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ﻣﻌرﻓﯽ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷورھﺎی  EMRﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد اﺿطراری ﻣﻐﻠق ﻗرار دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺟﺎﺷدن ﯾﺎ .displacementو در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ وارد ﺷده از دﯾﮕر ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗرار دارﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺗوﺑر
 ،2015ﺣوزهء  EMRﻣﯾزﺑﺎن ﺑﯾش از  20ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از آواره ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ) (IDPsو  9ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل اﻓت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﯾﺟﺎد
ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺷر ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷده ﺑودﻧد .در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﯾط  ،EMRﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش اﺣﺗﻣﺎل و ﺷدت
اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﺿطراری در  EMRآﺷﮑﺎر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻗوی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی
اﺧﯾر )ﮐﮫ در آﻣوزش و ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣدﯾرﯾت أﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت( ،ﻧﯾز ﺿروری اﺳت.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی  EMRرا ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھدف ﭘر ﮐردن ﺧﻼھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای در داﻧش و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺗدوﯾر
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،زﯾرا ﺗدوﯾر ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﮭﻣﺗر ﻣﯽ ﮔردد.
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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

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫء 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 ﻛورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ  UHCو راه ﺑﮫﺳوی UHC
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ﻧﻔوس

اﯾن ﮐورس ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ ھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی دوﮐﺗوران در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎوش در طرﯾﻘﮫ ھﺎ 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:
 -1ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
 -2ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎف اﯾن رﺷﺗﮫ ﯾﺎ دﺳﭘﻠﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و.ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯾن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد
 -3ﻓواﯾد ﯾﮏ ﻓرﯾم ﯾﺎ ﭼوﮐﺎت ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -4اﺳﺎﺳﺎت رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﺎﺗﯾف و ﮐواﻟﯾﺗﺎﺗﯾف را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 -5ﺳﯾﺳﺗم 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 ﻣﻔﺎھﯾم و اﺳﺎﺳﺎت اوﻟﯾﮫء 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 اراﺋﮫء 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 :ﭘﻼن ﮔذاری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ده
 ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﮭﻣداران ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫء 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
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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 ﯾﺎدﮔﯾری:
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 وظﺎﯾف ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗطﺑﯾق ﺗﻐﯾﯾر 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

3

اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در
واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

4

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت
آﻓت و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
اﻣراض ﺷﺎﯾﻊ در آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ
اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر و ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ اﻧﮑﺷﺎف ﺣﯾن واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﺑﮭﺑود و ﺑﺎزﺳﺎزی آﻓﺎت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرای واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺿطراری
ﻣرﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣوادث
ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﭘﯾﭼﯾده ﯾﺎ ﻣﻐﻠق
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ﺗوﺿﯾﺢ:
آﻓﺎت ﯾﺎ ) ،(Disastersاﻋم 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 واﻗﻌﺎت ،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 ﻣﻧﺟﻣﻧت ﯾﺎ آﻓﺎت و ﻣدﯾرﯾت آﻧﮭﺎ اﺳت .اﯾن ﮐورس آﻣوزﺷﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﺗﺟرﺑﮫ ای در ﻣدﯾرﯾت واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﻧدارﻧد ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت را ﺣﺎﺻل ﻧﮑرده اﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﻣﻔﮭوم ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ و ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ را درک ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد -5ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد

4

ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس :
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﺑر اﻣراض ﺟدﯾدآ ظﮭور ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳروﯾﻼﻧس در ﺟرﯾﺎن ﺣوادث ﯾﺎ آﻓﺎت اﺻول اﻧﺗﻘﺎل ،ﮐﻧﺗرول و وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض ﻣﺻووﻧﯾت و اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورﺗﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﺳت در ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت ﭘروژهء ﺳﻔﯾر ﯾﺎ ) (Sphere Projectاﺳﺗﻧدردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽدر ﺷراﯾط اﺿطراری
 ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺿروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺗﯾم ھﺎی واﮐﻧش ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ رﭘﯾد رﯾﺳﭘﺎﻧس ﺗﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣﯽ در واﻗﻌﺎت ﺿروری ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣرگ و ﻣﯾر در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻓﺎت -ﺗﺟﮭﯾزات طﺑﯽ و ﻟوژﺳﺗﯾﮏ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

5

ﻣدت زﻣﺎن 42 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ﻧوع آﻓت ،در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و وﯾژه ﮔﯽ ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣت
ﺗﺎﺛﯾر ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .آﮔﺎھﯽ از ﻣداﺧﻼت راﯾﺞ و زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺷری و ﻣدﯾران آﻓﺎت ﺿروری اﺳت.
ﮐورس ﻣﺗذﮐره از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﻧطﻘﮫ و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﭘﯾروی ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﯾن ﮐورس ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺣوادث ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎ ،ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ و اﻓزاری ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط اﺿطراری ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد ،ﻣﺗﻣرﮐز
ﺧواھد ﺑود .

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر و وظﺎﯾف ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس را در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑداﻧﻧد ﺑررﺳﯽ ﺣوادث را در واﻗﻌﺎت اﺿطراری اﻧﺟﺎم دھﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺻﺣﯽ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻼت ﮐﺎﺳت اﯾﻔﯾﮑﺗﯾف ﯾﺎ ﻣوﺛر از ﻧظر ﻣﺻرﻓﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣوارد اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن/آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ وﺟواﻣﻊ ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد
 -5ﭘﻼن ﺑرای ﺣﻔظ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل دھﯽ ﯾﺎ رﯾﻔرل در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد

5

ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف از اﯾن ﮐورس ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎزی و ﺑﺣث درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت و ﻋﻠل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ھدف اﯾن ﮐورس ﺟﺳﺗﺟوی ﻣداﺧﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای
ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾری ھﺎ ،ﭼﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﭼﮫ طوﯾل اﻟﻣدت اﺳت .ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐورس ﻣﺗذﮐره ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد :ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ،واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
و آﯾﻧده اﻗداﻣﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس
-

ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
درﮔﯾری ھﺎی ﭘﺳﺎ-ﻣدرن و واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده
ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎ
ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در آﻓﺎت
ﺑﺣران ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 دﻻﯾل و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻧﺎزﻋﺎت را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﻧد ﻣﺎھﯾت و ﺗﺣول ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﻠﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﻣورد ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫء ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﻣداﺧﻼت ﺑﺷری ﯾﺎ ) (humanitarian interventionرا ﺑﮫ طور ﺗﻧﻘﯾدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧد

6

6

اﻓزار و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺷراﯾط
ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
آﻓﺎت و واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺷراﯾط ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت آﻧﮭﺎ ﺿرورت ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی وﯾژه اﺳت .واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﭘﯾﭼﯾده ﻣوﺟودﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ای را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﯾن واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﯾﮑرد ﻋﻠﻣﯽ و روش ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد
ﺑر ﺷواھد و ﺳﯾﺎق ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده و در ﻋﯾن ﺣﺎل از ﺗﺟﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزار و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐورس ظرﻓﯾت
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧﺎﺳب از اﻓزار و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ و ﻣﺳﻠﮑﯽ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

اﺟزای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی آﻓﺎت
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯽ در آﻓﺎت
دﯾﺗﺎ ﯾﺎ ) (Dataﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز
راﭘور دھﯽ ،ﻧﮕﺎرش و ﭘروﺳس ﻧﻣودن

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 دﯾﺗﺎ را در ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد واﻗﻌﺎت اﺿطراری از ﺟﻣﻊ آوری ﺗﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ﮐﻧﺗرول ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺿرورت ﺳﻧﺟﯽ ﺳرﯾﻊ ﺻﺣﯽ را در واﻗﻌﺎت ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز اﻧﺟﺎم دھﻧدﭘﻼن ھﺎی واﮐﻧش اﺿطراری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد-از ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣذاﮐره و ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺗﺳﮭﯾل اﺟراءات اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﯾﺎ ﺧطر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺧطرات از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﻓزﯾﮑﯽ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻗرار دارد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧطرات ﻣﺗذﮐره ﺑﺎ اﻓراد و
ﻋواﻣل آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت و ﺟﺎن اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن
اﯾن ﺧطرات ،ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮐﺎھش ﺧطر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون درک ﻋﻠل و ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺧطرﯾﺎ رﯾﺳﮏ دﯾﺗرﻣﯾﻧﻧت ،ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ طرح و ﭘروژه ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﯾن
ﮐورس -ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾﺎق ﻣﺣﻠﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓزار و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
ﻣﻌرﻗﯽ در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻧﯾﻣﮫ ﮐﻣﯽ ﯾﺎ )ﺳﯾﻣﯽ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف رﯾﺳﮏﻣﻧﯾﺟﻣﻧت(
 ﭼﺎرﭼوب ھﺎ ﯾﺎ ﻓرﯾم ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﺧطر آﻓﺎت ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ/اﻗﺗﺻﺎدی ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ )اﻧﻔﺎرﻣﯾﺷن ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت( در آﻓﺎت ﭘﻼن ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت -ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺻووﻧﯾت ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود:ﮐﮫ
 درﺑﺎره ﺧطرات ﺷﺎﯾﻊ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد روﻧد و روش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ،آﺳﯾب ﭘذﯾری و ظرﻓﯾت را ﺑداﻧﻧد از  GISو ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎ ﺗول ھﺎی ﺗﮑﻧﺎﻟوژی در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﭘﻼن ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﮐﺎھش ﺧطر را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد -در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﺻﺎرف ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم در ﻣورد
رﯾﺳﮏ ﯾﺎ )رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن(

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن درواﻗﻌﺎت ﻋﺎﺟل ﯾﺎ اﺿطراری
 اﺳﺎﺳﺎت ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ )ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن( رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺣران ھﺎ ﯾﺎ )(Psychology of Crises ﺑﻼک ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ارﺗﺑﺎط دھﯽ رﯾﺳﮏ ﺗﻌﯾﯾن اھداف ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ )ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن اﺑﺟﯾﮑﺗﯾف( اﻧﮑﺷﺎف ﭘروﮔرام ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﺎ ﭘﻼن رﯾﺳﮏﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن
 ﺗوﺳﻌﮫ ﻣواد و ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﻘش ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ  ITدر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺳﺧﻧﮕو ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺳﮭﻣداران ﯾﺎ ذﯾﻧﻔﻌﺎن و ﺷرﮐﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر
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ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم در ﻣورد رﯾﺳﮏ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺧطرات و روﯾدادھﺎی ﺻﺣﯽ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد و ﺷﺎﻣل طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن
ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﻣراﺣل آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﯾﺎ )رﯾﺳﭘﺎﻧس( و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎ )رﯾﮑوری( ﺣوادث ﺻﺣﯽ ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﯾﮑﯽ از اﺟزای
اﺳﺎﺳﯽ واﮐﻧش ﻋﺎﺟل ﯾﺎ )اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ رﯾﺳﭘﺎﻧس( اﺳت ،زﯾرا ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت در رﻓﺗﺎر را دارد.
اﯾن ﮐورس ﻣﯾﺗودھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد :ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاران ﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان ،اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎرﮐت و اﺗﺣﺎد ،ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی
ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز و ﺗوﺳﻌﮫء ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎع را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋداﻟت ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻣداﺧﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻼﺣظﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺻﻠﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ و روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن را ﺷرح دھﻧد در ﻣورد روﻧد ھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ،ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﮭم داران ﯾﺎ اﺳﺗﯾﮏ ھوﻟدرھﺎ و روش ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن را در واﻗﻌﺎت ﻋﺎﺟل ﻧﺷﺎن دھﻧد -ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺳﮭم داران ﻓﻌﺎل در واﻗﻌﺎت اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣوﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرگ ) (MGﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ) (WHOﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧودﺟوش ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ،ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎر ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻌداد اﻓراد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺣدﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﻼﻧﮕذاری و واﮐﻧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷﮭر ،و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن روﯾداد را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯾﮑﺷد .ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺷﺎﻣل ﺻدﻣﺎت ،اﻣراض ﺳﺎری ،اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری و اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﮔرﻣﺎ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ
آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘروﮔرام ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و واﮐﻧش ﯾﺎ
) (Preparedness and Response Plansﺑرای ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺟرﯾﺎن واﻗﻌﺎت ﺗﺟﻣﻊ ﺑزرگ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ
ﻣﺎﺗرﯾﮑس  Haddonﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ
ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺣﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ
ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ

ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳت آوردن درک ﺑﮭﺗر ﺗﮭدﯾدات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻣﮑﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ،اﯾن
ﺧطرات را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس و ﺗوﺳﻌﮫ ظرﻓﯾت ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ رﭘﯾد
رﯾﺳﭘﺎﻧس وﺟود دارد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺗﺷوﯾش ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را در ﺟرﯾﺎن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد اﺟزای ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را در ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت را ﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ اﻧﺟﺎم دھﻧد
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ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﯾﺎ ﺧطر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺟواﻣﻊ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺷراﯾط اﺿطراری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد و اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﺑﺗﮑﺎرات ،ﭘروﮔرام ھﺎ ،و
ﭘروژه ھﺎ از طرﯾق ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدل ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﻓق ﺑوده اﻧد .اﯾن ﮐورس از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﯾس ) (case studiesﺑرای ﭘوﺷش
ﺧطر ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف ،و ﮐواﻟﯾﺗﯾف آﺳﯾب ﭘذﯾری ،و ارزﯾﺎﺑﯽ ظرﻓﯾت در ﻣﺣﯾط ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

اﯾن ﮐورس ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ادﻏﺎم ﻣﻔﮭوم ﺧطرات در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﺧطرات ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﯾﻣوﻟﯾﺷن ،از دﺳت دادن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در آﻓﺎت
و ﺳطوح ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺑرای ﺗدوﯾن
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﺎھش در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،وﻻﯾﺗﯽ ،و ﻣﺣﻠﯽ اﺳت.

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺧطر آﻓﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﻼن ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطر آﻓﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻓزاری ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر
ﺷﻧﺎﺧت ﺧطر و ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣدﯾرﯾت داوطﻠﺑﺎن در آﻓﺎت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اھﻣﯾت روش ﮐﺎھش ﺧطر آﻓﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را درک ﮐﻧﻧد ﭘروژه ھﺎی ﮐﺎھش ﺧطر آﻓﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ) (CBDRRرا ﭘﻼﻧﮕذاری و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺗواﻧﻧد -ﭘروژه ھﺎی  CBDRRرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد

11

11

اﻣراض ﺳﺎری و ﻏﯾر ﺳﺎری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﻣراض ﺳﺎری ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻣرگ و ﻣﯾر در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ھﺳﺗﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری در ﮐﺷورھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣﺎل اﻧﮑﺷﺎف
اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺟدی ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﻣﻐﻠق و آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در وﻗﺎﯾﮫ ،ﺗﺷﺧﯾص ،و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻣﮭم ﺳﺎری و ﻏﯾرﺳﺎری ) (NCDsﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓراد آﺳﯾب دﯾده در واﻗﻌﺎت
اﺿطراری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 اﻣراض ﺳﺎری در آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﺳرﻧﺦ ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑرای ﺷﯾوع ھﺎی ﻋﻣدی ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض در واﻗﻌﺎت اﺿطراری وﻗﺎﯾﮫ و ﻣﮭﺎر اﭘﯾدﻣﯽ ھﺎی در ﺣﺎل ظﮭور ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺷﺧﺻﯽ در ﺳﺎﺣﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری و ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض )ﮔﻠوﺑلﺑردﯾن آف دﯾزﯾس(
 ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳروﯾﻼﻧس و ﺷﺎﺧص ھﺎی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری)(NCDs
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻدﻣﺎت ﺳروﯾﻼﻧس ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑر ﺻدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ درواﻗﻌﺎت اﺿطراری
 -ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
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اﯾن ﮐورس ﺑﮫ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﺳﺎری در ﺷراﯾط ﻋﺎﺟل ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ،وﻗﺎﯾﮫ ،ﺳروﯾﻼﻧس ،ﮐﻧﺗرول ﺷﯾوع و
ﻣدﯾرﯾت اﻣراض .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐورس ﻣذﮐور اھﻣﯾت  ،NCDsﺻﺣت رواﻧﯽ ،و ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﻧﺷن ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رواﻧﯽ )ﺳﭘورﺗﯾف ﺳﺎﯾﮑوﺳوﺷﯾل(
را در آﻓﺎت ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﮭدﯾدھﺎی اﻣراض ﺳﺎری ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺑﮫ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﺎ ازﺑروز اﻣراض ﺳﺎری دﯾﮕر در ﺣﺎل ظﮭور ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری و ﺗﺄﺛﯾر آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﺑر آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺛرات آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﺑر ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻋﻣوم ﻣردم و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑرای اراﺋﮫء ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رواﻧﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت آﺳﯾب دﯾده ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺻﺣت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺻﺣت ﺑﺎروری ) (RHﺑﺧﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ روﻧد ) (trendطوری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر و طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺷده اﻧد ،ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﻼﻧﮕذاری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت ﺑﺎروری اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺻﺣت ﺑﺎروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ھﻣﺎﻧﻧد واﻗﻌﺎت ﻏﯾر اﺿطراری اﻧد ،اﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺻدﻣﺎت ،ﺟداﯾﯽ از ﺧﺎﻧواده،
ﻓﻘر و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧطرات آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد ،ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﮐورس ﺑر اوﻟوﯾت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣت ﺑﺎروری
ﻧﻔوس ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﯾﮏ روش ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺑﺎروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﺻﺣت ﺑﺎروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﺣداﻗل ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ )(MISP
ﭘﻼﻧﮕذاری ﺻﺣت ﺑﺎروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺎروری در ھﻧﮕﺎم ﺑﺣران
ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر )(GBV
ﺣﻔﺎظت از ﮐودﮐﺎن در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی واﮐﺳﯾن ھﺎ و واﮐﺳﯾن ھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
ﻣدﯾرﯾت واﮐﺳﯾن ھﺎ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻋﻠل اﺻﻠﯽ اﻣراض و ﻣرگ و ﻣﯾر زﻧﺎن در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣت ﺑﺎروری و ﭘﻼن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺑﺎروری در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣداﻗل ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ) (MISPو ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑﺎروری طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑرای ﻧﻔوس را ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ﺑﺎروری را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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ﺗﻐذﯾﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،ﺳﯾل ،و ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ ﺣﺎد و ﻣزﻣن ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ،ﻣﻧﺟر ﻣﯾﮕردد .در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی
از اﻓراد آﺳﯾب دﯾده و آواره ،ﺣداﻗل در ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد .دوﻟت ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ھﻣﮕﯽ از ﺗﻐذﯾﮫ اﯾن اﻓراد در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻏذا و ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣﯾﮑروﻧﯾوﺗرﯾﻧت ھﺎ
اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود ﻣﯾﮑروﻧﯾوﺗرﯾﻧت ھﺎی ﻣﻐذی
ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻐذﯾﮫ ای
اﻧدازه ﮔﯾری وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ
ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗﻐذﯾﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
ﻣﺻووﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ :ﻣﺑﺎدی و اﻓزار
ﻣداﺧﻼت ﺗﻐذﯾﮫ در ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎ
ﭘروﮔرام ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺗﻐذﯾﮫ
ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻣﺎﯾت ﺑدون داﻧش و ﻣﮭﺎرت ﻻزم ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭼﻧﯾن واﻗﻌﺎت ،ﻋواﻗب ﺿﻌﯾﻔﯽ دارد .اﯾن ﮐورس ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻏذا و ﺗﻐذﯾﮫ را ﻣﺗﺑﺎرز ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﻧش و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻻزم را ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷراﯾط ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز روﯾﺎروﯾﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﮭدﯾدات ﻏذاﯾﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻓﺎت را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﮐﺎھش اﺛرات آﻧﮭﺎ درک ﮐﻧﻧد زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن ﻏذا و ﺟﯾره ﻏذاﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻧواع ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ را ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﺎﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ای را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻣداﺧﻼت ﺗﻐذﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﯾوﺗرﯾﺷن اﻧﺗروﻧﺷن در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را طرح ﯾﺎ دﯾزاﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد -اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ارﺗﻘﺎ دھﻧد
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ﺻﺣت ﻣﺣﯾطﯽ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺧطرات ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ) (EHاز ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ آﻓﺎت و واﻗﻌﺎت اﺿطراری ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ دارد .ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺻﺣت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﯾﺎ
اﻧﺗردﯾﺳﭘﻠﯾﻧری ﺑوده ،و ﺷﺎﻣل اﻧﺟﯾﻧری ،ﻋﻠوم ﺻﺣت ،ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،و ﻣﺣﯾط ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻧواع ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾرﯾت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .در
واﻗﻌﺎت ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗن از آن ،اﻓراد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻧظﺎرت ،ﺑﺎزﺳﺎزی ،و ﺣﻔظ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دﯾزاﯾن ﺷده اﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس :
 ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘروﮔرام واش ) (WASHﯾﺎ آب و ﺣﻔظاﻟﺻﺣﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری
 ﻣﻠوﺛﯾت آب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت آب در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺳروﯾس ﺻﺣﯽ اﺿطراری ﻣدﯾرﯾت از ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎی ﺟﺎﻣد ﯾﺎ )Solid Waste Manage- (mentﺑرای داﺷﺗن ﺻﺣت ﺑﮭﺗر
 ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘروﮔرام WASH -ھﻣﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭘروﮔرامء WASH
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اﯾن ﮐورس ﻋﻼوه ﺑر اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ،ﻋواﻣل ﻓزﯾﮑﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮕردد ،ﺑﮫ ﺳروﯾﻼﻧس ،ﺷﺎﺧص ھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺻﺣت ،ﭘروﺳﮫ ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺻﺣت و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﻘﺎل ،ﺗﺧﻠﯾﮫ و اﺳﮑﺎن ﻣوﻗت ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺻﺣﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﭘس از وﻗوع ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﻣورد
ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳﺗﯽ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑﮫ واﻗﻌﺎت اﺿطراری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺻﺣت ﻣﺣﯾط )ﺗﺎﻣﯾن آب و ﺻﺣت ،ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ﯾﺎ وﯾﮑﺗوروﻏﯾره( ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 اراﺋﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺎﯾدﻧس در ﻣورد ﺿرورت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳﺗﯽ و ﺻﺣت ،اﻗداﻣﺎت درﻣورد وﻗﺎﯾﮫ ،آﻣﺎدﮔﯽ،واﮐﻧش ) (responseو ﻣراﺣل ﺑﮭﺑود ﮐﮫ ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ،را ﺑداﻧﻧد
 -ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

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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