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معرفی:
بیماری ھای غیر واگیر و بیماری ھای روانی بھ عنوان یک مشکل جدی بھداشت عمومی در سطح جھان در حال ظھور ھستند و بھ عامل اصلی مرگ 
زودرس و ناتوانی در سراسر جھان تبدیل شده است. در سال 2012، بیماری ھای غیر واگیر جان بیش از 2.2 میلیون نفر را در منطقھ مدیترانھ شرقی 
گرفت و باعث 57 درصد مرگ ومیرھا شد. چھار گروه از بیماری ھا، بیماری ھای قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری ھای مزمن ریوی مسئول 80 
درصد از این مرگ ومیرھا بودند، 65 درصد از مرگ ھا با عوامل خطر ارتباط داشت. حدود 60 درصد از افراد مبتالبھ بیماری ھای مزمن در سنین پایین
¬تر 70 سال، جان خود را از دست می دھند. پیش بینی ھای آینده نشان می دھد کھ شیوع آن ھا افزایش نگران کننده ای خواھد داشت، بھ طوری کھ چھار بیماری 

اصلی غیر واگیر در سال 2025 باعث مرگ 2.4 میلیون نفر می شود، مگر اینکھ اقدامات جدی صورت گیرد.

سالمت روان و داشتن سالمت عمومی در مقابلھ با مشکالت بھداشتی جھانی مربوط بھ بیماری ھای غیر واگیر، حیاتی است. یافتھ ھای حاصلھ از مطالعھ 
بار جھانی بیماری ھا، مصدومیت¬ھا و عوامل خطر 2015 نشان داد کھ اختالالت روانی از باالترین رتبھ ھای بار غیر کشنده در سطح جھان ھستند. بھ
 موازات این بار، اکثر افراد در کشورھای با درآمد کم و متوسط کھ دارای مشکالت روانی ھستند، توسط متخصصان آموزش دیده حمایت نمی شوند و نمی
 توانند بھ درمان ھای مبتنی بر شواھد دسترسی پیدا کنند. درک بھتر از بار و عوامل خطر بیماری ھای غیر واگیر بھ جلوگیری از آن ھا و جلوگیری از 
عوارض و ناتوانی ھای مرتبط کمک می کند؛ بنابراین، نیاز بھ افزایش ظرفیت کارکنان بھداشتی در مورد این شرایط وجود دارد تا بتوانند مداخلھ ھایی را 

برنامھ ریزی و اجرا کنند کھ بھ کاھش بار ناشی از بیماری ھای مزمن کمک می کند.

برنامھ 1: اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر

دوره 1: مقدمھ ای در مورد سالمت عمومی
دوره 2: اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر

دوره 3: مراقبت بیماری ھای غیر واگیر
دوره 4: ارتقاء سالمت برای بیماری ھای غیر 

واگیر
غیر  بیماری ھای  کنترل  و  پیشگیری   :5 دوره 

واگیر

برنامھ 2: اپیدمیولوژی سالمت روان

دوره 6: اپیدمیولوژی اختالالت روان
دوره 7: برنامھ ھای بھداشت روانی و مداخالت

دوره 8: سالمت روان در شرایط اضطراری پیچیده
دوره 9: تحقیق در سالمت روان

دوره 10: تحقیقات کاربردی در بیماری ھای غیر واگیر

برنامھ 3: روش ھای پیشرفت سالمت

دوره 11: روش ھای پیشرفتھ تحقیق
دوره 12: روش ھای پیشرفتھ آماری

(Epi Info) دوره 13: ابزارھای (نرم افزارھای) آماری
 IBM) اجتماعی  علوم  برای  آماری  بستھ   :14 دوره 

(SPSS
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 برنامھ بھداشت عمومی

- بھداشت جھانی و امنیت بھداشت
- مقررات بین المللی بھداشت

- خدمات بھداشتی
- تحقیق علمی

- اھداف توسعھ پایدار 
- معرفی برنامھ در مورد پوشش ھمگانی بھداشت  و 

   راھی بھ سوی پوشش ھمگانی بھداشت
- ارزیابی سالمت جمعیت ھا

تاریخچھ سالمت 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، ردیابی مشکالت بھداشتی را از طریق توسعھ تاریخی آن ھا ضروری می سازد؛ بنابراین ضروری است کھ داوطلبان 

مجھز بھ دانش مراقبت ھای بھداشتی مدرن، درک مباحث و تفکر کنونی باشند.

این دوره برای پر کردن خأل دانش و مھارت ھای پزشکان در زمینھ بھداشت عمومی و تقویت تفکر انتقادی در مورد چالش ھای مختلف بھداشت عمومی 
ھمراه با کشف رویکردھا و مدل ھای مختلف بھداشت عمومی طراحی شده است. این موضوع و موضوعات مھمی دیگر مانند اخالق بھداشت عمومی، 

بھداشت جھانی و امنیت بھداشت  را تحت پوشش قرار داده است.

- مجموعھ ای از تعاریف بھداشت عمومی و مزایای نسبی آن ھا را ارزشیابی کنند
- مراحل توسعھ این رشتھ را توضیح دھند و بین بھداشت عمومی سنتی و جدید تفاوت قائل شوند

- فواید یک چارچوب برای وظایف اساسی بھداشت عمومی را ارزیابی نمایند
- اصول تحقیق یا تحقیقات بھداشت عمومی ھمراه با روش ھای کمی و کیفی را جھت بررسی مشکالت بھداشت عمومی شناسایی نمایند

- سیستم جامع بھداشت عمومی را در چارچوب تھدیدھا و چالش ھای کنونی در سطح ملی و منطقھ ای تجزیھ وتحلیل نمایند

توصیف برنامھ:

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

1

2

مقدمھ ای در مورد سالمت عمومی
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:
- معرفی در مورد اپیدمیولوژی

- آشنایی با بیماری ھای غیر واگیر
- انتقال اپیدمیولوژیک

- عوامل خطر بیماری ھای غیر واگیر
- اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر و بار جھانی بیماری ھا

- اندازه ھای بار بیماری ھای غیر واگیر

این دوره مروری بر اپیدمیولوژی، عوامل خطرساز، علت شناسی و اھمیت بھداشت عمومی بیماری ھای مھم غیر واگیر ازجملھ بیماری ھای قلبی عروقی، 
دیابت، سرطان، بیماری ھای مزمن ریوی، اختالالت روانی و آسیب ھا است. این دوره بھ مسائل اندازه گیری در اپیدمیولوژی بیماری ھای مزمن با توجھ بھ 

ارزیابی در معرض قرار گرفتن و اندازه گیری نتیجھ و مالحظات عملی مربوط بھ انجام تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری مزمن می پردازد.

این دوره تعین کننده ھای اجتماعی و عوامل خطر فیزیولوژیکی شایع ترین بیماری ھای غیر واگیر را تحت مطالعھ قرار می دھد. این دوره روش ھای اندازه گیری 
بار بیماری ھای غیر واگیر را ارائھ می دھد، رویکردھای توسعھ برنامھ و خدمات را برای تعدیل عوامل خطر و بحث در مورد پیامدھای خدمات بھداشتی و 

توسعھ سیاست بھداشتی ارائھ می کنند.

- حوزه اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر را تعریف کرده و از اھمیت متغیر بیماری ھای غیر واگیر بھ عنوان یک بار عمده بھداشت 
   عمومی در نقاط مختلف جھان بدانند.

- اپیدمیولوژی، روندھا و بار بیماری ھای عمده غیر واگیر را شرح دھند
- محاسبھ شیوع، بروز و مرگ ومیر، تعاریف DALY و QALY برای تشریح بار اصلی بیماری ھای غیر واگیر را بدانند

- تعیین تجزیھ وتحلیل عوامل تعیین کننده اصلی بیماری ھای غیر واگیر و عوامل تعیین کننده اجتماعی و عوامل رفتاری تأثیر بر 
   بیماری ھای غیر واگیر را بدانند

توصیف برنامھ:

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

2
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اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:
- استفاده از نظام ھای مراقبت بھداشت عمومی

- سیستم ھای مراقبت و شاخص ھای بیماری ھای غیرواگیر
- مراقبت بیماری ھای غیر واگیر بھ عنوان وظیفھ نظارت و ارزیابی

- تحلیل و تفسیر داده ھای مراقبت
- چارچوب مرکز مدیریت کنترل بیماری ھا برای ارزیابی برنامھ 

   بھداشت عمومی
(STEPS) برای مراقبت عوامل خطر WHO STEP Wise رویکرد -

مراقبت سالمت عمومی عبارت است از "جمع آوری، تجزیھ وتحلیل و تفسیر سیستماتیک داده ھای مربوط بھ سالمت کھ برای برنامھ ریزی، اجرا و ارزیابی 
عملکرد بھداشت عمومی ضروری است". مراقبت سالمت عمومی پایھ و اساس شواھدی است کھ مداخالت مؤثر در زمینھ بھداشت عمومی ارائھ می شود. 
برای درک و نظارت بر اپیدمیولوژی رویدادھای مرتبط با سالمت، بھ منظور تعیین اولویت ھا و تدوین استراتژی ھا برای اقدامات مناسب بھداشت عمومی، 
مراقبت الزم است. سیستم مراقبت بھ عنوان ابزاری برای ثبت تأثیر مداخالت بھداشتی یا نظارت بر پیشرفت بھ سوی اھداف مشخص شده در زمینھ بھداشت 

عمومی عمل می کند.

این دوره مروری بر سیستم ھا و روش ھای مراقبت سالمت عمومی و بیماری ھای غیر واگیر دارد. این دوره شامل موضوعات مانند، مروری بر مراقبت 
بیماری ھای غیر واگیر، مالحظاتی در برنامھ ریزی مراقبت بیماری ھای غیر واگیر، منابع و جمع آوری داده ھا، تجزیھ تحلیل و تفسیر داده ھای مراقبت، ارتباط 
داده ھای مراقبت، فناوری سیستم ھای مراقبت بھداشت عمومی، ارزیابی موارد غیر واگیر است. فعالیت ھای مراقبت بیماری ھا، مسائل اخالقیات و حقوقی 

در مراقبت، موضوعات مراقبت، مشکالت مراقبت در کشورھای درحال توسعھ و مالحظات آینده است.

- ساختار و جریان داده ھا را از طریق سیستم مراقبت بیماری ھای غیر واگیر درک کنند
- منابع داده ھا را برای استفاده انتخاب نموده و نقاط قوت و محدودیت ھای منابع داده ھای مراقبت را مشخص کنند

- منابع احتمالی سوگیری انتخاب  و سوگیری اطالعات  برای سیستم ھای مراقبت بیماری ھای غیر واگیر را مشخص کنند
- داده ھای مراقبت، شامل روندھا و الگوھا را تجزیھ وتحلیل نمایند

- پالن ارزیابی سیستم ھای مراقبت بیماری ھای غیر واگیر را توضیح دھند
- از چارچوب مرکز کنترل بیماری ھا  پیروی کنند و شش مرحلھ را برای ارزیابی سیستم ھای مراقبت بیماری ھای 

   غیر واگیر را تکمیل کنند

توصیف برنامھ:

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

3

4

مراقبت بیماری ھای غیر واگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:
- رویکردھا، اصول و مداخالت ارتقاء سالمت

- راھکارھای ترویج تغذیھ خوب
- راھکارھای ارتقای فعالیت بدنی

- ابعاد اخالقی و سیاسی کنترل سالمت
- درک ارتقاء سالمت و سالمت

- ارزش و نقش مشارکت

این دوره شرکت کنندگان را با عرصھ ارتقای سالمت آشنا می کند و مروری بر تعاریف و مفاھیم کلیدی ارتقای سالمت را ارائھ می دھد. شرکت کنندگان 
برخی از نظریھ ھای کلیدی زیربنای ارتقاء سالمت را یاد می گیرند و راھبردھای کلیدی مورداستفاده مروجین سالمت برای اقدام در زمینھ بیماری ھای 

مھم غیر واگیر برای افراد و جوامع را موردبررسی قرار می دھند.

این دوره بھ منظور توسعھ درک شرکت کنندگان از ارتقاء سالمت در سطح فردی، گروھی، اجتماعی و ملی و ھمچنین تفکر انتقادی آن ھا در مورد عوامل 
تعیین کننده اجتماعی رویکردھای بیماری ھای غیر واگیر در مداخالت بھداشتی است.

- تعاریف و مفاھیم کلیدی ارتقای سالمت را توضیح دھند
- نظریھ ھای کلیدی مورداستفاده در کار عملی ارتقاء سالمت را توضیح دھند

- بدانند کھ چگونھ نظریھ ھا برای ارتقاء سالمت در سطح فردی، اجتماعی و عمومی بھ کار می روند
- مرور و نقد رویکردھای اصلی ارتقاء سالمت بھ عنوان مثال سیاست، تغییر رفتار، مشارکت جامعھ، حمایت و بازاریابی اجتماعی
- چالش ھای کلیدی برنامھ ھای ارتقاء سالمت در کشورھای توسعھ یافتھ و کشورھای درحال توسعھ را شناسایی نموده و تشریح کنند

- بدانند کھ چگونھ راھبرد ھای ارتقاء سالمت باعث ارتقای فعالیت بدنی، تغذیھ مناسب و شیوه ھای رژیم غذایی و محیط بدون 
   دخانیات می شود

- مناسب ترین راھبرد یا ترکیبی از راھبردھا را برای مقابلھ با بیماری ھای غیر واگیر انتخاب کنند

توصیف برنامھ:

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

4

5

ارتقاء سالمت برای بیماری ھای غیر واگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



 فھرست عناوین دوره:
- چارچوب مفھومی برای پیشگیری از بیماری ھای غیر واگیر

- نظریھ ھای ارتقاء سالمت و نظریھ ھای تغییر رفتار
- طراحی مداخالت ارتقاء سالمت و قرار دادن شواھد عملی بھ

    منظور ارتقاء سالمت
- رویکردھای اصلی برای پیشگیری و کنترل بیماری ھای غیر 

   واگیر

این دوره بھ پیشگیری و کنترل بیماری ھای مھم غیر واگیر ازجملھ بیماری ھای قلبی عروقی، دیابت، سرطان، بیماری ھای مزمن ریوی، اختالالت روانی 
و آسیب ھا می پردازد. این دوره باھدف افزایش ظرفیت کارآموزان و ارائھ مھارت برای توسعھ و اجرای برنامھ ھای چندبخشی برای پیشگیری و کنترل 

بیماری ھای غیر واگیر با در نظر گرفتن توصیھ ھا و رویکردھای بین المللی در نظر گرفتھ شده است.

این دوره استراتژی ھای بین المللی فعلی برای پیشگیری و کنترل بیماری ھای مزمن غیر واگیر را ارائھ نموده و در مورد آن بحث می کند. عالوه بر این، 
این دوره بھ استراتژی ھای بھداشت عمومی برای مھار بیماری ھای غیر واگیر و تغییرات موردنیاز در سیستم مراقبت ھای بھداشتی، بھ ویژه در مورد 

مؤثرترین، مقرون بھ صرفھ ترین و مقیاس پذیرترین مداخالت "بھترین خرید" می پردازد.

- مداخالت بھداشت عمومی کھ دارای بیشترین تأثیر ازنظر ھزینھ اثربخشی و مناسب ترین قیمت باشند را برای پیشگیری و 
   کنترل بیماری ھای غیر واگیر جھت تقویت سیستم ھای بھداشتی شناسایی کنند.

- مھم ترین عناصر موردنیاز برای تقویت خدمات مراقبت ھای بھداشتی برای ارائھ مدیریت ھزینھ اثربخش بیماری ھای غیر واگیر 
   را توضیح دھند

- مزایا و منابع موردنیاز برای اجرای مداخالت بھ منظور پیشگیری و کنترل بیماری ھای غیر واگیر اساسی شناسایی نمایند
- مداخالت و برنامھ ھای ملی مربوط بھ عوامل تعیین کننده اجتماعی سالمت را جھت پیشگیری از بیماری ھای غیر واگیر 

   پیشنھاد کنند.

توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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پیشگیری و کنترل بیماری ھای غیر واگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

اپیدمیولوژی اختالالت سالمت روان عبارت از مطالعھ توزیع و عوامل تعیین کننده اختالالت سالمت روان در بین جمعیت است. اختالالت روانی چھار 
مورد از 10 علت اصلی ناتوانی در سراسر جھان را نشان می دھد. این بار رو بھ افزایش، ھزینھ ھای ھنگفتی را برای نظام مراقبت ھای بھداشتی ازنظر 
فالکت انسان، ناتوانی و خسارات اقتصادی بھ دنبال دارد. این دوره بھ بررسی سالمت روان و اختالالت روانی کودکان، نوجوانان، بزرگ ساالن در طول 

عمر می پردازد:

فراگیران با عوامل خطرساز عمده و مدل ھای سبب شناسی (علت شناسی) اختالالت روانی آشنا خواھند شد. این ھا شامل بررسی عوامل اجتماعی، زیستی، 
ژنتیکی و تعامل بین آن ھا خواھد بود. توجھ ویژه ای بھ مسائل روش شناسی و تحلیلی کھ توسط تحقیقات اپیدمیولوژیک سالمت روان برجستھ شده اند،  
معمول خواھد شد. بر اساس مفاھیم پوشش داده شده در این دوره، شرکت کنندگان مفاھیم ضمنی برنامھ ھا و مداخالت بھداشت عمومی را در نظر خواھند 

گرفت.

- اپیدمیولوژی مشکالت روحی روانی را کھ بر بزرگ ساالن، نوجوانان و کودکان تأثیر می گذارد، شرح دھند
- عوامل تعیین کننده، خطر و عوامل محافظتی برای سالمت روان در مراحل مختلف سیر زندگی را محاسبھ نمایند

- اقدامات مختلف ارزیابی سالمت روان را بھ کار بگیرند
- اقدامات بار اختالالت روانی و کاربرد آن ھا از نظارت تا ارزیابی سیاست ھا را بھ طور انتقادی اجرا کنند

- طیف وسیعی از رویکردھای ارتقاء سالمت روان و پیشگیری از بیماری ھای روانی را کامل و مقایسھ کنند

- مفھوم و طبقھ بندی اختالالت روانی
- خدمات بھداشتی برای اختالالت روانی

- سالمت روان و بھزیستی روانی: تعریف و اندازه گیری
- سالمت روان و رفاه روانی: عوامل اجتماعی و فرھنگی

- سالمت روان و رفاه روانی: تأثیر خانواده در سالمت روان
- سالمت روان و رفاه روانی: تأثیرات محیطی و سالمت روان

- سالمت روان و رفاه روانی: اقتصاد سالمت روان
- ابزارھای ارزیابی و غربالگری سالمت روان

- اندازه گیری رفاه در نظرسنجی ھای جامعھ
- سالمت روان در کودکان و نوجوانان

- سالمت روان و پیری
- والدین و حمایت خانواده محور

- پیشگیری و ارتقاء سالمت روان
- جلسھ خدمات بھداشت روانی مبتنی بر مدرسھ

- رفاه محیط کار
- رویکردھای سالمت جامعھ

- ادغام مراقبت ھای بھداشت روانی با مراقبت ھای بھداشت اولیھ

توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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اپیدمیولوژی اختالالت سالمت روان
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



این دوره بھ شرکت کنندگان دانش و مھارت ھای الزم را برای طراحی، توسعھ و پیاده سازی برنامھ ھای سالمت روان و فعالیت ھای ارتقاء سالمت روان، 
بھ ویژه در ممالک با منابع کمتر، می دھد. این دوره بر عالوه بستھ¬ھا با بسترھای متفاوت از مراقبت اختالالت روانی ازجملھ مراقبت ھای اولیھ و 
مراقبت ھای بھداشتی مادران یا در بستر سایر بیماری ھای واگیر و غیر واگیر را در بر دارد. عالوه بر این، این دوره بر ارزیابی برنامھ ھای سالمت 

روان و استراتژی ھای ارتقاء سالمت روان متمرکز است.

- آگاھی عمیق انتقادی از ارتقاء سالمت روان را پیدا کنند
- روش ھای اصلی و رویکردھای نظری برای ارزیابی شواھد در مورد اثربخشی برنامھ ھا و مداخالت ارتقاء سالمت روان را توضیح داده و بھ

    طور انتقادی موردبحث قرار دھند
- نحوه ادغام بستھ مراقبت از یک اختالل روانی خاص را در بستر ارائھ خدمات درمانی شرح دھند

- مھارت ھایی را در طراحی، اجرا و ارزیابی راھکارھای پیشگیری و کاھش آسیب کھ بھ سالمت روان و مصرف مواد اشاره می کند، توسعھ دھند
- استراتژی ھای سالمت عمومی باھدف ارتقاء سالمت روان را بھ طور انتقادی ارزیابی کنند

- طراحی برنامھ مداخلھ سالمت روان در سطح جمعیت کھ شامل برنامھ ای برای ارزیابی اثربخشی آن باشد را انجام دھند
- طراحی مداخالت مؤثر، کارآمد، دارای حساسیت فرھنگی و اخالقی در زمینھ سالمت روان و اقدام ارتقاء سالمت روان برای ذینفعان 

   خاص در شرایط مختلف را برنامھ ریزی کنند.
- رویکردھای اصلی را کھ می توان در اجرای ارتقاء سالمت در سطوح فردی، اجتماعی و توسعھ سیاست استفاده کرد بھ کار بگیرند.

فھرست عناوین دوره:
- تئوری و عملکرد ارتقاء سالمت روان

- مدل ھا و رویکردھای ارتقاء سالمت روان
- رفتارھای مرتبط با سالمت و نظریھ ھای تغییر رفتار قسمت 1

- رفتار مرتبط با سالمت و نظریھ ھای تغییر رفتار قسمت 2
- نقش رویکردھای بین سکتوری در ارتقاء سالمت روان

- اجرای اقدامات بین سکتوری در زمینھ سالمت
- ارزیابی نیازھای سالمت روان

- استراتژی ھای ارتقاء سالمت روان در محیط ھای مختلف
- ادغام مراقبت از اختالالت روانی در ساختارھای مراقبت

- منابع موردنیاز برای ارائھ برنامھ ھای سالمت روان
- تحقیقات تکوینی  و پایلوت نمودن برای طراحی برنامھ سالمت روان

- ارزیابی برنامھ ھای سالمت روان

 توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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برنامھ ھای بھداشت روانی و مداخالت
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این دوره بھ دانشجویان کمک می کند تا برنامھ ھای بھداشت روانی یا روانی اجتماعی را در بستری بشردوستانھ در مناطق درگیر و پس از جنگ ایجاد کنند. 
این دوره درباره اقدامات کلیدی بھداشت عمومی/مالحظات مربوط بھ سالمت روان در شرایط اضطراری آموزش می دھد. در این دوره، شناخت شرکت

 کنندگان در مورد مسائل روانی اجتماعی و روانی پناھندگان افزایش می یابد و نحوه اجرای مداخالت مؤثر را یاد می گیرند. ھدف آن ارائھ جھت گیری عملی 
در مورد نحوه انجام ارزیابی ھای سریع و طراحی و راه اندازی خدمات بھداشت روان یا برنامھ ھای روانی اجتماعی است.

این دوره بھ مسائل مربوط بھ اعتبار فرھنگی، برنامھ ریزی برای کودکان، پرداختن بھ اختالالت روانی شدید، خشونت ھای جنسیتی، حقوق بشر، مراقبت از 
خود و مقابلھ با فرسودگی شغلی می پردازد. این دوره بر رفاه ذینفعان کھ در دستورالعمل IASC 2007 در زمینھ سالمت روان و حمایت روانی و اجتماعی 
در شرایط اضطراری مورد تأیید قرار گرفتھ و توسط سازمان جھانی بھداشت، یونسکو، موسسھ پناھندگان سازمان ملل، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ  

و بسیاری از مؤسسات محلی و بین المللی کھ در زمینھ کمک ھای روانی اجتماعی کار می کنند تأکید می کند.

- سالمت روان، نیازھا و مداخالت روانی- اجتماعی در شرایط اضطراری پیچیده را شرح دھند
- تنوع سالمت روان و مسائل روانی- اجتماعی در شرایط اضطراری پیچیده و نقش عوامل فرھنگی و زمینھ ای مؤثر بر سالمت 

   روان و مشکالت حمایت روانی- اجتماعی را شرح دھند.
- از دستورالعمل ھای کمیتھ دائمی بین سازمانی در زمینھ سالمت روان و حمایت روانی اجتماعی در شرایط اضطراری استفاده کنند

- اصول ارزیابي، پایش و ارزیابي سالمت روان و مشكالت حمایت رواني- اجتماعي در شرایط اضطراري ازجملھ آشنایي با ابزارھاي 
   ارزیابي سالمت روان و حمایت روانی اجتماعی موسسھ پناھندگان سازمان ملل/سازمان جھانی بھداشت  را تشریح نمایند.
- نقش ھای مختلف متخصصان سالمت روان، متخصصان روانشناسی اجتماعی و کارکنان غیرتخصصی بھداشت روانی و 

   حمایتی روانی- اجتماعی در شرایط مختلف اضطراری را تعریف نمایند.
- اصول ایجاد برنامھ ھا در حوزه سالمت روان و حوزه ھای روانی اجتماعی را بیان کنند

- تغذیھ در حاالت اضطراری و نیازھای روانی اجتماعی
- سالمت روان مبتنی بر شواھد و مداخالت روانی اجتماعی در 

   شرایط اضطراری پیچیده
- راه اندازی برنامھ ھای بھداشت روانی و برنامھ ھای روان شناختی در 

   مواقع اضطراری
- دسورالعمل ھای کمیتھ دائمی بین سازمانی  برای سالمت روان و 

   حمایت روانی اجتماعی در شرایط اضطراری
- برنامھ ھای روانی اجتماعی مبتنی بر جامعھ

- ارزشیابی، نظارت و ارزیابی نیازھا
- مسائل فرھنگی متقابل، حقوق بشر، حل منازعات

- پیامدھای کار در بسترھای چند فرھنگی
- امنیت بشردوستانھ شخصی کارگران در این زمینھ

- مھارت ھای مصاحبھ حساس ازنظر فرھنگی

توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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سالمت روان در شرایط اضطراری پیچیده
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این دوره دانش و مھارت ھای عملی در اصول و روش ھای اساسی اپیدمیولوژیک در تحقیقات سالمت روان و ھمچنین روش ھای آماری مناسب برای 
تجزیھ وتحلیل داده ھا و استفاده از روش ھای تحقیق اجتماعی، ازجملھ ظرفیت انتخاب مناسب ترین روش ھا را برای فراگیران فراھم می کند تا بھ سؤاالت 

تحقیقاتی خاص، بررسی نقادانھ تحقیقات اجتماعی و مطالعات تطبیقی پاسخ دھند.

این دوره بر ابعاد اجتماعی سالمت، بیماری و مصدومیت تأکید می کند و اپیدمیولوژی توصیفی و تحلیلی را برای اختالالت عمده روانی دوران کودکی، 
بزرگ سالی و اواخر بزرگ سالی بررسی می کند. ھمچنین این دوره طبقھ بندی مسائل اختالالت روان پزشکی و تعریف موارد تطبیقی و روش ھای اندازه
 گیری را برای افزایش بررسی در عرصھ و تحقیقات عوامل خطر بررسی می کند. عالوه بر این، این دوره فراگیران را با تحقیقات کیفی آشنا می کند و 

بھ آن ھا کمک می کند تا بدانند چگونھ تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی را در رفتار انسان و علوم اجتماعی کامل می کند.

- مفاھیم اصلی اپیدمیولوژی و آمار را کھ تمرکز بر تحقیقات بھداشت روانی دارد، شرح دھند
- مفاھیم اصلی اپیدمیولوژی اجتماعی شامل محرومیت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی، کاربردھا و محدودیت ھای آن ھا 

   در تحقیقات بھداشت روانی را شرح دھند.
- طراحی، تطبیق و تفسیر کمی مطالعات تحقیقاتی سالمت روان را انجام دھند

- انواع عمده طراحی کیفی مورداستفاده در تحقیقات سالمت روان و تدوین راھنماھای مصاحبھ برای مطالعات مصاحبھ 
   کیفی را شرح دھند

- از تجزیھ وتحلیل ھای تک متغیره و چندمتغیره مناسب داده ھای پیوستھ و دستھ بندی شده شامل رگرسیون خطی و 
   لجستیک استفاده کنند

- انواع روش ھا را برای تجزیھ وتحلیل داده ھای کیفی مقایسھ کنند
- ویژگی ھای روان سنجی ابزارھای سالمت روان را ارزیابی کنند
- روش ھای مختلف تحقیق در مورد سالمت روان را مقایسھ کنند

- نظریھ، روش ھا و نتایج تحقیقات از طیف وسیعی از رشتھ ھا در مورد سالمت روان را ارزیابی نمایند
- اصول اخالقی، ساختارھا و فرآیندھای حاکمیت تحقیق مربوط بھ حوزه روانی را ارزیابی کنند

- مفاھیم اپیدمیولوژی اجتماعی
- ابزارھای اندازه گیری در سالمت روان و ویژه روان سنجی

- طراحی ھای عمده مطالعاتی در اپیدمیولوژی روان پزشکی و سالمت 
روان

- طراحی تحقیقات کیفی
- روش ھای جمع آوری و تجزیھ وتحلیل یافتھ ھای مطالعات تجربی

- تجزیھ وتحلیل آماری تک متغیره
- تجزیھ وتحلیل چند متغیره

- آشنایی با اجزای اساسی تجزیھ وتحلیل فاکتور آنالیز
- استانداردھای اخالقی برای سالمت روان و حمایت روانی اجتماعی

توصیف برنامھ:

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

9
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تحقیق در سالمت روان
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این دوره بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلف را در مورد روش ھای تحقیق بیماری ھای غیر واگیر بیاموزند و از آن ھا استفاده کنند. این دوره 
شامل تمرینات درون کالسی است کھ بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد مفاھیم آموختھ شده را با پروژه ھای تحقیقاتی آینده خود مطابقت دھند. این ظرفیت را 

برای شکل بندی صحیح نمونھ ھای آن ھا، محاسبھ حجم نمونھ و استفاده از ابزارھا و روش ھای مناسب برای جمع آوری داده ھا ایجاد می کند.

- متغیرھای تحقیق را تعریف کنند
- جمعیت موردمطالعھ را شناسایی کنند

- از روش ھای نمونھ گیری مناسب استفاده کنند
- خطای نمونھ گیری تصادفی و سوگیری را تشخیص داده و بین آن ھا تمایز قائل شوند

- حجم نمونھ را برای طراحی ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند
- از روش ھا و ابزارھای مختلف جمع آوری داده ھا استفاده کنند

- مواد و روش ھا، طراحی ھای مطالعھ
- انتخاب طراحی مطالعھ، محیط مطالعھ

- مطالعھ جمعیت و نمونھ گیری
- اصول محاسبھ اندازه نمونھ

- مطالعھ متغیرھا، جمع آوری داده ھا، ابزارھا و روش ھای آن
- ارائھ، تجزیھ وتحلیل داده ھا

- خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی نقادانھ

توصیف برنامھ:

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

10

11

تحقیقات کاربردی در بیماری ھای غیر واگیر
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



فھرست عناوین دوره:

این دوره بھ مسائل روش شناسی مھم در طیف گسترده ای از برنامھ ھای اپیدمیولوژی در بھداشت عمومی و پزشکی می پردازد. این مجموعھ طیف وسیعی 
از مفاھیم و روش ھا، ازجملھ طراحی ھای مدرن مطالعھ، اقدامات اپیدمیولوژی ارتباط و تأثیر، روش ھای کنترل مخدوش کننده ھا، روش ھای شناسایی 

اصالح اثر یا effect modification، خطای اندازه گیری و سوگیری اطالعات و اعتبار و پایایی را شامل می شود.

 ھدف اصلی این دوره افزایش توانایی فراگیران برای طراحی و انجام مطالعات تحقیقی بدون سوگیری و کارآمد در زمینھ سالمت است.

- در فضای رابط کاربری Excel (UI) اکسل کار کنند و با آن آشنا باشند
- پایگاه داده ھا ایجاد کرده و داده ھا را وارد کرده کنند

- از فرمول ھا و توابع برای تجزیھ وتحلیل داده ھا استفاده کنند
- داده ھا را با مرتب سازی و فیلتر کردن سازمان دھی نمایند

- یک ھیستوگرام، منحنی اپیدمی و منحنی خطی را از پایگاه داده ایجاد کنند
- یک کاربرگ  را تھیھ و چاپ کنند

- مروری بر طراحی ھای مطالعات اپیدمیولوژی
- اقدامات ارتباط و تأثیر 
- مفھوم مخدوش کنندگی

- ھمسان سازی
- اثر متقابل یا برھمکنش
- تجزیھ وتحلیل طبقھ ای 

- خطا و سوگیری دقت ، تضمین و کنترل کیفیت دقیق

توصیف برنامھ:

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

11
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روش ھای پیشرفتھ تحقیق
مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



این دوره فراگیران را با مھارت ھای الزم برای انجام تجزیھ وتحلیل آماری داده ھای تحقیقات علوم پزشکی، مدیریت مراقبت ھای بھداشتی، پرونده ھای 
الکترونیکی پزشکی، آمار حیاتی، ثبت بیماری ھا و پایگاه ھای داده تحقیقاتی آشنا می کند.

فراگیران روش ھای آماری مناسب مورداستفاده برای برآورد و استنتاج را خواھند آموخت. این دوره درک شرکت کنندگان از مدل سازی آماری برای داده
 ھای پیوستھ و دوتایی و مفروضات آن ھا، تجزیھ وتحلیل داده ھای مرتبط و تجزیھ وتحلیل داده ھای طولی را افزایش می دھد. استفاده از یک بستھ آماری، 

مانند SPSS، برای تجزیھ وتحلیل مطالعات موردی مھم خواھد بود.

- نقاط قوت، محدودیت ھا و اصول طراحی ھای مختلف مدرن مطالعھ را درک کنند
- effect modification را شناسایی و تفسیر کنند

- منابع بالقوه سوگیری انتخاب و سوگیری اطالعات را بشناسند و نحوه کنترل سوگیری را با طراحی مطالعھ 
   مناسب درک کنند

- منابع احتمالی ایجاد مخدوش کنندگی  را شناسایی کرده و نحوه رفع مخدوش کنندگی را در طراحی، تجزیھ
    وتحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک بشناسند

- مالحظات متداول مورداستفاده برای استنتاج علیتی و مدل ھای علیت را توضیح دھند
- مفاھیم اعتبار یا روایی و دقت، اندازه گیری خطای تصادفی و سیستماتیک، سوء طبقھ بندی تصادفی و غیر 

   تصادفی و استفاده از مطالعات اعتبارسنجی و تکرارپذیری برای تحقیقات اپیدمیولوژیک را درک نمایند

توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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روش ھای پیشرفتھ آماری

فھرست عناوین دوره:
- مروری بر آمار توصیفی

- برآورد فاصلھ و آزمون فرضیھ
- آزمون تی مستقل
- آزمون کااسکوئر

- آزمون آنالیز واریانس
- تجزیھ وتحلیل اندازه ھای مکرر 

- رگرسیون خطی ساده
- رگرسیون خطی چندگانھ

- رگرسیون لجستیک دوتایی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



توصیف برنامھ:

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

13

14

اپی اینفو Epi Info یک نرم ابزار آماری برای مدیریت داده ھا است کھ در سیستم مایکروسافت ویندوز بھ وسیلھ متخصصان بھداشت عمومی استفاده می
 شود. این برنامھ امکان ایجاد نظرسنجی الکترونیکی، ورود داده ھا و تجزیھ وتحلیل آن ھا را فراھم می کند. این برنامھ بھ شرکت کنندگان امکان می دھد تا 
پرسشنامھ تھیھ کنند، فرآیند ورود داده ھا را مطابق نیاز خود بسازند، داده ھا را وارد کرده و تجزیھ وتحلیل کنند و نقشھ ھا و گراف ھا را ایجاد کنند. این 

دوره تجربھ عملی را فراھم کرده و تمرینات و مواد موردنیاز را ارائھ می دھد.

- فرم ھای ساده ورود داده ھا را با استفاده از طراح کننده فرم طراحی کنند.
- با استفاده از Check Code اطالعات مربوط بھ فرم ھای ورود داده را پیاده نمایند

- موارد ثبت شده را در فرم Epi Info وارد کنند
- چندین منبع داده را بخوانند و از داشبورد بصری و آنالیز کالسیک برای اصالح، مدیریت و تجزیھ وتحلیل داده ھا استفاده کنند.

- آمار را با استفاده از دستور فراوانی ھا، میانگین و جداول 2*2 تھیھ کنند.
- نتایج بھ دست آمده را در قالب یا بھ شکل HTML، Excel و یا Word تھیھ کنند.

- نحوه استفاده از Epi Info را برای ابزارھای ھمراه با سیستم اندروید توضیح دھند
- نقشھ تھیھ کنند.

Epi Info - ابزارھای آماری نرم افزار

فھرست عناوین دوره:
- آشنایی با Epi Info و شروع بھ کار

- ایجاد نظرسنجی در قالب فرم
Check Code ورود داده ھا و اعتبار سنجی با استفاده از -

Epi Info ورود داده ھا و استفاده از بستھ اطالعات -
- تجزیھ وتحلیل داده ھا با استفاده از تجزیھ وتحلیل کالسیک

- تجزیھ وتحلیل داده ھا با استفاده از داشبورد بصری و ابزار گجت
- ایجاد نقشھ

Android برای ابزار ھمراه دارای سیستم Epi Info -

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز



در این دوره شرکت کنندگان با ویژگی ھای اصلی نرم ابزار ازجملھ تشکیل فایل داده جدید در IBM SPSS آماده برای تجزیھ وتحلیل را یاد می گیرند. 
ھمچنین برخی از روش ھای مدیریت داده ھا و روش ھای آماری پیشرفتھ تری کھ در SPSS موجود است را می¬آموزند.

این دوره فشرده بھ منظور آموزش فشرده آخرین نسخھ بستھ آمار برای علوم اجتماعی (SPSS) کھ اکنون بھ عنوان آمار IBM SPSS شناختھ می شود، 
طراحی شده است. این آموزش ترکیبی از جلسات سخنرانی و کار عملی و شامل تجزیھ وتحلیل زیرمجموعھ ای از مجموعھ داده ھای بزرگ است. شرکت
 SPSS تجربھ داشتھ باشند. تجربھ با Microsoft Windows کنندگان باید از مفاھیم اولیھ آماری آگاھی داشتھ باشند و در کار کامپیوتر با استفاده از 

ضروری نیست، اگرچھ درک اولیھ از ھدف و عملکرد نرم ابزار مفید است.

- ویژگی ھای اصلی نرم ابزار را بشناسند
SPSS مدیریت داده ھا در -

- از روش ھای آماری SPSS برای جمع بندی و توصیف داده ھا استفاده کنند
- برای تجزیھ وتحلیل داده ھا از روش ھای پیشرفتھ آماری SPSS استفاده کنند

- تجزیھ وتحلیل آماری بھ طور مستقل بر اساس نوع پیامد و طراحی مطالعھ انجام دھند
- تفسیر نتایج و ارائھ یافتھ ھا را بدانند

توصیف برنامھ:

نتایج آموزشی:
در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
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(IBM SPSS) پکیج یا بستھ آماری برای علوم اجتماعی

فھرست عناوین دوره:
- مقدمھ

- توصیفی
- تبدیل کردن

- داده ھای گم شده
- آزمون کا اسکوئر

- آزمون تی
- آنالیز واریانس یک طرفھ
- آنالیز واریانس دوطرفھ

- آنالیز واریانس اندازه ھای مکرر
- رگرسیون خطی

- رگرسیون لجستیک دوتایی
- لجستیک چندجملھ ای

- تحلیل عاملی
ROC منحنی -

- تست ھای غیر پارامتری 2 گروھی قسمت 1
- تست ھای غیر پارامتری 3 گرھی قسمت 2

(Kaplan Meier) کاپالن مایر -

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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