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معرفی برنامھ :
داروھا نقش مھمی در ارائھ مراقبت ھای بھداشتی ایفا می کنند و در صورت استفاده سالمت، می توانند بھ درمان بیماری ھا، رفع عالئم و تسکین درد بیماران کمک کنند. استفاده 
منطقی از داروھا مستلزم آن است کھ بیماران داروھای مناسب با نیازھای خود را در دوزھایی کھ نیازھای خاص را برآورده می کنند، در مدت زمان کافی و با کمترین ھزینھ 

ممکن برای آن ھا و جامعھ خود دریافت کنند (2). باوجوداین، استفاده از غیرمنطقی داروھا در بسیاری از کشورھا یک نگرانی مھم است.

طبق گزارش سازمان جھانی بھداشت، بیش از نیمی از تمام داروھا در بازار بھ اشتباه تجویز و توزیع می شوند و نیمی از بیماران بھ طور سالمت از آن ھا استفاده نمی کنند. استفاده 
بیش ازحد، مصرف کم یا سوءمصرف دارو خطرات گسترده ای برای سالمتی ایجاد می کند. یکی از رایج ترین استفاده ھای غیرمنطقی از داروھا، استفاده نامناسب از داروھای 

ضد میکروبی است کھ بیشتر بھ مقاومت ضد میکروبی (AMR)  منجر می شود.

مقاومت ضد میکروبی زمانی بھ میان می آید کھ باکتری ھا، ویروس ھا، قارچ ھا و انگل¬ھا با آنتی بیوتیک ھا خود را سازگار ساختھ کھ منجر بھ ناکارآمدی داروھا و عفونت ھای 
مداوم و ھمچنین افزایش خطر بیماری و انتقال جدی می شود. مقاومت ضد میکروبی تھدید بزرگ جھانی برای سالمتی افراد است و توانایی پیشگیری و درمان انواع بیماری

 ھای عفونی را بھ خطر می اندازد. در منطقھ مدیترانھ شرقی، مقاومت ضد میکروبی بھ دلیل عدم توانایی آزمایشگاھی، عدم وجود نظارت ضد میکروبی و عدم وجود داده ھای 
خوب تشدید می شود.

کارکنان بھداشتی برای ارائھ مراقبت ھای بھداشتی باکیفیت نقش بسیار مھمی دارند. ظرفیت نظام ھای بھداشتی برای عملکرد خوب و پاسخگویی مؤثر بھ چالش ھای بھداشتی 
مانند مقاومت ضد میکروبی بر اساس نیروی کار بھداشتی آموزش دیده، مؤثر، توانمند، دارای صالحیت کافی و مدیریت خوب است. راھبرد جھانی 2030 بر اھمیت بحران 
شناسایی چالش ھای نیروی کار بھداشتی برای سالمت منابع انسانی از طریق آموزش و آموزش مؤثر تأکید کرده است. فرھنگستان بین المللی بھداشت عمومی  با تشخیص این 

نیاز، برنامھ ھای آموزشی را در زمینھ مسائل مربوط بھ مقاومت ضد میکروبی ایجاد کرده است کھ متخصصان مراقبت ھای بھداشتی را مورد ھدف قرار می دھد.
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ھر دوره آموزشی در (30) ساعت 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 (IAPH) و تایید شده توسط (APHEA) بھ 

شرکت کننده اعطا می شود.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 
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در ھمھ برنامھ ھا:
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مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD توصیف برنامھ :25 امتیاز

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

تاریخچھ سالمت عمومی مروری بر دستاوردھا و اشتباھات مراقبت ھای بھداشتی است. تجزیھ وتحلیل انتقادی از وقایع گذشتھ باعث تسریع بھبود سالمت 
می شود. تجدید ساختار خدمات بھداشتی، ردیابی مشکالت بھداشتی را از طریق توسعھ تاریخی آن ھا ضروری می سازد؛ بنابراین ضروری است کھ داوطلبان 

مجھز بھ دانش مراقبت ھای بھداشتی مدرن، درک مباحث و تفکر کنونی باشند.

این دوره برای پر کردن خأل دانش و مھارت ھای پزشکان در زمینھ بھداشت عمومی و تقویت تفکر انتقادی در مورد چالش ھای مختلف بھداشت عمومی 
ھمراه با کشف رویکردھا و مدل ھای مختلف بھداشت عمومی طراحی شده است. این موضوع و موضوعات مھمی دیگر مانند اخالق بھداشت عمومی، 

بھداشت جھانی و امنیت بھداشت  را تحت پوشش قرار داده است.

- مجموعھ ای از تعاریف بھداشت عمومی و مزایای نسبی آن ھا را ارزشیابی کنند
- مراحل توسعھ این رشتھ را توضیح دھند و بین بھداشت عمومی سنتی و جدید تفاوت قائل شوند

- فواید یک چارچوب برای وظایف اساسی بھداشت عمومی را ارزیابی نمایند
- اصول تحقیق یا تحقیقات بھداشت عمومی ھمراه با روش ھای کمی و کیفی را جھت بررسی مشکالت بھداشت عمومی شناسایی 

    نمایند
- سیستم جامع بھداشت عمومی را در چارچوب تھدیدھا و چالش ھای کنونی در سطح ملی و منطقھ ای تجزیھ وتحلیل نمایند

مقدمھ ای بر بھداشت عمومی

فھرست عناوین دوره :
- معرفی برنامھ بھداشت عمومی

- بھداشت جھانی و امنیت بھداشت
- مقررات بین المللی بھداشت

- خدمات بھداشتی
- تحقیق علمی

- اھداف توسعھ پایدار 
- معرفی برنامھ در مورد پوشش ھمگانی بھداشت  و 

   راھی بھ سوی پوشش ھمگانی بھداشت
- ارزیابی سالمت جمعیت ھا
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فھرست عناوین دوره:
- اصول داروھای ضد میکروبی

- مکانیسم ھای تأثیر داروھای ضد میکروبی
- طیف فعالیت ضد میکروبی

- فارماکودینامیک داروھای ضد میکروبی
- معرفی برنامھ ای برای مدیریت ضد میکروبی

- آشنایی با آنتی بیوگرام
- استفاده منطقی از داروھای ضد میکروبی

- راھنمای درمان مؤثر ضد میکروبی

توصیف برنامھ :نظارت ضد میکروبی-سطح 1

مقاومت ضد میکروبی نتیجھ استفاده بیش ازحد داروھای ضد میکروبی و تجویز نامناسب داروھاست. افزایش مقاومت باعث می شود عوامل ضد میکروبی کمتر 
مؤثر بوده و کمتر بھ عفونت ھایی کھ درمان آن ھا دشوار است کمک کند. ھدف از نظارت ابتکاری ضد میکروبی بھبود تجویز ھمھ داروھاست، خواه آن ھا 

عفونت ھای باکتریایی، ویروسی، قارچی، مایکوباکتریوم، یا عفونت ھای تک یاختھ ای را مورد ھدف قرار دھند.

آموزش عموم مردم و متخصصان مراقبت ھای بھداشتی در استفاده محتاطانھ از داروھای ضد میکروبی بھ عنوان بخشی از برنامھ نظارت ضد میکروبی برای 
حفظ این درمان ھای مھم و کمک بھ کنترل مقاومت از اھمیت باالیی برخوردار است؛ بنابراین، ضروری است کھ داوطلبان مجھز بھ دانش و مھارت ھای مربوط 

بھ نظارت ضد میکروبی باشند.

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

- مفھوم فھرست داروھای اساسی ، نحوه توسعھ فھرست داروھای اساسی، نقش آن در ترویج استفاده منطقی از داروھا، ازجملھ 
    داروھای ضد میکروبی. را درک نمایند

- اھمیت دستورالعمل ھای استاندارد درمان را شرح داده، روش توسعھ آن را بیان نمایند و نقش آن را در ترویج استفاده منطقی از 
    داروھا ازجملھ داروھای ضد میکروبی توضیح دھند.

- کمیتھ ھای داروسازی و درمانی  در بیمارستان ھا را توضیح دھند و نقش حیاتی آن را در استفاده منطقی از داروھای ضد میکروبی 
    درک نمایند.

- مفھوم فرمول ھای بیمارستانی و معیارھای انتخاب برای گنجاندن داروھا در فرمول بیمارستان را نظر بھ انواع تسھیالت بھداشتی 
    توضیح دھند.

- اھمیت استفاده از نام بین المللی غیراختصاصی  و یا نام ژنریک در فھرست داروھای اساسی، راھنمای استاندارد درمان  و فرمول 
    بیمارستان را توضیح دھند.

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره :
- میکروارگانیسم ھای بیماری زا

- شناسایی میکروارگانیسم ھا
- طرز تأثیر ضد میکروب ھا

- جداسازی پاتوژن و حساسیت ھای ضد میکروبی
 PCR و  VITEK آزمایش -

- آزمایش ھای ضد میکروبی و حساسیت
- روش انتشار دیسک (آزمایش توانایی آنتی بیوتیک را برای 

   جلوگیری از رشد باکتری)

توصیف برنامھ :مقاومت ضد میکروبی-سطح 1

الزم است بدانیم کھ شناخت تجارب بالینی و کار آزمایشگاھی بسیار مھم است؛ بنابراین، ارتباط وظایف بالینی با آزمایشگاه جزء ضروری برنامھ آموزشی 
است.

ھدف این دوره ارائھ یک زیربنای نظری، ھمراه با مھارت ھای عملی، فنی، بالینی و مدیریتی موردنیاز متخصصان مراقبت ھای بھداشتی برای تشخیص و 
مدیریت مقاومت ضد میکروبی، بھ داوطلبان است.

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

- سیستم اصلی طبقھ بندی یا نام گذاری میکروارگانیسم ھا را شرح دھند
- روش ھای معمول یا روش ھای متداول جداسازی میکروارگانیسم ھا و تست ھای حساسیت را شناسایی و فھرست نمایند

- مکانیسم ھای اساسی مقاومت ضد میکروبی را بیان کنند
- آن دستھ از میکروارگانیسم ھای بیماری زا را کھ در حال حاضر بھ دلیل مقاومت ضد میکروبی چالش ھای عمده ای در درمان دارند 

   را فھرست نمایند
- راھبردھایی را برای شناسایی عوامل بیماری زای مشکل ساز در یک موسسھ مشخص کرده و اقداماتی را برای رفع این چالش ھا 

   در مراقبت از بیمار پیشنھاد نمایند
- دستورالعمل ھای ھم گذاری آنتی بیوگرام¬ھا  در یک موسسھ و تشریح مشکالت احتمالی در تفسیر این گزارش ھا را ذکر کنند

- روش ھای استفاده از اطالعات آنتی بیوگرام برای شناسایی و پیگیری مشکالت مقاومتی، تصمیم گیری مناسب برای فرمول ھای 
   ضد میکروبی و آماده سازی مسیرھای بالینی مطلوب در یک موسسھ معین توصیف و فھرست نمایند

 

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره:
- میکروارگانیسم ھا و عفونت

- انتقال و اقدامات احتیاطی
- ایمن سازی کارکنان مراقبت ھای بھداشتی

- مدیریت شرایط پس از قرار گرفتن در معرض عوامل 
   بیماری زا

توصیف برنامھ :کنترل عفونت-سطح 1

ھمھ متخصصان مراقبت ھای بھداشتی باید در مورد اصول پیشگیری و کنترل عفونت ھا، ازجملھ موارد مرتبط با مراقبت ھای بھداشتی، خوب بدانند. 
عالوه بر این،  این دانش را باید بھ عنوان بخشی معمول از دستورالعمل تجویز خود برای محافظت بیماران، مالقات کنندگان، ھمکاران و خودشان از خطر 

عفونت مقاوم در برابر میکروب ھا بھ کارگیرند.

اصول کنترل عفونت ھا با علم انتقال و تولیدمثل میکروب ھا ھمراه است. این دوره برای داوطلبان بھ منظور ارائھ دانش و مھارت ھای اولیھ برای جلوگیری 
از انتقال ارگانیسم ھا، عفونت باکتریایی، قارچی، انگلی و ویروسی در محیط ھای مراقبت ھای بھداشتی طراحی شده است.

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

- روند بیماری ھای عفونی یا (زنجیره عفونت) را توصیف و توضیح دھند
- انواع مخازن عفونت ھا را در انسان فھرست نمایند

- حامل ھا را تعریف کرده و انواع آن ھا را فھرست کنند
- زئونوزھا یا بیماری ھای مشترک انسان و دام را تعریف کرده و نمونھ ھای آن ھا را فھرست کنند

- روش ھای مختلف انتقال میکروارگانیسم ھا را مشخص کنند
- اصول کنترل عفونت ھا در بیمارستان ھا و جامعھ را توضیح دھند

- بین چھار نوع اقدامات احتیاطی فرق بگذارند

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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- روند بیماری ھای عفونی یا (زنجیره عفونت) را توصیف و توضیح دھند
- انواع مخازن عفونت ھا را در انسان فھرست نمایند

- حامل ھا را تعریف کرده و انواع آن ھا را فھرست کنند
- زئونوزھا یا بیماری ھای مشترک انسان و دام را تعریف کرده و نمونھ ھای آن ھا را فھرست کنند

- روش ھای مختلف انتقال میکروارگانیسم ھا را مشخص کنند
- اصول کنترل عفونت ھا در بیمارستان ھا و جامعھ را توضیح دھند

- بین چھار نوع اقدامات احتیاطی فرق بگذارند

توصیف برنامھ :

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

اصول اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی کھ اغلب بھ عنوان "سنگ بنای" سالمت عمومی شناختھ می شود، عبارت از مطالعھ توزیع عوامل تعیین کننده بیماری ھا، شرایط بھداشتی یا 

رویدادھا در جمعیت ھا و ھمچنین استفاده از این دانش برای کنترل مشکالت بھداشتی است.

این دوره برای مشارکت کنندگان جھت معرفی برنامھ مفاھیم و روش ھای اساسی اپیدمیولوژیک و ارائھ مھارت ھای اساسی در اپیدمیولوژی، با دانش کار 
در زمینھ کسب، تجزیھ تحلیل و تفسیر اطالعات در مورد وقوع بیماری در جمعیت طراحی شده است. شرکت کنندگان در جریان این دوره در مورد برنامھ

 ریزی مطالعات اپیدمیولوژیک ھمراه با ارزیابی منابع علمی اپیدمیولوژی تجربھ عملی کسب خواھند کرد.

- در مورد نقش اپیدمیولوژی در حوزه وسیع تر بھداشت عمومی بحث کنند و ارتباط آن را با زمینھ ھای پزشکی، بھداشت 
   محیط، علوم اجتماعی و رفتاری و سیاست ھای بھداشتی مشخص کنند.

- آگاھی کامل از مفاھیم و روش ھای اصلی اپیدمیولوژی را نشان دھند
- از مفاھیم توصیفی اپیدمیولوژی مانند شخص، زمان و مکان برای توصیف و توزیع بیماری ھا استفاده کنند

- اقدامات اپیدمیولوژیکی آموزش داده شده در دوره مانند بروز، شیوع، نسبت خطر، نسبت شانس و غیره را محاسبھ و تفسیر کنند
- برنامھ ریزی تحقیقات بھداشت عمومی را طراحی نمایند

- تحقیقات اپیدمیولوژیکی را برای تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست ھای بھداشتی تطبیق ندھند

فھرست عناوین دوره :
- معرفی اپیدمیولوژی

- اپیدمیولوژی توصیفی
- مقدمھ ای در مورد آمار حیاتی قسمت 1
- مقدمھ ای در مورد آمار حیاتی قسمت 2

- مراقبت در بھداشت عمومی
- تجزیھ تحلیل و نمایش داده ھا

- بررسی طغیان قسمت 1
- بررسی طغیان قسمت 2

- نوشتن گزارش در موردبررسی طغیان
- کیفیت داده ھا

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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توصیف برنامھ :مقاومت ضد میکروبی سطح 2

مراقبت  مقاومت ضد میکروبی سنگ بنای ارزیابی بار مقاومت ضد میکروبی و ارائھ اطالعات الزم برای اقدام در حمایت از راھبردھای محلی، ملی 
و جھانی است.

یکی از پنج ھدف راھبردی برنامھ اقدام جھانی مقاومت ضد میکروبی کھ در شصت و ھشتمین مجمع جھانی بھداشت بھ تصویب رسیده، عبارت از 
تقویت پایگاه شواھد از طریق مراقبت و تحقیقات جھانی است.

ھدف این دوره تجھیز دانشجویان بھ دانش و مھارت ھایی است کھ بھ آن ھا امکان می دھد تا داده ھای مقاومت ضد میکروبی را در سطح جھانی جمع
 آوری، تجزیھ وتحلیل کرده و برای اطالع از تصمیم گیری، انجام اقدامات محلی، ملی و منطقھ ای، ارائھ شواھد بر مبنای عمل و حمایت. بھ اشتراک 

بگذارند.

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

- کار با تیم ھای چندین رشتھ ای برای نظارت تشخیصی و ضد میکروبی
- تطبیق استاندارد بین المللی برای اقدامات آزمایشگاھی

- انجام پایش، ارزشیابی و توسعھ مراقبت مقاومت ضد میکروبی
- طراحی سیستم نظارتی مقاومت ضد میکروبی

فھرست عناوین دوره:
- استانداردھای بین المللی برای عملکرد آزمایشگاھی

- ایمنی زیستی در آزمایشگاه
- عوامل بیماری زای خطرناک

- اقدامات احتیاطی استاندارد در آزمایشگاه
- معرفی برنامھ در مورد نظارت ضد میکروبی

- استریلیزاسیون و ضدعفونی نمودن
- اجزای فنی مراقبت برای مقاومت ضد میکروبی

- تھدیدھای شیوع باکتری ھای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ھا
- نقش آزمایشگاه در نظارت ضد میکروبی

- مراقبت بر مصرف ضد میکروبی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره:

توصیف برنامھ:نظارت ضد میکروبی سطح 2

این دوره بھ مسائل مربوط بھ مقاومت و ژن ھای ضد میکروبی از طریق رویکرد بین رشتھ ای "One Health" کھ سالمت انسان، حیوان و محیط زیست 
را تھدید می کند، پرداختھ است. این دوره بررسی می کند کھ چگونھ استفاده جھانی و سوءاستفاده از داروھای ضد میکروبی پیامدھای عمیقی بر سالمت 

انسان، حیوان و محیط زیست دارد.

ھدف این دوره ارائھ دانش، مھارت ھا و توانایی ھای داوطلبان برای پیاده سازی و ارتقاء نظارت ضد میکروبی ضروری است.

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

- دیدگاه ھای متنوع را در مورد موضوعات بحث برانگیز مربوط بھ منابع  ARGs/ARBs در رابطھ با انسان ھا، حیوانات و 
    محیط (One Health) مقایسھ، تجزیھ وتحلیل نمایند.

- روش ھای را کھ بھ منظور اندازه گیری ھمھ جانبھ استفاده از آنتی میکروب ھا در محیط سازمان دھی شده جھت 
    مراقبت ھای بھداشتی بکار می روند را مقایسھ و فھرست نمایند

- پروپوزالی کھ ھزینھ مالی برنامھ نظارت را تأمین نماید تھیھ نموده و دفاع کنند
- مداخالت نظارت را مستندسازی کرده و اثرات آن ھا را ارزیابی کنند

- برنامھ آموزشی نظارت را بھ سایر عرضھ کنندگان مراقبت ھای بھداشتی ارائھ نمایند

- ظھور مقاومت ضد میکروبی در باکتری ھا
- ارتباط تولیدات دامی در ظھور مقاومت ضد میکروبی

- مکانیسم گسترش مقاومت ضد میکروبی
- ادغام تشخیص دھنده ھای سریع جھت نظارت ضد میکروبی

- تصمیم گیری بالینی با حمایت نرم ابزارھا
- طراحی مداخالت نظارت

NAP-AMR یک رویکرد بھداشتی در توسعھ -
- طرز رسیدن بھ سیستم ھای چندبخشی

NAP-AMR اجزای اصلی -
- سیاست یا خط مشی و دستورالعمل آنتی بیوتیک ھا

- تجویز و توزیع مبتنی بر شواھد خوب
- زنجیره عفونت

- بھترین اقدامات بھداشتی
- اپیدمیولوژی مراقبت بھداشتی در عفونت ھای کسبی

- مدیریت برنامھ ھای پیشگیری و کنترل عفونت
- پویش آگاھی و آموزش مقاومت ضد میکروبی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره:

توصیف برنامھ:تحقیقات کاربردی در مقاومت ضد میکروبی

این دوره بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلفی در مورد روش ھای تحقیق در مقاومت ضد میکروبی بیاموزند و از آن ھا استفاده کنند. این دوره 
ھمچنین شامل تمرینات داخل کالس است کھ بھ شرکت کنندگان اجازه می¬دھد مفاھیم آموختھ شده را با پروژه ھای تحقیقاتی آینده خود مطابقت دھند.

این دوره در شرکت کنندگان، ظرفیت را برای شکل بندی سالمت نمونھ موردنیاز، محاسبھ حجم نمونھ، استفاده از ابزارھا و تکنیک ھای مناسب برای جمع
 آوری داده ھا ایجاد می کند.

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

- متغیرھای پژوھش را تعریف نمایند
- جمعیت ھا موردمطالعھ را شناسایی نمایند

- از روش ھای نمونھ گیری مناسب استفاده نمایند
- سوگیری و خطای تصادفی را شناسایی نموده و بین آن ھا تمایز قائل شوند

- اندازه نمونھ را برای طرح ھای مختلف مطالعھ محاسبھ نمایند
- از تکنیک ھا و ابزارھای مختلف جمع آوری داده ھا استفاده کنند

- مواد و روش ھا، طراحی ھای مطالعھ
- انتخاب طراحی مطالعھ، محل موردمطالعھ

- مطالعھ جمعیت ھا و نمونھ گیری
- اصول اندازه نمونھ

- مطالعھ متغیرھا، جمع آوری داده ھا، ابزارھا و تکنیک ھای آن
- ارائھ، تجزیھ وتحلیل داده ھا

- خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی انتقادی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره:

مقاومت چندین دارویی یا
Multidrug Resistance 

توصیف برنامھ :

مقاومت چند دارویی عبارت از مقاومت ضد میکروبی است  کھ یک نوع مشخص باکتری در مقابل حداقل یک داروی ضد میکروبی ازجملھ سھ یا بیشتر 
دستھ داروھای ضد میکروبی از خود نشان می دھد. دستھ ھای داروھای ضد میکروبی بر اساس چگونگی عمل و ویژگی ھایشان در مقابل موجودات زنده 

مورد ھدف طبقھ بندی می گردند. مقاومت در برابر داروھای سل یک مانع بزرگ برای مراقبت و پیشگیری مؤثر از سل در سطح جھانی است.

سل مقاوم بھ چندین دارو  در اثر چندین عامل از قبیل درمان نادرست بیماران، مدیریت ضعیف در تأمین و کیفیت داروھا و انتقال باکتری ھا از طریق 
ھوا در مکان ھای عمومی بھ میان می آید. در این حالت مدیریت واقعھ دشوار می شود و چالش با ھزینھ ھای اقتصادی و اجتماعی فاجعھ بار است کھ در 

این حالت بیماران بھ دنبال کمک و ھزینھ جھت درمانشان می شود.

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

- از رویکردھای اپیدمیولوژی بین رشتھ ای برای مطالعھ  سل، HIV و ماالریای مقاوم استفاده کنند
- عواملی کھ در مقاومت دارویی ماالریا، HIV و سل مؤثرند را مشخص کنند
- از راھبردھایی برای بھ حداقل رساندن گسترش مقاومت دارویی استفاده کنند

- از راھبردھایی برای تشخیص مقاومت داروی سطوح متوسط تا زیاد HIV، سل و ماالریا استفاده کنند

HIV مقاومت دارویی -
- شبکھ آزمایشگاھی مقاومت دارویی بھ اچ آی وی

- تشخیص آزمایشگاھی مقاومت دارویی بھ اچ آی وی
- کنترل مقاومت دارویی بھ اچ آی وی

- اپیدمیولوژی سل مقاوم بھ دارو
- شبکھ آزمایشگاھی برای مدیریت سل مقاوم بھ چندین دارو

- تشخیص سریع سل مقاوم بھ دارو
 Xpert MTB/RIF -

- راھبردھای کنترل سل مقاوم بھ چند دارو
- چالش ھای مدیریت برنامھ ای سل مقاوم بھ دارو

- مقاومت دارویی ماالریا
- مطالعات اثربخشی درمانی

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز

9

10



فھرست عناوین دوره:

توصیف برنامھ:کنترل عفونت سطح 2

شیوه ھای کنترل عفونت می تواند عفونت ھای مرتبط با بیمارستان را تا حد زیادی کاھش دھد. ھدف از پیشگیری از عفونت محافظت از بیماران، ارائھ
 کنندگان مراقبت ھای سالمت و بازدیدکنندگان بھ شیوه ای مؤثر ازنظر ھزینھ اثربخشی است.

این دوره بھ منظور ارائھ یک نمای کلی از شیوه ھای پیشگیری و کنترل عفونت در شرایط مختلف طراحی شده است. این دوره شامل کاربردھای جھانی 
در محیط ھای انسانی و دامپزشکی است.

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

- اجزای مھم برنامھ پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانی/ درمانگاھی (IPC) را فھرست نمایند
- مکان ھای خطرناک برای میزبانی عفونت ھا مانند محل جراحی، IV و کاتیترھای ادراری و طریقھ ھای جلوگیری از عفونت را بدانند

- تأثیر محیط را بر خطر عفونت شرح دھند
- در محیط ھای خاص (کلینیک ھای دامپزشکی، بیمارستان ھای انسانی) فعالیت ھای مراقبت را طراحی و ارزیابی نموده  بتوانند

- مزایا و نواقص روش ھای مختلف ضدعفونی و استرلیزاسیون را شرح دھند
- در مورد رابطھ بین شیوه ھای IPC و شیوع ارگانیزم ھای MDR بحث کنند.

- برنامھ جھانی مصونیت بیمار '' CLEAN CLEAR IS SAFER CARE ' را بھ اجرا درآورند

- عفونت محل جراحی
- VAP پنومونی مرتبط با تھویھ ھوا  و عفونت ھای خط مرکزی 

    مرتبط با جریان خون 
- عالئم عفونت ادراری وابستھ بھ کاتتر   و کنترل عفونت در بخش دیالیز

- آلودگی زدایی
- برنامھ مؤثر پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

- نظام مراقبت
- رعایت بھداشت دست

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین دوره:

توصیف برنامھ :نظارت ضد میکروبی سطح 3

این دوره بر اساس دوره پیشرفتھ نظارت ضد میکروبی-سطح 2 بنا نھاده شده است. این دوره مباحث مشابھ را موردبحث قرار می دھد، اما در مورد 
کاربرد روش ھا و روش ھای مدرن برای تشخیص، تجزیھ تحلیل و اجرای تکنیک ھای تضمین شده باکیفیت بیشتر توضیح می دھد.

ھدف این دوره ارائھ دانش و مھارت ھای پیشرفتھ بھ داوطلبان برای پیاده سازی و ترویج مدیریت ضد میکروبی است.

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

- مدیریت پیشرفتھ نظارت ضد میکروبی را بھ کار ببرند
- پیشرفت در درمان ھای ضد میکروبی، ازجملھ عوامل بیماری زای جدید، واکسن ھای جدید و اصول 

    فارماکودینامیکی را برای مراقبت از بیمار در سطوح سیستم بھ کار بگیرند
- از روش ھای کنترل اپیدمیولوژی و کنترل عفونت و نظارت بر حساسیت، ازجملھ از نرم ابزارھای الکترونیکی 

    برای جمع آوری اطالعات استفاده نمایند
- روش ھایی برای ارزیابی بھبود کیفیت از طریق روش ھای معیارسنجی محلی، ملی و بین المللی ارائھ دھند

- فارماکوکینتیک / فارمودینامیک پیشرفتھ
- شاخص ھای اندازه گیری برای توصیھ داروھای ضد میکروبی

- نظام مراقبت جھانی مقاومت ضد میکروبی
- جمع آوری داده ھا و گزارش داده ھای مقاومت ضد میکروبی

ASP ھزینھ ھا و مزایای -
ASP معیارھای مالی -
- معیارسنجی ASP ھا

مدت زمان: 30 ساعت یاددھی
CPD 25 امتیاز
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توصیف برنامھ:

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

فھرست عناوین دوره:
- ساختار تیم ھا

- سبک ھا و نظریھ ھای رھبری
- مدیریت پروژه

- طراحی برنامھ ساختار سالمت و برنامھ ھای بھداشتی کھ کارا باشند
- تجزیھ وتحلیل ذینفعان

- مدیریت منابع
- سیاست سالمت

- مدیریت سازمانی
- ارائھ خدمات بھداشتی

- مدیریت تغییر
- مھارت ھای ارتباطی بین فردی

- خودآگاھی و خودارزیابی
- مدیریت منازعات

- تجزیھ وتحلیل مشکالت
- زمان و استرس خود را مدیریت کنید

مدیریت و رھبری
این دوره مفاھیم و اصول اولیھ نظام ھای سالمت، سیاست سالمت، برنامھ ریزی و مدیریت را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دھد. این امر آن ھا را قادر می

 سازد تا جنبھ ھای کلیدی سیاست سالمت در توسعھ سیستم ھای بھداشتی و تغییر نقش دولت ھا و وزارتخانھ ھای بھداشت در ارائھ مراقبت ھای بھداشتی را تحلیل 
کنند.

این دوره فرصت را برای درک، تجزیھ وتحلیل انتقادی موضوعاتی مانند توسعھ و اصالحات نظام سالمت، تغییر سیاست ھا و سیستم ھای بھداشتی متمرکز در 
مقابل غیرمتمرکز فراھم می آورد.

- در توسعھ برنامھ ھای سالمت، چارچوب ھا، نتایج و رویکردھای مبتنی بر حقوق را فرق گذارند و تطبیق دھند
- اصول کلیدی برنامھ ھای توسعھ سیاست، برنامھ ریزی و مدیریت منابع سالمت را شناسایی نمایند

- مھارت ھا و عملکردھای مدیریتی را بر اساس اصول مدیریت سازمانی بھ کارگیرند
- مدیریت تغییرات را شناسایی و بھ کارگیرند

- مھارت ھای کار گروھی و مھارت ھای ارتباطی را از خود نشان دھند
- مھارت ھای مدیریت رھبری، بھ ویژه: تفویض اختیار، گوش دادن فعال، حل منازعات و مدیریت زمان را ایجاد و ارزیابی کنند
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فھرست عناوین دوره:

Scientific Writing نگارش علمی یا
این دوره برای مرور مراحل مختلف جھت بررسی ھمتایان  و بازنگری نسخھ ھای مقاالت علمی جھت نشر در مجالت علمی طراحی شده است. شرکت

 کنندگان در این دوره مھارت ھای نوشتاری، خواندن، ویرایش و مرور خود را از طریق تمرین ھا و بحث ھای کالسی تصحیح و نشان می دھند.

یاددھی در این دوره عمدتاً بر روند نوشتن و نشر نسخھ ھای مقالھ ھای علمی تمرکز خواھد کرد. این دوره در دو بخش ارائھ می شود: بخش (1) بھ شرکت
 کنندگان می آموزد کھ چگونھ بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند و قسمت (2) بھ شرکت کنندگان زمینھ تھیھ یک دست نوشتھ علمی واقعی داده می

 شود.

یک نسخھ مقالھ علمی در بخش مراقبت ضد میکروبی یا مقاومت ضد میکروبی را بھ طور مؤثر، مختصر و واضح بنویسند
- نشریات علمی یا انتشارھایی را کھ بیشتر برای کارشان مناسب ھستند، شناسایی کنند

- بینش بیشتری نسبت بھ ضرورت ھای خوانندگان و منتقدان داشتھ باشند
- ھدف ھر بخش را در یک مقالھ تحقیقی درک کنند

- مجموعھ ای وسیع تر از راھبردھای عملی برای بھبود نوشتار تحقیقاتی خود داشتھ باشند
- انتخاب راھبردی در مورد نحوه، مکان و زمان انتشار تحقیق خود را انجام دھند

توصیف برنامھ:

- فرآیندھای تحقیق و ماتریس استدالل 
- نوشتن صفحھ عنوان یا صفحھ اول، خالصھ علمی و معرفی برنامھ

- نگارش یا نوشتن روش تحقیق
- نوشتن نتایج تحقیق

- نوشتن بحث، نتیجھ گیری و منابع یا مآخذ
- نوشتن یک دست نوشتھ علمی خوب
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