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ﻣﻌرﻓﯽ:
ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺟﮭﺎﻧﯽﺷدن اﻗﺗﺻﺎدی دارد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺧﻸ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫﯾﺎﻓﺗﮫ و رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد  ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﻐﻠﯽ،
ﺷراﯾط ﺑد ﮐﺎر و ﻣﺻدوﻣﯾت¬ھﺎ .اﮔرﭼﮫ ﺧﻸ اﻗﺗﺻﺎدی و ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل در ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﭘﺎﯾﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت ،ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران آﻣوزش ﻧدﯾده  ،ﻧﯾروی ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻋدم اﺟرای ﻗﺎﻧون و
ﺷراﯾط ﺑد ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺷﺎورزی
ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﺎرﮔران ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ اﺳت .آﻣوزش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ را در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و آﮔﺎھﯽ ﺿﻌﯾف در ﻣورد اھﻣﯾت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﺿرورت ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.
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درﻧﺗﯾﺟﮫ  ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ،راھﯽ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش زﯾرﺳﺎﺧتھﺎ ،اﻓزاﯾش ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ و ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران
اﺳت.
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 ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آنھﺎ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدرن ،درک ﻣﺑﺎﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻸ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷف روﯾﮑردھﺎ و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼق ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺳﻼﻣت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت وراھﯽ ﺑﮫﺳوی ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾتھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌﺎرﯾف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آنھﺎ 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 روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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اﺻول اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫﻋﻧوان "ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی" ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ
روﯾدادھﺎ در ﺟﻣﻌﯾتھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن داﻧش ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت.
اﯾن دوره ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر
در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺳب ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد وﻗوع ﺑﯾﻣﺎری در ﺟﻣﻌﯾت طراﺣﯽﺷده اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن اﯾن دوره در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻠﻣﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 1 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 2 ﻣراﻗﺑت در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دادهھﺎ ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 1 ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 2 ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣوردﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن -ﮐﯾﻔﯾت دادهھﺎ
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊﺗر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوماﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﻧﺷﺎن دھﻧد. از ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش دادهﺷده در دوره ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ،ﺷﯾوع ،ﻧﺳﺑت ﺧطر ،ﻧﺳﺑت ﺷﺎﻧس و ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗطﺑﯾق ﻧدھﻧد.

3

اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺣرﻓﮫ ای

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ :اﺻول اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ اﺛرات ﺳﻣﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ :ﺟﮭش  ،ﺳرطﺎن و ﻧﻘﺎﯾص ﻣﺎدرزادی  -ﻗﺳﻣت 1 ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ :ﺟﮭش ،ﺳرطﺎن و ﻧﻘﺎﯾص ﻣﺎدرزادی  -ﻗﺳﻣت 2 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی آﻟودﮔﯽ ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن -ﻣزاﯾﺎی SEA
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣﺣﯾط و ﺣرﻓﮫ¬ای اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود و ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را در ﭼﺎرﭼوب ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺣرﻓﮫای ﺗﺄﺛﯾر اﻧواع ﻣواﺟﮭﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋواﻣل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳروﺻدا ﯾﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،ﮔرﻣﺎ ،ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت( را
ﺑر روی ﮐﺎرﮔران ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﻣطﻠوب ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋواﻣل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﻣﺎری آنھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ
دھد
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺑروز ،ﺷﯾوع و ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارﻧد ﭘﯾوﻧد دھﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه
اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ را ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن دوره طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را در ﺑرﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد
روشھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎرﮔران اﺳت

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻣﮭم ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻓﻌلواﻧﻔﻌﺎﻻت آنھﺎ و اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب آنھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. اھﯾت اﺛرات ﺳوء ﻧﺎﺷﯽ از ﺧواص ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔوﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﺳﻼﻣتﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﯾﺎ ﻣردم را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣدلھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب در ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﺧﻸھﺎی ﻣﮭم در اﺳﺎس داﻧش ﻓﻌﻠﯽ در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت و ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﮑوک در ﭘروﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺷﺎﺧﮫای از ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .اﯾن دوره ﯾﮏ ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎری ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﻣداﺧﻼت ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت
ﻣﺣﯾط اﺳت .اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد آﮔﺎھﯽ از ﻣﺣدوده ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و اﯾدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺑر اﺳﺎس آنھﺎ اﺳت،
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن دوره ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺎنرﺷﺗﮫای ﺑر ﻣﻔﮭوم ﺳﻼﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧظرﯾﮫ رﺷد ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾطزﯾﺳت و ﭼﺎﻟشھﺎیﻣوﺟود در اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار
 ﺑررﺳﯽ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﭼﺎﻟشھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﺗﻐﯾﯾرات آبوھوا -ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﻧﮕﻠداری

5

اﻣروز ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺗﻌددی روﺑرو اﺳت ﮐﮫ ﻣروری ﺑر آن در اﯾن دوره ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑر ﻋﻼوه ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗداول ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺗﺣتﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽدھد،ﻧﯾز ﻣﯽﭘردازد .ﭼﻧﯾن ﭼﺎﻟشھﺎﯾﯽ ﺑﺎﮔذﺷت زﻣﺎن در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ
در ﺳﻼﻣت ﺑﯾن ﮐﺷور و داﺧل ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻣﮭم ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻓﻌلواﻧﻔﻌﺎﻻت آنھﺎ و اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب آنھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﻣﺎھﯾت اﺛرات ﺳوء ﻧﺎﺷﯽ از ﺧواص ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔوﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﺳﻼﻣت ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﯾﺎ ﻣردم را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣدلھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب در ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﺧﻸھﺎی ﻣﮭم در اﺳﺎس داﻧش ﻓﻌﻠﯽ در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾرات ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت و ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﮑوک در ﭘروﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﺣﯾطﯽ و ﺣرﻓﮫای ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ﺗﻣرﮐز دارد .اﺻول و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎ
در ﺳﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت (1) :اﺻول ﮐﻠﯽ :راه در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن .دوز ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺟذب ،ﺗوزﯾﻊ ،ذﺧﯾرهﺳﺎزی ،ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم و دﻓﻊ،
) (2ﺗﺄﺛﯾر ﺑر ارﮔﺎنھﺎی ﻣورد ھدف :ﮐﺑد ،ﮐﻠﯾﮫ ،ﺧون ،دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ؛ و ) (3ﮐﺎرﺑرد اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از :ﺣﻼلھﺎ  ،ﺣﺷره
ﮐشھﺎ و ﻓﻠزات .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣوﺟود در ﻣﺣﯾط و ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗطﺑﯾق ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﮐﺳﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ و ﺗوﮐﺳﯾﮑوﮐﯾﻧﺗﯾﮏ ﺳﻣﯾت ﺑﺎروری  ،ﺳﻣﯾت ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ  ،ﺳﻣﯾت ﭘوﺳﺗﯽ ﺳﻣوم ﺣﺷرهﮐشھﺎ ﺳﻣوم ﻓﻠزات ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﻔﺳﯽ -ﺳﻣﯾت ﮐﺑدی و ﺳﻣﯾت ﮐﻠﯾوی

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،راهھﺎ ،ﻣدتزﻣﺎن ،و ﺗﮑرر ﺑﮫ روی اﺛرات ﺳﻣﯽ ﺗرﮐﯾﺑﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. راﺑطﮫ ﺑﯾن دوز ﯾﺎ ﻣﻘدار ﺳم و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻣﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟذب  ،ﺗوزﯾﻊ ،ذﺧﯾره و دﻓﻊ را ﺷرح داده و اﺻول اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻣوم را از طرﯾق ﻏﺷﺎء ﺑرای ﺟذب ،ﻋﻣل و دﻓﻊ ﻋواﻣل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد. اﻧواع واﮐﻧشھﺎ را در ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﮏ ﻓﺎز  1و ﻓﺎز  2ﺗوﺿﯾﺢ ﮐرده و ﻧﻣوﻧﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ھر ﯾﮏ را اراﺋﮫ دھﻧد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫﻣوﺟب آن ﻣواد ﺳﻣﯽ ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ ﮐﺑد ،ﮐﻠﯾﮫ ،رﯾﮫ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺳﻣوم اﺻﻠﯽ را ﺑرایھر ارﮔﺎن ذﮐر ﮐﻧﻧد.
 اﺛرات ﺣﺎد و ﻣزﻣن ھﯾدروﮐرﺑنھﺎ  ،ھﯾدروﮐرﺑنھﺎی ھﺎﻟوژﻧﮫ ،ﺣﺷرهﮐشھﺎ و ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ،ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺳﻣﯾت آنھﺎ را ﻣﺷﺧص ﮐرده و اﻗداﻣﺎت ﻻزمﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﯾﺎ ﮐﺎھش اﺛرات ﺳﻣﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻧﻧد.
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ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣﮭمﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻻت ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﮐﮫ اﻓراد درﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر از آنھﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ و اﺧﺗﻼﻻت اﺳﮑﻠﺗﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾشازﺣد ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﮑرر ،ﺳرطﺎن ،ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ،اﺧﺗﻼﻻت ﭘوﺳﺗﯽ و اﺳﺗرس ﺷﻐﻠﯽ ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد.
اﯾن دوره ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ روشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﺎرﺑرد آن ﺑﮫوﯾژه در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی از راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر و وﻗوع ﺑﯾﻣﺎری اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺻول ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺻدﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗﺻﺎدف ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﻐﻠﯽ -ﻣﻘررات ﻣدﯾرﯾت اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﻋﻣده ﺷﻐﻠﯽ و اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺗﺑط در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎت ﺑزرگ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺣوه ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد روﯾﮑردھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی و ﺳﯾﺳﺗﻣﯾﮏ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺧطرات و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد -از اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ  ،اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و ﻧظﺎرت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره درﺑﺎره آﻟودﮔﯽھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ آنھﺎ ،ﺗﺄﺛﯾرات آن ﺑر ﺑدن اﻧﺳﺎن و راهھﺎی ﮐﻧﺗرل آن ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی طراﺣﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت .ھدف ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣؤﺛر از راهﺣلھﺎی طراﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدھد و از طرﯾق ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن آﻟودﮔﯽھﺎی ھوا رﻓﺎه ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن را ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
از طرﯾق ﻣﻔﮭوم ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ  ،آﻟودﮔﯽھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و اﺛرات آنھﺎ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ و ﻧﺣوه ﺣﻔظ
ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ ﺧوب ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﻟودﮔﯽھﺎ و آﻟودﮔﯽ ھوا ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻟودﮔﯽھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧطرات ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ھوای داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت و ﺑﮭرهوریاﻧﺳﺎن
 ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﺧص ﮐﯾﻔﯾت ھوا اﺻول ﺗﮭوﯾﮫ ﻣطﺑوع و ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﺳﺑزﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 طﺑﻘﮫﺑﻧدی آﻟودﮔﯽھﺎی ھوا را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف آﻟودﮔﯽھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن و ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽ ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد. اھﻣﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾن ھوای داﺧﻠﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد. اھداف ھوای ﺧوب داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را درک ﮐﻧﻧد. -اﺛرات ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎﻻی اﻧﺳﺎنھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟودﮔﯽھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﻣﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد اﺻول را درک ﮐرده و در ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎ ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻋﻔوﻧتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ  ،از
ﺧود ﻣﮭﺎرت ﻧﺷﺎن دھﻧد.
اﯾن دوره ﺑﮫﻣﻧظور اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣوردﻧﯾﺎز ﮐﺎرآﻣوزان ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧتھﺎ در ﻣﺣﯾطھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ طراﺣﯽ ﺷده
اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﻧﺗﻘﺎل و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ. اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ وﯾروﺳﯽCOVID -19 رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت دﺳت ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧط ﻣﻘدم وﯾروسCOVID-19
 ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن و اﺳﺗرﻟﯾزاﺳﯾون ﺗﻌرﯾف ﻣدﯾرﯾت  ،ﻋﻔوﻧتھﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺟداﺷده ﺟﻣﻊآوری و درﻣﺎن آن.
 ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت -ﻣدﯾرﯾت ﭘس از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن.

9

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد اﺻل ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت را در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣﺣﯾط ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷرح دھﻧد ﺑﯾن ﭼﮭﺎر ﻧوع اﺣﺗﯾﺎط در اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﺟزای ﻣﮭم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن/درﻣﺎﻧﮕﺎه ) (IPCرا ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﻧد -ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺿدﻋﻔوﻧﯽ و اﺳﺗرﻟﯾزاﺳﯾون را ﺷرح دھﻧد

9

ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و روﻧدھﺎی ﻓﻌﻠﯽ/آﯾﻧده در ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺳﻣﯽ و ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽﭘردازد .ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،آزﻣﺎﯾش و ﻣدﯾرﯾت ﺳﻣوم ﭘزﺷﮑﯽ ،زﺑﺎﻟﮫھﺎی
ﺧطرﻧﺎک ،ﮐودھﺎی زاﺋد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده زﺑﺎﻟﮫ .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﺗﺻﻔﯾﮫ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎ و
واﮐﻧش اﺿطراری اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫﺑﻧدی ،ﺣﻣلوﻧﻘل ،درﻣﺎن و ﻣﮑﺎنھﺎی رھﺎﺷده ﻣﺗروک ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن دوره ﺳﻔرھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﺷﮭری ،زﺑﺎﻟﮫﺳوز ﻋﻔوﻧﯽ و ﻣﺣل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ دﻓن زﺑﺎﻟﮫ را ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻣﺳﯾرھﺎ ،ﺳرﻧوﺷت و اﻧﺑﺎﺷت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک اﺻول ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺟﺎﻣد و ﻣﻘررات ﭘﺳﻣﺎﻧدﺷﮭرداری.
 ﺣﻣلوﻧﻘل زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک روشھﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎی زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک. دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧدهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ-ﺑﯾوﻣﯾدﯾﮑل ،ﻋﻔوﻧﯽ. -زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک و واﮐﻧش اﺿطراری
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻌﯾﺎرھﺎی طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﮫﻋﻧوان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎﻣد /ﺧطرﻧﺎک ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﺎﺑﻘﮫ آن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﺣداﻗل زﺑﺎﻟﮫ و ﮐﺎھش ﻣﻧﺎﺑﻊ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻣﯾزی را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد روش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺧﺻﮫ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺟﺎﻣد/رﺳوﺑﺎت/ﺧطرﻧﺎک ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد ﭘروﺗﮑلھﺎی واﮐﻧش و ﺧطر اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﺟﺎﻣد و ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻓﮭرﺳت ﺑﻧدی ،ﻣدﯾرﯾت و درﻣﺎن زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ/ﻋﻔوﻧﯽ را ﺗﻌرﯾف و روﺷن ﮐﻧﻧد ﻣﻘررات ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺷﮭرداری را ﺗﻌرﯾف و ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد روشھﺎی ﮐﺎھش ﻓﯾزﯾﮑﯽ/ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ/ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﭘﺳﻣﺎﻧدھﺎی ﺧطرﻧﺎک و ﻣﺣلھﺎی آنھﺎ را ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد. روشھﺎی دﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾدار ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺟﺎﻣد ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت دﻓن زﺑﺎﻟﮫ را ﺷرح دھﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫ¬ای

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را در ﻣورد روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل
ﺗﻣرﯾﻧﺎت درون ﮐﻼﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫﺷده را ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن دوره ﺳﺑب ظرﻓﯾتﺳﺎزی ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﯾﺎ ﺷﮑلﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی آنھﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و
ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ و اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ و اراﺋﮫ آنھﺎ -ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد. ﺟﻣﻌﯾت ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. از روشھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﺧطﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺳوﮔﯾری را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑرای طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺷﻐﻠﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣﮭﺎرتھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﻻزم ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎل اﺛرات ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن آﻟودﮔﯽھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھد.
ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣل ﺧطر ،ارزﯾﺎﺑﯽ دوز ﭘﺎﺳﺦ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣواﺟﮭﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧطر اﺳت .ادﻏﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر و اﻧﺗﻘﺎل ﺧطر ﺑﮫ
ﻋﻣوم ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر در اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت ﺧطرات ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎیﺑﮭداﺷﺗﯽ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت -ﻣوﺟودﯾت ﺷﮏ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و اﺳﺎس آنھﺎ را در ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﺑﺣث ﮐﻧﻧد ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﺧطر :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطر ،ارزﯾﺎﺑﯽ دوز -ﭘﺎﺳﺦ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣواﺟﮭﮫ و ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺧطر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. از روشھﺎی ﮐﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدلھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑرای ﺑرونﯾﺎﺑﯽ دوز ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن در ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾر ﺳرطﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد. از روشھﺎی ﮐﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدلھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺳرطﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. درﺑﺎره رﯾﺷﮫﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﺎرﺑردھﺎ ،ﻣﺣدودﯾتھﺎ ،و ﺗطﺑﯾق ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻋدم ﻗطﻌﯾت و ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. ارزﯾﺎﺑﯽ دادهھﺎ را ﺑر اﺳﺎس دادهھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی اﻧﺟﺎم دھﻧد. ﮐﺎرﺑرد ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﺧطر را در ﻣوارد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣدﯾرﯾت ﺧطر و ﮐﺎھش ﺧطر ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھﻧد. دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷرﺷده را ﺑرای ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد ،ﺑﮫ دﺳت آورده و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺷﻐﻠﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳط طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺧطرات ازﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ اﻓراد و ﻋواﻣل
آﺳﯾبﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺳﻼﻣت و ﺟﺎن اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺑﮫﻣﻧظور ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن اﯾن ﺧطرات ،ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺟﺎم ﺷود .ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن دوره آﻣوزش ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺑﮫ ﺷﯾوه
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾطزﯾﺳت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺧطر در ﺑﻼﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت در ﺑﻼﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﻣدﯾرﯾت ﺧطر -ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت و ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ھزﯾﻧﮫ ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی ﮐﺎھش آنھﺎ را ﺷرح دھﻧد. ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺎھش ﺧطر را ﻧﺷﺎن دھﻧد. ﺑودﺟﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد. -ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد.
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ارﺗﺑﺎطﺎت رﯾﺳﮏ ﺷﻐﻠﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر در ﺣﺎﻻت اﺿطراری اﺻول ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺣرانھﺎ ﺑﻠوکھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﺗﻌﯾﯾن اھداف ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﺗوﺳﻌﮫ ﻣواد و ﭘﯾﺎمھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﻘش ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ  ITدر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ارﺗﺑﺎطﺟﻣﻌﯽ و رﺳﺎﻧﮫای ﭘﯾﺎمھﺎ و ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺳﺧﻧﮕو ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﻣﻧﺎﺑﻊ  ،ذﯾﻧﻔﻌﺎن و ﺷرﮐﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم در ﻣورد ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺧطرات و روﯾدادھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد و ﺷﺎﻣل طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻣوردﻧﯾﺎز در ﻣراﺣل آﻣﺎدﮔﯽ  ،ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣوادث ﺑﮭداﺷﺗﯽ 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.
ھدف از اﯾن دوره ﺑﮭﺑود ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ و اراﺋﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ در ھﻧر ارﺗﺑﺎط دوطرﻓﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯾن داﻧﺷﻣﻧدان و
ﻣدﯾران ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﻋﻣوم اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزش
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎم را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻋواﻣل ﻣؤﺛر در درک ﻋﻣوم ﻣردم از ﺧطر ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣردم ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه داﻧﺷﻣﻧدان را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎﯾﯽ را ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ و ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷرح دھﻧد. ﻋواﻣل و روشھﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺑری در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد. روﯾﮑرد و ﺳطﺢ ﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران را ﻧﺷﺎن داده و ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد. درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﺎری ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ را ﻣطﺎﺑﻘت داده و ادﻏﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﮏ ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ و/ﯾﺎ اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.
 -ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﮑﺗوب را ﺑﺎھدف ﻗرار دادن ﺟواﻣﻊ ﻋﺎﻣﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺑری ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد.
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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 ﻧظﺎم¬ھﺎی ﺳﻼﻣت 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 ﺳﯾﺎﺳتھﺎ 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
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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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