ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر از رﺷﺗﮫھﺎی ﻣﮭم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .آﻣوزش در اﯾن زﻣﯾﻧﮫھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ و
ﻣﻧطﻘﮫای ،ﻧﯾﺎزھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی آﯾﻧده ﺑﮭداﺷت ،اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣواﺟﮭﮫ ﻣﺣﯾطﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫای را روﺷن ﮐﻧد؛ و ﺑﮫ ﻗﺎﻧونﮔذاران در ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾریھﺎی ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ از طﯾف ﮔﺳﺗردهای ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺳت و ﺷﻐﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد ،از اﻗداﻣﺎت :ﮐﻧﺗرل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻋدم داﺷﺗن
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ .ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﺷﺎورزی ،اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﮐﯾﻔﯾت ھوای ﺑﯾرون و داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،اﯾﻣﻧﯽ ﻏذا ،ﮐﯾﻔﯾت آب ،زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺳﻣﯽ و ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات آبوھوا در ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﻣردم و ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎد و ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻋﻼوه ﺑر اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت در
ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧﮓزده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

آﻣوزش ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽﮐﺷد:
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :1ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :2ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :3ﻣدﯾرﯾت ﺧطر در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠم ﺣرﻓﮫ ای 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 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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ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ھدف از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﻧﯾﺎدھﺎی در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺻول داﻧش را در زﻣﯾﻧﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﺣوزه ﺑﻧﯾﺎدھﺎ در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓراﮔﯾران اراﺋﮫ دھد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽﮔذارﻧد دارای ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﯽ در ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﺎمھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑردارﻧد .ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣدلھﺎ و
آﻣوزش در ﮐﻧﺎر ھم آوردن ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣوﺟب ﭘﯾﺷﺑرد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑلاﺳﺗﻔﺎده ﻓراﮔﯾران در ﺷﻐل آﯾﻧدهﺷﺎن ﻣﯽﺷود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎددھﯽ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل ﻋﻣده ﻣؤﺛر ﺑر ﺳﻼﻣت اﻓراد و ﺟﻣﻌﯾتھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی آنھﺎ را ﺷرح دھﻧد. طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﻋﻣده ﻣﺧﺎطرات زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ آنھﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﻣﺻدوﻣﯾت و ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﻣﺧﺎطرات را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. روﯾﮑردھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﺎھش ﻣﺧﺎطرات زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ و ﺣﻔﺎظت از ﺟﻣﻌﯾت در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎطرات زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ازﻧظر وﺳﻌت ،ﺷﺧص ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﻧد و اﻧدازهھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﻧد. ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾلھﺎی آﻣﺎری ﺳﺎده را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾق دادهﺷده ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد. -از داﻧش اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ در ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣواد ﺳﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر -اﺻول ﺳمﺷﻧﺎﺳﯽ

 اﺻول اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی -ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط و ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ

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:
 ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و درک اﺳﺗﻔﺎده از دادهھﺎ در ﺑﺧشھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،آﻣﺎر زﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ -ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ و ﺷﻐﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ

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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ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺷﺎﺧﮫای از ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﻣؤﺛر ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن و ﻧﺣوه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻧﺗرل اﯾن ﻋواﻣل را
ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﺗﯽ رواﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن آﻻﯾﻧدهھﺎ ﯾﺎ ﺳﻣوم ﺑﺎﺷﻧد .ﻣواﺟﮭﮫ ﻣﺣﯾط ﻣﯽ
ﺗواﻧد از راه ھوا ،آب ﯾﺎ ﻏذا و از طرﯾق اﺳﺗﻧﺷﺎق ،ﺑﻠﻊ ﯾﺎ ﺟذب وارد ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺷده و از ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎنرﺷﺗﮫای ﻓراﮔﯾران را
ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ آﻟودﮔﯽھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ در ھوا ،آب ،ﺧﺎک و ﻏذا ﺑﮫطور طﺑﯾﻌﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻧدهھﺎ و آﺛﺎر ﻣﺧرب آنھﺎ ﺑر ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﻣﺣﯾطﯽ ﺳﺎﻟمﺗر را ﺗروﯾﺞ ﮐﻧﻧد ،ﭘﯾﺷﮕﯾری اوﻟﯾﮫ را ﺗﺷدﯾد ﮐﻧﻧد و ﺑر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ھﻣﮫ ﺑﺧشھﺎ ﺑرای رﻓﻊ ﻋﻠل اﺻﻠﯽ
ﺗﮭدﯾدھﺎی ﻣﺣﯾطزﯾﺳت و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾﻣﺎریھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﻣراﺣل ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏذا را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. آﻟودﮔﯽھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺟود در آب را ﻣﺷﺧص ﮐرده و ﻧﺣوه آزﻣﺎﯾش آنھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. آﻻﯾﻧدهھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻓرآﯾﻧد ﺗﺻﻔﯾﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﻋﻠل ﻋﻣده آﻟودﮔﯽ ھوا ،ﻣﻧﺎﺑﻊ آنھﺎ ،اﺛرات آنھﺎ ﺑر ﺳﻼﻣت و ﻧﺣوه ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺷرح دھﻧد. -از دادهھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﻣرﺑوط ﺑﺎ ﻣﺧﺎطرات زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ اﺳﺗﻧﺑﺎطھﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐﻧﻧد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 اﯾﻣﻧﯽ ﻏذا و ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ آﻟودﮔﯽ ھوا و ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری ھوا -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

 ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت آب -ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط در ﺷراﯾط اﺿطراری

ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ:
ﻓراﮔﯾران ﺑﮫﻣﻧظور ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ 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:
 از آﺧرﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری از ھوا و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. از داﻧش ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻧﻘد ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد. ﻣداﺧﻼت ﻣﻌﻣول ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد. -ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﻣﺣﻠﯽ راهﺣل ﻣﻧﺎﺳب اراﺋﮫ دھﻧد.

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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ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط

ﻣروری ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

"ﺗﺧﺻص در ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط" اداﻣﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺑﮫدﺳتآﻣده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ" اﺳت .ﻓراﮔﯾران در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
و ﻋﻣﯾقﺗری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ در ﮐﺎر ﺧود ﭘﯾشﻗدم ﺷوﻧد و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧود را در ﺗﺣﻠﯾل ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات
زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ اﻓزاﯾش دھﻧد .دورهھﺎی اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراﮔﯾران را ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﺧطرات ،طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﻗﺿﺎوت در ﻣورد اﯾﻣﻧﯽ ﺟواﻣﻊ
اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ آﻣوزشھﺎی اراﺋﮫﺷده در اﯾن ﺳطﺢ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻓراﮔﯾران را در طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﺻﻼﺣﯾتھﺎی ﻓﻧﯽ ،ﺧﻼق ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ
و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ارﺗﻘﺎ دھد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻣدل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺣﯾط ،روشھﺎ و طراﺣﯽ ﺗﺣﻘﯾق ،ﻣدﯾرﯾت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧطر و ﻣدﯾرﯾت
و رھﺑری ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:

 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺧﺎطرات و ﺧطرات در ﻣﺣﯾط را طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد. ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻣﯽ ﺧطر ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺧﺎطرات ،ارزﯾﺎﺑﯽ دوز -ﭘﺎﺳﺦ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣواﺟﮭﮫ و وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧطر را اﻧﺟﺎم دھﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﻣﺣﯾطزﯾﺳت را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد. از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾﺎم ﺑرای طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎھدف ﻋﻣوم ﻣردم ،ﺳﯾﺎﺳتﮔذاران و رﺳﺎﻧﮫھﺎ را ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد. -آﻣوزش و ﯾﺎددھﯽ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را ﺑداﻧﻧد.

دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﻣﺣﯾطﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﻣﺣﯾطﯽ -ارﺗﺑﺎط ﺧطر ﻣﺣﯾطﯽ

 ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری -ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ

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:
 -1از آﺧرﯾن روشھﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﯾطﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 -2ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر را ﺑﮫوﺿوح ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
 -3ﻣداﺧﻼﺗﯽ ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 - -4ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻘد از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای اراﺋﮫ و ﺑﺣث 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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