ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر

ﺻﺣت و ﻣﺻووﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ) Occupational Health and Safety (OH&Sارﺗﺑﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﻗﺗﺻﺎدی دارد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش
ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺧﻼ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت  OH&Sدر ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل
ﺗوﺳﻌﮫ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧداﻣراض ﺷﻐﻠﯽ ،ﺷراﯾط ﺑد ﮐﺎر و آﺳﯾب ھﺎ .اﮔرﭼﮫ ﺧﻼ اﻗﺗﺻﺎدی و ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣﺳﺎﺋل در ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﺧدﻣﺎت  OH&Sﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران آﻣوزش ﻧدﯾده  ،ﻧﯾروی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ و
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻋدم اﺟرای ﻗﺎﻧون و ﺷراﯾط ﺑد ﺑﺧش ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺷﺎورزی
ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺻﺣت ﮐﺎرﮔران ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ اﺳت .ﺗرﯾﻧﻧﮓ و آﻣوزش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺧدﻣﺎت  OH&Sرا در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،زﯾرﺑﻧﺎ ھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و آﮔﺎھﯽ ﺿﻌﯾف در ﻣورد اھﻣﯾت ﺧدﻣﺎت  OH&Sﺿرورت ﯾﮏ ﭘروﮔرام
آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ  ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘروﮔرام آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ،راه ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش زﯾرﺑﻧﺎھﺎ ،اﻓزاﯾش
ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ و ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران اﺳت.

ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر

آﻣوزش ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام  :1ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﭘروﮔرام  :2ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ
ﭘروﮔرام  :3ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﭘروﮔرام ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،ﻋﻠوم طﺑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر. ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﺳﺎﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ی ﺑﺎﺷﻧد -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺷری را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﻐﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت.

1

ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺻﺣت ﻣﺣﯾطﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺷﻐﻠﯽ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ھدف از ﭘروﮔرام )) (Foundations in Global Environmental and Occupational Health (GEOHealthدر ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎت داﻧش را در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﺧش  GEOHealthﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اراﺋﮫ دھد  .داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﭘروﮔرام را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دارای ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﯽ در ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑردارﻧدGEO- .
 Healthﻣﺎدﯾول ھﺎ و آﻣوزش ﺑﮫ ﮔرد ھم آوردن رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﯾﺎ  multiple disciplinesﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن از ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ در
 careerﯾﺎ ﺷﻐل آﯾﻧده .ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻋﻣده ﻣوﺛر ﺑر ﺻﺣت اﻓراد و ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھﻧد طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻋﻣده اﺿرار ﯾﺎ  hazardsزﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی آﺳﯾب و ﺣﺳﺎﺳﯾت را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد طرﯾﻘﮫ ھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﺎھش اﺿرار ﯾﺎ  hazardsزﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﺣﻔﺎظت از ﺟﻣﻌﯾت در ﺑراﺑر اﺿرار زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را از ﻧظر وﺳﻌت ،ﺷﺧص ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﻧد و اﻗداﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی آﻣﺎری ﺳﺎده را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ) (hypothesesﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ داده ﺷده ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد -از داﻧش اﺻول ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣواﺟﮭﮫ ﯾﺎ  exposureﺑﺎ ﻣواد ﺳﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر -اﺻول ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی

 اﺳﺎﺳﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی -ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و درک اﺳﺗﻔﺎده از  dataدر ﺑﺧش ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾﺗود ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﯾوﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ و ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ -ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ و ﺷﻐﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ) (OH&Sﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮫ  OH&Sھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧود دارﻧد .ﭘروﮔرام درﺳﯽ اﯾن ﭘروﮔرام  3ﻣﺎھﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ  ، OH&Sﻣﻘررات ﻣﺻوﻧﯾت و ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر
) (OSHAو ھﻣﭼﻧﯾن اﺻول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ داﻧش اﺳﺎﺳﯽ و آﻣوزش را در
زﻣﯾﻧﮫ  OH&Sﮐﺳب ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺷﺎﻏل و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد ،ﻋﻼوه ﺑر درک ﺳطﺢ آﻣوزش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎص.
اﺗﻣﺎم اﯾن ﭘروﮔرام ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺧطرات ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل اﺳﺗرس زاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺻﺣت ﮐﺎرﮔران ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ
ﮔذارد را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ از طرﯾق دﯾزاﯾن ﻣﺟدد ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط ﺳﺎﻟم ﮐﺎر و ﻣﺻوون ،آﻣوزش و ﺑﺎزآﻣوزی ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی
ﮐﺎری ،ﺗﺷﺧﯾص طﺑﯽ ،ﺳﮑرﯾﻧﻧﮓ ﺻﺣت و ارزﯾﺎﺑﯽ ظرﻓﯾت ھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی ،ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﮔران ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد .

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
-

و ﻣدﯾرﯾت طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺧطرات در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻣورد ﻣزاﯾﺎی اﺳﺗﻔﺎده از اﺻول ﻣﺻوﻧﯾت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺗﺄﺛﯾر آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺻوﻧﯾت و ﺑﮭره وری ﺗﺄﻣل ﮐﻧﻧد
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠوث ﮐﻧﻧده ھﺎی داﺧﻠﯽ و اﻋﻣﺎل ﺗداﺑﯾری ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن و ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک از طرﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﻋﻣﺎل ﻣﻘررات و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﮐﻧﺗرول را ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد
اﺳﺗﻧﺑﺎط ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب از ) (dataھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧطرات ﻣﺻوﻧﯾت و ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر را ﺑدﺳت آورﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر
ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن
ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات راﯾﺞ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺗدوﯾن ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ ﺑرای ﺧطرات ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده -ﺑرﮔزاری ﻣﺣﻔﻠﯽ ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﺑوطﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر و طرح ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺻوﻧﯾت

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

3

ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام :

ﮐورس ھﺎی اﯾن ﭘروﮔرام ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺧطرات ،دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ،و در ﻣورد ﻗﺿﺎوت
ﮐﺎرﮔران در ﻣورد ﮐﺎر اﻓزاﯾش دھد.
ﻣدت ﮐل ﭘروﮔرام ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳت ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ در داﺧل ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن و ھﻔت ھﻔﺗﮫ آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺿرار ﯾﺎ  hazardsو ﺧطرات در ﻣﺣل ﮐﺎر را دﯾزاﯾن ﮐﻧﻧد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﺧطر :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿرر ﯾﺎ  ،hazardارزﯾﺎﺑﯽ دوز -ﭘﺎﺳﺦ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣواﺟﮭﮫ ﯾﺎ  exposureو ﻣﺷﺧﺻﮫ رﯾﺳﮏ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﭘروﮔرام ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد. از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ  communicationو ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎم ﯾﺎ message developmentﺑرای دﯾزاﯾن ﭘروﮔرام ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑرایﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
 ﻣﮭﺎرت ھﺎی رھﺑری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺻوﻧﯾت و ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺣل ﮐﺎر را ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد. -ﺗرﯾﻧﻧﮓ و آﻣوزش دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ ﺻﺣت و ﻣﺻوﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ را ﺑداﻧﻧد.

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری -ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

 ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری -ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ

 -ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد  ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 از آﺧرﯾن ﻣﯾﺗودھﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﯾﺎ  exposuresھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﯾطﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ را ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧﻧد. ﻣداﺧﻼت ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻣﺣﯾط را اﻧﺟﺎم دھﻧد. -در ﭘﺎﯾﺎن ﭘروﮔرام ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای اراﺋﮫ و ﺑﺣث ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و اﻧﺗﻘﺎد از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﮔرد ھﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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