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ﻣﻌرﻓﯽ:
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺳﺗﻣر ﺣرﻓﮫ ای در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﯾروی ھﺎی ﮐﺎر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺿروری اﺳت .اﯾن اﻣر ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ روز
رﺳﺎﻧﯽ داﻧش آﻧﮭﺎ و ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی روزاﻓزون در ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت اﺳت.
ﺗﻌداد داﮐﺗران آﻣوزش دﯾده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﺗﺧﺻص در ﺑﺧش ﺻﺣت ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت ،از اﯾن رو اھﻣﯾت دﯾزاﯾن ﭘروﮔرام ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺷﺎﻣل داﻧش و ﻣﮭﺎرت در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﯾﺳﺗم
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ھرﮐورس ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ) (30ﺳﺎﻋت 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 ) (IAPHو
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

1

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
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 ﻣﺷﮑﻼت 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 .

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ رﯾﺳرچ
اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ  UHCو راه ﺑﮫ
ﺳوی UHC
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ﻧﻔوس

اﯾن ﮐورس ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ ھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن 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 اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ،ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت ﯾﺎ  health securityرا ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽ دھد .

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 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 ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣتﻋﺎﻣﮫ 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
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اﺳﺎﺳﺎت در ﻣورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺎدﯾول آﻣﺎده ﺳﺎزی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای) :اﻟف( اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد وﯾژه ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐﻠﯾدی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،و )ب( اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺎوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش
اﺛرﺑﺧﺷﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

3

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯾوﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی اﺣﺻﺎﯾﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣﺎر ﯾﺎ اﺣﺻﺎﯾﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ.
ﻧﺎرﻣل ) (distributionو ﺗﺳت ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ )(hypothesis
ﺳﯾﺷن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﺑﺎ  SPSSآﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﯾد
ﻧﻣﺎﯾش و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی دﯾﺗﺎ ھﺎ
ﺗﻔﺳﯾر )(statistical test
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣﺎرﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ SPSS
ﻣﻌﻠوﻣﺎت )(Epi Info

اﻧﻔورﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻﺣت ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﺑرد ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس ﻓﻧﺎوری در ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ و ﻋﻣل ﺑﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﮫ اﻣﮑﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺟﻣﻊ آوری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ﭘردازش ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻔﺳﯾر و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد  .ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر و ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺗﯾﻠﯽ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن از
اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد اﻧﻔﺎرﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﮫ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺣث ﮐﻧﻧد اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻓﻧﺎوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﻧﻣﺎﯾش دھﻧد راه ﺣل ھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾب و ﺳﺎﯾر اﻓزارھﺎی رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ دﯾﺗﺎ ﺑﯾس و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد ﻣﻌﻧﯽ و ﮐﺎرﺑرد ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺟﻣوﻋﮫ وﺳﯾﻌﯽ از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی آﻣﺎری ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻣرﺑوط را درک ﮐﻧﯾد دﯾﺗﺎ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﻊ آوری و آﻣﺎده ﮐﻧﻧد روش ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از دﯾﺗﺎ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد ﺗﻔﺳﯾر )(statistical output -ﻣراﺣل اﺳﺗدﻻل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺧﺎص را ﺑطور اﻧﺗﻘﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد

3

اﺳﺎﺳﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس در ﻣورد ﻣﻌرﻓت ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم و روﺷﮭﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ
ﮐﺳب ،ﺗﺟزﯾﮫ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ اﻧﻔﺎرﻣﯾﺷن در ﻣورد وﻗوع ﻣرض در ﺑﯾن ﻧﻔوس دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت.
ﻣوﺿوﻋﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﻔﺎھﯾم ) ،(causalityاﻧدازه ﮔﯾری ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ )(measurement of geographical and temporal
 distributionاﻣراض و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺧطرات(biases) ،و دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ )ﻣطﺎﻟﻌﺎت دﯾﺳﮑرﯾﭘﺗﯾف،ﮐﯾس ﮐﻧﺗرول ،ﮐوھﺎرت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣداﺧﻠوی
ﯾﺎ  ( intervention studiesﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘﻼﻧﮕذاری ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﯾﺗراﺗور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ،ﺗﺟﺎرب
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﻧﻣود .

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

4

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﯾﺎ دﯾﮑرﯾﭘﺗﯾف
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣﺎر ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣﺎر ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 2
ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﺑر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺗﺎ ﯾﺎ )(Data
ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﯾﺎ آوت ﺑرﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1
ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﻗﺳﻣت 2
ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع
ﮐﯾﻔﯾت دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊ ﺗر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی طﺑﯽ ،ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوماﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،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 اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش داده ﺷده در ﮐورس ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ﯾﺎ ) ،(incidenceﺷﯾوع ﯾﺎ ) ،(prevalenceرﯾﺷﯾوی ﺧطرodds) ، (ratioو ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 ﭘﻼﻧﮕذاری ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
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ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺗودوﻟوژی رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺑﮑﺎرﮔﯾری و ﺗﻌﻣق روﺷﮭﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﯾﺗودوﻟوژی رﯾﺳرچ اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻼح آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از روﺷﮭﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف
اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ/اﻧدازه ﮔﯾری وﺿﻌﯾت ﺻﺣت ﻧﻔوس ،اﺳﺎﺳﺎت ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ )،(basics of health demography
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓزارھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ،داﻧش ﻻزم ﺑرای ﮐﺎرﺑرد ﻣﻧﺎﺳب اﯾن اﻓزارھﺎ ،و طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی و ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﺗﺎﺑﯾس دﯾﺗﺎ اﺳت.
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺎدﯾول درک ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ اﻧدازه ﮔﯾری ﺻﺣت ،وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ﺑرﺧﯽ از اﻓزارھﺎ و آﻣوزش داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب وﺿﻌﯾت ﺻﺣت ﻧﻔوس ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣواد ،ﻣﯾﺗود ھﺎ ،و دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺗﺧﺎب دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻔوس و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری
اﺳﺎﺳﺎت ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ورﯾﺑل ھﺎ ،ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن ،اﻓزارھﺎ و
ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی آن
اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ
ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﯾﺎ )Critical
(Appraisal

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
ﻣﮭﺎرت در ﻣورد اﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ دﯾزاﯾن رﯾﺳرچ ،ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن و ﻣدﯾرﯾت آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد اھﻣﯾت و ﮐﺎرﺑرد روﺷﮭﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﻘﺎط ﻗوت ) (strengthsو ﺿﻌف ) (weaknessesروﺷﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد -در ﻣورد ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﯾﮑرد ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺣث ﻧﻣوده و آن را دﯾزاﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣﻔﺎھﯾم و اﺳﺎﺳﺎت اوﻟﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣت  ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ،ﭘﻼﻧﮕذاری 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.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﺗﯾم ﺳﺎزی ﺳﺑﮏ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی رھﺑری ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﯾﺎ ﭘروﺟﯾﮑت ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت ﭘﻼن ﮔذاری ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت :ﭘﻼﻧﮕذاری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنﭘروﮔرام 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 ﻣﺷﮑﻼت -وﻗت و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد

6

اﯾن ﮐورس ﻓرﺻت را ﺑرای داﻧﺳﺗن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮑﺷﺎف و اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎم ﺻﺣت ،ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣت ﻣﺗﻣرﮐز
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزش:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻻگ ﻓرﯾم ھﺎ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ،و طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر را در ﻗﺳﻣت اﻧﮑﺷﺎف ﭘﻼن ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗﺷﺧﯾص و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺻول ﮐﻠﯾدی اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﭘﻼﻧﮕذاری 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

6

اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف اﯾن ﻣﺎدﯾول اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان را از وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،ﻏده ھﺎی اﻓراز داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ) ،(endocrineرواﻧﯽ،
ﻋﺻﺑﯽ ،و ﺗﻧﻔﺳﯽ ) ، (COPDﺳرطﺎن ھﺎ و ﺻدﻣﺎت و ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺑر روی ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ﻧﻔوس آﮔﺎه ﮐﻧﻧد .ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ )ﺳﮕرت
ﮐﺷﯾدن ،ﻣﺻرف اﻟﮑل ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻋدم ﺗﺣرﮐﯾت ﺑدﻧﯽ( ،ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و ژﻧﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻋواﻣل ﺑر ﺻﺣت و اﻣراض ،وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض اﺻﻠﯽ
ﻣﯽ ﭘردازد ،ﺗوﺟﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑر ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﯽ و اﺣﺗﻣﺎل وﻗﺎﯾﮫ و/ﯾﺎ ﮐﺎھش آﻧﮭﺎ ھم ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود .

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

7

ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
ﭼﺎﻗﯽ
دﯾﺎﺑت ﻗﻧدی -ﺷﮑل 1
دﯾﺎﺑت ﻗﻧدی -ﺷﮑل دوم
اﻣراض ﮐروﻧری ﻗﻠب
ﺳﮑﺗﮫ ﯾﺎ )(Stroke
ﻓﺷﺎر ﺧون
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺳرطﺎن
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑرآورد ﺑﺎر ﯾﺎ ) (Estimate the burdenﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣﯽ از ﻧظر ﺳﺎﻟﮭﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ) (YLLوﺳﺎﻟﮭﺎی
زﻧدﮔﯽ ﺗﻌدﯾل ﺷده ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) (DALYو ﯾﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺷﺎﺑﮫ ) (PYLL) ،(QALYرا ﺑداﻧﻧد
 ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد در ﻣورد اھﻣﯾت و وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﻣراض ﻣزﻣن ﻏﯾر ﺳﺎری ﺑﺣث ﮐﻧﻧد در ﻣورد وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ آﺳﯾب ھﺎ ﯾﺎ ﺻدﻣﺎت ﺑﺣث ﮐﻧﻧد -اھﻣﯾت وﻗﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ و ﺳﮑرﯾﻧﻧﮓ ) (screeningرا در وﻗﺎﯾﮫ از ﺑرﺧﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣﯽ درک ﻧﻣﺎﯾﻧد

7

ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

-
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ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ﯾﺎ ﭘﭘوﻟﯾﺷن ﮔروت
ﭼﺎﻟش ھﺎی رﺷد ﻧﻔوس 2
دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﻋﻣر ﯾﺎ )(Dynamics of Aging
ﻧﻘش ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری و ﺟراﺣﺎت ﻗﺳﻣت 1
ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ )(Theory of the Burden of Disease
ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﯾﺳﺗم طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺑﯾﻣﺎری
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و ﺟراﺣﺎت
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎر اﻣراض و آﺳﯾب ھﺎ
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ در ﺻﺣت
ﻣدﻟﮭﺎی ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺻﺣت
ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺻﺣت ﺷﺎﻣل ﺟﻧﺳﯾت
ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ در ﺻﺣت
ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﺻﺣت و رﻓﺎه
ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑﺎر ﻣرﯾﺿﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﻣﻘﺎدﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻟﯾﺗراﺗور ھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﯾن ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺻﺣت راﺑطﮫ ای ﺛﺎﺑت وﺟود دارد  .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣﺻﯾل ،درآﻣد و ﺷﻐل ﺑوده اﺳت .ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺗداول ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺑوده اﺳت زﯾرا ﻣﻌﻣوﻻً ﭘس از ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش و ﭘرورش را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣت ﺿﻌﯾف در ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺑر ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺄﺛﯾر
ﺑﮕذارد  .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺧﯾر اﻓزارھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﺳﻌﮫ داده اﺳت.
اﯾن ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﻣﺣروﻣﯾت ﻣﺎدی و ﻣﺣروﻣﯾت از دﯾدﮔﺎه ﺧود ) (self-perceivedﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﮭم رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرﯾﺿﯽ اﺳت.
ھدف اﯾن ﻣﺎدﯾول اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ در
اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار دھد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺻﺣت ﻧﻔوس را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺻﺣت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ طﺑﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻌﻧﯽ )ﻓردی  ،ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ(را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
 ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺣﯾط اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑر ﺻﺣت درک ﮐﻧﻧد ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﯾﻣﺎری را در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ و زﯾر ﮔروه ھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ﺳب ﮔروپ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺣت در ﺟﻣﻌﯾت ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ،درآﻣد ،ﺷﻐل ،ﻣﺣروﻣﯾت ﻣطﻠق )ﻣﺎدی( وﻣﺣروﻣﯾت ﻧﺳﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
 ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل دادن و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت و ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن را ﺗطﺑﯾقﻧﻣﺎﯾﻧد
 -ﺗﻔﮑر اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﺻﺣت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﻣﺎدﯾول ھدف دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ،ﻣﯾﺗود ھﺎ و اﻓزارھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ ،ﻣدﯾرﯾت
ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﻣرﺗﺑط ،و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾدار ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ اراﺋﮫ دھد.
ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑر ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾت ھﺎ ﺑرای ﭘروژه ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻣﺳﺗﻣر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی
ﺻﺣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺳد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺑﻌﺎد ﮐﯾﻔﯾت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
ﻣﻔﺎھﯾم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ )(TQMﯾﺎ ﺗوﺗل ﮐواﻟﯾﺗﯽ
ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت
ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزارھﺎی ﮐﯾﻔﯾت
ھزﯾﻧﮫ ﮐﯾﻔﯾت
اﺳﺎﺳﺎت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺿرورﯾﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﻧﻘش ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ )/(TQMﻧﻣوﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﺻﺣت در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﻧﻣﺎﯾﻧد -اﺻول ﻓرض ﺷدهء  Donabedianرا رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد
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اﻣراض ﺳﺎری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف از اﯾن ﻣﺎدﯾول اﯾن اﺳت ﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن را در ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﻣراض ،وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻣراض ﺳﺎری آﮔﺎه ﺳﺎزد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

روﯾﮑردھﺎی ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﺳﺎری در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و آﻓﺎت ﯾﺎ
دﯾزاﺳﺗر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺻﺣت
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣراض ﺳﺎری
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و اھﻣﯾت اﻣراض اﻧﺗﺎﻧﯽ
ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﻣرض
ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﺳﺎری
ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ
وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول ﻣرض
روﯾﮑردھﺎی ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﺳﺎری در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و آﻓﺎت ﯾﺎ
دﯾزاﺳﺗر

اﯾن ﭘروﮔرام ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽ دھد :ﺳروﯾﻼﻧس اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ )ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ( ،ﮐﺎرﺑرد ﻣﯾﺗود ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع
ﯾﺎ اوت ﺑرﯾﮏ دﯾزاﯾن و ﻣدﯾرﯾت ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﻣﺻوون ﺳﺎزی ،ﮐﺎرﺑرد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣوﻟﯾﮑوﻟﯽ در ﺗﺷﺧﯾص ﺑرﺧﯽ از اﻣراض ﺳﺎری و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎﻧﺎت ﻣﮭم اﻣراض

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣورد اﻣراض اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن آﮔﺎه ﮐﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺳروﯾﻼﻧس ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﻣرض و ﺷروع/ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب -ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﻣﺻوون ﺳﺎزی

10

10

اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد دﯾزاﺳﺗر ﻣﻧﯾﺟﻣﯾﻧت ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت آﻓت و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر وﭘﺑﻠﯾﮏ ھﯾﻠت اﻣراض ﺷﺎﯾﻊ در آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری آﻓﺎت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﯾن ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﯾﺎ )Disasters and Devel-(opment
 ﺑﮭﺑود و ﺑﺎزﺳﺎزی آﻓﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرای ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺿطراری ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣوادث -ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﭘﯾﭼﯾده ﯾﺎ ﻣﻐﻠق

11
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ﺗوﺿﯾﺢ:
آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر اﻋم از طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ طﯽ آن ﻣﯾﺎن ﺿرورت ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟوده ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد .ﺑرای ﻣدﯾرﯾت
ﻣوﺛر ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻت ،داﻧﺳﺗن ﻋﻠل و ﻋواﻣل ﻋﻣﯾق آن ﺿروری اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب در راﺳﺗﺎی ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺧطرات،
ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ،و ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت ،ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺿرورت اﺳت .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھدف اﯾن ﮐورس ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﺎھﯾم و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ دﯾزاﺳﺗر ﻣﻧﯾﺟﻣﯾﻧت ﯾﺎ آﻓﺎت و ﻣدﯾرﯾت آﻧﮭﺎ اﺳت .اﯾن ﮐورس آﻣوزﺷﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫ ای در ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻧدارﻧد ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﻣﻧﯾﺟﻣﯾﻧت را ﺣﺎﺻل ﻧﮑرده اﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﻣﻔﮭوم ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ و ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ را درک ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد -ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد

11

ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

12

روﯾﮑردھﺎ و اﺻول ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت ﯾﺎ ھﯾﻠت ﭘروﻣوﺷن
ﺣﻔﺎظت از ﺻﺣت ،آﻣوزش ﺻﺣت و وﻗﺎﯾﮫ از ھم ﭘوﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان HP
ﻧظرﯾﮫ ھﺎ و ﻣدﻟﮭﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر در ﺟﮭت ﺻﺣت
ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت و ﮔروه ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻧﻔوس
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ارﺗﻘﺎء دھﻧده ﺻﺣت
اوﻟوﯾت ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت
ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺟرای ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت
ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﺟواﻧﺎن

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﻣﺎدﯾول داﻧﺷﻣﻧدان را ﺑرای دﯾزاﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ھﻣﮫ ﺳطوح اﻋم از ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺣﻠﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت
ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑﺧﺷﯽ ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾر از ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد ،اﺳﻧﺎد
ﮐﻠﯾدی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧﺷور اﺗﺎوا ) ،(Ottawa Charterﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ) (Jakarta Declarationو ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺗﺑط را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد.
ھر دو ﺟﻧﺑﮫ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣدﻟﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت و روﺷﮭﺎی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات رﻓﺗﺎری را ﺑر اﺳﺎس
ﺟﻣﻌﯾت و ﻓرد ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎﯾﮫ ﺷواھد ﺑرای ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﻣوﺛر در ﮐﻧﺎر روﺷﮭﺎ و ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗوﺳﻌﮫ ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت را ﺷرح دھﻧد و اھﻣﯾت اﺳﻧﺎد ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣدﻟﮭﺎی ﻧظری ﻣﺧﺗﻠف ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﭘروﺳﮫ ھﺎی دﺧﯾل در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر را ﺷرح دھﻧد
 ﻣوﺿوﻋﺎت اوﻟوﯾت دار ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻠﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾلﮐﻧﻧد
 اھﻣﯾت روﯾﮑرد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد در ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد اﺻول ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم و وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض اﺻﻠﯽ را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﻧد -7ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﺳﮑرﯾﻧﻧﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻼﻧﮕذاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -8از روﺷﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﺻﺣت زﻧﺎن
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﻣﺎدﯾول ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ از ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺎری ﺻﺣت زﻧﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .داﻧﺷﻣﻧدان ﻓرﺻت ﺧواھﻧد داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل زﻣﯾﻧﮫ ای ،
طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت زﻧﺎن را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد .ﻣﺣﺗوای اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺑر ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ،
رﻓﺗﺎری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﭘروﮔراﻣﮭﺎ و ﻣداﺧﻼت  ،ﺧدﻣﺎت و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺻﺣت زﻧﺎن و ﻣﺳﺎﺋل روش ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد
ﮐرد .ﻣوﺿوﻋﺎت ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﯾر اﺳت :اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣده ﺻﺣت زﻧﺎن ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﺑﺎروری ،ﺟﻧﺳﯾت و
ﺻﺣت ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﺧﺷوﻧت و اﻓزاﯾش ﺳن.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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اﻧواع ﺷﺎﯾﻊ ﺳرطﺎن در زﻧﺎن
اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت
ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺻﺣت زﻧﺎن
ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری ﺟواﻧﺎن
ﺳﮑرﯾﻧﻧﮓ و وﻗﺎﯾﮫ از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت زﻧﺎن
اﻣراض ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از راه ﺟﻧﺳﯽ و ﺻﺣت زﻧﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﺧﻼق ﺻﺣت
اﺧﻼق ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﯾدﮔﺎه ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و رھﺑری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت زﻧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ آن ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد روﻧدھﺎی ﻋﻣده ﺷراﯾط ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد دﯾدﮔﺎه در ﻣورد ﻣداﺧﻼت ،ﭘروﮔراﻣﮭﺎ و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ زﻧﺎن را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋواﻣل ﻋﻣده دﯾﻣوﮔراﻓﯾﮏ ،رﻓﺗﺎری و ﻣﺣﯾطﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت زﻧﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻋواﻣل درﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن ،ﭘروﮔراﻣﮭﺎ و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎي ﺟدﯾد ﺑراي وﻗﺎﯾﮫ و ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم ﺳرطﺎن در زﻧﺎن درک ﻣﻔﮭوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﻣﻊ آوری و اﻧدازه ﮔﯾری دﯾﺗﺎ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﻋﺗﺑﺎر ﺑرﺧﯽ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺳﻼﻣت زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯾرﺑﮕذارد درک ﮐﻧﻧد
 ارزش و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری و ﻧظﺎرت ﺑر ﺻﺣت زﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود درکﮐﻧﻧد
 -ﭼﺷم اﻧدازھﺎ و اﺑﺗﮑﺎرات ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺻﺣت زﻧﺎن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:

ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در ﻣرزھﺎ ﻣﻠﯽ و ﻗﺎره ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی در ﻗﺎﻧون ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش
اﯾن ﻣﺷﮑل ،ﮐﮫ دارای اھﻣﯾت ﻋﻣده ای ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﯾن ﻣﺎدﯾول ﻣروری ﺑر ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻟودﮔﯽ آﺑﮭﺎی ﺳطﺣﯽ و زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،ﮐﯾﻔﯾت و ﺗﺎﻣﯾن آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ،آﻟودﮔﯽ ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎ ،آﻟودﮔﯽ
ھوای داﺧل و ﺧﺎرج از ﻣﻧزل  ،ﺻدا ھﺎی ﺑﻠﻧد ،آﻟودﮔﯽ ﺧﺎک ،ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻣواد زاﺋد ﺟﺎﻣد و راه ﺣل ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﻘررات ،ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣذاﮐرات ﺟﺎری ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر
ﻣﻘررات ﺻﺣت ﺣرﻓﮫ ای
ﻓﮭرﺳت اﻣراض ﺣرﻓﮫ ای
ﺻدﻣﺎت در ﻣﺣل ﮐﺎر
ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت ﺑرای ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﺻدا ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﺻﺣت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺣرﻓﮫ ای
آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎی آﯾﻧده
ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺧﺎﻧﮫ
آﻟودﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣل در ھوا ،آب و ﺧﺎک
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﭘﺳﻣﺎﻧده ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ

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

 ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد در ﻣورد ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺳﺎﻟم ،ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد
 آﻟودﮔﯽ ھوای ﺑﯾروﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ) ،(outdoor and indoorﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ )ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ( و ﺗﺄﺛﯾر آﻧﮭﺎ ﺑرﺻﺣت اﻧﺳﺎن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد
 ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد اھﻣﯾت ﻣﺻرف ﻏذای ﺳﺎﻟم )ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﺗرول ﺷده ،ذﺧﯾره ﻣﺻوون ،ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳب( را ﺷرح دھﻧد. ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ ﺻﺣت ﮐﺎرﮔران را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد داﻧش در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ،ﺗﻧظﯾم و ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺣت ﺣرﻓﮫ ای از ﺧود ﺗﺑﺎرز دھﻧد -ﻣدﻟﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ارﮔﻧﯾزﯾﺷﻧل را در ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر را ﺷرح دھﻧد
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اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف از اﯾن ﻣﺎدﯾول اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧدﮔﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﭘﻼﻧﮕذاران  ،داﮐﺗران و ﻣدﯾران ،اﺻول اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت و آﻣوزش
آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت ﻋرﺿﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ﻗﯾﻣت ﯾﺎ )Demand Supply andthe
(Price System
 ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ و ھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺻول ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی -ﻗﺳﻣت 1 ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی -ﻗﺳﻣت 2 ﺑﺎر اﻣراض ﯾﺎ )(Burden of Diseases ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اھﻣﯾت روﯾﮑرد ﭼﻧد رﺷﺗﮫ ای ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ھﺎیﻧﮭﺎﯾﯽ
 ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﯾﺎب -ﻧﻘش اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت ،ﺗﺣﻘﯾق و ﭘروﮔراﻣرﯾزی
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آﻧﮭﺎ از اﯾن روش ھﺎ ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد -اﯾن روش ھﺎ ﺷﺎﻣل داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﻧﺣوه ﭘﻼﻧﮕذاری ﺗوﺳﻌﮫ ﺧدﻣﺎت ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرھﺎ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻧظﯾم اوﻟوﯾت ھﺎ در
ﺑﯾن ﺧدﻣﺎت و ﭘروﮔرام ھﺎ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﭘﺎﯾداری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻧظﯾم ﭘرﮐﺗس ﯾﺎ ﻋﻣل ﺧﺻوﺻﯽ .ھدف اﯾن ﻣﺎدﯾول ﯾﺎ
ﮐورس اراﺋﮫ دﯾدﮔﺎه اﻗﺗﺻﺎدی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺻول اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظرﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﮑرواﮐﻧﺎﻣﯾﮏ ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 ﺑﯾن ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی :ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ھزﯾﻧﮫ )cost–minimization ،(analysisﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺛرﯾت ھزﯾﻧﮫ ) ،(cost–effectiveness analysisﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
اﺳﺗﻔﺎده
) (cost–utility analysisاز آن وﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳود ) (cost–beneﬁt analysisﺗﻣﺎﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد
 ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﺑﺎزار در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﺣوه اﻧدازه ﮔﯾری و ارزش ﮔذاری ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و اﺛرات ﻣداﺧﻼت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ را ﺑداﻧﻧد داﻧش اﺳﺎﺳﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑرد اﻗﺗﺻﺎد در ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣراﻗﺑت را ﻧﺷﺎندھﻧد
 -ﻣﺳﺎﺋل ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧرﯾد را درک ﮐﻧﻧد
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اداره ﺻﺣت و رﻓﺎه ﺟﻣﻌﯾت

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﻣﺎدﯾول ﯾﺎ ﮐورس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد )ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾت ،ﺗﻌﯾﯾن اھداف ،اھداف و ﺷﺎﺧص ھﺎی
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﺎ اﻧدﯾﮑﯾﺗرس،اوﺗﮑم اﺑﺟﯾﮑﺗﯾف اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ از طرﯾق ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی و اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﭘروﺳﮫ(
اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﻧﻘش ﺣﮑوﻣت در ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺳﮭم ﮐﻠﯽ آن در ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺣﮑوﻣﺗداری
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻧظﺎم ﺻﺣت
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت و ﭼرﺧﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺻﺣﯽ
ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺻﺣت
ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت
ﭼﺎرﭼوب ﯾﺎ ﻓرﯾم ورک ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﺎوری ﺻﺣت
اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺣت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺣﮑوﻣﺗداری و ﺣﮑوﻣﺗداری را ﺑرﺻﺣت و رﻓﺎه ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﺣﮑوﻣﺗداری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ﺑﮭﺑود ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزی در ﻗرن 21 ﻣﺣدودﯾت ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ و رﻓﺎه را ﻣﺷﺧصﮐﻧﻧد
 ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗداری ﺧوب و ﺣﮑوﻣﺗداری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑر ﺣﮑوﻣﺗداری را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد -ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗداری آﯾﻧده را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد
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