رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت

ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت

رھﺑران ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھوش ھﯾﺟﺎﻧﯽ  ،ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺑﯾن ﻓردی و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾدن و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ،ﻋﻼوه ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾتھﺎ ،ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل داﻧش ﻓﻧﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣوزش
اﻧدک در زﻣﯾﻧﮫ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﻣﻌﻣول اﺳت.
اﯾن اﻣر ﺑﮫوﯾژه در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫﺻورت ﻋﻣده ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ،ﮐﺎرھﺎ ھم ﻏﯾر ﻣؤﺛر و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﺳردرﮔﻣﯽ
و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﺳت.
در اﺻل ،اﮐﺛر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓوری ﺟﮭﺎن را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺷﯾوهھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ،اﻧﮕﯾزه و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎھش داد .در ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد
ظرﻓﯾت ﻣﻧطﻘﮫای در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﻼﻣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺑﻧﯾﺎدھﺎی رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ و دوره¬ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ،ﺑرای آﻣوزش
ﺑﮭﺗر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﺿروری اﺳت.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﺳﮫ ﺑﺧش ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑﺧش ﺳطﺢ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣورد ھدف ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﺑﺎرت
اﻧد از :اداری ،اﺟراﯾﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ .اﯾن روﯾﮑرد ﺑرای ھدف ﻗرار دادن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣدﯾران در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف درون ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ
ھﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ،ھر ﺑﺧش دارای ﺟﻠﺳﺎت ﻏﻧﯽﺳﺎزی ﻣﺗﻔﺎوت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺑردی در ﺟزء زﻣﯾﻧﮫ اﺳت.
• ﺑﮫ ﻓراﮔﯾران ﻣﻘﯾم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺻﺎدرﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده
ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ اﻋﺗﺑﺎرﺑﺧﺷﯽ آﻣوزش ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ،ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر. ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﻓﯾﻠد ﻣرﺑوط ﺑﮫﺳﻼﻣت -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑلﻋرﺿﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ھدف ﻗرار ﻣﯽدھد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﻐﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت.
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ راھﺑردی ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫﺳوی ﺗﺣﻘق ﭼﺷماﻧداز و رﺳﺎﻟت ﺧود ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد ،ارﺗﺑﺎط داده و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و/ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣدﯾرﯾت ﺳطوح ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾت را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺑرآورد ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣؤﺛرﺗر ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺣﺳﺎس ،ﺗﺄﺛﯾرﮔذار و ﺣرﻓﮫای ﺗﻌﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد ،را ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ،ﺗداوم دھﻧد ،و ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد. واﺿﺢ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد و ﺑﻧوﯾﺳﻧد ،ﺳﺑﮏھﺎ و روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣوردﻧظر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد. -ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آﻣوﺧﺗن را از ﺗﺟرﺑﯾﺎت و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد و از آﻣوﺧﺗﮫھﺎی ﺧود ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و رھﺑری ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﺳﻼﻣت ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ -آﻣوزش ﻣؤﺛر

ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ:

ﻓراﮔﯾران در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﺑﺎراھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ
را در ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﯽﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﭘروژهھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﻣﺳﯾرھﺎی اﺟراﯾﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﭘروﭘوزال ﭘروژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘروژه ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده در ﺑﺧش ﺧود ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺧشھﺎ ﺑﺎﺷد. در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ﻓﮑر ﮐﻧﻧد و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﺧشھﺎ را در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﮔردش ﮐﺎر ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد. ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد: ﺗﺣﻠﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر روﯾﮫھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻠﯾدی در ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺑﮭﺑود آنھﺎ ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود و اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫای ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ آن ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻣوﻓق ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﻌﮑسﮐﻧﻧده ﭘروژهای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺧﯾراً در ﻣﺣل ﮐﺎر آنھﺎ ﺗﮑﻣﯾلﺷده و ﺑرای ﭼﺎپ ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻣرﺑوطﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد.در ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟدداً ﺑرای اراﺋﮫ و ﺑﺣث ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔرد ھم ﻣﯽآﯾﻧد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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