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ﻣﻌرﻓﯽ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد اﺿطراری ﻗرار دارﻧد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ واردﺷده از دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﻗرار دارﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺗﺑر  ،2015ﺣوزه ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﯾش از  20ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ و  9ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﯾﺟﺎدﺷده ﺗوﺳط ﺑﺷر ،ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺷده ﺑودﻧد .در ﻣﺣﯾطﯽ آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣؤﺛر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫﻣﻧظور ﮐﺎھش اﺣﺗﻣﺎل و ﺷدت ﻓورﯾت
ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﺿطراری در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ آﺷﮑﺎر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻗوی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی اﺧﯾر )ﮐﮫ در آﻣوزش و آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت( ،ﻧﯾز ﺿروری اﺳت.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣداوم در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎھدف ﭘر ﮐردن ﺧﻼھﺎی داﻧش و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷراﯾط
اﺿطراری ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،زﯾرا ﺗدوﯾن ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎ ﺑﮫﻣراﺗب ﻣﮭم اﺳت.
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ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :3ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اوﻟﯾﮫ در
ﺷراﯾط اﺿطراری
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دوره  :5ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ

دوره  :6اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز
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دوره  :9ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﺑزرگ
دوره  :10ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ

دوره  :11ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر و ﻏﯾر واﮔﯾر در
ﺷراﯾط اﺿطراری
دوره  :12ﺳﻼﻣت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﺑﺳﺗرھﺎی
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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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در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت ﻣﯽ
ﺷود .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:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و اﻣﻧﯾت ﺳﻼﻣت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘژوھشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs ﭘوﺷش ﺑﮭداﺷت ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺳﯾری ﺑﮫ ﺳوی آن -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾتھﺎ

اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی 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 ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و اﻣﻧﯾت ﺳﻼﻣت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽدھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌرﯾفھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ آنھﺎ را ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و.ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯾن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد داﺷﺗن ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑرای اﻗداﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد زﻣﯾﻧﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه روﺷﮭﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷتﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد
 -ﻧظﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف دوره:
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 ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ 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 ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ 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 وارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد

3

اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
در ﺷراﯾط اﺿطراری
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺑﻼﯾﺎ اﻋم از طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﻣﯾﺎن ﺿرورتھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣؤﺛر
ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻﺗﯽ ،داﻧﺳﺗن ﻋﻣﯾق ﻋﻠل و ﻋواﻣل آن ﺿروری اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺧطرات ،ﺑرآوردن ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ و ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽھﺎ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣوردﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھدف اﯾن دوره ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﺎھﯾم و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ و ﻣدﯾرﯾت آنھﺎ اﺳت .اﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫای
در ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط اﺿطراری ﻧدارﻧد ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ را طﯽ ﻧﮑرده اﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﺧﻼق و ارزش¬ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﻼﯾﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮭﺑود و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻼﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺿطراری ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣوادث -ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ

4

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
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 ﺑﻔﮭﻣﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد -ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﻧظﺎمھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد

4

ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣراﻗﺑت در ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧوظﮭور ﻣراﻗﺑت در ﺧﻼل ﺑﻼﯾﺎ اﺻول اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ،ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری اﯾﻣﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻋرﺻﮫ ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﺳت در ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ﭘروژه ﮔوی  -اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺷﺎﺧصھﺎی ﺿروری در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺗﯾم ھﺎی واﮐﻧش ﺳرﯾﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺳواﻧﺢ ﺟﻣﻌﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺳواﻧﺢ ﺟﻣﻌﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣرگوﻣﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری ﻧظﺎم اطﻼﻋﺎت ﺑﻼﯾﺎ -ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻧوع آﻓت ،در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و وﯾژﮔﯽ ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣت
ﺗﺎﺛﯾر ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .آﮔﺎھﯽ از ﻣداﺧﻼت راﯾﺞ و زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣوزهھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣدﯾران ﺑﻼﯾﺎ ﺿروری اﺳت.
اﯾن دوره از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺑﺎﻓت ﻣﻧطﻘﮫای و وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺧش ﻋﻣده
ای از اﯾن دوره ﺑر ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎ و اﺑزارھﺎی ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط اﺿطراری ﺗﻧظﯾمﺷدهاﻧد ،ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر و وظﺎﯾف ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد طﻐﯾﺎن را در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻣداﺧﻼت ھزﯾﻧﮫ اﺛرﺑﺧﺷﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣوارد اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن/آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺟواﻣﻊ ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد -ﺑرای ﺣﻔظ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺳطوح اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﺧدﻣﺎت ارﺟﺎﻋﯽ ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﻧد

5

ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ھدف از اﯾن دوره ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن و ﺑﺣث درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت و ﻋﻠل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ھدف اﯾن دوره ﺟﺳﺗﺟوی ﻣداﺧﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای
ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾریھﺎ ،ﭼﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﭼﮫ طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،دوره ﻣذﮐور ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم ،ﺷراﯾط اﺿطراری ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و آﯾﻧده
اﻗداﻣﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھد.
اﯾن ﺟﻧﺑﮫھﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره
 ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ درﮔﯾریھﺎی ﭘﺳﺎ ﻣدرن و ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده ھﻣﮑﺎری ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏھﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭼﻧد ﻣوﺳﺳﮫ ای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدهای ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ )ﺳﻣن ھﺎ( در ﺑﻼﯾﺎ -ﺑﺣرانھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ آن

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 دﻻﯾل و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻧﺎزﻋﺎت را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد ﻣﺎھﯾت و ﺗﺣول ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﻣورد ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﻣداﺧﻼت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﮐﻧﻧد
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اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺑﻼﯾﺎ و ﺷراﯾط اﺿطراری ﺷراﯾط ﻓوقاﻟﻌﺎدهای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت آنھﺎ ﺿرورت ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از راھﺑردھﺎی وﯾژه اﺳت .ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده-
وﺟود ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮫای را اﯾﺟﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﯾﮑرد ﻋﻠﻣﯽ و روشھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد و زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده و درﻋﯾنﺣﺎل از ﺗﺟﺎرب ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭرهﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دوره ظرﻓﯾت
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧﺎﺳب از اﺑزار و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﮐﺎرا و اﺛرﺑﺧش در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺟزای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﻼﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺑﻼﯾﺎ داده ھﺎ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺟﻣﻊآوری داده ھﺎ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز -ﮔزارش دھﯽ ،ﻧﮕﺎرش و ﭘردازش

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 داده ھﺎ را در ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد ﺷراﯾط اﺿطراری از ﺟﻣﻊآوری ﺗﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﯾﺎزﺳﻧﺟﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در اوﺿﺎع ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی واﮐﻧش اﺿطراری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد -از ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣذاﮐره و ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺗﺳﮭﯾل اﺟرا اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﺧﺎطرات از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻗرار دارد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎ ﻣﺧﺎطرات و
ﻋواﻣل آﺳﯾبﭘذﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت و ﺟﺎن اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫﻣﻧظور ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن اﯾن
ﺧطرات ،ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﮐﺎھش ﺧطر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون درک ﻋﻠل و ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ،ﺷﺎﻣل ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺧطر ،ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ طرح و ﭘروژه ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﯾن دوره آﻣوزش ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ھﻣراه ﺑﺎ اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺧطر را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﻣﯽ ﺧطر ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﻼﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ/اﻗﺗﺻﺎدی ﺧطر ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت در ﺑﻼﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ -ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 درﺑﺎره ﺧطرات ﺷﺎﯾﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد روﻧد و روشھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ،آﺳﯾبﭘذﯾری و ظرﻓﯾت را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد از ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎی ﻓﻧﺎوری در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد طرحھﺎی ﺗوﺳﻌﮫای ﮐﺎھش ﺧطر را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر در ﺷراﯾط اﺿطراری اﺻول ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺣرانھﺎ ﺑﻠوک ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﺗﻌﯾﯾن اھداف ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﺗوﺳﻌﮫ ﻣواد و ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﻘش ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت در ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺳﺧﻧﮕو ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ذﯾﻧﻔﻌﺎن و ﺷرﮐﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺧطرات و روﯾدادھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد و ﺷﺎﻣل طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣوردﻧﯾﺎز در ﻣراﺣل
آﻣﺎدﮔﯽ  ،ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮭﺑود ﺣوادث ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﮑﯽ از اﺟزای اﺳﺎﺳﯽ واﮐﻧش اﺿطراری اﺳت ،زﯾرا ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت در رﻓﺗﺎر را دارد.
اﯾن دوره روﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﯾﺎﺳتﮔذاران ،اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎرﮐت و اﺗﺣﺎد ،ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺧﺎطرهآﻣﯾز و ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘوﯾﺷﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﻋداﻟت ،ﻣوردﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد و ﻣداﺧﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ
ﺑر ﺷواھد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻼﺣظﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 راھﺑردھﺎ و روﯾﮑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺧطر را ﺷرح دھﻧد در ﻣورد روﻧد ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت ،ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد ذﯾﻧﻔﻌﺎن و روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده از راھﺑردھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺧطر را در ﺷراﯾط اﺿطراری ﻧﺷﺎن دھﻧد -ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻓﻌﺎل در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرگ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ع ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧودﺟوش ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌداد اﻓراد ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و واﮐﻧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷﮭر و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن روﯾداد را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺷﺎﻣل ﺻدﻣﺎت ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﮔرﻣﺎ اﺳت.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳت آوردن درک ﺑﮭﺗر ﺗﮭدﯾدات ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد،
اﯾن ﺧطرات را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺑﮭﺑود ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت و ﺗوﺳﻌﮫ ظرﻓﯾت ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ وﺟود دارد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑزرگ ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑزرگ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟرﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرگ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ ﻣﺎﺗرﯾﮑس ھﺎدون ﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ -ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﺣﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﺳﺎﺳﯽﺗرﯾن ﻣﺷوقھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﺟرﯾﺎن ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑزرگ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد اﺟزای ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺟواﻣﻊ اوﻟﯾن ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺷراﯾط اﺿطراری رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد و اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﺑﺗﮑﺎرات ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژه
ھﺎ از طرﯾق ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدلھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﻓق ﺑودهاﻧد .اﯾن دوره ﺑرای ﭘوﺷش ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﺧطر ،ﻣﺧﺎطره ،آﺳﯾبﭘذﯾری و ارزﯾﺎﺑﯽ
ظرﻓﯾتھﺎ در ﻣﺣﯾطھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن دوره ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ادﻏﺎم ﻣﻔﮭوم ﺧطر در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻧﻘﺷﮫﺑرداری ﻣﺧﺎطرات ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺷﺑﯾﮫﺳﺎزی ،از دﺳت دادن ﺑﺎﻟﻘوه اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﻼﯾﺎ و ﺳطوح
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻗﺎﺑلﻗﺑول ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .درﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن دوره ﺷﺎﻣل آﻣوزش ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و آﺳﯾبﭘذﯾری ﺑرای ﺗدوﯾن راھﺑردھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری
و ﮐﺎھﺷﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،اُﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻠﯽ اﺳت.

 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطر ﺑﻼﯾﺎ اﺑزارھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺷﻧﺎﺧت ﺧطر و ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدﯾرﯾت ﺧطر آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ -ﻣدﯾرﯾت داوطﻠﺑﺎن در ﺑﻼﯾﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
اھﻣﯾت روش ﮐﺎھش ﺧطر ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را درک ﮐﻧﻧد
 از اھﻣﯾت روﯾﮑرد ﮐﺎھش ﺧطر ﺑﻼﯾﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧﻧد ﭘروژهھﺎی ﮐﺎھش ﺧطر ﺑﻼﯾﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و اﺟرا ﮐﻧﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻧﺟﺎم دھﻧد -ﭘروژهھﺎی ﮐﺎھش ﺧطر ﺑﻼﯾﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر و ﻏﯾر واﮔﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻣرگوﻣﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری ھﺳﺗﻧد .درﻋﯾنﺣﺎل ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر در ھم دو ﮔروه ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫﯾﺎﻓﺗﮫ و
درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .آنھﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺟدی ﺑرای ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺑﻼﯾﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﺗﺷﺧﯾص و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﮭم واﮔﯾر و ﻏﯾر واﮔﯾر ﮐﮫ اﻓراد آﺳﯾبدﯾده در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر در ﺑﻼﯾﺎ ﺳرﻧﺦھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑرای طﻐﯾﺎنھﺎی ﻋﻣدی ﺗﻘوﯾت ﻧظﺎمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﻣﮭﺎر اﭘﯾدﻣﯽھﺎی در ﺣﺎل ظﮭور ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ در ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻧظﺎمھﺎی ﻣراﻗﺑت و ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﺻدوﻣﯾتھﺎ ﺳﻼﻣت روان و ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت روان و ﺣﻣﺎﯾترواﻧﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری
 -ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان در ﺷراﯾط اﺿطراری
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اﯾن دوره ﺑﮫ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر در ﺷراﯾط اﺿطراری ﮐﮫ ﻋﺑﺎرتاﻧد از :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ،ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﻣراﻗﺑت ،ﮐﻧﺗرل طﻐﯾﺎن و ﻣدﯾرﯾت
ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﯽﭘردازد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،دوره ﻣذﮐور اھﻣﯾت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ،ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و ﻣداﺧﻼت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رواﻧﯽ در ﺑﻼﯾﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾتھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﮫ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﺗﺎ از ﺑروز ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر دﯾﮕر در ﺣﺎل ظﮭور ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و آنھﺎ را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻼﯾﺎ ﺑر آنھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺛرات ﺑﻼﯾﺎ ﺑر ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﻋﻣوم ﻣردم و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -راھﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اراﺋﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رواﻧﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت آﺳﯾبدﯾده را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺳﻼﻣت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﺑﺳﺗرھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری ﺑﺧﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﮫﻧدرت ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷد .ازآﻧﺟﺎﮐﮫ روﻧد طوری ﺑوده ﮐﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری ﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﻓﺗﮫﺗر و طوﻻﻧﯽﺗر ﺷدهاﻧد ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری در ﺷراﯾط اﺿطراری ھﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎﻻت ﻏﯾر اﺿطراریاﻧد ،اﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺻدﻣﺎت ،ﺟداﯾﯽ از ﺧﺎﻧواده ،ﻓﻘر
و ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧطرات آنھﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد ،ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن دوره ﺑر اوﻟوﯾت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری ﻧﻔوس
ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﮏ روش ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺳﺗﮫ ﺣداﻗﻠﯽ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری در ﺷراﯾط اﺿطراری ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟﻧﺳﯾت و ﺑﺎروری درھﻧﮕﺎم ﺑﺣران
 ﺧﺷوﻧتھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﻧﺳﯾت ﺣﻔﺎظت از ﮐودﮐﺎن در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﭘوﯾش¬ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اوﻟوﯾتﺑﻧدی واﮐﺳنھﺎ و واﮐﺳنھﺎی دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ -ﻣدﯾرﯾت واﮐﺳنھﺎ در ﺷراﯾط اﺿطراری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻋﻠل اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی و ﻣرگوﻣﯾر زﻧﺎن در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری و ﻧﻘﺷﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺣداﻗﻠﯽ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﺑﺎروری طوﻻﻧﯽﻣدت ﺑرای ﺟﻣﻌﯾتھﺎ را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﭘﺎﯾش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﺑﺎروری را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺑﺣراﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷﮏﺳﺎﻟﯽ ،ﺳﯾل و ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺣﺎد و ﻣزﻣن ،ﺑﮫﺧﺻوص ﺳوءﺗﻐذﯾﮫ ،ﻣﻧﺟر ﻣﯽﮔردﻧد .در ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی
از اﻓراد آﺳﯾبدﯾده و آواره ،ﺣداﻗل در ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد ﺑﻼﯾﺎ ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد .دوﻟتھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ھﻣﮕﯽ از
ﺗﻐذﯾﮫ اﯾن اﻓراد در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ﻏذا و ﺗﻐذﯾﮫ رﯾزﻣﻐذیھﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود رﯾزﻣﻐذیھﺎ ﺳوءﺗﻐذﯾﮫ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻐذﯾﮫای اﻧدازهﮔﯾری وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺗﻐذﯾﮫای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ :ﻣﺑﺎﻧﯽ و اﺑزارھﺎ ﻣداﺧﻼت ﺗﻐذﯾﮫ در ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺗﻐذﯾﮫ -ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
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ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭼﻧﯾن اوﺿﺎﻋﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﺑدون داﻧش و ﻣﮭﺎرت ﻻزم ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .اﯾن دوره ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻏذا و ﺗﻐذﯾﮫ را ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷراﯾط ﻓﺎﺟﻌﮫآﻣﯾز روﯾﺎروﯾﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻏذاﯾﯽ و ﺗﻐذﯾﮫای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎ را ﺑﮫﻣﻧظور ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﮐﺎھش اﺛرات آنھﺎ ﺑداﻧﻧد زﻧﺟﯾره ﺗﺄﻣﯾن ﻏذا و ﺟﯾره ﻏذاﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻧواع ﺳوءﺗﻐذﯾﮫ را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗﻐذﯾﮫای اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻣداﺧﻼت ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری را طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر در ﺷراﯾط اﺿطراری را ارﺗﻘﺎ دھﻧد
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ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در ﺷراﯾط اﺿطراری
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ﺧطرات ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط از ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺷراﯾط اﺿطراری ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ دارد .ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﺷﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﯾﺎنرﺷﺗﮫای ﺳﻼﻣت ﺑوده ،و
ﺷﺎﻣل ﻣﮭﻧدﺳﯽ ،ﻋﻠوم ﺳﻼﻣت ،ﺷﯾﻣﯽ و زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻧواع ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾرﯾت و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳت .در زﻣﺎن رﺧداد ﺑﻼﯾﺎ و ﭘسازآن ،اﻓراد
دارای ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠف ،درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧظﺎرت ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺣﻔظ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﺷدهاﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در ﺑﻼﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ واش آﻟودﮔﯽ آب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت آب در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺿطراری ﻣدﯾرﯾت ﻣواد زاﺋد ﺟﺎﻣد ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺑﮭﺗر ارﺗﻘﺎء ﺑﮭداﺷت و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ آب در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﺎﯾش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ واش -ﺧوﺷﮫﺑﻧدی و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ واش
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اﯾن دوره ﻋﻼوه ﺑر اراﺋﮫ ﻣﻘدﻣﮫای ،ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدھﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣراﻗﺑت ،ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ،ﻓرآﯾﻧدھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺳﻼﻣت و ﮐﻧﺗرل ﻧﺎﻗﻠﯾن ،ﺗﺧﻠﯾﮫ و اﺳﮑﺎن ﻣوﻗت ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﭘس از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ
را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗﮭدﯾدھﺎی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط )ﺗﺄﻣﯾن آب و ﺑﮭداﺷت ،ﮐﻧﺗرل ﯾﺎﻧﺎﻗﻠﯾن و ﻏﯾره( ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در ﻣورد ﺿرورتھﺎی اوﻟﯾﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﺑﮭداﺷت ،اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ،آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ وﻣراﺣل ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﮐﮫ ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد را ﻓراھم ﮐﻧﻧد
 -ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھمطرازی و ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭت ﻧﺷر در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ طراﺣﯽ
ﺷده اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن دوره ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور را از طرﯾق ﺗﻣرﯾن و ﺑﺣثھﺎی ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺟﺎم و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ھدف اﯾن دوره داﻧﺳﺗن اﺻول ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ ﻣؤﺛر اﺳت.
آﻣوزش در اﯾن دوره ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن دوره در دو ﺑﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻣﯽ
داده ﻣﯽﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟﺳﺗﺟو و ﻣﺎﺗرﯾس اﺳﺗدﻻل ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ،ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﮕﺎرش روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ -ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ در ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫھﺎی را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھدف ھر ﺑﺧش را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درک ﮐﻧﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫای وﺳﯾﻊﺗر از راھﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد -ﻣﮭﺎرت اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﺻتھﺎی راھﺑردی در ﻣورد ﻧﺣوه ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﮐﺳب ﮐﻧﻧد
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