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آموزش حرفھ ای برای نیروی کار
بھداشت عمومی

فرھنگستان بین المللی
بھداشت عمومی





فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی یک فرھنگستان توسعھ  حرفھ ای چند رشتھ ای برای نیروی کار بھداشت 
مختلف  زمینھ ھای  تخصصی،  فرھنگستان  یک  بھ عنوان  عمومی  بھداشت  بین المللی  فرھنگستان  است.  عمومی 

تحصیلی، برنامھ ھا و دوره ھا را ارائھ می کند.

این دوره ھای آموزشی شامل یاددھی ھای درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت در زمینھ ھای مختلف بھداشت عمومی 
است. ھدف آن ھا کمک بھ توسعھ خدمات بھداشت عمومی در کشورھای منطقھ مدیترانھ شرقی با ایجاد ظرفیت 

نیروی کار بھداشت عمومی است.

فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی در منطقھ مدیترانھ شرقی تنھا یک موسسھ آموزشی بھداشت عمومی نیست، 
بلکھ این موسسھ در ترویج نوع آموزش بھداشت عمومی مبتنی بر عمل بر اساس مدل حضوری  استوار است. 
مدل رایج آموزش دانشگاھی و نظری کھ اگرچھ مفید است، ولی فارغ التحصیالن دارای قابلیت ھای الزم متناسب 

با واقعیت ھا و چالش ھای فعلی در بخش بھداشت عمومی نیستند.

فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی برای رسیدن بھ مأموریت خود، از روش ھا و مھارت ھای آموزشی استفاده 
می کند. زمینھ ھای مختلف تحصیلی، برنامھ ھا و دوره ھایی را ارائھ می کند کھ بالفاصلھ در این زمینھ بھ کار گرفتھ 
شوند. ھدف برنامھ ھای آموزشی حرفھ ای فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی افزایش قابلیت رھبری و عملکرد 
نظام بھداشت عمومی، بھبود سالمت و مراقبت ھای بھداشتی مردم در سطح ملی و منطقھ ای است. فرھنگستان بین
 المللی بھداشت عمومی در حال حاضر اقدامات بزرگی را برای پر کردن خألھای شناختھ شده ملی در دانش و 
بھداشت  بین المللی  فرھنگستان  مأموریت  اصلی  انجام می دھد. ظرفیت سازی جز  بھداشت عمومی  عملکردھای 
عمومی است. ما معتقدیم کھ بھبود دانش و مھارت ھای کارکنان دانشجویان و آن ھایی کھ آموزش دیده اند می تواند 
بالفاصلھ مورداستفاده قرار گیرد و آن ھا را قادر سازد تا وظایف خود را بھ طور مؤثرتر و کارآمدتر انجام دھند.

معرفی



 نوآوری: ما تالش می کنیم آموزشی را ارائھ دھیم کھ تفکر و عمل نوآورانھ را تشویق کند.

- یادگیری: ما یادگیری را بھ عنوان یک عنصر و اصل اساسی کھ توسعھ و تحول را ھدایت می کند، ارزشمند می
    دانیم.

- برتری: ما متعھد بھ ممتاز بودن ھستیم و باالترین استانداردھای بین المللی را برای برنامھ ھای آموزشی بھ کار  
  می  گیریم.

- مشارکت: برای موفقیت ما بسیار مھم است. ما با شرکای خود برای شناسایی نیازھای آموزشی و ارائھ راه حل
   ھای مناسب کار می   کنیم.

- تنوع: ما برای تنوع فرھنگی و فراگیری بر اساس احترام بھ دیگری ارزش قائل ھستیم.

بین المللی  فرھنگستان  تشکیل 
بھ مثابھ یک نھاد  بھداشت عمومی 
آموزش،  امر،  در  برجستھ 
ظرفیت سازی و نوآوری بھداشت 
عمومی در حوزه ھای منطقھ ای و 

جھانی.

چشم انداز
طراحی و ارائھ برنامھ ھای آموزشی 
در  عالی  باکیفیت  تخصصی  فوق 
موضوعات مختلف بھداشت عمومی 
و  موجود  خألھای  کردن  پر  برای 

نوپدید منطقھ ای.

ھدف
ارتقای نیروی کار بھداشت عمومی 
تقویت  چالش ھای  رفع  بھ  قادر  کھ 
سالمت  بھبود  و  سالمت  ملی  نظام 
مردم در منطقھ و فراتر از آن شود.

مأموریت

فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی سھ ھدف راھبردی زیر را دنبال می کند:
- ایجاد و تقویت حاکمیت نھادی  برای فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی.

- معرفی مجموعھ ای متنوع و باکیفیت از برنامھ ھای آموزشی و آموزش بھداشت عمومی.
- افزایش علم، عمل و تخصص در بھداشت عمومی.

ارزش ھا:

اھداف راھبردی:



APHEA
 Accredited Continuing 

Training & Educational Event 

اعتباردھی:
فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی باالترین استانداردھای آموزشی معتبر جھانی را در امر یادگیری بھداشت 

عمومی بھ کار می گیرد. فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی توسط نھادھای معتبر بین المللی تأییدشده است:

دانشکده ھا،  مدارس،  برای  بین المللی  کیفیت  استاندارد  یک  کھ  بین المللی   دانشکده ھای  بھ  اعتباردھی  خدمات   -
دانشگاه ھا و  

  ارائھ دھندگان آموزش آنالین است.

- تمام برنامھ ھای درسی آموزشی از استانداردھای بین المللی برای شایستگی ھا پیروی می کند و توسط موسسھ 
اعتباردھی 

  آموزش بھداشت عمومی  تأییدشده است.

شراکت :
فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی بھ نقش مشارکت ھا برای تبادل دانش و تجربھ معتقد است. این مشارکت ھا 
شامل توسعھ برنامھ ھای درسی، مشارکت در آموزش و راھنمایی است. ما با شرکای خود برای شناسایی نیازھای 
آموزشی آن ھا کار می کنیم و بر این اساس، راه حل ھای مناسب را ارائھ می دھیم. ھمچنین می توان یاددھی ھا را برای 

دوره ھای مختلف متناسب با ضرورت ھای سازمان ھای مختلف تھیھ کرد.

شرکای مورد ھدف فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی وزارتخانھ ھای بھداشت، مؤسسات بھداشت عمومی، 
مؤسسات آموزشی و دانشگاه ھا و سازمان ھای ملی و بین المللی ھستند.



رویکردھای آموزشی:
ما پیچیدگی ھای کار در بخش بھداشت عمومی و عدم امکان ترک کار برای مدت طوالنی را درک می کنیم؛ 
بنابراین، فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی رویکردھای آموزشی انعطاف پذیر زیر را متناسب با برنامھ 

فراگیران طراحی کرده است:

- آموزشی آنالین
- آموزشی حضوری

- آموزشی ترکیبی

چھ کسانی می تواند بپیوندند
کارکنان  می توانند  متقاضیان  بوده  آزاد  عمومی  بھداشت  بین المللی  فرھنگستان  آموزشی  برنامھ  در  ثبت نام 
بھداشت عمومی از بخش ھای مختلف طبی و علوم بھداشتی باشند. متقاضیان از ھمھ رشتھ ھای شاغل در زمینھ 

بھداشت عمومی نیز می توانند بھ دوره بپیوندند.

استادان و مدرسان
فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی دارای مجموعھ ای از استادان حرفھ ای است کھ ھم متخصصین محتوا 
و ھم مدرس ھستند. این فرھنگستان استادان بیش از ۱۲ کشور منطقھ مدیترانھ شرقی، اروپا و ایاالت متحده کھ 
دارای تجربھ منطقھ ای و بین المللی ھستند دارد. دامنھ تخصص آن ھا متفاوت از متخصصین فیلد، دانشگاه، 

سازمان ھای دولتی و غیردولتی ھستند.



چرا فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی را انتخاب کنیم

دارای اعتبار بین المللی است.

مجموعھ جامع آموزش ھای بھداشت عمومی را دارد.

دارای گواھینامھ ھای متعدد در سطوح مختلف آموزشی است.

روش ھای آموزشی مبتنی بر شایستگی را بھ کار می گیرد.

مدل آموزشی مقیم بھداشت عمومی دارد.

آموزشی تحت ھدایت استادان با تخصص باال ارائھ می دھد.

رویکردھای متنوع آموزش را بھ کار می گیرد.

بھ ضرورت ھای بھداشت عمومی در منطقھ مدیترانھ شرقی رسیدگی می کند.

از آموزش ھای سفارشی در دسترس استفاده می کند.

برنامھ ھای آموزشی چندزبانھ دارد.



شورای علمی فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی

ھیئت مشورتی فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی
ھیئت مشورتی نھاد با سطح باال فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی است کھ وظیفھ مشاوره و راھنمایی 
راھبردی را بھ عھده دارد. عضویت در این ھیئت از میان شخصیت ھای برجستھ، باتجربھ و ممتاز از داخل 

و خارج منطقھ مدیترانھ شرقی گرفتھ شده است.

ھیئت مدیره فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی، ھمراه با سایر نھادھای سازمانی، در تقویت ظرفیت ھای 
کلیدی برای بھداشت عمومی در منطقھ حمایت و تقویت می شود.

شورای علمی نماینده عالی ترین نھاد علمی در فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی است و باید مرجع ھمھ 
مسائل علمی و فرھنگستان باشد.

 
مسائل  و  خاص  تخصصی  برنامھ  مرجع  و  دانش  نمایانگر  کھ  را  تخصصی  کمیتھ ھای  علمی،  شورای 

انضباطی بھداشت عمومی ھستند را رھبری می کند.

برای اطالع بیشتر در مورد ھیئت مشاوره ما روی لینک زیر کلیک کنید:
https://iaph.org/en/iaph/advisory-board/

https://iaph.org/en/iaph/scientific-council/
برای اطالع بیشتر در مورد ھیئت مشاوره ما روی لینک زیر کلیک کنید:



عرصھ
تحصیلی 

9 ماھھ 

3 ماھھ 

5 روزه

برنامھ ھا 

دوره ھا 

دیپلم حرفھ ای

دیپلم فنی

مدرک تکمیل موفقیت آمیز

ساختار یاددھی و اعطای گواھینامھ ھا
فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی دوره ھای یاددھی را در مدت زمان ھای مختلف ارائھ می کند کھ می تواند 

مطابق ضرورت ھای سازمان ھای مختلف بھ شرح زیر باشد:

- ارائھ دوره کوتاه مدت " گواھینامھ پایان موفقیت آمیز ": دوره ھای زمانی مؤثر کھ در مورد موضوعات خاص 
تحقیق می کند. مدت زمان کامل بین یک تا دو ھفتھ است.

- ارائھ برنامھ سھ ماھھ "دیپلم فنی": شامل چھار تا پنج دوره کوتاه مدت ھمراه با آموزش میدانی است. مدت زمان 
پنج ھفتھ مطالعھ داخل کالس و ھفت ھفتھ کار میدانی است کھ توسط مربی اختصاصی نظارت می شود. 

- "دیپلم حرفھ ای": گروھی از برنامھ ھای دیپلم فنی کھ مربوط بھ ھمان رشتھ تحصیلی است. ھدف آن ارائھ دانش 
عمیق و آموزش حرفھ ای است. کل مدت زمان نھ ماه است. 



13 رشته هاى تحصيلى

32 برنامه ها

133 دوره ها

آموزش
فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی برنامھ ھای آموزشی حرفھ ای باکیفیت فوق لیسانس را در موضوعات یا 
رشتھ ھای مختلف بھداشت عمومی ارائھ می کند. این برنامھ تعداد متنوعی از برنامھ ھا و دوره ھا را بھ شرح زیر 

ارائھ می کند:
را  بھداشت عمومی  از زمینھ ھای  کاملی  تکمیلی کھ طیف  آموزشی حرفھ ای تحصیالت  برنامھ ھای  مجموعھ 

پوشش می دھد، شامل موارد زیر است:

کار در عرصھ 
کار در عرصه روشى عملى براى آموزش مهارت هاى ضرورى نيروى کار بهداشت عمومى براى انجام شايستگى

 هاى خاص/متعدد در محل کار است. در جريان کار در عرصه، فراگيران دانش و مهارت هاى را که در طول آموزش 
به دست آورده اند را تمرين مى کنند.

هدف کلى کار در عرصه اين است که دانشجويان را با سناريوهاى زندگى واقعى آشنا کرده و آن ها را با رهبرى 
و مديريت بهداشت آشنا سازد تا مهارت هايى را که با راهنمايى ىک رهنما مشخص به دست مى آورند را به

 کارگيرند و تمرين کنند.

رشته تحصيلى

برنامھ 1

دوره 1

دوره 2

دوره 3

دوره 4

دوره 5

کار در عرصھ

دوره 1

دوره 2

دوره 3

دوره 4

دوره 5

کار در عرصھ

دوره 1

دوره 2

دوره 3

دوره 4

دوره 5

کار در عرصھ

برنامھ 2برنامھ 2



راھنمای یاددھی

رشتھ ھای تحصیلی (دیپلم حرفھ ای):

(PHEM)  1. مدیریت اضطراری بھداشت عمومی

(AMR)   2. مقاومت ضد میکروبی

(RS)  3. مطالعات و تحقیقات بھداشتی

(LM)  4. رھبری و مدیریت

(PH) 5. بھداشت عمومی

(ENV) 6. بھداشت محیط

(OCH) 7. بھداشت حرفھ ای

(NCD) 8. بیماری ھای غیر واگیر

 (BSL) 9. ایمنی زیستی  در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

10. بھداشت اقتصاد (HE)  (بھ زودی) 

11. بیماری ھای واگیر (CD)  (بھ زودی) 

12. بھداشت جھانی  (GH)  (بھ زودی) 

13. بھداشت زنان و کودکان (WCH)  (بھ زودی) 



برنامھ ھا (دیپلم فنی)
• PHEM-100 - مبانی مدیریت فوریت ھای بھداشت عمومی

• PHEM-200 -  مدیریت خطر بھداشت عمومی
• PHEM-300 - مدیریت مراقبت ھای بھداشتی اولیھ در شرایط اضطراری

• AMR-100 – اصول مقاومت ضد میکروبی
• AMR-200 - مراقبت مقاومت ضد میکروبی
• AMR-300 - مقاومت ضد میکروبی پیشرفتھ

• RS-100 - مبانی تحقیقات بھداشت عمومی
• RS-200 - روش ھای تحقیقات پیشرفتھ بھداشت

• LM-100 - رھبری و مدیریت

• PH-100 - مبانی بھداشت عمومی
• PH-200 - بیماری ھای واگیر و غیر واگیر

• PH-300 - برنامھ ھای اولویتی بھداشت عمومی

• ENV-100 - مبانی بھداشت محیط و محیط کار جھانی
• ENV-200 - مدیریت بھداشت محیط

• ENV-300 - مدیریت خطر بھداشت محیط 

• OCH-200 – مدیریت خطر بھداشت شغلی
• OCH-300 - مدیریت خطر بھداشت حرفھ ای

• NCD-100 - اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر
• NCD-200 - اپیدمیولوژی سالمت روان

• BSL-100 - ایمنی  زیستی و امنیت زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی
• BSL-200 - مدیریت خطر در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

• BSL-300 - مدیریت آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

• HE-100 - اقتصاد بھداشت، تأمین مالی و سیاست گذاری سالمت

• CD-100 - مبانی بیماری ھای واگیر
• CD-200 - اپیدمیولوژی بیماری ھای واگیر

• CD-300 - روش مبتنی بر شواھد برای کنترل بیماری ھای واگیر

• GH-100 - چالش ھای بھداشت جھانی
• GH-200 - زمینھ سالمت و حاکمیت جھانی 
• GH-300 - اقدام بھداشت جھانی و منطقھ ای

• WCH-100 - مبانی بھداشت زنان و کودکان
• WCH-200 - مدیریت بھداشت زنان و کودکان در بسترھای بشردوستانھ

• WCH-300 - کیفیت مراقبت و خدمات برای بھداشت زنان و کودکان



PHEM-112 - مدیریت و رھبری.
PHEM-113 - اصول مدیریت فوریت ھای بھداشت عمومی.

PHEM-114 - مداخالت بھداشت عمومی در فوریت ھا.
PHEM-115 - منازعات انسانی و کار بشردوستانھ.

PHEM-211 - ابزارھا و روش ھای بھداشت عمومی در شرایط چالش زا.
PHEM-212 - مدیریت خطر بھداشت عمومی.

PHEM-213 - ارتباط خطر
PHEM-214 - مدیریت بھداشت عمومی در گردھمایی ھای جمعی.

PHEM-215 - مدیریت خطر مبتنی بر جامعھ.
PHEM-311 - بیماری ھای واگیر و غیر واگیر در شرایط اضطراری.

PHEM-312 - بھداشت زنان و کودکان در بسترھای بشردوستانھ.
PHEM-313 - تغذیھ در شرایط اضطراری.

PHEM-314 - بھداشت محیط در شرایط اضطراری.
PHEM-315 - نگارش علمی

AMR-112 - نظارت ضد میکروبی -سطح 1.
AMR-113 - مقاومت ضد میکروبی -سطح 1.

AMR-114 - کنترل عفونت سطح 1.
AMR-212 - مقاومت ضد میکروبی -سطح 2.
AMR-213 - نظارت ضد میکروبی-سطح 2.

AMR-214 – تحقیقات کاربردی در مقاومت ضد میکروبی.
AMR-311 - مقاومت چند دارویی

AMR-312 - کنترل عفونت سطح 2.
AMR-313 - نظارت ضد میکروبی-سطح 3.

AMR-314 - مدیریت و رھبری.
AMR-315 - نگارش علمی

RS-111 – مقدمھ روش ھای تحقیق.
RS-112 - طراحی ھای تحقیقاتی.

RS-113 - مفاھیم اساسی در روش تحقیق.
RS-114 - تحقیقات کاربردی در بھداشت عمومی.

(Excel) ابزارھای آماری - RS-115
RS-211 - روش ھای تحقیق پیشرفتھ.
RS-212 - روش ھای آماری پیشرفتھ.

(Epi info) ابزارھای آماری اطالعات - RS-213
.(IBM SPSS) بستھ آماری علوم اجتماعی - RS-214

RS-215 - نگارش علمی

دوره ھا



دوره ھا
- LM-111 برنامھ ریزی راھبردی و رھبری.

- LM-112 مدیریت پروژه بھداشت.
- LM-113 مدیریت منابع.

- LM-114 مھارت ھای ارتباطی.
- LM-115 آموزش مؤثر.

- PH-111 مقدمھ ای درباره بھداشت عمومی.
- PH-112 مبانی اطالعات و آمار

- PH-113 مبانی اپیدمیولوژی.
- PH-114 مفاھیم اساسی در روش تحقیق

- PH-115 مدیریت و رھبری
- PH-211 بیماری ھای غیر واگیر.

- PH-212 عوامل اجتماعی و بی عدالتی.
- PH-213 مراقبت ھای بھداشتی اولیھ و کیفیت خدمات.

- PH-214 بیماری ھای واگیر.
- PH-215 مبانی مدیریت فوریت ھا بھداشت عمومی.

- PH-311 ارتقاء سالمت.
- PH-312 بھداشت زنان.

- PH-313 بھداشت محیط و کار.
- PH-314 اقتصاد بھداشت.

- PH-315 مدیریت سالمت و رفاه جمعیت.

- ENV-113 اپیدمیولوژی بھداشت محیط و کار.
- ENV-114 معرفی بھداشت جھانی محیط زیست

- ENV-115 مبانی سم شناسی.
- ENV-211 ایمنی غذایی و بھداشت عمومی.

- ENV-212 مدیریت کیفیت آب.
- ENV-213 آلودگی ھوا و نمونھ برداری ھوا.

- ENV-214 بھداشت محیط در شرایط اضطراری.
- ENV-215 تحقیقات کاربردی در بھداشت محیط.

- ENV-311 ارزیابی خطر محیط.

- ENV-312 مدیریت خطر محیط.
- ENV-313 ارتباطات خطر محیط

- ENV-314 مدیریت و رھبری.
- ENV-315 نگارش علمی



دوره ھا
- OCH-113 اپیدمیولوژی بھداشت محیط و  کار.

- OCH-114 مقدمھ ای درباره بھداشت محیط جھانی
- OCH-115 اصول سم شناسی

- OCH-211 بھداشت و ایمنی شغلی.
- OCH-212 کیفیت ھوای داخلی.

- OCH-213 پیشگیری و کنترل عفونت.
- OCH-214 مدیریت پسماندھای خطرناک.

- OCH-215 تحقیقات کاربردی در بھداشت شغلی.
- OCH-311 ارزیابی خطر شغلی.
- OCH-312 مدیریت خطر شغلی.

- OCH-313 ارتباطات خطر شغلی.
- OCH-314 مدیریت و رھبری.

- OCH-315 نگارش علمی

- NCD-112 اپیدمیولوژی بیماری ھای غیر واگیر.
- NCD-113 مراقبت بیماری ھای غیر واگیر.

- NCD-114 ارتقای سالمت برای بیماری ھای غیر واگیر.
- NCD-115 پیشگیری و کنترل بیماری ھای غیر واگیر.

- NCD-211 اپیدمیولوژی اختالالت سالمت روان.
- NCD-212 برنامھ ھای سالمت روان و مداخالت

- NCD-213 سالمت روان در شرایط پیچیده اضطراری
- NCD-214 تحقیق در سالمت روان

- NCD-215 تحقیقات کاربردی در بیماری ھای غیر واگیر.
- NCD-311 روش ھای تحقیق پیشرفتھ
- NCD-312 روش ھای پیشرفتھ آماری
info Epi ابزار آماری NCD-313 -

(IBM SPSS) بستھ آماری NCD-314 -
- NCD-315 نگارش علمی

- BSL-112 ایمنی زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی.
- BSL-113 طبقھ بندی خطر زیستی.

- BSL-114 ارزیابی و مدیریت خطر زیستی.
- BSL-211 عفونت ھای اکتسابی آزمایشگاھی
- BSL-212 کاھش خطر: کنترل ھای مھندسی

- BSL-213 کاھش خطر: شیوه ھای ایمن
- BSL-214 انتقال مواد بیولوژیکی

- BSL-215 تحقیقات کاربردی در آزمایشگاه و ایمنی زیستی.
- BSL-311 مقدمھ ای درباره مدیریت آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی.

- BSL-312 مدیریت امنیت زیستی
- BSL-313 مدیریت پسماندھای زیستی.

- BSL-314 مدیریت پسماندھای شیمیایی.
- BSL-315 مدیریت آزمایشگاه ھا در شرایط اضطراری.



دوره ھا
- HE-111 مدیریت نظام سالمت.

- HE-112 مقدمھ ای در مورد اقتصاد بھداشت.
- HE-113 اصول تأمین مالی مراقبت ھای بھداشتی

- HE-114 ارزشیابی اقتصادی.
- HE-115 تحقیقات کاربردی در اقتصاد بھداشت.

- CD-111 مبانی بیماری ھای واگیر
- CD-112 نقش آزمایشگاه در بیماری ھای واگیر

- CD-113 اپیدمیولوژی بیماری ھای واگیر
- CD-114 بیماری ھای واگیر در شرایط اضطراری

- CD-115 تشخیص و کنترل اپیدمی ھا
- CD-211 بیماری ھای قابل پیشگیری توسط واکسن

- CD-212 بیماری ھای غفلت شده مناطق گرمسیری
- CD-213 بیماری ھای قابل انتقال توسط ناقلین

- CD-214 بیماری ھای مشترک انسان و دام
HIV/AIDS عفونت ھای منتقلھ مقاربتی و CD-215 -

- CD-216 بیماری ھای تنفسی عفونی و سل
- CD-217 عفونت ھای اکتسابی بیمارستان ھا و ھپاتیت ویروسی

- CD-218 بیماری ھای نابینا کننده
- CD-219 اپیدمی و بیماری ھای عفونی نوپدید

- CD-220 بیماری ھای ھدف برای از حذف و ریشھ کنی 
- CD-311 برنامھ ھای بیماری ھای واگیر

- CD-312 بھداشت عمومی مبتنی بر شواھد
- CD-313 تحقیقات کاربردی برای بیماری ھای واگیر

- GH-111 مبانی بھداشت جھانی
- GH-112 جمعیت شناسی جھانی و بار بیماری ھا 

- GH-113 چالش ھای بھداشت جھانی
- GH-114 مھاجرت جھانی

- GH-115 عوامل تعیین کننده  اجتماعی و بی عدالتی
- GH-211 اھداف توسعھ پایدار

- GH-212 نیروی کار بھداشت جھانی
- GH-213 رھبری بھداشت جھانی

- GH-214 حقوق و مقررات بھداشت جھانی
- GH-215 مدیریت مالی بھداشت جھانی

- GH-311 خشونت و امنیت جھانی بھداشت
- GH-312 منازعات انسانی و کارھای بشردوستانھ

- GH-313 جامعھ مدنی و بھداشت جھانی
- GH-314 جنسیت و بھداشت از دیدگاه جھانی

- GH-315 پوشش ھمگانی بھداشت



- WCH-111 مقدمھ ای درباره بھداشت زنان و کودکان
- WCH-112 عوامل تعیین کننده سالمت زنان و کودکان

- WCH-113 مراقبت ھای جھانی سالمت زنان و کودکان
- WCH-114 بھداشت زنان در امتداد زندگی شان

- WCH-211 مدیریت و رھبری
- WCH-212 بھداشت زنان و کودکان در بسترھای بشردوستانھ

- WCH-213 تغذیھ در شرایط اضطراری
- WCH-214 خشونت مبتنی بر جنسیت

- WCH-215 نگارش علمی
- WCH-311 خط مشی و برنامھ ریزی خدمات بھداشت زنان و کودکان

- WCH-312 کیفیت مراقبت ھای بھداشت زنان و کودکان
- WCH-313 ارتقاء سالمت

- WCH-314 تحقیقات کاربردی در بھداشت زنان و کودکان

دوره ھا
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