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ﻣﻌرﻓﯽ:

اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و اﻣراض ﻋﻘﻠﯽ رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ظﮭور ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻣرگ زودرس
و ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل  ،2012اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ﺟﺎن ﺑﯾش از  2.2ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﮔرﻓت و ﺑﺎﻋث
 57درﺻدﻋﺎﻣل ﻣرگ و ﻣﯾر ﺷد .ﭼﮭﺎر ﮔروه از اﻣراض ،اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،ﺳرطﺎن ،دﯾﺎﺑت و اﻣراض ﻣزﻣن رﯾوی ﻣﺳﺋول  80درﺻد از اﯾن ﻣرگ
و ﻣﯾرھﺎ ﺑودﻧد 65 .درﺻد از ﻣرگ ھﺎ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﺧطر ارﺗﺑﺎط داﺷت .ﺣدود  60درﺻد از اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻣراض ﻣزﻣن در ﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن ،زﯾر  70ﺳﺎل ،ﺟﺎن
ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی آﯾﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﯾوع آﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﺧواھد داﺷت  ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻣرض اﺻﻠﯽ
ﻏﯾرﺳﺎری در ﺳﺎل  2025ﺑﺎﻋث ﻣرگ  2.4ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺻﺣت روان و داﺷﺗن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری) (NCDsاﺳت  ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ
از ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض ،ﺟروﺣﺎت و ﻋواﻣل ﺧطر ﻣطﺎﻟﻌﮫ  (GBD 2015) 2015ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ از ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎرھﺎی ﻏﯾرﮐﺷﻧده
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ) .(GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016ﺑﮫ ﻣوازات اﯾن ﺑﺎر ،اﮐﺛر
اﻓراد در ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﮐم و ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزش دﯾده ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗداوی ھﺎی
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .درک ﺑﮭﺗر از ﺑﺎر و ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آﻧﮭﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋوارض و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎی ﻣرﺗﺑط
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ در ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎﯾﯽ را ﭘﻼن ﮔذاری و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎھش ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻣراض ﻣزﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘروﮔرام  :1اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

 -ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺑﺎﺋﯾﺎت أﻣراض اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﭘروﮔرام  :3ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ رﯾﺳرچ ﺻﺣت

ﮐورس  :1ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس  :2اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
ﮐورس  :3ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
)(NCDs
ﮐورس  :4ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺑرای اﻣراض
ﻏﯾرﺳﺎری
ﮐورس  :5وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

اﻟﻣﺳﺎق  :6وﺑﺎﺋﯾﺎت أﻣراض اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :7ﺑراﻣﺞ وﺗداﺧﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :8اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ
اﻟﻣﻌﻘدة
اﻟﻣﺳﺎق  :9ﺑﺣوث اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎق  :10اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣراض ﻏﯾر
اﻟﺳﺎرﯾﺔ

ﮐورس  :11ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ
ﮐورس  :12ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑﯽ
ﮐورس  :13اﻓزارھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ )(Epi Info
ﮐورس  :14ﭘﮑﯾﺞ ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی )ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑل( ﺑرای
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS
ﮐورس  :15ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ Scientiﬁc
Writing

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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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 ﻋﻣوﻣﯽ
ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻋﻠﻣﯽ
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 داﮐﺗران 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 ﮐواﻟﯾﺗﯾف 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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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣروری ﺑر اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ،ﻋﻠت ﺷﻧﺎﺳﯽ و اھﻣﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﻣراض ﻣﮭم ﻏﯾرﺳﺎری از ﺟﻣﻠﮫ اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،دﯾﺎﺑت،
ﺳرطﺎن ،اﻣراض ﻣزﻣن رﯾوی ،اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و آﺳﯾﺑﮭﺎ اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧدازه ﮔﯾری در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻣزﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻌرض
ﻗرار ﮔرﻓﺗن و اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣرض ﻣزﻣن ﻣﯽ ﭘردازد.
اﯾن ﮐورس ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧده ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋواﻣل ﺧطر ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﺗﺣت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐورس ﻣﯾﺗود ھﺎی اﻧدازه
ﮔﯾری ﺑﺎر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ،روﯾﮑردھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﭘروﮔرام و ﺧدﻣﺎت را ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﻋواﻣل ﺧطر و ﺑﺣث در ﻣورد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
اﻧﺗﻘﺎل اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ
ﻋواﻣل ﺧطر NCDs
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض
اﻗداﻣﺎت ﺑﺎر) (Measures of Burdenﺑرای اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺣدوده ﯾﺎ ) (scopeاﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و از اھﻣﯾت ﻣﺗﻐﯾر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻣدهﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺑداﻧﻧد.
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،روﻧدھﺎ ﯾﺎ ) (trendsو ﺑﺎر اﻣراض ﻋﻣده ﻏﯾرﺳﺎری را ﺷرح دھﻧد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﯾوع ﯾﺎ ) ،(prevalenceﺑروز ﯾﺎ ) (incidenceو ﻣرگ و ﻣﯾر،ﺗﻌﺎرﯾف ) (DALYو ) (QALYﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﻣراضﻏﯾرﺳﺎری را
ﺑداﻧﻧد
 ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺻﻠﯽ اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و درک ﺗﺎﺛﯾر ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ و ﻋواﻣل رﻓﺗﺎری ﺑر اﻣراضﻏﯾرﺳﺎری را ﺑداﻧﻧد

3

3

ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
)(NCDs

ﻟﺳت ﻋﻧﺎوﯾت ﮐورس:
 اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس و ﺷﺎﺧص ھﺎی NCDs ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر دﯾﺗﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﭼﺎرﭼوب ﯾﺎ ﻓرﯾم ورک CDCﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔرام ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ روﯾﮑرد  WHO STEP Wiseﺑرای ﺳروﯾﻼﻧس ﻋواﻣل ﺧطر)(STEPS

4
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از "ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ دﯾﺗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﮐﮫ ﺑرای ﭘﻼﻧﮕذاری ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺿروری اﺳت" .ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺷواھدی اﺳت ﮐﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای
درک و ﻧظﺎرت ﺑر اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت  ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾت ھﺎ و ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗژی ھﺎ ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ،
ﺳروﯾﻼﻧس ﻻزم اﺳت .ﺳﯾﺳﺗم ﺳروﯾﻼﻧس ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓزاری ﺑرای ﺛﺑت ﺗﺄﺛﯾر ﻣداﺧﻼت ﺻﺣﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی اھداف ﻣﺷﺧص ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﮐورس ﻣروری ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری دارد .اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺎﻧﻧد ،ﻣروری ﺑر ﺳروﯾﻼﻧس
اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ،ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ در ﭘﻼﻧﮕذاری ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر دﯾﺗﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ،ارﺗﺑﺎط دﯾﺗﺎ
ﺳروﯾﻼﻧس ،ﻓﻧﺎوری ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوارد ﻏﯾرﺳﺎری اﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ،ﻣﺳﺎﺋل اﺧﻼﻗﯾﺎت و ﺣﻘوﻗﯽ در
ﺳروﯾﻼﻧس ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺳروﯾﻼﻧس ،ﻣﺷﮑﻼت ﺳروﯾﻼﻧس در ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و ﻣﻼﺣظﺎت آﯾﻧده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺟرﯾﺎن دﯾﺗﺎ را از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری درک ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺑﻊ ﯾﺎ ) (sourceدﯾﺗﺎ را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﺗﺎ ﺳروﯾﻼﻧس را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ) ،(selection biasو ) (information biasﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد دﯾﺗﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ،ﺷﺎﻣل ) (trendsو ) (patternsرا ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﭘﻼن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد از ﭼﺎرﭼوب ﯾﺎ ﻓرﯾم ورک  CDCﭘﯾروی ﮐﻧﻧد و ﺷش ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراضﻏﯾرﺳﺎری را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد

4
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﺣﮫء از ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت ﯾﺎ ) (health promotionاﺳت آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣروری ﺑر ﺗﻌﺎرﯾف و ﻣﻔﺎھﯾم
ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﺧﯽ از ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی زﯾرﺑﻧﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻣروﺟﯾن ﺻﺣت ﯾﺎ ) (health promotersﺑرای اﻗدام در زﻣﯾﻧﮫ اﻣراض ﻣﮭم ﻏﯾرﺳﺎری اﻓراد و ﺟواﻣﻊ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ درک ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ﺳطﺢ ﻓردی ،ﮔروﭘﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی آﻧﮭﺎ در ﻣورد
ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده روﯾﮑردھﺎی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری در ﻣداﺧﻼت ﺻﺣﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

روﯾﮑردھﺎ ،اﺻول و ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت
راھﮑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗروﯾﺞ ﺗﻐذﯾﮫ ﺧوب
راھﮑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ
اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﺗرول ﺻﺣت
درک ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﯾﺎ ) (Health Promotionو ﺻﺣت
ارزش و ﻧﻘش ﻣﺷﺎرﮐت ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯾﻧرﺷﯾپ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﻌﺎرﯾف و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎی ﺻﺣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧظرﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ﺳطﺢ ﻓردی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد ﻣرور و ﻧﻘد روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭘروﮔرام ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ﮐﺷور ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺷرﯾﺢﮐﻧﻧد
 درک ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺷﯾوه ھﺎی رژﯾم ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺣﯾط ﺑدوندﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﯽ ﺷود
 -ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن اﺳﺗراﺗژی ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﺳﺗراﺗژی ھﺎ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻣﮭم ﻏﯾر ﺳﺎری از ﺟﻣﻠﮫ اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،دﯾﺎﺑت ،ﺳرطﺎن ،اﻣراض ﻣزﻣن رﯾوی ،اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و آﺳﯾﺑﮭﺎ
ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﮐورس ﺑﺎ ھدف اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرآﻣوزان و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای ﭘروﮔرام ھﺎی ﭼﻧد ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض
ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و روﯾﮑردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

اﯾن ﮐورس اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻣزﻣن ﻏﯾر ﺳﺎری را اراﺋﮫ ﻧﻣوده و در ﻣورد آن ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣﮭﺎر اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد
ﻣوﺛرﺗرﯾن ،ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺗرﯾن و ﻣﻘﯾﺎس ﭘذﯾرﺗرﯾن ﻣداﺧﻼت "ﺑﮭﺗرﯾن ﺧرﯾد" ﻣﯽ ﭘردازد.

ﭼﺎرﭼوب ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر
دﯾزاﯾن ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت و ﻗرار دادن ﺷواھد
ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت
روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض
ﻏﯾرﺳﺎری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ دارای ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣوﺛرﯾت از ﻧظر ﻣﺻرﻓﯽ ﯾﺎ ) (cost-effectiveو ﻣﻧﺎﺳﺑﺗرﯾن ﻗﯾﻣت )’ (‘best buysﺑﺎﺷﻧد ،را ﺑرایوﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
 ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣدﯾرﯾت ) (cost-effectiveاﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری را ﺗوﺿﯾﺢدھﻧد
 ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای ﻣداﺧﻼت ﺑﮫ ﻣﻧظور وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری اﺳﺎس ﻗﺑول ﮐرده و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣداﺧﻼت و ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ ) (social determinantsرا ﺟﮭت وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﮐﻧﻧد.
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اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

7

ﻣﻔﮭوم و طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ :ﺗﻌرﯾف و اﻧدازه ﮔﯾری
ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ :ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ و روﺣﯽ :ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺎﻧواده در ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ :ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺣﯾطﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ :اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت رواﻧﯽ
اﻓزارھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﮑرﯾﻧﻧﮓ ﺻﺣت رواﻧﯽ
اﻧدازه ﮔﯾری رﻓﺎه در ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﭘﯾری
واﻟدﯾن و ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﻣﺣور
وﻗﺎﯾﮫ و ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﺟﻠﺳﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮑﺗب
رﻓﺎه ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
روﯾﮑردھﺎی ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ادﻏﺎم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣت اوﻟﯾﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ و ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﭼﮭﺎر
ﻣورد از  10ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺑﺎر رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ را ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ از
ﻧظر ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺧﺳﺎرات اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ و اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن ،ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
در طول ﻋﻣر ﻣﯽ ﭘردازد:
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ﻋﻣده و ﻣدﻟﮭﺎی اﺗﯾوﻟوژﯾﮏ )ﻋﻠت ﺷﻧﺎﺳﯽ( اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد .اﯾن ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻋواﻣل
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻋواﻣل ژﻧﺗﯾﮑﯽ ،و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﯾﺷﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺗودﻟوژﯾﮏ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺻﺣت روان
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﻣﺑذول ﺧواھد ﺷد .ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯾم ﭘوﺷش داده ﺷده در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﺿﻣﻧﯽ ﭘروﮔرام ھﺎ و ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
را در ﻧظر ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ رواﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺷرح دھﻧد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ،ﺧطر و ﻋواﻣل ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾر زﻧدﮔﯽ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد اﻗداﻣﺎت ﺑﺎر اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ از ﻧظﺎرت ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ را ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی اﺟرا ﮐﻧﻧد -طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از روﯾﮑردھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ و وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض رواﻧﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد
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ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣداﺧﻼت
)اﻧﺗروﯾﻧﺷن(
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم را ﺑرای دﯾزاﯾن ،ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ارﺗﻘﺎء
ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﺗر ،ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐورس ﺑرﻋﻼوه ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﺑﺎ ﭘﻼﺗوﻓورم ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣراﻗﺑت اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺎدران ﯾﺎ در ﭘﻼﺗوﻓورم ھﺎی ﺳﺎﯾر اﻣراض ﺳﺎری و ﻏﯾرﺳﺎری را در ﺑر دارد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﮐورس
ﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

-

8

ﺗﺋوری و ﻋﻣﻠﮑرد ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﻣدﻟﮭﺎ و روﯾﮑردھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ﻗﺳﻣت 1
رﻓﺗﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ﻗﺳﻣت 2
ﻧﻘش روﯾﮑردھﺎی ﺑﯾن ﺳﮑﺗوری در ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ
اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﺑﯾن ﺳﮑﺗوری در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ادﻏﺎم ﻣراﻗﺑت از اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ در ﭘﻼﺗوﻓورم ھﺎی ﻣراﻗﺑت
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اراﺋﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ) (Formativeو آزﻣﺎﯾش ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻠوت ﻧﻣودن ﺑرای دﯾزاﯾن
ﭘروﮔرام ﺻﺣت رواﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 آﮔﺎھﯽ ﻋﻣﯾق اﻧﺗﻘﺎدی از ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻧﺷﺎن دھﻧد ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺻﻠﯽ و روﯾﮑردھﺎی ﻧظری ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷواھد در ﻣورد اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﭘروﮔرام ھﺎ و ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دادهو ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﻧد
 ﭼﮕوﻧﮕﯽ ادﻏﺎم ﺑﺳﺗﮫ ﻣراﻗﺑت از ﯾﮏ اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﺧﺎص را در ﺑﺳﺗر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗداوﯾﯽ ﺷرح دھﻧد ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ را در طراﺣﯽ ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ راھﮑﺎرھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﺎھش آﺳﯾب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺻرف ﻣواد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗوﺳﻌﮫدھﻧد
 اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھدف ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد طراﺣﯽ ﭘروﮔرام ﻣداﺧﻠﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘروﮔرام ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛرﺑﺧﺷﯽ آن ﺑﺎﺷد طراﺣﯽ ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر ،ﮐﺎرآﻣد ،دارای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ و اﻗدام ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺑرای ذﯾﻧﻔﻌﺎنﺧﺎص در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف را ﭘﻼﻧﮕذاری ﮐﻧﻧد.
 -روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در اﺟرای ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ﺳطوح ﻓردی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

8

ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻣﻐﻠق

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

9

ﺗﻐذﯾﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﻧﯾﺎزھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد و ﻣداﺧﻼت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده
راه اﻧدازی ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﭘروﮔرام ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی  IASCﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری
ﭘروﮔرام ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ  ،ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎ
ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ
اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﺳﺎس از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ) (psychosocialرا در ﺣﺎﻻت ﺑﺷری در ﻣﻧﺎطق درﮔﯾر و
ﭘس از ﺟﻧﮓ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐورس درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ/ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری آﻣوزش ﻣﯽ دھد .در اﯾن
ﮐورس ،درک ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺟرای ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھدف
آن اراﺋﮫ ﺟﮭت ﮔﯾری ﻋﻣﻠﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺳرﯾﻊ،و طراﺣﯽ و راه اﻧدازی ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﯾﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت.
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرای ﮐودﮐﺎن ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷدﯾد ،ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣراﻗﺑت
از ﺧود و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﮐورس ﺑر رﻓﺎه ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﮐﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  IASC 2007در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط  WHO ، UNICEF ، UNHCR ، IFRCو ﺑﺳﯾﺎری از آژاﻧس ھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣداﺧﻼت رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده را ﺷرح دھﻧد ﺗﻧوع ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺳﺎﺋل رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده و ﻧﻘش ﻋواﻣل ﻓرھﻧﮕﯽ و زﻣﯾﻧﮫ ای ﻣوﺛر ﺑر ﺻﺣترواﻧﯽ و ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷرح دھﻧد.
 از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی  IASCدر زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد اﺻول ارزﯾﺎﺑﻲ  ،ﭘﺎﯾش و ارزﯾﺎﺑﻲ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺷﻛﻼت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﻲ -اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ در ﺷراﯾط اﺿطراري از ﺟﻣﻠﮫ آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﻓزارھﺎيارزﯾﺎﺑﻲ  WHO/UNHCR MHPSSرا ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻧﻘش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﮔران ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ وﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -اﺻول اﯾﺟﺎد ﭘروﮔرام ھﺎ در ﺣوزه ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣوزه ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد

9

ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ در ﻣورد
ﺻﺣت رواﻧﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

10

ﻣﻔﺎھﯾم در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻓزارھﺎی اﻧدازه ﮔﯾری در ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺧواص روان ﺳﻧﺟﯽ
دﯾزاﯾن ھﺎی ﻋﻣده ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻﺣت رواﻧﯽ
دﯾزاﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ)ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف(
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣواد ﺗﺟرﺑوی
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺣﺻﺎﯾوی ﯾﮏ ورﯾﺑل)(Univariate
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﭼﻧدﯾن ورﯾﺑل )(Multivariate
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟزای اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در اﺻول و ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺣﺻﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ظرﻓﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن روش ھﺎ را ﺑرای ﮐﺎرآﻣوزان ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ) ،(particular research questionsﺑررﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎدی رﯾﺳرچ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗطﺑﯾق رﯾﺳرچ را.ﻧﻣﺎﯾﻧد
اﯾن ﮐورس ﺑر اﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺣت ،ﻣرض و آﺳﯾب ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻣده رواﻧﯽ دوران ﮐودﮐﯽ،
ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ و اواﺧر ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐورس طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﺳﺎﺋل اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺗﻌرﯾف ﻣوارد ﺗطﺑﯾﻘﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی
اﻧدازه ﮔﯾری را ﺑرای اﻓزاﯾش ﺳروی ھﺎی ﺳﺎﺣوی و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋواﻣل ﺧطر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﮐورس داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ
)ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف رﯾﺳرچ( آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف رﯾﺳرچ( ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( را در رﻓﺗﺎر
اﻧﺳﺎن و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد.

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

 ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اﺣﺻﺎﯾوی را ﮐﮫ ﺗﻣرﮐزﺑﺎﻻی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ دارد  ،ﺷرح دھﻧد ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﺣروﻣﯾت و وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺑردھﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ درﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﺷرح دھﻧد.
 دﯾزاﯾن ،ﺗطﺑﯾق و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ اﻧواع ﻋﻣده دﯾزاﯾن ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف دﯾزاﯾن( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺗدوﯾن راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ) (interview guidesﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﯾﻔﯽ را ﺷرح دھﻧد
 از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﯾﮏ ورﯾﺑل ) (univariateو ﭼﻧدﯾن ورﯾﺑل ) (multivariateﻣﻧﺎﺳب دﯾﺗﺎ ﻣداوم و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﺷﺎﻣلرﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ و ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
 اﻧواع روﺷﮭﺎ را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف دﯾﺗﺎ( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی روان ﺳﻧﺟﯽ اﻓزارھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ در ﻣورد ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد ﻧظرﯾﮫ ،روش ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ از طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از رﺷﺗﮫ ھﺎ در ﻣورد ﺻﺣت رواﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -اﺻول اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه رواﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را درﻣورد ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐورس
ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت درون ﺻﻧﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد .اﯾن ظرﻓﯾت
را ﺑرای ﺷﮑل ﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻣﭘل ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز و اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

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

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ورﯾﺑل ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد از ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺧطﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ) (random sampling errorو ) (biasرا ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﻧدازهء ﺳﻣﭘل ﯾﺎ ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز را ﺑرای دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ و اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺗودوﻟوژی ﻣﮭم در طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﭘروﮔرام ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و طﺑﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣﻔﺎھﯾم و روش ھﺎ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾر )اﻣﭘﮑت(،(causal inference) ،
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻧﺗرول اﺧﺗﻼل ﯾﺎ ) ،(confoundingﻣﯾﺗود ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر اﺛرﯾﺎ ) ،(effect modiﬁcationﺧطﺎی اﻧدازه ﮔﯾری و )اﻧﻔﺎرﻣﯾﺷن ﺑﺎﯾس(،
و اﻋﺗﺑﺎر)وﻟﯾدﯾﺗﯽ( و ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ).رﯾﻼﯾﺑﯾﻠﯾﺗﯽ(
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐورس اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در دﯾزاﯾن و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ) (unbiasedو ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣروری ﺑر دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﻣن و ﺗﺎﺛﯾر )اﺳوﺳﯾﺷن و اﻣﭘﮑت( ﻣﻔﮭوم اﺧﺗﻼط )ﮐﺎﻧﻔوﻧدﯾﻧﮓ( ﺗطﺎﺑق )ﻣﭼﯾﻧﮓ( اﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل )اﻧﺗراﮐﺷن( ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﮫ ای )(Stratiﬁed Analysis ﺧطﺎ و ﺗﻌﺻب ﺗﺿﻣﯾن ) (Error and Bias Precisionو ﮐﻧﺗرولﮐﯾﻔﯾت دﻗﯾق و )Validity Quality Assurance and Con-
(trol
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در وﯾﻧدوز آﻓﯾس ) Excel (UIﺣرﮐت ﮐﻧﻧد وﺑﮫ آن آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد دﯾﺗﺎ ) (dataرا وارد ﮐرده دﯾﺗﺎﺑﯾس را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد از ﻓرﻣول ھﺎ و ﻓﻧﮑﺷن ھﺎ ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد دﯾﺗﺎ را ﺑﺎ ﻣرﺗب ﺳﺎزی )ﺳورﺗﯾﻧﮓ( و ﻓﯾﻠﺗر )ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ( ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﮏ ھﯾﺳﺗوﮔرام  ،ﻣﻧﺣﻧﯽ اﭘﯾدﻣﯽ )اﭘﯾدﯾﻣﯾﮏ ﮐرو( و ﻻﯾن ﮔراف را از ﯾﮏ دﯾﺗﺎﺑﯾس اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد -ورک ﺷﯾت را ﺗﮭﯾﮫ و ﭼﺎپ ﮐﻧﻧد

12

ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی
ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

 ﻣروری ﺑر آﻣﺎر ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﯾﺎ دﺳﮑرﯾﭘﺗﯾف ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﺑرآورد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎ ) (Interval Estimationو ﺗﺳت ﻓرﺿﯾﮫ ﯾﺎ)(Hypothesis
 ﺗﺳت )t (Independent ﺗﺳت )(Chi-Square ﺗﺳت ANOVA ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﮑرر ﯾﺎ )Repeated Measures(Analysis
 رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﺳﺎده ﯾﺎ )(Simple Linear Regression رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ )(Multiple Linear Regression -رﮔرﺳﯾون ﻟوﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ )(Binary Logistic Regression
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺣﺻﺎﯾوی دﯾﺗﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾوﻣﯾدﯾﮑل ،ﻣدﯾرﯾت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،رﯾﮑﺎرد ھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ طﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﯾدﯾﮑل رﯾﮑﺎردس ،اﺣﺻﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ واﯾﺗل ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ،ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ و دﯾﺗﺎﺑﯾس دﯾﺗﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی اﺣﺻﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺑرآورد و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﯾﺎ اﺳﺗﯾﻣﯾﺷن و اﻧﻔرﻧس را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .اﯾن ﮐورس درک ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣدل ﺳﺎزی اﺣﺻﺎﯾوی ﯾﺎ ) (statistical modellingﺑرای دﯾﺗﺎ ﻣداوم ﯾﺎ ) (continuousو دوﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ ) (binaryو ﻣﻔروﺿﺎت ﯾﺎ
) (assumptionsآﻧﮭﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ﻣرﺗﺑط ﯾﺎ ) (correlated data analysisو ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ طوﻟﯽ ﯾﺎ )longitudinal data anal-
 (ysisرا اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی ،ﻣﺎﻧﻧد  ، SPSSﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﻣﮭم ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﻘﺎط ﻗوت  ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و اﺻول دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ را درک ﮐﻧﻧد اﯾﻔﯾﮑت ﻣودﯾﻔﯾﮑﺎﺳﯾون ﯾﺎ ) (effect modiﬁcationرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘوه ) (biasدر اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ) (selection biasو ﺳوﮔﯾری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ) (information biasرا ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﭼﮕوﻧﮕﯽﮐﻧﺗرول ﺳوﮔﯾری را ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳب درک ﮐﻧﻧد
 ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼل ﯾﺎ ) (confoundingرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻓﻊ اﺧﺗﻼل ﯾﺎ ) (confoundingرا در دﯾزاﯾن،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد
 ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗداول ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ) (causal inferenceو ﻣدﻟﮭﺎی ) (causalityرا ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻣﻔﺎھﯾم "اﻋﺗﺑﺎر" ﯾﺎ ) (‘validityو دﻗت ﯾﺎ ) ،(precisionﺧطﺎی اﻧدازه ﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ) (‘randomو ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ" ،طﺑﻘﮫﺑﻧدی اﺷﺗﺑﺎه دﯾﻔراﻧﺳﯾل و ﻏﯾر دﯾﻔراﻧﺳﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻋﺗﺑﺎرﺳﻧﺟﯽ و ﺗﮑرارﭘذﯾری ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد
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اﻓزارھﺎی اﺣﺻﺎﯾوی ﯾﺎ )(Epi Info
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ﺗوﺿﯾﺢ:
 Epi Infoﯾﮏ ﻧرم اﻓزار اﺣﺻﺎﯾوی ﺑرای ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎ ﯾﺎ ) (dataاﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯾﮑروﺳﺎﻓت وﯾﻧدوز ﺑوﺳﯾﻠﮫ داﮐﺗران ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﭘروﮔرام اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ورود دﯾﺗﺎ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ،ﭘروﺳﮫ ورود دﯾﺗﺎ را ﻣطﺎﺑق ﻧﯾﺎز ﺧود ﺳﺎزﻧد ،دﯾﺗﺎ را وارد ﮐرده و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و ﮔراف ھﺎ را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد .اﯾن ﮐورس ﺗﺟرﺑﮫ
ﻋﻣﻠﯽ دﺳت ﺑﮫ دﺳت را ﻣﺳﺎﻋد ﻧﻣوده و ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ﻣواد را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ  Epi Infoو ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر
اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﯾﺎ ﺳروی در ﻣﺎدﯾول دﯾزاﯾن ﮐﻧﻧده ﻓورم
ورود دﯾﺗﺎ و اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﭼﮏ ﮐود
ورود دﯾﺗﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت Epi Info
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻼﺳﯾﮏ
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داﺷﺑورد ﺑﺻری و اﻓزار
اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ
) (Epi Info Companionﺑرای اﻧدروﯾد

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻓرم ھﺎی ﺳﺎده ورود دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ اﯾﻧﺗری ﻓﺎرﻣس را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Form Designerدﯾزاﯾن ﮐﻧﻧد. ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮏ ﮐود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرم ھﺎی ورود داده را ﭘﯾﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد رﯾﮑوردھﺎ را در ﻓرم  Epi Infoوارد ﮐﻧﻧد ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ داده را ﺑﺧواﻧﻧد و از ﻣﺎدﯾول ھﺎی ) (Visual Dashboardو ) (Classic Analysisﺑرای دﺳﺗﮑﺎری ،ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾلدﯾﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 آﻣﺎر را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از از ﮐﺎﻣﻧد ھﺎی ﻓرﯾﮑﺎﻧس ھﺎ ،ﺟداول  2X2و ) (meansﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. ﻧﺗﺎﯾﺞ درﯾﺎﻓت ھﺎ را در ﻗﺎﻟب و ﯾﺎ ﺑﺷﮑل  HTML، Excelو ﯾﺎ  Wordﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. ﻣﺎدﯾول ھﻣراه ﯾﺎ  Epi Info Companionرا ﺑرای اﻧدروﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﻧﻘﺷﮫ را اﯾﺟﺎد و ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﭘﮑﯾﺞ ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی )ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑل( ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ
ﺗوﺻﯾﻔﯽ
ﺗﺑدﯾل ﯾﺎ Transform
ﮔم ﺷده ﯾﺎ Missing
Chi-square
آزﻣون tﯾﺎ t-test
 ANOVAﯾﮏ طرﻓﮫ ﯾﺎ One - way
 ANOVAدو طرﻓﮫ Two-way
اﻗداﻣﺎت ﻣﮑرر  ANOVAﯾﺎ Repeated Measures
رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﯾﺎ Linear Regression
رﮔرﺳﯾون ﻟوﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ Binary logistic regression
ﻟوﺟﺳﺗﯾﮏ ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ ای ﯾﺎ Multinomial Logistic
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل
ROC
ﺗﺳت ھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  3ﮔروﭘﯽ ﻗﺳﻣت 1
ﺗﺳت ھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  3ﮔروﭘﯽ ﻗﺳﻣت 2
ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾر)(Kaplan Meier
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ﺗوﺿﯾﺢ:

در اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻧظﯾم ﻓﺎﯾل داده ﺟدﯾد ﯾﺎ  new data ﬁleدر  IBM SPSSآﻣﺎده ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎ و ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺣﺻﺎﯾوی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗری ﮐﮫ در  SPSSﻣوﺟود اﺳت  ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ آﻣوزش ﻓﺷرده ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎر ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) ، (SPSSﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻣﺎر  IBM SPSSﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود  ،دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن آﻣوزش ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﺷﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﯾﺗﺎ ﺑزرگ
اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد از ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ اﺣﺻﺎﯾوی آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎﯾد در ﮐﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Microsoft Windowsﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ  SPSSﺿروری ﻧﯾﺳت ،اﮔرﭼﮫ درک اوﻟﯾﮫ از ھدف و ﻋﻣﻠﮑرد ﻧرم اﺑزار ﻣﻔﯾد اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎ در SPSS از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی اﺣﺻﺎﯾوی  SPSSﺑرای ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی و ﺗوﺻﯾف دﯾﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ از ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی  SPSSاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﺣﺻﺎﯾوی ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﺎ  outcomeو دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود -ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ و اراﺋﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را ﺑداﻧﻧد
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ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ
Scientiﬁc Writing
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﯾﺎ  peer reviewingو ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت ﺟﮭت ﻧﺷر
در ژورﻧﺎل ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﮐورس ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور ﺧود را از طرﯾق ﺗﻣرﯾﻧﺎت و
ﺑﺣث ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوده و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯽ دھﻧد .ھدف اﯾن ﮐورس داﻧﺳﺗن اﺻول ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺛر اﺳت.
آﻣوزش ﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ در اﯾن ﮐورس ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘب ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﮐورس در دو ﺑﺧش
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫء ﺗﮭﯾﮫ
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﻋﻠﻣﯽ واﻗﻌﯽ داده ﻣﯾﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﭘروﺳﮫ ھﺎی رﯾﺳرچ و ﻣﺗرﯾﮑس ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﯾﺎ )(Argument Matrix
ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫء اوﻟﯽ ،اﺑﺳﺗرﮐت ﯾﺎ ﺧﻼﺻﮫ
ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﮕﺎرش ﯾﺎ ﻧوﺷﺗن طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق
ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ
ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ
ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫء ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت در ﺣوزه ﺻﺣت ﻣﺣﯾط را ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ) (publicationھﺎی 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 اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد -اﻧﺗﺧﺎب راھﺑردی در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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