
رھبری و مدیریت



مقدمھ ای درباره رھبری و مدیریت
رھبران بھداشت عمومی کارمندانی ھستند کھ می توانند با ھوش ھیجانی ، مھارت ھای بین فردی و توانایی الھام بخشیدن و توانمندسازی، عالوه بر توانایی 
مدیریت زمان، منابع مالی و انسانی و انجام مأموریت ھا، کار کنند. در سازمان جھانی بھداشت، کارکنان بھداشتی کھ بھ دلیل دانش فنی، اما با آموزش 

اندک در زمینھ رھبری و مدیریت بھ جایگاه ھای نظارتی ارتقا یافتھ اند، معمول است.

این امر بھ ویژه در کشورھایی مشاھده می شود کھ تمرکززدایی صورت گرفتھ و مسئولیت ھای مدیریت بھ صورت عمده منتقل شده است. این امر باعث می
 شود کھ بھ دلیل فقدان مھارت ھای موردنیاز، کارھا ھم غیر مؤثر و ناکارآمد انجام شوند. ھمچنین منجر بھ ایجاد محیط کاری می شود کھ مملو از سردرگمی 

و نارضایتی است.

در اصل، اکثر مشکالت بھداشتی فوری جھان را می توان با بھبود شیوه ھای مدیریت مربوط بھ پوشش، انگیزه و شایستگی کاھش داد. در تالش برای ایجاد 
ظرفیت منطقھ ای در توسعھ سالمت، برنامھ ھای آموزشی در بنیادھای رھبری و مدیریت سالمت عمومی و دوره¬ھایی کھ شامل می شود، 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 می دھد. بخش ھای مختلف در این برنامھ عبارت

 اند از: اداری، اجرایی و عملیاتی. این رویکرد برای ھدف قرار دادن نیازھای مدیران در سطوح مختلف درون نظام سالمت اتخاذ شده است. درحالی کھ 
ھستھ اصلی برنامھ یکسان است، ھر بخش دارای جلسات غنی سازی متفاوت و برنامھ کاربردی در جزء زمینھ است.

• بھ فراگیران مقیم کھ برنامھ سھ ماھھ را کامل می کنند، گواھینامھ تحصیالت تکمیلی  صادرشده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی  و اعتبار بخشیده 
شده توسط موسسھ اعتباربخشی آموزش بھداشت عمومی  اعطا می شود.

معیارھای واجد شرایط بودن
- مدرک کارشناسی از یک دانشگاه شناختھ شده در زمینھ بھداشت، پزشکی، علوم رفتاری یا اجتماعی یا ھر زمینھ علمی مرتبط دیگر.

- ترجیحاً دارای سابقھ کاری در فیلد مربوط بھ سالمت
- توانایی قابل عرضھ مطالعھ بھ زبان انگلیسی

چھ کسی باید  درخواست دھد
این برنامھ ھا متخصصان بھداشت عمومی وزارتخانھ ھای بھداشت، سازمان ھای غیردولتی و سازمان ھای بشردوستانھ را ھدف قرار می دھد. ھمچنین 

برای کسانی کھ بھ دنبال شغلی در زمینھ بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای ھستند بسیار ارزشمند است.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:



در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:

- یک برنامھ راھبردی کھ سازمان را بھ سوی تحقق چشم انداز و رسالت خود ھدایت می کند تدوین کنند، ارتباط داده و تطبیق نمایند.
- فعالیت ھا و ارزیابی عملکرد آن فعالیت ھا و/یا استفاده از نتایج برای ارزیابی مجدد فعالیت ھای برنامھ را پیگیری نمایند.

- مدیریت سطوح منابع مناسب برای حمایت از انجام مأموریت  را توجیھ و برآورد نمایند.
- منابع انسانی کھ بھ منظور دستیابی بھ نتایج مؤثرتر بھ گونھ ای حساس، تأثیرگذار و حرفھ ای تعامل نمایند،  را بھ دست آورند، تداوم دھند،  و حفظ نماید.

- واضح صحبت کنند و بنویسند، سبک ھا و روش ھای ارتباطی را متناسب با نیازھای مخاطبان موردنظر تنظیم کنند.
- تمایل بھ آموختن را از تجربیات و اشتباھات قبلی نشان دھند و از آموختھ ھای خود برای بھبود عملکرد استفاده کنند.

نتایج آموزشی:

- برنامھ ریزی استراتژیک و رھبری
- مدیریت پروژه سالمت

- مدیریت منابع
- مھارت ھای ارتباطی

- آموزش مؤثر

فراگیران در مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، ھفت ھفتھ 
را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای 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 برنامھ ریزی شده در بخش خود کھ مطابق نیازھا برای ھمھ بخش ھا باشد.

- در مورد مدیریت زمان فکر کنند و تغییراتی موردنیاز برای ھمھ بخش ھا را در جھت بھبود گردش کار خود ایجاد کنند.
- یکی از موارد زیر را انتخاب کنند:

- تحلیل برنامھ ریزی، سازمان دھی و نظارت بر رویھ ھای منابع کلیدی در محل کار و برنامھ ریزی برای بھبود آن ھا
- ارزشیابی عملکرد منابع انسانی در محل کار خود و ایجاد نقشھ ای برای توسعھ آن

- یک داستان موفق بنویسند کھ منعکس کننده پروژه ای باشد کھ اخیراً در محل کار آن ھا تکمیل شده و برای چاپ بھ منبع مربوطھ ارسال کنند.

در پایان برنامھ، شرکت کنندگان مجدداً برای ارائھ و بحث نھایی گرد ھم می آیند.

 کار میدانی:

 رھبری و مدیریت

 دوره ھای آموزشی:

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