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ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺳﺗﻣر ﺣرﻓﮫای در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﯾرویھﺎی ﮐﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺿروری اﺳت .اﯾن اﻣر ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﮭﺎرتھﺎی آنھﺎ ،ﺑﮫ
روزرﺳﺎﻧﯽ داﻧش آنھﺎ و ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی روزاﻓزون در ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت اﺳت.
ﺗﻌداد ﭘزﺷﮑﺎن آﻣوزشدﯾده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﺗﺧﺻص در ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت ،ازاﯾنرو اھﻣﯾت طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ﯾﺎ ﯾﺎددھﯽ ﺷﺎﻣل داﻧش و ﻣﮭﺎرت در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻧظﺎم ﺳﻼﻣﺗﯽ و
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﺻص و ﻣﮭﺎرت.
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ﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺗﺧﺻصھﺎی ﻓرﻋﯽ در زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :3ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اوﻟوﯾت در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
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دوره  :11ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت
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ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت 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 ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آنھﺎ اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن ﻣﺟﮭز
ﺑﮫ داﻧش اﯾﺟﺎد ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدرن و درک ﺑﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و ﺑﮫﺳویﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت

اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻸھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎوش در روﯾﮑردھﺎ و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼﻗﯾﺎت
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌرﯾفھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آنھﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد. ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و ﺑﯾن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﯾد. ﻓواﯾد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. اﺻول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. -ﻧظﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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اﺻول اطﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺎژول آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑرای) :اﻟف( اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت در ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد وﯾژهﺑر ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ راھﺑردی ﮐﻠﯾدی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و )ب( اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﮫﻣﻧظور اﻓزاﯾش اﺛرﺑﺧﺷﯽ و
ﮐﺎراﯾﯽ ﺧود ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﺎر ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره آﻣﺎر ﺗوﺻﯾﻔﯽ. ﺗوزﯾﻊ ﻧرﻣﺎل و آزﻣون ﻓرﺿﯾﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ  SPSSآﺷﻧﺎ ﺷوﯾد ﻧﻣﺎﯾش و ﺟﻣﻊﺑﻧدی دادهھﺎ ﺗﻔﺳﯾر آزﻣون آﻣﺎری روشھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣﺎری ﺑﺎ SPSS -ﻧرماﻓزار )(Epi Info
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دادهورزی ﺑﮭداﺷت ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﺑرد ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اطﻼﻋﺎت ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﻋﻠوم ﻓﻧﺎوری در ﺗﺣﻘﯾق و ﻋﻣل ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ
اﻣﮑﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺟﻣﻊآوری ،ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ،ﭘردازش ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻔﺳﯾر و ﺗوزﯾﻊ اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻓﻧﺎوریھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ از اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد اﻧﻔورﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﮫ در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورداﺳﺗﻔﺎده در ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﻧﻣﺎﯾش دھﻧد. راهﺣلھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Webو ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد. ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد ﻣﻌﻧﯽ و ﮐﺎرﺑرد ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺟﻣوﻋﮫ وﺳﯾﻌﯽ از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آﻣﺎری ﻣرﺑوط را درک ﮐﻧﻧد. دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﻊآوری و آﻣﺎده ﮐﻧﻧد. روشھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد. ﺑروﻧدادھﺎی آﻣﺎری را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. -ﻓراﯾﻧدھﺎی اﺳﺗدﻻل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾلھﺎی ﺧﺎص را ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
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اﺻول اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺳب،
ﺗﺟزﯾﮫ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد وﻗوع ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.
ﻣوﺿوﻋﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻠﯾت ،اﻧدازهﮔﯾری ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻘدم و ﺗﺄﺧر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آنھﺎ ،ﺧطرات ،ﺳوﮔﯾریھﺎ و طراﺣﯽ
ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗوﺻﯾﻔﯽ ،ﻣورد ﺷﺎھدی و ھمﮔروھﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣداﺧﻠﮫ¬ای اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺗون ﻋﻠﻣﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ،ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﻧﻣود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 1 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 2 ﻣراﻗﺑت در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دادهھﺎ ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 1 ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 2 ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣوردﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن -ﮐﯾﻔﯾت دادهھﺎ
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊﺗر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﮭداﺷتﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﻧﺷﺎن دھﻧد. از ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش دادهﺷده در دوره ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ،ﺷﯾوع ،ﻧﺳﺑت ﺧطر ،ﻧﺳﺑت ﺷﺎﻧس و ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗطﺑﯾق دھﻧد.
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ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در روش ﺗﺣﻘﯾق
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ھدف اﯾن ﻣﺎژول ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری روشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اﺻﻼح آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از روشھﺎی ﮐﯾﻔﯽ اﺳت .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ/اﻧدازه
ﮔﯾری وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت ،اﺻول ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑزارھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ،داﻧش ﻻزم ﺑرای ﮐﺎرﺑرد ﻣﻧﺎﺳب اﯾن
اﺑزارھﺎ ،طﺑﻘﮫﺑﻧدی و ارزﯾﺎﺑﯽ دادهھﺎ اﺳت.
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺎژول درک ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ اﻧدازهﮔﯾری ﺳﻼﻣت ،وﯾژﮔﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ﺑرﺧﯽ از اﺑزارھﺎ و آﻣوزش ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﮫﻣﻧظور ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻧﺎﺳب وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷﺎﺧصھﺎی ﻣﺗﻌدد اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آن اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ -ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﮭﺎرت در ﻣورد اﺻول ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺗﺣﻘﯾق ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ﺑﮫ دﺳت آورده و ﻣدﯾرﯾت آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. اھﻣﯾت و ﮐﺎرﺑرد روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد. -در ﻣورد ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﯾﮑردھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺣث ﻧﻣوده و آن را طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣﻔﺎھﯾم ﭘﺎﯾﮫ و اوﻟﯾﮫ ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت ،ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﺳﻼﻣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣدﯾرﯾت را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن اﻣر آنھﺎ را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﺳﻼﻣت در ﺗوﺳﻌﮫ ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘش دوﻟتھﺎ و وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را
ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺗﯾم¬ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﯾم ﺳﺑﮏھﺎ و ﻧظرﯾﮫھﺎی رھﺑری ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣتﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد
 طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت :ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺎرا
 ﺗﺣﻠﯾل ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﺳﻼﻣت ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﻓردی ﺧود-آﮔﺎھﯽ و ﺧود-ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت -زﻣﺎن و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد
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اﯾن دوره ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺳﻌﮫ و اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ،ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت ﻣﺗﻣرﮐز در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﮔزارش ،ﻧﺗﺎﯾﺞ و روﯾﮑردھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق در ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﺷﺧﯾص و اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد. اﺻول ﮐﻠﯾدی ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾر را ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎی ﮐﺎر ﮔروھﯽ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ را ﻧﻣﺎﯾش دھﻧد -ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﺳﺑﮏھﺎی ﻣدﯾرﯾت رھﺑری ،ﺑﮫوﯾژه :ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر ،ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ،ﺣل ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
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ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾرواﮔﯾر
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ھدف اﯾن ﻣﺎژول اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان را از وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،ﻏدد درونرﯾز ،رواﻧﯽ ،ﻋﺻﺑﯽ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی
ﻣزﻣن اﻧﺳدادی ﺗﻧﻔﺳﯽ ،ﺳرطﺎنھﺎ و ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ و ﺑﺎر آنھﺎ ﺑر روی ﺟﻣﻌﯾت آﮔﺎه ﮐﻧﻧد .ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ﻗﺎﺑلﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ )ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن،
ﻣﺻرف اﻟﮑل ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ( ،ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و ژﻧﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻋواﻣل ﺑر ﺳﻼﻣت و ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﯽﭘردازد ،ﺗوﺟﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑر ﻋواﻣل ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر ﻋﻔوﻧﯽ و اﺣﺗﻣﺎل ﭘﯾﺷﮕﯾری و/ﯾﺎ ﮐﺎھش آنھﺎ ھم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﻏﻴﺮواگﻳﺮ ﭼﺎﻗﻰ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ -ﻗﺴﻤﺖ 1 دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ -ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى کروﻧﺮى ﻗﻠﺐ سکﺗﻪ ﻣﻐﺰى ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژى ﺳﺮﻃﺎن -اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژى ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﻏﻴﺮواگﻳﺮ و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ

7

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑرآورد ﺑﺎر ﻣﮭمﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ازﻧظر ﺳﺎلھﺎی ازدﺳترﻓﺗﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺳﺎلھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺗﻌدﯾلﺷده ﺑﺎﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺷﺎﺑﮫ ) ( PYLL) ،( QALYرا ﺑداﻧﻧد.
 ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾرواﮔﯾر را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. در ﻣورد اھﻣﯾت و وﯾژﮔﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. در ﻣورد وﯾژﮔﯽھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. اھﻣﯾت ﭘﯾﺷﮕﯾری اوﻟﯾﮫ و ﻏرﺑﺎﻟﮕری را در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑرﺧﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درک ﻧﻣﺎﯾﻧد. -اﺻول ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣﺣﯾط ﺧود )ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺣل ﮐﺎر ،اﺟﺗﻣﺎع( را ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد.
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ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﭼﺎﻟشھﺎی رﺷد ﺟﻣﻌﯾت 1 ﭼﺎﻟشھﺎی رﺷد ﺟﻣﻌﯾت 2 ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدی ﻧﻘش ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری و ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﻗﺳﻣت 1 ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری و ﻧظﺎم طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽھﺎ در ﺑﮭداﺷت ﻣدلھﺎی ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺳﻼﻣت ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺳﻼﻣت ﺷﺎﻣل ﺟﻧﺳﯾت ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽھﺎ در ﺳﻼﻣت ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه -ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری
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ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺗﻌداد ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ از ﻣﺗون ﻋﻠﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺑﯾن ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﮭداﺷت راﺑطﮫای ﭘﺎﯾدار وﺟود دارد .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
اﺻﻠﯽ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣﺻﯾل ،درآﻣد و ﺷﻐل اﺳت .ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺗداولﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺑوده زﯾرا ﻣﻌﻣوﻻً ﭘس از ﺑزرگﺳﺎﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫآﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ﺿﻌﯾف در ﺑزرگﺳﺎﻟﯽ ﻣﺗﺄﺛر از ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
اﺧﯾر اﺑزارھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی اراﺋﮫ داده اﺳت.
اﯾن ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﻣﺣروﻣﯾت ﻣﺎدی و ﻣﺣروﻣﯾت از دﯾدﮔﺎه ﺧود ،ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﮭم رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .ھدف اﯾن ﻣﺎژول اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻓراﮔﯾران ﺑﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت را ﻣﯽدھد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت. ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻌﻧﯽ )ﻓردی ،ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ( را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد. ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣﯾط اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑر ﺳﻼﻣت درک ﮐﻧﻧد. ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی ،ﺑﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻣﺎری را در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾتھﺎ و زﯾرﮔروهھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد. ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣت در ﺟﻣﻌﯾت ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ،درآﻣد ،ﺷﻐل ،ﻣﺣروﻣﯾت ﻣطﻠق )ﻣﺎدی( و ﻣﺣروﻣﯾتﻧﺳﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
 از ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑرای ﺷﮑلدھﯽ و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. -ﺗﻔﮑر راھﺑردی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺳﻼﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

8

ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن ﻣﺎژول ھدف دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ،روشھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻣدﯾرﯾت
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﻣرﺗﺑط و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮑﺎریھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾدار ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اراﺋﮫ دھد.
ﺗﻣرﮐز وﯾژهﺑر ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾتھﺎ ﺑرای ﭘروژهھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫﻋﻧوان روﺷﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻣﺳﺗﻣر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﭘوﺷش ﺑﮭداﺷت ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﯾﻔﯾت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ھزﯾﻧﮫ ﮐﯾﻔﯾت -اﺻول ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﮐﯾﻔﯾت

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺿرورتھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد. ﻧﻘش ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ /ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و رھﺑری ﻧﻣﺎﯾﻧد. -اﺻول ﻣﻔﮭوﻣﯽ  Donabedianرا رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
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ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ھدف اﯾن ﻣﺎژول اﯾن اﺳت ﺗﺎ .ﻓراﮔﯾران را در ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن و ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر آﮔﺎه ﺳﺎزد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت :ﻣراﻗﺑت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ )ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ( ،ﮐﺎرﺑرد روشھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن طراﺣﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾﻣن
ﺳﺎزی ،ﮐﺎرﺑرد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣوﻟﮑوﻟﯽ در ﺗﺷﺧﯾص ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر و ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎی ﻣﮭم ﺑﯾﻣﺎریھﺎ زﯾر
را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد.

 روﯾﮑردھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺑﻼﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺳﻼﻣت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و اھﻣﯾت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری روﯾﮑردھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺑﻼﯾﺎﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن آﮔﺎه ﮐﻧﻧد. ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻧﻧد. طﻐﯾﺎنھﺎ را ﺑررﺳﯽ و ﺷروع/ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺟﺎم دھﻧد. -ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾﻣنﺳﺎزی اراﺋﮫ دھﻧد.
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اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺑﻼﯾﺎ اﻋم از طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﻣﯾﺎن ﺿرورتھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟوده ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد .ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣؤﺛر ﭼﻧﯾن
ﺣﺎﻻت ،داﻧﺳﺗن ﻋﻠل و ﻋواﻣل ﻋﻣﯾق آن ﺿروری اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب در راﺳﺗﺎی ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺧطرات ،ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن
ﺧواﺳﺗﮫھﺎ و ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت ،ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽھﺎ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺿرورت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﻼﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ اﺧﻼق و ارزشھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﻼﯾﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﯾن ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮭﺑود و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻌد از ﺑﻼﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺿطراری ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣوادث -ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﭘﯾﭼﯾده

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھدف اﯾن دوره ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﺎھﯾم و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣدﯾرﯾت آنھﺎ اﺳت .اﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ ﭘﺎﯾﮫای ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫای در
ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط اﺿطراری ﻧدارﻧد ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ را ﺣﺎﺻل ﻧﮑردهاﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﻣﻔﮭوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر را درک ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن ﻣﺎژول ﭘژوھﺷﮕران را ﺑرای طراﺣﯽ ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت در ھﻣﮫ ﺳطوح اﻋم از ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺣﻠﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد .ارﺗﻘﺎی
ﺳﻼﻣت ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺧﺷﯽ ﺟداﯾﯽﻧﺎﭘذﯾر از ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد
ﮐرد ،اﺳﻧﺎد ﮐﻠﯾدی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧﺷور اﺗﺎوا ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺗﺑط را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 روﯾﮑردھﺎ و اﺻول ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت ،آﻣوزش ﺑﮭداﺷت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ھمﭘوﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت
 ﻧظرﯾﮫھﺎ و ﻣدلھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر در راﺳﺗﺎی ﺳﻼﻣت ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت و ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی ارﺗﻘﺎی دھﻧده ﺳﻼﻣت اوﻟوﯾتھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺟرای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت -ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﺟواﻧﺎن
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ھر دو ﺟﻧﺑﮫ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻼﻣﺗﯽ و روشھﺎی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات رﻓﺗﺎری را ﺑر اﺳﺎس
ﺟﻣﻌﯾت و ﻓرد ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﺎﯾﮫ ﺷواھد ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﻣؤﺛر در ﮐﻧﺎر روشھﺎ و ﺷﺎﺧصھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗوﺳﻌﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺷرح دھﻧد و اھﻣﯾت اﺳﻧﺎد ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣدلھﺎی ﻧظری ﻣﺧﺗﻠف ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﻓرآﯾﻧدھﺎی دﺧﯾل در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر را ﺷرح دھﻧد.
 ﻣوﺿوﻋﺎت اوﻟوﯾتدار ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻠﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد. طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد. ھﻣﯾت روﯾﮑرد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد. اﺻول ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی اﺻﻠﯽ را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از روشھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن ﻣﺎژول ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎری ﺳﻼﻣت زﻧﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﭘژوھﺷﮕران ﻓرﺻت ﺧواھﻧد داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل زﻣﯾﻧﮫای
و طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت زﻧﺎن را ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد .ﻣﺣﺗوای اﯾن ﻣﺎژول ﺑر ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﺣﯾطﯽ،
ﻓرھﻧﮕﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣداﺧﻼت ،ﺧدﻣﺎت و ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺳﻼﻣت زﻧﺎن و ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻋﻣده ﺳﻼﻣت زﻧﺎن ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت ﺑﺎروری ،ﺟﻧﺳﯾت و ﺳﻼﻣت ،ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺧﺷوﻧت و اﻓزاﯾش ﺳن اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﻧواع ﺷﺎﯾﻊ ﺳرطﺎن در زﻧﺎن اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳﻼﻣت زﻧﺎن ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﺟواﻧﺎن ﻏرﺑﺎﻟﮕری و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت زﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از راه ﺟﻧﺳﯽ و ﺳﻼﻣت زﻧﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﺧﻼق ﺳﻼﻣت اﺧﻼق ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﯾدﮔﺎه ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ -ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و رھﺑری
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت زﻧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ آن ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد. روﻧدھﺎی ﻋﻣده وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. دﯾدﮔﺎه ﻣﺎژول زﻧدﮔﯽ در ﻣورد ﻣداﺧﻼت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ زﻧﺎن را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻋواﻣل ﻋﻣده دﻣوﮔراﻓﯾﮏ ،رﻓﺗﺎری و ﻣﺣﯾطﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت زﻧﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻋواﻣل درﻣداﺧﻼت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺟدﯾد ﺑراي ﭘﯾﺷﮕﯾري و ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم ﺳرطﺎن در زﻧﺎن اراﺋﮫ دھﻧد. ﻣﻔﮭوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﺗﻔﺎوتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان را درک ﮐﻧﻧد. اﯾنﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﻣﻊآوری و اﻧدازهﮔﯾری دادهھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﻋﺗﺑﺎر ﺑرﺧﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻼﻣت زﻧﺎنﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد را درک ﮐﻧﻧد.
 ارزش و ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری و ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت زﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد. -ﭼﺷماﻧدازھﺎ و اﺑﺗﮑﺎرات ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺳﻼﻣت زﻧﺎن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾطزﯾﺳت و ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در ﻣرزھﺎ ﻣﻠﯽ و ﻗﺎرهھﺎ ﻣﯽﺷود .اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش
اﯾن ﻣﺷﮑل ﮐﮫ دارای اھﻣﯾت ﻋﻣدهای ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﯾن ﻣﺎژول ﻣروری ﺑر ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻟودﮔﯽ آبھﺎی ﺳطﺣﯽ و زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،ﮐﯾﻔﯾت و ﺗﺄﻣﯾن آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ،آﻟودﮔﯽ ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎ ،آﻟودﮔﯽ
ھوای داﺧل و ﺧﺎرج از ﻣﻧزل ،ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد ،آﻟودﮔﯽ ﺧﺎک ،ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻣواد زاﺋد ﺟﺎﻣد و راهﺣلھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﻘررات ،ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣذاﮐرات ﺟﺎری ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ دارد

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﻓﮭرﺳت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺣرﻓﮫای ﺻدﻣﺎت در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت ﺑرای ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭼﺷماﻧدازھﺎی آﯾﻧده ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در ﺧﺎﻧﮫ آﻟودﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣل در ھوا ،آبوﺧﺎک -ﺗﺻﻔﯾﮫ ﭘﺳﻣﺎﻧدهھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد در ﻣورد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺳﺎﻟم ،ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. آﻟودﮔﯽ ھوای ﺑﯾروﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ )ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ( و ﺗﺄﺛﯾر آنھﺎ ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد. اھﻣﯾت ﻣﺻرف ﻏذای ﺳﺎﻟم )ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﺗرلﺷده ،ذﺧﯾره اﯾﻣن ،ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳب( را ﺷرح دھﻧد. ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازد ،ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. داﻧش در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ،ﺗﻧظﯾم و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای از ﺧود ﺑروز دھﻧد. -ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر را ﺷرح دھﻧد.
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اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ھدف از اﯾن ﻣﺎژول اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزان ،ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣدﯾران ،اﺻول اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت و آﻣوزش
آنھﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت ﻋرﺿﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧظﺎم ﻗﯾﻣتﮔذاری ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ و ھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺻول ھزﯾﻧﮫھﺎ و ھزﯾﻧﮫﯾﺎﺑﯽ ﺑودﺟﮫﺑﻧدی -ﻗﺳﻣت 1 ﺑودﺟﮫﺑﻧدی -ﻗﺳﻣت 2 ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اھﻣﯾت روﯾﮑرد ﭼﻧد رﺷﺗﮫای ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﯾﺎب -ﻧﻘش اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت ،ﺗﺣﻘﯾق و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
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آنھﺎ از اﯾن روشھﺎ ﺷﺎﻣل داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻧﺣوه ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗوﺳﻌﮫ ﺧدﻣﺎت ،ﻧﺣوه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرھﺎ ،ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾم اوﻟوﯾتھﺎ در ﺑﯾن ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ،ﻧﺣوه ﺗﺄﻣﯾن ﭘﺎﯾداری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻧﺣوه ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗوﺳﻌﮫ
ﺧدﻣﺎت ،ﻧﺣوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آنھﺎ ،ﻧﺣوه ﺗدوﯾن اوﻟوﯾتھﺎ در ﺑﯾن ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ؛ ﻧﺣوه ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾدار و ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ھدف اﯾن ﻣﺎژول ﯾﺎ دوره اراﺋﮫ دﯾدﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎدی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ .ﻓراﮔﯾران اﺳت

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﺗواﻧﻧد اﺻول اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظرﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺧرد ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی :ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ھزﯾﻧﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫاﺛرﺑﺧﺷﯽ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ و ﻣطﻠوﺑﯾت از آن و ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳود ﺗﻣﺎﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺑﺎزار در ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت را درک ﮐﻧﻧد. ﻧﺣوه اﻧدازهﮔﯾری و ارزشﮔذاری ھزﯾﻧﮫھﺎ و اﺛرات ﻣداﺧﻼت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺑداﻧﻧد داﻧش اﺳﺎﺳﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑرد اﻗﺗﺻﺎد در ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣراﻗﺑت را ﻧﺷﺎن دھﻧد. -ﻣﺳﺎﺋل ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧرﯾد را درک ﮐﻧﻧد.
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اداره ﺑﮭداﺷت و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن ﻣﺎژول ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت ،ﺑر ﺧطﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾت ،ﺗﻌﯾﯾن اھداف ،اھداف و ﺷﺎﺧصھﺎی ﭘﯾﺎﻣد ،اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت از
طرﯾق ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑودﺟﮫﺑﻧدی ،اﺟرا و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﻓرآﯾﻧد( ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد/
اﯾن ﻣﺎژول ﺑﮫﻣﻧظور اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﻧﻘش ﺣﮑوﻣت در ﺗﻘوﯾت ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت و ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﮭم ﮐﻠﯽ آن در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭداﺷت و ﭼرﺧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﻘش آنھﺎ در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣﻠﮑرد ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﺎوری ﺑﮭداﺷت اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣت -ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ و رﻓﺎه را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد. ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد. ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎزی در ﻗرن  21را ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎزی ﮐﻧﻧد. ﻣﺣدودﯾتھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣﺗﯽ و رﻓﺎه را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﺷﺎﺧصھﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧوب و ﺣﮑﻣراﻧﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد. ﺗﺄﺛﯾر ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑر ﺣﮑﻣراﻧﯽ را ﻣدﻧظر ﻗرار دھﻧد. -ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ آﯾﻧده را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
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