلوده   :8 کورس 
(Sampling

کورس 9: صحت محیط در حاالت اضطراری
کورس 10: تحقیقات یا ریسرچ تطبیقی در صحت محیط

پروگرام 3:  مدیریت خطرات صحت محیط

کورس 11: ارزیابی خطرات محیطی زیست
کورس 12: مدیریت خطرات محیطی

(کمیونیکیشن)  تفھیم  و  افھام  یا  ارتباطات   :13 کورس 
خطرات محیطی

کورس 14:  مدیریت و رھبری
 Scientific یا  علمی  ھای  مقالھ  تحریر    :15 کورس 
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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 داکتران 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 ھیلت سکیوریتی 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

توضیح:

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

معرفی در مورد صحت عامھ1

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد صحت عامھ

-  صحت جھانی و امنیت صحت 
-  مقررات بین المللی صحت 

-  خدمات صحت ی
-  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

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح :

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

اساسات اپیدمیولوژی 
اپیدمیولوژی، کھ اغلب بھ عنوان "سنگ بنای" صحت عامھ شناختھ می شود، عبارت از مطالعھ توزیع عوامل تعیین کننده امراض، شرایط صحی یا رویدادھا 

در جمعیت ھا و ھمچنین استفاده از این دانش برای کنترول مشکالت صحی است.
 

این کورس برای مشارکت کنندگان جھت معرفی مفاھیم و روشھای اساسی اپیدمیولوژیک و ارائھ مھارتھای اساسی در اپیدمیولوژی ، با دانش کار در زمینھ 
کسب، تجزیھ تحلیل و تفسیر معلومات در مورد وقوع بیماری در جمعیت دیزاین شده است. شرکت کنندگان درجریان این کورس در مورد پالن گذاری 

مطالعات تحقیقاتی اپیدمیولوژیک ھمراه با ارزیابی لیتراتور ھای اپیدمیولوژیک تجربھ عملی کسب خواھند کرد.

- 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

- پالن گذاریتحقیقات 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 دیسکریپتیف
-  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

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  اپیدمیولوژی محیطی: اصول اساسی و عمومیات

-  دیزاین مطالعات در اپیدمیولوژی محیطی
-  ارزیابی ھا در اپیدمیولوژی محیطی

-  اثرات سمی فلزات سنگین
-  امراضی محیطی: جھش (میوتیشن)، سرطان و 

    نقایص مادرزادی - قسمت 1
-  امراضی محیطی: جھش (میوتیشن)، سرطان و 

    نقایص مادرزادی - قسمت 2
-  اپیدمیولوژی آلوده گی ھوای داخل ساختمان

SEA مزایای  -

توضیح:

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

اپیدمیولوژی صحت محیط و صحت حرفھ3
این کورس بھ شاخھ ھای محیطی و حرفوی اپیدمیولوژی مربوط می شود و مفاھیم اساسی اپیدمیولوژیک را در چارچوب صحت محیط معرفی می کند. 
اپیدمیولوژی حرفھ یی تأثیر انواع مواجھھ در محل کار، مانند عوامل کیمیاوی، بیولوژیکی یا فیزیکی (مانند سر و صدا یا صدای بلند، گرما، تشعشع) را 
بر روی کارگران مطالعھ می کند و پیامدھای نامطلوب صحی را برای تعیین اینکھ آیا عامل یا مجموعھ ای از عوامل ممکن است مرض آنھا را توضیح 

دھد
  

شرکت کنندگان یاد می گیرند کھ عوامل خارجی را کھ بر بروز، شیوع و محدوده جغرافیایی شرایط صحی تأثیر می گذارند پیوند دھند.  آنھا ھمچنین نحوه 
استفاده از آنھا را برای حل مشکالت صحت عامھ نشان می دھند. ھمچنین این کورس طیف وسیعی از موضوعاتی را در بر می گیرد کھ مربوط بھ کاربرد 

روش ھای اپیدمیولوژیک در جمعیت کارگران است

- عوامل مھم محیطی، فعل و انفعاالت آنھا و اثرات نامطلوب آنھا را شناسایی کنند
- ماھیت اثرات سوء ناشی از خواص فیزیکی، شیمیایی یا عفونی مواد مختلف و چگونگی تأثیر آن بر 

   صحتمحیط زیست یا مردم را پیش بینی نمایند. 
- مدلھایی را برای پیش بینی میزان اثرات نامطلوب در سیستمھای بیولوژیکی توضیح نموده و استفاده 

    کنند
- خال ھای مھم در اساس دانش فعلی در مورد تاثیرات عوامل محیطی بر صحتو ساحات مشکوک در پروسھ 

   ارزیابی خطر را شناسایی نمایند
- قوانین و مقررات جاری در رابطھ با مسائل محیطی زیست را شناسایی نمایند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

4



توضیح:

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

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد صحت محیط

-  مفاھیم اساسی صحت محیط
-  شاخص ھای صحت محیط

-  نابرابری ھای محیطی زیست 
-  مفھوم اساسی صحت جھانی

(Growth Theory) نظریھ رشد یا  -
-  معرفی در مورد صحت محیط زیست و چالش 

    ھای موجود در اھداف توسعھ پایدار
-  بررسی چالش ھای محیطی زیست 
-  چالش ھای نوظھور محیطی زیست 

-  تغییرات آب و ھوا
-  تخریب منابع جنگلداری

معرفی در مورد صحت محیط زیست جھانی
صحت محیط شاخھ ای از صحت عامھ است.  این کورس یک معرفی در مورد مشکالت جاری صحت محیط و مداخالت یا انتروینشن برای حل مشکالت 
صحت محیط است. این کورس بھ شرکت کنندگان در مورد آگاھی از محدوده حوزه صحت محیط و ایده ھایی کھ مداخالت یا انتروینشن صحت محیط 
بر اساس آنھا است، کمک می کند. ھمچنین این کورس معرفی ای میان رشتھ ای بر مفھوم صحت جھانی با تمرکز ویژه بھ کشورھای در حال توسعھ 

ارائھ می دھد.
  

امروز جھان با چالشھای متعددی روبرو است کھ مروری بر آن در این کورس صورت خواھد گرفت. بر عالوه بھ مطالعھ مشکالت متداول کھ مراقبت 
ھای صحی را در سطح جھان تحت فشار قرار می دھد،نیز میپردازد.  چنین چالش ھایی با گذشت زمان در حال افزایش است کھ باعث ایجاد ناھماھنگی 

در صحت بین کشور و داخل کشورھا می شود.

- عوامل مھم محیطی، فعل و انفعاالت آنھا و اثرات نامطلوب آنھا را شناسایی کنند
- ماھیت اثرات سوء ناشی از خواص فیزیکی، کیمیاوی یا انتانی مواد مختلف و چگونگی تأثیر آن بر صحت محیط زیست یا مردم 

    را پیش بینی نمایند. 
- مدلھایی را برای پیش بینی میزان اثرات نامطلوب در سیستمھای بیولوژیکی توضیح نموده و استفاده کنند

- خال ھای مھم در اساس دانش فعلی در مورد تاثیرات عوامل محیطی بر صحت و ساحات مشکوک در پروسھ ارزیابی خطر را 
   شناسایی نمایند

- قوانین و مقررات جاری در رابطھ با مسائل محیطی زیست را شناسایی نمایند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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اصول زھر شناسی یا
توضیح: توکسیکولوژی

این کورس بر مبادی زھر شناسی و مکانیسم ھایی آن کھ عوامل کیمیاوی محیطی و حرفھ یی اند بر صحت انسان تأثیر می گذارد تمرکز دارد. اصول 
و سازوکارھا در سھ زمینھ مورد بررسی قرار خواھند گرفت: (1) اصول کلی: راه در معرض قرار گرفتن. پاسخ دوز یا دوز ریسپانس، جذب، توزیع، 
ذخیره سازی، متابولیسم و دفع،2) ) تأثیر بر ارگان ھای مورد ھدف: کبد، کلیھ، خون، سیستم تنفسی و سیستم عصبی ؛  و (3) کاربرد اصول زھر شناسی 
با استفاده از: محلل ھا ، حشره کش ھا و فلزات.  در پایان این کورس، شرکت کننده قادر خواھد بود کھ اصول زھر شناسی را برای ترکیبات موجود در 

محیط و محل کار تطبیق کند.

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

- تأثیر شرایط در معرض قرار گرفتن، راه ھا، مدت زمان، و تکرر یا فریکانس بھ روی اثرات سمی ترکیبات را توضیح دھند. 
- رابطھ بین دوز یا مقدار سم و پاسخ سمی یا توکسیک ریسپانس را توضیح داده و تفسیر کنند

- پروسھ ھای جذب یا ابسورپشن، توزیع، ذخیره و دفع را شرح داده و اصول انتقال سموم را از طریق غشاء برای جذب، عمل و دفع 
   عوامل شیمیایی را تشریح کنند.

- انواع واکنشھا یا ریکشن را در مسیرھای متابولیک فاز 1 و فاز II توضیح کرده و نمونھ ھای اصلی ھر یک را ارائھ دھند
- مکانیسم ھایی را توضیح دھند کھ بھ موجب آن مواد سمی باعث آسیب بھ کبد، کلیھ، ریھ و سیستم عصبی می شوند و نمونھ 

    ھایی از سموم اصلی یا پروتوتیپیکل را برای ھر ارگان ذکر کنند.
- اثرات حاد و مزمن ھیدروکربنھا ، ھیدروکربنھای ھالوژنھ، حشره کشھا و فلزات سنگین، مکانیسم ھای سمیت آنھا را 

    مشخص کرده و اقدامات الزم برای پیشگیری یا کاھش اثرات سمی را توضیح کنند

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد زھر شناسی

-  توکسیکودینامیک و توکسیکوکینتیک
-  سمیت بارور یا Reproductive ، سمیت سیستم معافیتی 

(Skin Toxicity) سمیت جلدی (Immunotoxicity)    
-  سموم حشره کش ھا

-  سموم فلزات
-  زھر شناسی یا توکسیکولوژی تنفسی

Nephro-) و سمیت کلیوی یا (Hepatotoxicity) سمیت کبدی یا  -
(toxicity

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح:

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

6

فھرست عناوین کورس:

مصوونیت مواد غذایی و صحت عامھ
این کورس بھ بررسی ملوث کننده ھای عمده مواد غذایی و اھمیت آنھا در صحت عامھ می پردازد.  شرکت کنندگان نقش محیط غذایی را در انتقال 
امراضی انتانی، میکروب ھای خاصی کھ باعث امراضی منتقلھ از طریق محیط زیست می شوند، وقایھ و کنترول آنھا را با اقدامات تکنولوژیکی و سایر 
اقدامات و چگونگی ارزیابی خطرات صحی را بررسی میکند.  شرکت کنندگان ملوث کننده ھای مختلف مواد غذایی با امراضی مربوط آن و اینکھ، 
چگونھ این عوامل وارد بدن گردیده، (survive)، و گسترش یا (spread)از طریق محیط  در معرض قرار گرفتن انسان، چگونگی خطرات آنرا 
ارزیابی و اندازه گیری میکند وھم چگونگی وقایھ خطرات، کنترول و مدیریت از طریق مھندسی / فنی، رویکردھای پالیسی و قانونی.بررسی میگردد.

- میکروبھای عمده و امراض انتانی مربوط بھ صحت و راه ھای انتقال محیطی آنھا را شناسایی کنند
- بیولوژی و ایکولوژی میکروب ھا کھ توسط فضوالت انسان و حیوان، آب، ھوا، غذا، أدوات ناقلی مرض یا 

   فومیت ھا و ویکتور ھا پخش می شود، را توضیح نمایند. 
- مھارتھای اساسی برای کار با و تجزیھ و تحلیل میکروبھا و نحوه تشخیص آنھا در محیط ھا را توسعھ   

   دھند
- خطر امراضی انسانی در معرض قرار گرفتن محیط زیست، ارزیابی انتانات و خطر مرض با استفاده از 

   ارزیابی خطر میکروبی و عوامل گسترش بیماری، مانند شیوع (آوت بریک) و سایر شواھد اپیدمیولوژیک 
   را ارزیابی نمایند

- روش ھای مورد استفاده برای حذف و یا از بین بردن میکروب در محیط ھای زیست را توضیح دھند برای 
   جلوگیری از در معرض قرار گرفتن انسان از طریق ضایعات، آب، غذا، مدفوع، ھوا، و أدوات ناقلی بیماری و 

   ویکتور بحث نمایند

-  بار امراضی ناشی از غذا
-  امراض و خطرات ناشی از غذا

-  علل میکروبی امراض ناشی از غذا
-  علل کیمیاوی امراض ناشی از غذا

-  علل فیزیکی و میخانیکی امراض ناشی از غذا
-  اقدامات کنترول و نظارت بر آلوده گی ھا برای مصوونیت مواد غذایی

-  گزارش نظارت و وقایھ از امراض ناشی از غذا

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح :

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

مدیریت کیفیت آب7
این کورس مفاھیم اساسی مربوط بھ پالیسی یا سیاست، ارزیابی و اجرای موضوعات مربوط بھ مدیریت کیفیت آب را ارائھ می دھد.

  
موضوعات مورد تمرکز عبارتند از: ستندردھا و معیارھای کیفیت آب.  اصول مدیریت کیفیت آب، مالحظات نظارتی، (eutrophication)، آلودگی 

پراگنده و جنبھ ھای جھانی استراتیژی ھای کنترول کیفیت پایدار آب، مدیریت پروگرام ھای تصفیھ، محصوالت جانبی جامد/مایع.

- اھمیت اصطالحات و پارامترھای مربوط بھ مدیریت کیفیت آب را بیان کنند.
- در مورد مشکالت مربوط بھ کمیت و کیفیت آب موجود بحث کنند.

- اھمیت قوانین مربوط بھ کیفیت آب را ارزیابی کنند
- نیازمندی ھای مربوط بھ معیارات کیفیت آب را بر اساس استفادهء آن (بھ شمول استفادهء شھرداری، صنعتی، تفریحی، 

   زندگی آبی، زندگی دریایی، و کشاورزی) تطبیق نمایند. 
- معیارھای اصلی مدیریت را در پروگرام ھای تصفیھ آب توضیح دھند و از بھترین کیفیت اطمینان حاصل کنند

- مفاھیم اساسی مدیریت کیفیت آب را تفسیر کنند
  

فھرست عناوین کورس:
-  کیفیت و ستندردھای آب

-  تصفیھ آب قسمت 1
-  تصفیھ آب قسمت 2
-  تصفیھ آب قسمت 3

-  کنترول کیفیت میکروبیولوژیکی
-  تصفیھ آب -3 باقی مانده ھا، طرح پروگرام یا دیزاین پالن در مقایسھ 

    با کیفیت، اثربخشی
-  مدیریت منابع آب مبتنی بر جامعھ (CBWRM) در حاالت اضطراری

-  ارزیابی کیفیت آب در حاالت اضطراری

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

آلوده گی ھوا (جو) در ھمھ جا وجود دارد.  آلوده گی ھای ھوا اثرات متفاوتی بر جو، گیاھان، حیوانات و مواد و انسان دارند. این کورس موضوعات زیر 
را تحت پوشش قرار می دھد: ساختار، ترکیب و ویژگی ھای فیزیکی جو و الیھ ھای مختلف آن.  طرز عمل کرد کثافات در جو، کثافت ھای ھوای جھانی، 
منطقھ ای و اجتماعی، کیفیت ھوای داخلی، اثرات سالمتی انسان از در معرض قرار گرفتن کثافت ھای ھوا، استانداردھا و مقررات مربوط بھ آلودگی ھوا،  

تخنیک ھای مدل سازی پراکندگی جوی، و کنترول ذرات معلق و کثافت ھای گازی ھوا.

- ترکیب، ساختار و ویژه گی ھای جو را شرح نموده و بحث کنند.
- انواع عمده کثافات ھوا را لست نموده و در مورد طرز عملکرد و سرنوشت آنھا در جو بحث کنند.

- مکانیسم ھا، منابع و تاثیرات کثافت ھای ھوا در سطح جھانی از جملھ گازھای گلخانھ ای و مواد تخریب کننده اوزون را 
   توضیح دھند.

- در مورد استانداردھای کیفیت ھوای محیطی و کثافت ھای مندرج در قانون ھوای پاک و اصالحات آن بحث کنند.

- اثرات کثافت ھای جوامع و مناطق حوزه یی بر انسان، حیوانات، گیاھان، مواد و محیط زیست را شناسایی نمایند.
-در مورد محدودیتھای مدلھای اساسی و پیشرفتھ انتشار جوی Gaussian بحث نمایند. 

- در مورد اصول و تئوری کنترول و مدیریت کثافت ھای ذره ای و گازی بحث کنند.
- منابع، اثرات و کنترول کثافت ھای ھوای داخل ساختمان را شرح دھند.

-  آلوده گی ھوا و سمپل گیری ھوا 
EMR کثافت ھای ھوا و آلوده گی ھوا در  -

EMR پیامدھای صحت تنفسی در  -
-  موضوعات منتخب در مورد آلوده گی ھوا

-  پیامدھای صحی

توضیح :

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

8
آلوده گی ھوا و سمپل گیری ھوا یا

(Air Sampling) 

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح:

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

9

فھرست عناوین کورس:

صحت محیط در حاالت اضطراری
خطرات صحت محیط (hazards) بھ طرق مختلف با آفات و حاالت اضطراری ارتباط تنگاتنگی دارد.  فعالیتھای صحت محیط فعالیتھای بین رشتھ ای 
است و شامل انجینری، علوم صحی، شیمی(chemistry) و بیولوژی، ھمراه با انواع علوم اجتماعی، مدیریت و معلومات است.  در حاالت فاجعھ 
(دیزاستر)و بھبود(ریکوری)، افراد با سابقھ ھای مختلف کاری شامل فعالیتھایی میگردد کھ برای نظارت، بازیابی و حفظ صحت عمومی دیزاین شده اند.

  
این کورس عالوه بر ارائھ معرفی در مورد صحت محیط در حاالت اضطراری، موارد زیر را مورد بحث قرار می دھد: عوامل فیزیکی ، بیولوژیکی 
 preparedness) کیمیاوی و اجتماعی کھ منجر بھ تھدید می شوند. سرویالنس یا نظارت، شاخص ھای صحت و ارزیابی پروسھ ھای آماده گی یا ،
processes)، صحت وویکتور کنترول (vector control)، تخلیھ و اسکان موقت، و فعالیتھای صحت محیطی پس از وقوع فاجعھ و توسعھ پایدار.

- خطرات صحت محیط در حاالت اضطراری را پیش بینی کرده و شناسایی نمایند
- مداخالت (انتروینشن) صحت عامھ برای مدیریت تھدیدھای زیست محیطی در مواقع اضطراری را توضیح دھند
- پاسخگویی بھ حاالت اضطراری با فعالیتھای مناسب صحت محیط (تامین آب و صحت ، ویکتورکنترول و غیره

- ارائھ راھنمایی در مورد اولویت ھای صحت محیط و اقدامات در مراحل وقایھ، آماده گی یا (preparednessٰ)، واکنش و ریکوری 
   سیکل مدیریت آفات

- ھماھنگی و ھمکاری بین تمام بخشھای مرتبط با صحت محیط

-  صحت محیط در حاالت اضطراری یا دیزاستر
-  ارزیابی نیازھای سریع WASH  در حاالت اضطراری

-  کثافت ھای آب
-  ارزیابی کیفیت آب در حاالت اضطراری

-  سرویس صحت یا (Sanitation) اضطراری
-  مدیریت پسمانده ھای جامد برای صحت بھتر

-  ارتقاء صحت و اطالع رسانی بھ جامعھ
-  مدیریت منابع آب مبتنی بر جامعھ در حاالت اضطراری

WASH نظارت و ارزیابی فعالیتھای  -
WASH ھماھنگی  -

  

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  مواد روش ھا، و دیزاین ھای مطالعھ

-  انتخاب دیزاین مطالعھ، ساحھ مورد مطالعھ/تنظیم
(Sampling) مطالعھ جمعیت و سمپل گیری  -

-  اساسات (سمپل سایز) یا اندازه سمپل
-  مطالعھ وریبل و افزارھا و تخنیک ھای جمع آوری دیتا ھا

-  تجزیھ و تحلیل دیتا ھا و ارائھ آنھا
-  خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی انتقادی

توضیح :

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

 تحقیقات یا ریسرچ تطبیقی در صحت محیط10
این کورس بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلف را درمورد میتود ھای تحقیق یا ریسرچ در صحت محیط بیاموزند و از آنھا استفاده کنند.  
این کورس شامل تمرینات درون صنفی است کھ بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد مفاھیم آموختھ شده را با پروژه ھای تحقیقاتی آینده خود مطابقت دھند. 
این کورس ظرفیت را برای شکل بندی صحیح نمونھ ھای آنھا (سمپل)، محاسبھ حجم نمونھ یا (سمپل سایز) و استفاده از افزارھا و تخنیک ھای مناسب 

برای جمع آوری دیتا ھا یا (کولیکت دیتا) را ایجاد می کند.

- متغیرھای تحقیق یا (research variables) را تعریف کنند
- جمعیت مورد مطالعھ را شناسایی نمایند

- از روشھای سمپل گیری مناسب استفاده کنند
- خطای سمپل گیری تصادفی (random sampling error) و (bias) را تشخیص 

   داده و بین آنھا تمایز قائل شوند
- اندازه سمپل (سمپل سایز) را برای دیزاین ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند

- از تخنیک ھا و افزارھای مختلف جمع آوری دیتا ھا استفاده کنند

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح:

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

11

فھرست عناوین کورس:

ارزیابی خطرات محیطی زیست 
این کورس مھارتھای کمی و کیفی الزم برای ارزیابی احتمال اثرات سالمتی ناشی از در معرض قرار گرفتن آلوده گی ھای محیطی را توسعھ می دھد.  

مفاھیم اساسی کیفی و کمی ارزیابی خطر را با مطالعات موردی یا (practical case studies) نشان میدھد.
  

تأکید بر شناسایی محل خطر، ارزیابی دوز پاسخ (دوز ریسپانس)، ارزیابی مواجھھ (exposure assessment) و مشخصات خطر است. ادغام 
ارزیابی خطر با مدیریت خطر و انتقال خطر بھ عموم مورد بحث قرار گرفتھ است.  جنبھ ھای نظارتی ارزیابی خطر در انتشار استانداردھای محیطی 

زیست ارائھ شده است.

- مفاھیم اساسی ارزیابی خطر و اساس آنھا را در زھر شناسی صحت انسان تعریف کرده و بحث کنند
- چھار مرحلھ را در ارزیابی کیفی و کمی خطر شناسایی کرده و توضیح دھند: شناسایی خطر، ارزیابی دوز- پاسخ، ارزیابی 

   مواجھھ و مشخصھ خطر
- از روشھای کمی (کوانتیتیف) ارزیابی خطر و مدلھای ریاضی برای برون یابی دوز باال تا پایین در پیامدھای صحی 

   غیرسرطانی استفاده نمایند
- از روشھای کمی (کوانتیتیف) ارزیابی خطر و مدلھای ریاضی (non-threshold) برای ارزیابی خطر سرطان استفاده کنند

- درباره ریشھ یابی، کاربردھا، محدودیت ھا، و تطبیق تجزیھ و تحلیل عدم قطعیت یا (uncertainty analysis) و ارزیابی ھای 
   خطر احتمالی یا (probabilistic risk assessments) بحث کنند. 

- ارزیابی دیتا ھا را بر اساس دیتا ھای مطالعات موردی (case studies) انجام دھند
- کاربرد ارزیابی ھای خطر را در موارد تصمیم گیری مدیریت خطر و کاھش خطر مورد ارزیابی قرار دھند. 

- دستورالعمل ھای ارزیابی خطر و منابع معلوماتی منتشر شده یا (published) را برای (دیتابیس) حمایتی از متخصصان 
   صحت عامھ کھ در ارزیابی خطر مشارکت دارند ، بدست آورده و استفاده کنند

-  معرفی در مورد ارزیابی خطر
-  ارزیابی خطرات محیطی زیست 

-  خطرات صحت حرفھ ای برای کارکنان مراقبت ھای صحی
-  ارزیابی صحت و سرویالنس

-  موجودیت شک در ارزیابی خطر

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

12



توضیح:

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

12

فھرست عناوین کورس:

مدیریت خطرات محیطی 
صحت عمومی توسط طیف وسیعی از خطرات از جملھ عوامل فیزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی تحت تأثیر قرار می گیرد.  ھنگامی کھ آنھا با افراد و 

عوامل آسیب پذیری سیستم صحت ارتباط برقرار می کنند، صحت و جان افراد در معرض خطر قرار می گیرد.
  

بھ منظور بھ حداقل رساندن این خطرات، باید اقدامات جدی برای کاھش خطر انجام شود.  ھدف اصلی این کورس آموزش چگونگی مدیریت خطرات 
بھ شیوه مناسب برای صحت انسان و محیط زیست است.

- ھزینھ خطرات و مزایای کاھش آنھا را شرح دھند
- توسعھ پروگرام ھای کاھش خطر را نشان دھند

- بودجھ مدیریت خطر را ارزیابی کنند
- تصمیمات مدیریتی را بر اساس نتایج ارزیابی خطر اتخاذ کنند

-  مدیریت خطر
-  چارچوب یا فریم ورک ھای مدیریت خطر در آفات

-  پروگرام مدیریت آفات
-  مدیریت معلومات در آفات یا دیزاستر

-  اقتصادیات مدیریت خطر
-  خطرات محیطی زیست و صحت انسان

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح:

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

13

فھرست عناوین کورس:

ارتباطات یا افھام و تفھیم
افھام و تفھیم در مورد ریسک یا ریسک کمیونیکیشن بھ انتشار معلومات در مورد خطرات و رویدادھای صحی اشاره میکند و شامل طیف وسیعی از  (کمیونیکیشن) خطرات محیطی

مھارتھای کمیونیکیشن مورد نیاز در مراحل آمادگی ، پاسخگویی یا ریسپانس و مرحلھ بھبود یا ریکوری حوادث صحی عامھ است. ریسک کمیونیکیشن 
یکی از اجزای اساسی واکنش اضطراری یا ایمرجنسی ریسپانس است، زیرا نقش حیاتی در تأثیرگذاری بر تصمیمات آگاھانھ و ایجاد تغییرات مثبت در 

رفتار را دارد.
 

ھدف از این کورس بھبود مھارت ھای ارتباطی کتبی و شفاھی و ارائھ تجربھ عملی در ھنر ارتباط دو طرفھ مسائل زیست محیطی و شغلی بین دانشمندان 
و مدیران، پالیسی سازان و عموم است.

- اصول اساسی ارتباطات یا کمیونیکیشن و توسعھ پیام را توضیح دھند
- عوامل موثر در درک عموم مردم از ریسک یا خطر، مقایسھ دیدگاه ھای مردم با دیدگاه دانشمندان را توضیح دھند

- تخنیک ھایی را برای رسیدگی و گوش دادن بھ نگرانی ھای جامعھ را شرح دھند
- عوامل و روشھای کار با رسانھ ھای خبری در زمینھ مشکالت محیطی زیست را مورد بحث قرار دھند

- رویکرد و سطح جزئیات علمی برای برقراری ارتباط یا کمیونیکیشن با پالیسی سازان را نشان داده و بحث  نمایند
- درباره موضوعات جاری تحقیق کنند، یافتھ ھا را مطابقت داده و ادغام نمایند و یک نظر علمی و/یا افکار 

    عمومی متناقض را بھ اشتراک بگذارند.
- مھارت ھای ارتباطی مکتوبی یا (written communication skills) را با ھدف قرار دادن جوامع عامھ، پالیسی سازان و 

    رسانھ ھای خبری توسعھ دھند.

-  آشنایی با ارتباطات خطر یا ریسک کمیونیکیشن در حاالت 
    اضطراری 

-  اساسات مھارتھای ارتباطی یا کمیونیکیشن سکیلز
(Psychology of Crises) روانشناسی بحران ھا یا  -

-  بالک ھای ساختاری ارتباط دھی ریسک
-  تعیین اھداف ارتباطی یا کمیونیکیشن آبجیکتیف

 Risk Communication) انکشاف پروگرام ھای ارتباط خطر یا  -
(Plans

-  توسعھ مواد و پیام ھای ارتباطی 
-  نقش فناوری معلومات یا IT در ارتباطات خطر

-  کانال ھای ارتباط جمعی و رسانھ ای
-  پیام ھا و مخاطبان

-  سخنگو
-  مشارکت جامعھ و بسیج اجتماعی

-  منابع ، سھمداران یا ذینفعان و شرکای ارتباطات خطر

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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توضیح:

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

14

فھرست عناوین کورس:
-  تیم سازی

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

-  پالن گذاری پروگرام ھای صحت : پالن گذاری 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 ، پالن گذاری 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، پالن گذاری 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

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

15
تحریر مقالھ ھای علمی یا 
Scientific Writing

این کورس برای مرور مراحل مختلف جھت بررسی ھمتایان یا peer reviewing و بازنگری نسخھ ھای مقالھ ھای علمی یا مانوسکرپت جھت نشر 
در ژورنال ھای علمی دیزاین شده است. شرکت کنندگان در این کورس مھارت ھای نوشتاری، خواندن، ویرایش و مرور خود را از طریق تمرینات و 

بحث ھای صنفی تصحیح نموده و انکشاف می دھند. ھدف این کورس دانستن اصول نگارش علمی موثر است.
 

آموزش یا تریننگ در این کورس عمدتا بر روند نوشتن و نشر نسخھ ھای مقالھ ھای علمی یا مانوسکرپب تمرکز خواھد کرد. این کورس در دو بخش 
ارائھ می شود: بخش (1) بھ شرکت کنندگان می آموزد کھ چگونھ  بھ طور موثر، مختصر و واضح بنویسند و قسمت (2) بھ شرکت کنندگان زمینھء تھیھ 

یک نسخھ خطی علمی واقعی داده میشود. 

- یک نسخھ مقالھء علمی یا مانوسکرپت در حوزه صحت محیط را بھ طور موثر، مختصر و واضح بنویسند
- نشریات علمی یا (publication) ھای را کھ بیشتر برای کارشان مناسب ھستند، شناسایی کنند

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

- مجموعھ ای وسیع تر از استراتژی ھای عملی برای بھبود نوشتار تحقیقاتی خود داشتھ باشند
-انتخاب راھبردی در مورد چگونگی، مکان و زمان انتشار تحقیقات خود را انجام دھند 

توضیح:

(Argument Matrix) پروسھ ھای ریسرچ و متریکس مناقشھ یا  -
-  نوشتن صفحھ عنوان یا صفحھء اولی، ابسترکت یا خالصھ

     علمی و معرفی
-  نگارش یا نوشتن طریقھ ھای تحقیق

-  نوشتن نتایج تحقیقات یا ریسرچ
-  نوشتن بحث، نتیجھ گیری و منابع یا مآخذ

نتایج یادگیری:-  نوشتن یک مانوسکرپت خوب
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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