ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ

ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ

اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﺑزار ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت
ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اھﻣﯾت دارد ،آﮔﺎھﯽ ﻣﯽدھد .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد روﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﻋواﻣل ﺧطر ،اﻟﮕوھﺎی اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻧﺗﺧب اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺟﺎﻧﺑﯽ در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر ﻣوارد روﺷن ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ
طور ﺧﺎص ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎری ﺑر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف از ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠل دارد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن؛
ﺑرای ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﯾن اﻣر آنھﺎ را در ﮐﺳب ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﯾری اﺻول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﺑﺣر ﻣﯽﮐﻧد.
اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺟراﺷده در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻗص ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﻧش ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﻧدارﻧد .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﮑدهھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای درک ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ روشھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﺎرﺑردیﺗر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ روﯾﮑرد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟدﯾد و ﺑﯽﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اطﻣﯾﻧﺎن از ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﺧود ھﺳﺗﻧد ،اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓراﮔﯾران ﻣﻘﯾم را از طرﯾق اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ،ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و اﻧﺗﺷﺎر
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود در ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر درﮔﯾر ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﻧﺎﺷران ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﻓراﮔﯾران ﺑﺗواﻧﻧد
ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد و ﺷﺎﻧس ﺧود را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎﯾﺷﺎن ﻣورد ﻣرور ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﻗرار ﮔﯾرد اﻓزاﯾش دھﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ،اﻣﮑﺎن ﺧواﻧدن
و اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫطور ﮔﺳﺗردهای ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾق و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ

آﻣوزش در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽﮐﺷد:
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :1ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :2روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :3ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠم ﺣرﻓﮫ ای اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ،ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر. ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﻓﯾﻠد ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑلﻋرﺿﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ،اﯾنھﺎ ﺑرای اﻓرادی طراﺣﯽﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻓﻌﺎل در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.

1

ﻣﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را در
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ آنھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .اﯾن دوره ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم ﺑرای روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ اﺳت و ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾق را از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑل و
ﺳﺎﺧﺗن ﻓرﺿﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ ﭘروﭘوزال ﺗﺣﻘﯾق ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر روﯾﮑردھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻓراﮔﯾران ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم را ﺑرای آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﺟرای ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ از طرﯾق
ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ،اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮔروھﯽ در داﺧل ﮐﻼس و/ﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و اﻧﺟﺎم ﭘروژهھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ،ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﮫﻋﻧوان
ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺗﻔﮑر ﻧﻘﺎداﻧﮫ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓراﮔﯾران را در درک و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣرﺗﺑط
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق را ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد. ﺑﮫﺻورت ﻧﻘﺎداﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب از روشھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را اﺟرا ﮐﻧﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در روش ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﭘروﭘوزاﻟﯽ را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺗﻧداﺗﯽ در ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﻧرماﻓزارھﺎ و اﺑزارھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻣﻊآوری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در روش ﺗﺣﻘﯾق -اﺑزارھﺎی آﻣﺎری )(Excel

 طراﺣﯽھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ:
ﻓراﮔﯾران در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﺑﺎراھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ
را در ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﯽﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﭘروژهھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﯾﮏ ﭘروﭘوزال ﻣؤﺛر ﺑﺎ ﺳؤال ﭘژوھﺷﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻧوﯾﺳﻧد. -ﺑﮫﺻورت اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳﻼﻣت

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻣوﺿوﻋﺎت آﻣوزش داده
ﺷده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗری را ﺑرای طراﺣﯽ ،اﻧﺟﺎم ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓراﮔﯾران ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،روشﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و
ﮐﺎرﺑردی در طراﺣﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﺑﺣث دﻗﯾقﺗر در ﻣورد ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﮐﻠﯾدی ﻣﺎﻧﻧد
طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧوﯾن و اﻧدازهﮔﯾری ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾر ﻧﮭﺎﯾﯽ آنھﺎ اﺳت.
در طول اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و طراﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آﻣﺎری ادﻏﺎمﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎری  SPSSاﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺛﺎلھﺎی واﻗﻌﯽ در ﺳراﺳر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،از ﻓرﻣولھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﭼﯾده اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراﮔﯾران در ﺗﻔﺳﯾر
و ﻧﻘد ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ در ﻣﺗون ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ و ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ،از طرﯾق اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺷﮑﻼت راﯾﺞ را طراﺣﯽ ﻧﻣوده و اراﺋﮫ دھﻧد. ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ،ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ در ﻣﺗون ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. دادهھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ روشھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﻧﺳﺧﮫھﺎی دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ﭼﺎپ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﺑزارھﺎی آﻣﺎری Epi Info -ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ

 روشھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ -ﺑﺳﺗﮫھﺎی آﻣﺎری ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS

ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ:
ﻓراﮔﯾران ﺑﮫﻣﻧظور ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎراھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد،
ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﯽﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﭘروژهھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻠوت و روﯾﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ را آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧﻧد. اﺑزار و ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻠوت را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد. طرز ﮐﺎر ﺷﺎﻣل :ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،ورود دادهھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ.ﻓراﮔﯾران ﻣﻘﯾم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺻﺎدرﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده
ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ اﻋﺗﺑﺎرﺑﺧﺷﯽ آﻣوزش ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑردی ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠم ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺿروری اﺳت .اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﻓراﮔﯾران اﺟﺎزه ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ داﻧش ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﯾﮏ ﺣوزه ﻣوﺿوﻋﯽ ﺧﺎص ادﻏﺎم ﮐرده و اﯾدهھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻋﻠﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﭘژوھش ﺗوﺻﯾﻔﯽ ،ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﻣﺎﯾﺷﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ¬ای ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘروژه ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ ﺟزء ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫﺻورت ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓراﮔﯾران ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دادهھﺎی ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دادهھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق را ﺟﻣﻊآوری ﮐﻧﻧد.
ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻓراﮔﯾر ﻣوﺿوﻋﯽ را ﺑرای ﭘژوھشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎی ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾدﺷده ﺗوﺳط ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺄﯾﯾد
و ﻗﺑول ﭘروﭘوزال و ﻧﻘﺷﮫ ﺗﺣﻘﯾق ،داﻧﺷﺟو دادهھﺎ را ﺟﻣﻊآوری ﻧﻣوده ،آنھﺎ را ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﺧود را ﻣﯽﻧوﯾﺳد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ و دﻓﺎع از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود ھﺳﺗﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن آزﻣون ﻣوﻓق ﺷوﻧد ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠم ﻋﺎﻟﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ھر ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھﻧد.
اوﻟوﯾت ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯾداﻧﯽ و ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ راهﺣلھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود ﻣرﺑوط ﺑﮫﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ،ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﻣﯾداﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

 ﺧﻸھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد. ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﺗون و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص اﻧﺟﺎم دھﻧد. ھدف ﮐﻠﯽ و اھداف اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد. ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺗﺣﻘﯾق طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد. ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھﻧد. -ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﻣطﺎﺑق اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ در ﻣﺟﻼت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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