ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ:

ﺗوﺳﻌﮫ دواﻣدار در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو ھﺎی ﮐﺎر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺿروری اﺳت .اﯾن اﻣر ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧش
آﻧﮭﺎ و ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی روزاﻓزون در ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت اﺳت.
ﺗﻌداد داﮐﺗران آﻣوزش دﯾده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﺗﺧﺻص در ﺑﺧش ﺻﺣت ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت ،از اﯾن رو اھﻣﯾت دﯾزاﯾن ﭘروﮔرام ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺷﺎﻣل داﻧش و ﻣﮭﺎرت در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﯾﺳﺗم
ﺻﺣﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﺻص و ﻣﮭﺎرت .ﺗﺧﺻص ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺗﺧﺻص ھﺎی ﻓرﻋﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت.

ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

آﻣوزش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام  :1ﻣﻘﺎوﻣت اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﭘروﮔرام  :2ﺳروﯾﻼﻧس ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﭘروﮔرام  :3ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﭘروﮔرام ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،ﻋﻠوم طﺑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﺳﺎﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﺑﺎﺷﻧد -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣورد ھدف اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ،ﻣدﯾران ﭘروژه ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎ ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان در ھﻣﮫ ﺳطوح و ﺳﺎﯾر اﻓراد
ﻣرﺗﺑط ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری اﺳت.
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ﻣﺑﺎﻧﯽ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﭘردازد و ھﻣﭼﻧﺎن داﻧش و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺿروری ﺑرای درک ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ﻣﺎدﯾول اﺳت.
ﻣﺎدﯾول ھﺎی اﯾن ﭘروﮔرام ﻣوﺿوﻋﺎت اﺻﻠﯽ آﻣوزش ﺑﯾن رﺷﺗﮫ ای را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﯽ ،راه ﺣل ھﺎ و اﺟرا ،ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ) ، (EMRرا ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﮫ طور ﺟدی ﺑداﻧﻧد دﯾﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن اﻗداﻣﺎت در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد از اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻣدﯾرﯾت اﻣراض و ﺳﺎﯾر ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﯾﺎ  operationalرا اﻧﺟﺎم دھﻧد -ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﻣﺑﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت و اﺣﺻﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ
اﺳﺎﺳﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺗودوﻟوژی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ
ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد  .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 -1ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و درک اﺳﺗﻔﺎده از دﯾﺗﺎ ) (dataدر ﺑﺧش ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -2از ﻣﯾﺗودھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی biostatistics ،در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
 -3ﭘروژه ھﺎی واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻣرﮐز در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺗوﺳﻌﮫ داده وﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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اﻣراض ﺳﺎری و ﻏﯾر ﺳﺎری

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣرﻓﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را دﻧﺑﺎل
ﮐرده و ﻋواﻣل ﻣوﺛر در ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﻣﺎدﯾول ھﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت اﺻﻠﯽ آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﯾن رﺷﺗﮫ ای را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﯽ ،راه ﺣل ھﺎ ،و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑر
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ) (EMRرا ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽ دھد .ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻗوی اﯾن ﭘروﮔرام در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯽ ﻧظﯾر اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺻول ارزﯾﺎﺑﯽ و وﻗﺎﯾﮫ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری) (NCDsرا ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﻧدر ﺑرای اطﻼع دھﯽ ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ.را ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد از ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﺎھﯾم اﺧﻼق ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد اﺟرای اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﺳﺎری را ﭘﻼﻧﮕذاری ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﻣﯾﺗودھﺎ و اﺑزارھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺑﺷری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری ﯾﺎ Social Determinants and Inequity ﻣراﻗﺑت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت اﻣراض ﺳﺎری اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫداﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﺳﺎﺣﮫ ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد  .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﯾﺎن وظﺎﯾف و ﭘروژه ھﺎی زﯾر ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺣوی ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد:
 ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﻏﯾر ﺳﺎری ﻣرﺑوطﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ظرﻓﯾت ﺗداوی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت را در ﺟواﻣﻊ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد . ﭘﺳﺗﯽ و ﺑﻠﻧدی ﺣﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﻣﻌﯾت را در ﮐﺷور ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد و از ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﺣروم اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﮐﻠﯾدی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و دﯾدن ﮐﻧﻧد. ﻣرﯾﺿﯽ ﻋﻣده ،ﺧطر ﺻﺣت  /ﺻدﻣﺎت در ﮐﺷور  /ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  /اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ،اﻧﺗﺧﺎب ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ داده ،ﺑﺎر ﯾﺎ  burdenآن را ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ را ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -از اداره ﮐﺷور ﺧود دﯾدن ﮐﻧﻧد و ظرﻓﯾت ﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺷراﯾط اﺿطراری ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد .

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

3

ﭘروﮔرام ھﺎی داراﯾﯽ اوﻟوﯾت در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام :

اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ اوﻟوﯾت ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﭘردازد.و داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای درک و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدﯾرﯾت ﭘروﮔرام ھﺎی ﺧﺎص ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﭘﻼﻧﮕذاری و اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت را ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ﺷروع ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت زﻧﺎن و ارﺗﺑﺎط آن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺻول ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﻣدﯾرﯾت ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری را ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد. ارزش ﮔذاری ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و اﺛرات ﻣداﺧﻼت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ را اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺗﺄﺛﯾر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﯾﺎ )(Health Promotion
ﺻﺣت ﺧﺎﻧم ھﺎ
ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر
اﻗﺗﺻﺎد ﺻﺣت
اداره ﺻﺣت و رﻓﺎه ﺟﻣﻌﯾت

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻔت ھﻔﺗﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد  .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﯾﺎن وظﺎﯾف و ﭘروژه ھﺎی زﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی
ﺳﺎﺣوی ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد:
 ﻣﺷﺎرﮐت در ﭘروﮔرام ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﻣداوم :آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ،ﺑﮭﺑود و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﮐﻧﻧد. ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﺣروم/آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺳواﻻت ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎنﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﻧد.
 ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﯾﺎ ﺻﺣت ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری و ﻣداﺧﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣوﺛرﯾت از ﻧظر ﻣﺻرﻓﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ cost-effectiveﺑﺎﺷﻧد.
 -ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ﮔﺎن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان و ﺑﺣث در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻼح ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

www.iaph.org
info@iaph.org

ﺗواﻧﻣﻧد ﺷده ﺗوﺳط

اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺗوﺳط

ﻋﺿو ﯾﺎ ﺟزء

