
صحت عامھ



معرفی در مورد مقاومت ضد میکروبی:

بھ افرادی کھ شرایط پروگرام  نھ  ماھھ را تکمیل می کنند دیپلوم مسلکی اعطا می شود.

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 1: مقاومت اولیھ یا اساسی ضد میکروبی
پروگرام 2: سرویالنس یا نظارت بر مقاومت ضد میکروبی

پروگرام 3: مقاومت ضد میکروبی پیشرفتھ

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.

-  ترجیحاً دارای سابقھ کاری در ساحھ مربوط بھ صحت باشند
-  توانایی کامل مطالعھ بھ زبان انگلیسی را داشتھ باشند.

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 عالقھ مند بھ امراض غیر ساری است.

میتود ارائھ آموزش:زبان آموزش:
میتود داخلی صنف

میتود آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ پروگرام ھا:



1

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 مشکالت عملی، راه حل ھا و اجرا، با تمرکز ویژه بر منطقھ 
مدیترانھ شرقی(EMR) ، را تحت پوشش قرار می دھد.

مروری بر پروگرام:

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
-  طریقھ ھای مختلف در صحت عامھ را بھ طور جدی بدانند

-  دیتا بھ منظور اطالع 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 operational را انجام دھند
- سیستم ھای صحی را تجزیھ و تحلیل نمایند

-  معرفی در مورد صحت عامھ
-  مبانی اطالعات و احصایھ یا ستاتیستیک

-  اساسات اپیدمیولوژی 
-  مفاھیم اساسی در میتودولوژی تحقیق یا ریسرچ

-  مدیریت و رھبری

کورس ھای آموزشی:

مبانی در صحت عامھ

نتایج یادگیری:

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

دانشجویان بھ منظور در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در حاالت 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:

 
1- مشکالت صحت عامھ و درک استفاده از دیتا (data) در بخش ھای صحت عامھ را شناسایی نمایند

2- از میتودھای اپیدمیولوژی، biostatistics در زمینھ صحت محیط استفاده کنند
3- پروژه ھای واقع بینانھ و متمرکز در زمینھ صحت عامھ را توسعھ داده وتطبیق نمایند.



(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.
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این پروگرام یک پروگرام سھ ماھھ تخصصی است کھ عمدتا برای فارغ التحصیالن 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 مشکالت عملی، راه حل ھا، و پیاده سازی با تمرکز ویژه بر 
منطقھ مدیترانھ شرقی (EMR) را تحت پوشش قرارمی دھد. کار ساحوی قوی این پروگرام در منطقھ بی نظیر است.

مروری بر پروگرام:

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
-  اصول ارزیابی و وقایھ از شایع ترین امراض غیرساری(NCDs)  را بکارگیری نمایند

-  عوامل اجتماعی و چارچوب جنسیتی یا جندر برای اطالع دھی مداخالت صحت عامھ.را تطبیق نمایند
-  از مدیریت کیفیت جامع و مفاھیم اخالق صحت عامھ برای بھبود خدمات مراقبت ھای اولیھ صحی استفاده کنند

-  اجرای اقدامات وقایھ و کنترول امراض ساری را پالنگذاری نمایند.
-  از میتودھا و ابزارھای اپیدمیولوژیک در حاالت اضطراری بشری استفاده نمایند

-  امراض غیر ساری
Social Determinants and Inequity عوامل اجتماعی و نابرابری یا  -

-  مراقبت ھای اولیھ صحی و کیفیت خدمات
- امراض ساری

-  اصول مدیریت حاالت اضطراری صحت عامھ

دانشجویان ھفت ھفتھ را در ساحھ سپری می کنند . کھ بھ منظور در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در حاالت 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 burden آن را تجزیھ و 
تحلیل کرده و مداخالت 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 .

کورس ھای آموزشی:

امراض ساری و غیر ساری

نتایج یادگیری:



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.

مروری بر پروگرام :

پروگرام ھای دارایی اولویت در صحت عامھ3

در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- پالنگذاری 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 مشکالت محیط زیست و صحت شغلی یا کاری را تطبیق نمایند.

-  ارزش گذاری ھزینھ ھا و اثرات مداخالت 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

نتایج یادگیری:

(Health Promotion) ارتقاء صحت یا  -
-  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 حاالت 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 سواالت مربوطھ کھ خودشان 

ساختھ اند یا اقتباس شده اند.
یا  باشند  یا کاری و مداخالتی کھ بیشترین موثریت از نظر مصرفی را داشتھ  اقتصادی مشکالت زیست محیطی یا صحت شغلی  -  تجزیھ و تحلیل 

cost-effective باشند. 
-  تشکیل جلسات عمومی با تصمیم گیرنده گان پالیسی سازان و بحث در مورد گزینھ ھای اصالح خدمات صحی.

کورس ھای آموزشی:

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



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو یا جزءتوانمند شده توسط اعتبار بخشیده شده توسط


