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ﻣﻌرﻓﯽ:

ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر از رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﮭم ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺗرﯾﻧﻧﮓ و آﻣوزش در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل ﺻﺣت ﻣﺣﻠﯽ
و ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﻧﯾﺎزھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی آﯾﻧده ﺻﺣت ،اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣواﺟﮭﮫ ﻣﺣﯾطﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ را روﺷن ﮐﻧد .و ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮕذاران در ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری ھﺎی ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﮐﺷورھﺎی  EMRاز طﯾف ﮔﺳﺗرده ای ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت و ﺷﻐﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ،از اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرول اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻋدم داﺷﺗن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ .ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﮐﺷﺎورزی ،ﻣﺻووﻧﯾت ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﮐﯾﻔﯾت ھوای ﺑﯾرون و داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻣﺻووﻧﯾت ﻏذا ،ﮐﯾﻔﯾت آب ،زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺳﻣﯽ و ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھوا در ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اراﺋﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای ﻣﺻووﻧﯾت ﻣردم و
ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎد و ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ  ، EMRﻋﻼوه ﺑر اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت در ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧﮓ زده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
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ﮐورس  :4ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
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ﭘروﮔرام  :2ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
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ﮐورس  :9ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﮐورس  :10ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﺻﺣت ﻣﺣﯾط

ﮐورس  :11ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
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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

1

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ 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 ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت ی
رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ رﯾﺳرچ
اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ  UHCو راه ﺑﮫ
ﺳوی UHC
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ﻧﻔوس

اﯾن ﮐورس ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ ھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی داﮐﺗران در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎوش در روﯾﮑردھﺎ 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 ھﯾﻠت ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽ دھد .

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎف اﯾن رﺷﺗﮫ ﯾﺎ دﺳﭘﻠﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و.ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯾن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد ﯾﮏ ﻓرﯾم ورک ﯾﺎ ﭼوﮐﺎت ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺳﺎﺳﺎت رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف و ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣتﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 -ﺳﯾﺳﺗم 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 :
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی" ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﻣراض ،ﺷراﯾط ﺻﺣﯽ ﯾﺎ روﯾدادھﺎ
در ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن داﻧش ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ اﺳت.
اﯾن ﮐورس ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و روﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی  ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ
ﮐﺳب ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد وﻗوع ﺑﯾﻣﺎری در ﺟﻣﻌﯾت دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن درﺟرﯾﺎن اﯾن ﮐورس در ﻣورد ﭘﻼن ﮔذاری
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﯾﺗراﺗور ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﯾﺎ دﯾﺳﮑرﯾﭘﺗﯾف
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣﺎر ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣﺎر ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 2
ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﺑر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺗﺎ ﯾﺎ )(Data
ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﯾﺎ آوت ﺑرﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1
ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﻗﺳﻣت 2
ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع
ﮐﯾﻔﯾت دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊ ﺗر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی طﺑﯽ ،ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوماﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و رﻓﺗﺎری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣﻔﺎھﯾم و روﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﻧﺷﺎن دھﻧد از ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ،زﻣﺎن ،و ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗوزﯾﻊ اﻣراض اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑﺗواﻧﻧد اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش داده ﺷده در ﮐورس ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ﯾﺎ ) ،(incidenceﺷﯾوع ﯾﺎ ) ،(prevalenceرﯾﺷﯾوی ﺧطر)odds،(ratioو ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 ﭘﻼن ﮔذارﯾﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد

3

اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﺻﺣت ﺣرﻓﮫ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ و ﺣرﻓوی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را در ﭼﺎرﭼوب ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﻧواع ﻣواﺟﮭﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋواﻣل ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳر و ﺻدا ﯾﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،ﮔرﻣﺎ ،ﺗﺷﻌﺷﻊ( را
ﺑر روی ﮐﺎرﮔران ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﻣطﻠوب ﺻﺣﯽ را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻋواﻣل ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرض آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ
دھد

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ :اﺻول اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻣوﻣﯾﺎت
دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾطﯽ
اﺛرات ﺳﻣﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن
اﻣراﺿﯽ ﻣﺣﯾطﯽ :ﺟﮭش )ﻣﯾوﺗﯾﺷن( ،ﺳرطﺎن و
ﻧﻘﺎﯾص ﻣﺎدرزادی  -ﻗﺳﻣت 1
اﻣراﺿﯽ ﻣﺣﯾطﯽ :ﺟﮭش )ﻣﯾوﺗﯾﺷن( ،ﺳرطﺎن و
ﻧﻘﺎﯾص ﻣﺎدرزادی  -ﻗﺳﻣت 2
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی آﻟوده ﮔﯽ ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣزاﯾﺎی SEA

ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺑروز ،ﺷﯾوع و ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺷراﯾط ﺻﺣﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﭘﯾوﻧد دھﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه
اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐورس طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد
روش ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎرﮔران اﺳت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻣﮭم ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت آﻧﮭﺎ و اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎھﯾت اﺛرات ﺳوء ﻧﺎﺷﯽ از ﺧواص ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔوﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑرﺻﺣﺗﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﯾﺎ ﻣردم را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣدﻟﮭﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب در ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده و اﺳﺗﻔﺎدهﮐﻧﻧد
 ﺧﻼ ھﺎی ﻣﮭم در اﺳﺎس داﻧش ﻓﻌﻠﯽ در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾرات ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﺑر ﺻﺣﺗو ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﮑوک در ﭘروﺳﮫارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﺷﺎﺧﮫ ای از ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .اﯾن ﮐورس ﯾﮏ ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎری ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت
ﺻﺣت ﻣﺣﯾط اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد آﮔﺎھﯽ از ﻣﺣدوده ﺣوزه ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و اﯾده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
ﺑر اﺳﺎس آﻧﮭﺎ اﺳت ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐورس ﻣﻌرﻓﯽ ای ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﺑر ﻣﻔﮭوم ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧظرﯾﮫ رﺷد ﯾﺎ )(Growth Theory
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﭼﺎﻟش
ھﺎی ﻣوﺟود در اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار
ﺑررﺳﯽ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧوظﮭور ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھوا
ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﻧﮕﻠداری

اﻣروز ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﻣﺗﻌددی روﺑرو اﺳت ﮐﮫ ﻣروری ﺑر آن در اﯾن ﮐورس ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑر ﻋﻼوه ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗداول ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺻﺣﯽ را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ دھد،ﻧﯾز ﻣﯾﭘردازد .ﭼﻧﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ
در ﺻﺣت ﺑﯾن ﮐﺷور و داﺧل ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﺷود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻣﮭم ﻣﺣﯾطﯽ ،ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت آﻧﮭﺎ و اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎھﯾت اﺛرات ﺳوء ﻧﺎﺷﯽ از ﺧواص ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﯾﺎ اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﯾﺎ ﻣردمرا ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣدﻟﮭﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان اﺛرات ﻧﺎﻣطﻠوب در ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺧﻼ ھﺎی ﻣﮭم در اﺳﺎس داﻧش ﻓﻌﻠﯽ در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾرات ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﺑر ﺻﺣت و ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﮑوک در ﭘروﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر راﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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اﺻول زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑر ﻣﺑﺎدی زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎﯾﯽ آن ﮐﮫ ﻋواﻣل ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﻣﺣﯾطﯽ و ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ اﻧد ﺑر ﺻﺣت اﻧﺳﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﻣرﮐز دارد .اﺻول
و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎ در ﺳﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت (1) :اﺻول ﮐﻠﯽ :راه در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن .ﭘﺎﺳﺦ دوز ﯾﺎ دوز رﯾﺳﭘﺎﻧس ،ﺟذب ،ﺗوزﯾﻊ،
ذﺧﯾره ﺳﺎزی ،ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم و دﻓﻊ ( (2،ﺗﺄﺛﯾر ﺑر ارﮔﺎن ھﺎی ﻣورد ھدف :ﮐﺑد ،ﮐﻠﯾﮫ ،ﺧون ،ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ؛ و ) (3ﮐﺎرﺑرد اﺻول زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از :ﻣﺣﻠل ھﺎ  ،ﺣﺷره ﮐش ھﺎ و ﻓﻠزات .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﺻول زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑرای ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣوﺟود در
ﻣﺣﯾط و ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗطﺑﯾق ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﮐﺳﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ و ﺗوﮐﺳﯾﮑوﮐﯾﻧﺗﯾﮏ ﺳﻣﯾت ﺑﺎرور ﯾﺎ  ، Reproductiveﺳﻣﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ) (Immunotoxicityﺳﻣﯾت ﺟﻠدی )(Skin Toxicity
 ﺳﻣوم ﺣﺷره ﮐش ھﺎ ﺳﻣوم ﻓﻠزات زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺳﻣﯾت ﮐﺑدی ﯾﺎ ) (Hepatotoxicityو ﺳﻣﯾت ﮐﻠﯾوی ﯾﺎ )Nephro-(toxicity
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،راه ھﺎ ،ﻣدت زﻣﺎن ،و ﺗﮑرر ﯾﺎ ﻓرﯾﮑﺎﻧس ﺑﮫ روی اﺛرات ﺳﻣﯽ ﺗرﮐﯾﺑﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. راﺑطﮫ ﺑﯾن دوز ﯾﺎ ﻣﻘدار ﺳم و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺗوﮐﺳﯾﮏ رﯾﺳﭘﺎﻧس را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺟذب ﯾﺎ اﺑﺳورﭘﺷن ،ﺗوزﯾﻊ ،ذﺧﯾره و دﻓﻊ را ﺷرح داده و اﺻول اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻣوم را از طرﯾق ﻏﺷﺎء ﺑرای ﺟذب ،ﻋﻣل و دﻓﻊﻋواﻣل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد.
 اﻧواع واﮐﻧﺷﮭﺎ ﯾﺎ رﯾﮑﺷن را در ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﮏ ﻓﺎز  1و ﻓﺎز  IIﺗوﺿﯾﺢ ﮐرده و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ھر ﯾﮏ را اراﺋﮫ دھﻧد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﻣواد ﺳﻣﯽ ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ ﮐﺑد ،ﮐﻠﯾﮫ ،رﯾﮫ و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺳﻣوم اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﭘروﺗوﺗﯾﭘﯾﮑل را ﺑرای ھر ارﮔﺎن ذﮐر ﮐﻧﻧد.
 اﺛرات ﺣﺎد و ﻣزﻣن ھﯾدروﮐرﺑﻧﮭﺎ  ،ھﯾدروﮐرﺑﻧﮭﺎی ھﺎﻟوژﻧﮫ ،ﺣﺷره ﮐﺷﮭﺎ و ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ،ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﺳﻣﯾت آﻧﮭﺎ راﻣﺷﺧص ﮐرده و اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﯾﺎ ﮐﺎھش اﺛرات ﺳﻣﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻧﻧد
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ﻣﺻووﻧﯾت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﻠوث ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻋﻣده ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و اھﻣﯾت آﻧﮭﺎ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻘش ﻣﺣﯾط ﻏذاﯾﯽ را در اﻧﺗﻘﺎل
اﻣراﺿﯽ اﻧﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﯾﮑروب ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻣراﺿﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از طرﯾق ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾر
اﻗداﻣﺎت و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺻﺣﯽ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻠوث ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ اﻣراﺿﯽ ﻣرﺑوط آن و اﯾﻧﮑﮫ،
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻋواﻣل وارد ﺑدن ﮔردﯾده ،(survive) ،و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎ )(spreadاز طرﯾق ﻣﺣﯾط در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﻧﺳﺎن ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺧطرات آﻧرا
ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧد وھم ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﻗﺎﯾﮫ ﺧطرات ،ﮐﻧﺗرول و ﻣدﯾرﯾت از طرﯾق ﻣﮭﻧدﺳﯽ  /ﻓﻧﯽ ،روﯾﮑردھﺎی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ.ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮕردد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﺑﺎر اﻣراﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
اﻣراض و ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
ﻋﻠل ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
ﻋﻠل ﮐﯾﻣﯾﺎوی اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
ﻋﻠل ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯽ اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا
اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرول و ﻧظﺎرت ﺑر آﻟوده ﮔﯽ ھﺎ ﺑرای ﻣﺻووﻧﯾت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
ﮔزارش ﻧظﺎرت و وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎی ﻋﻣده و اﻣراض اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت و راه ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﯾطﯽ آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾوﻟوژی و اﯾﮑوﻟوژی ﻣﯾﮑروب ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﺿوﻻت اﻧﺳﺎن و ﺣﯾوان ،آب ،ھوا ،ﻏذا ،أدوات ﻧﺎﻗﻠﯽ ﻣرض ﯾﺎﻓوﻣﯾت ھﺎ و وﯾﮑﺗور ھﺎ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود ،را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎ و ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص آﻧﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ھﺎ را ﺗوﺳﻌﮫدھﻧد
 ﺧطر اﻣراﺿﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﺎﻧﺎت و ﺧطر ﻣرض ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﻋواﻣل ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾوع )آوت ﺑرﯾﮏ( و ﺳﺎﯾر ﺷواھد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 روش ھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺣذف و ﯾﺎ از ﺑﯾن ﺑردن ﻣﯾﮑروب در ﻣﺣﯾط ھﺎی زﯾﺳت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑرایﺟﻠوﮔﯾری از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﻧﺳﺎن از طرﯾق ﺿﺎﯾﻌﺎت ،آب ،ﻏذا ،ﻣدﻓوع ،ھوا ،و أدوات ﻧﺎﻗﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎری و
وﯾﮑﺗور ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب
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ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت ،ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺟرای ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺗﻣرﮐز ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺳﺗﻧدردھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﯾﻔﯾت آب .اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب ،ﻣﻼﺣظﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ ،(eutrophication) ،آﻟودﮔﯽ
ﭘراﮔﻧده و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾدار آب ،ﻣدﯾرﯾت ﭘروﮔرام ھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ ،ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟﺎﻣد/ﻣﺎﯾﻊ.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

-

ﮐﯾﻔﯾت و ﺳﺗﻧدردھﺎی آب
ﺗﺻﻔﯾﮫ آب ﻗﺳﻣت 1
ﺗﺻﻔﯾﮫ آب ﻗﺳﻣت 2
ﺗﺻﻔﯾﮫ آب ﻗﺳﻣت 3
ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯾت ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﺗﺻﻔﯾﮫ آب  3-ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ھﺎ ،طرح ﭘروﮔرام ﯾﺎ دﯾزاﯾن ﭘﻼن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ،اﺛرﺑﺧﺷﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ) (CBWRMدر ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت آب در ﺣﺎﻻت اﺿطراری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اھﻣﯾت اﺻطﻼﺣﺎت و ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد. در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﯾت و ﮐﯾﻔﯾت آب ﻣوﺟود ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. اھﻣﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت آب را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرات ﮐﯾﻔﯾت آب را ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗﻔﺎدهء آن )ﺑﮫ ﺷﻣول اﺳﺗﻔﺎدهء ﺷﮭرداری ،ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ،زﻧدﮔﯽ آﺑﯽ ،زﻧدﮔﯽ درﯾﺎﯾﯽ ،و ﮐﺷﺎورزی( ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت را در ﭘروﮔرام ھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ آب ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و از ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد -ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد
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آﻟوده ﮔﯽ ھوا و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ھوا ﯾﺎ
)(Air Sampling
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ﺗوﺿﯾﺢ :
آﻟوده ﮔﯽ ھوا )ﺟو( در ھﻣﮫ ﺟﺎ وﺟود دارد .آﻟوده ﮔﯽ ھﺎی ھوا اﺛرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑر ﺟو ،ﮔﯾﺎھﺎن ،ﺣﯾواﻧﺎت و ﻣواد و اﻧﺳﺎن دارﻧد .اﯾن ﮐورس ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر
را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد :ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﺗرﮐﯾب و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟو و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آن .طرز ﻋﻣل ﮐرد ﮐﺛﺎﻓﺎت در ﺟو ،ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ھوای ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻣﻧطﻘﮫ ای و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﯾﻔﯾت ھوای داﺧﻠﯽ ،اﺛرات ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻧﺳﺎن از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ھوا ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻟودﮔﯽ ھوا،
ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣدل ﺳﺎزی ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺟوی ،و ﮐﻧﺗرول ذرات ﻣﻌﻠق و ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ﮔﺎزی ھوا.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

آﻟوده ﮔﯽ ھوا و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ھوا
ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ھوا و آﻟوده ﮔﯽ ھوا در EMR
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣت ﺗﻧﻔﺳﯽ در EMR
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧﺗﺧب در ﻣورد آﻟوده ﮔﯽ ھوا
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗرﮐﯾب ،ﺳﺎﺧﺗﺎر و وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﺟو را ﺷرح ﻧﻣوده و ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. اﻧواع ﻋﻣده ﮐﺛﺎﻓﺎت ھوا را ﻟﺳت ﻧﻣوده و در ﻣورد طرز ﻋﻣﻠﮑرد و ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ در ﺟو ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺗﺎﺛﯾرات ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ھوا در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ای و ﻣواد ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧده اوزون راﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 در ﻣورد اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ھوای ﻣﺣﯾطﯽ و ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ﻣﻧدرج در ﻗﺎﻧون ھوای ﭘﺎک و اﺻﻼﺣﺎت آن ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. اﺛرات ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ﺟواﻣﻊ و ﻣﻧﺎطق ﺣوزه ﯾﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾواﻧﺎت ،ﮔﯾﺎھﺎن ،ﻣواد و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.در ﻣورد ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﻣدﻟﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺟوی  Gaussianﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد. در ﻣورد اﺻول و ﺗﺋوری ﮐﻧﺗرول و ﻣدﯾرﯾت ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ذره ای و ﮔﺎزی ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. -ﻣﻧﺎﺑﻊ ،اﺛرات و ﮐﻧﺗرول ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی ھوای داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺷرح دھﻧد.
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ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺧطرات ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ) (hazardsﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺣﺎﻻت اﺿطراری ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ دارد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾن رﺷﺗﮫ ای
اﺳت و ﺷﺎﻣل اﻧﺟﯾﻧری ،ﻋﻠوم ﺻﺣﯽ ،ﺷﯾﻣﯽ) (chemistryو ﺑﯾوﻟوژی ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻧواع ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾرﯾت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت .در ﺣﺎﻻت ﻓﺎﺟﻌﮫ
)دﯾزاﺳﺗر(و ﺑﮭﺑود)رﯾﮑوری( ،اﻓراد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎری ﺷﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑرای ﻧظﺎرت ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔظ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﻧد.
اﯾن ﮐورس ﻋﻼوه ﺑر اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ،ﻣوارد زﯾر را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھد :ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ  ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
 ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳروﯾﻼﻧس ﯾﺎ ﻧظﺎرت ،ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺻﺣت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﺳﮫ ھﺎی آﻣﺎده ﮔﯽ ﯾﺎ )preparedness
 ،(processesﺻﺣت ووﯾﮑﺗور ﮐﻧﺗرول ) ،(vector controlﺗﺧﻠﯾﮫ و اﺳﮑﺎن ﻣوﻗت ،و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺻﺣت ﻣﺣﯾطﯽ ﭘس از وﻗوع ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳرﯾﻊ  WASHدر ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﮐﺛﺎﻓت ھﺎی آب
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت آب در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﺳروﯾس ﺻﺣت ﯾﺎ ) (Sanitationاﺿطراری
ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧده ھﺎی ﺟﺎﻣد ﺑرای ﺻﺣت ﺑﮭﺗر
ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی WASH
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ WASH

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣداﺧﻼت )اﻧﺗروﯾﻧﺷن( ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗﮭدﯾدھﺎی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺻﺣت ﻣﺣﯾط )ﺗﺎﻣﯾن آب و ﺻﺣت  ،وﯾﮑﺗورﮐﻧﺗرول و ﻏﯾره اراﺋﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد اوﻟوﯾت ھﺎی ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و اﻗداﻣﺎت در ﻣراﺣل وﻗﺎﯾﮫ ،آﻣﺎده ﮔﯽ ﯾﺎ )ٰ ،(preparednessواﮐﻧش و رﯾﮑوریﺳﯾﮑل ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت
 -ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﺻﺣت ﻣﺣﯾط
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ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را درﻣورد ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ در ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت درون ﺻﻧﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن ﮐورس ظرﻓﯾت را ﺑرای ﺷﮑل ﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ )ﺳﻣﭘل( ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ )ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز( و اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ ﯾﺎ )ﮐوﻟﯾﮑت دﯾﺗﺎ( را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣواد روش ھﺎ ،و دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺗﺧﺎب دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ/ﺗﻧظﯾم
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری )(Sampling
اﺳﺎﺳﺎت )ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز( ﯾﺎ اﻧدازه ﺳﻣﭘل
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ورﯾﺑل و اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ھﺎ و اراﺋﮫ آﻧﮭﺎ
ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ) (research variablesرا ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد از روﺷﮭﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺧطﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ) (random sampling errorو ) (biasرا ﺗﺷﺧﯾصداده و ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد
 اﻧدازه ﺳﻣﭘل )ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز( را ﺑرای دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ و اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﻻزم ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎل اﺛرات ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن آﻟوده ﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﯾﺎ ) (practical case studiesﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣل ﺧطر ،ارزﯾﺎﺑﯽ دوز ﭘﺎﺳﺦ )دوز رﯾﺳﭘﺎﻧس( ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣواﺟﮭﮫ ) (exposure assessmentو ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧطر اﺳت .ادﻏﺎم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر و اﻧﺗﻘﺎل ﺧطر ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر در اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ
زﯾﺳت اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت
ﺧطرات ﺻﺣت ﺣرﻓﮫ ای ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت و ﺳروﯾﻼﻧس
ﻣوﺟودﯾت ﺷﮏ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و اﺳﺎس آﻧﮭﺎ را در زھر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﺣت اﻧﺳﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﺑﺣث ﮐﻧﻧد ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﺧطر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطر ،ارزﯾﺎﺑﯽ دوز -ﭘﺎﺳﺦ ،ارزﯾﺎﺑﯽﻣواﺟﮭﮫ و ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺧطر
 از روﺷﮭﺎی ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﻟﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑرای ﺑرون ﯾﺎﺑﯽ دوز ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن در ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣﯽﻏﯾرﺳرطﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد
 از روﺷﮭﺎی ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣدﻟﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ ) (non-thresholdﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺳرطﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد درﺑﺎره رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﺎرﺑردھﺎ ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،و ﺗطﺑﯾق ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋدم ﻗطﻌﯾت ﯾﺎ ) (uncertainty analysisو ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎیﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ) (probabilistic risk assessmentsﺑﺣث ﮐﻧﻧد.
 ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﺗﺎ ھﺎ را ﺑر اﺳﺎس دﯾﺗﺎ ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ) (case studiesاﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﺎرﺑرد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺧطر را در ﻣوارد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣدﯾرﯾت ﺧطر و ﮐﺎھش ﺧطر ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھﻧد. دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﯾﺎ ) (publishedرا ﺑرای )دﯾﺗﺎﺑﯾس( ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎنﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد  ،ﺑدﺳت آورده و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳط طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺧطرات از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓراد و
ﻋواﻣل آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،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 .ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐورس آﻣوزش ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات
ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺻﺣت اﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
ﭼﺎرﭼوب ﯾﺎ ﻓرﯾم ورک ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺧطر در آﻓﺎت
ﭘروﮔرام ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت در آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣدﯾرﯾت ﺧطر
ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت و ﺻﺣت اﻧﺳﺎن

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ھزﯾﻧﮫ ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی ﮐﺎھش آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی 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 ﯾﺎ اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم
)ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن( ﺧطرات ﻣﺣﯾطﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن در ﺣﺎﻻتاﺿطراری
 اﺳﺎﺳﺎت ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺳﮑﯾﻠز رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺣران ھﺎ ﯾﺎ )(Psychology of Crises ﺑﻼک ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ارﺗﺑﺎط دھﯽ رﯾﺳﮏ ﺗﻌﯾﯾن اھداف ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن آﺑﺟﯾﮑﺗﯾف اﻧﮑﺷﺎف ﭘروﮔرام ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﯾﺎ )Risk Communication(Plans
 ﺗوﺳﻌﮫ ﻣواد و ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﻘش ﻓﻧﺎوری 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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ﺗوﺿﯾﺢ:

اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم در ﻣورد رﯾﺳﮏ ﯾﺎ رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن 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 اﺿطراری ﯾﺎ اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ رﯾﺳﭘﺎﻧس اﺳت ،زﯾرا ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت در
رﻓﺗﺎر را دارد.
ھدف از اﯾن ﮐورس ﺑﮭﺑود ﻣﮭﺎرت ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ و اراﺋﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ در ھﻧر ارﺗﺑﺎط دو طرﻓﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯾن داﻧﺷﻣﻧدان
و ﻣدﯾران ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان و ﻋﻣوم اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزش:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎم را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻋواﻣل ﻣوﺛر در درک ﻋﻣوم ﻣردم از رﯾﺳﮏ ﯾﺎ ﺧطر ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه داﻧﺷﻣﻧدان را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎﯾﯽ را ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ و ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷرح دھﻧد ﻋواﻣل و روﺷﮭﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﻧد روﯾﮑرد و ﺳطﺢ ﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺑﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان را ﻧﺷﺎن داده و ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﻧد درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﺎری ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را ﻣطﺎﺑﻘت داده و ادﻏﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﮏ ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ و/ﯾﺎ اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﻗض را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.
 ﻣﮭﺎرت ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﯾﺎ ) (written communication skillsرا ﺑﺎ ھدف ﻗرار دادن ﺟواﻣﻊ ﻋﺎﻣﮫ ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان ورﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد.

14

ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣﻔﺎھﯾم و اﺳﺎﺳﺎت اوﻟﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣت  ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت  ،ﭘﻼن ﮔذاری 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 اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺻﺣﯽ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

15

ﺗﯾم ﺳﺎزی
ﺳﺑﮏ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی رھﺑری
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﯾﺎ ﭘروﺟﯾﮑت ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت
ﭘﻼن ﮔذاری ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت  :ﭘﻼن ﮔذاری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ده
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﮭﻣداران
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت
ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اراﺋﮫ 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

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 آﻣوزش:
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 ،ﭘﻼن ﮔذاری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﺣت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗطﺑﯾق ﺗﻐﯾر 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
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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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