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ﻣﻌرﻓﯽ:
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ظﮭور ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻣرگ
زودرس و ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل  ،2012ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺟﺎن ﺑﯾش از  2.2ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ
ﮔرﻓت و ﺑﺎﻋث  57درﺻد ﻣرگوﻣﯾرھﺎ ﺷد .ﭼﮭﺎر ﮔروه از ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،ﺳرطﺎن ،دﯾﺎﺑت و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن رﯾوی ﻣﺳﺋول 80
درﺻد از اﯾن ﻣرگوﻣﯾرھﺎ ﺑودﻧد 65 ،درﺻد از ﻣرگھﺎ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﺧطر ارﺗﺑﺎط داﺷت .ﺣدود  60درﺻد از اﻓراد ﻣﺑﺗﻼﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن در ﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن
¬ﺗر  70ﺳﺎل ،ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھﻧد .ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽھﺎی آﯾﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﯾوع آنھﺎ اﻓزاﯾش ﻧﮕرانﮐﻧﻧدهای ﺧواھد داﺷت ،ﺑﮫطوریﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﯾﻣﺎری
اﺻﻠﯽ ﻏﯾر واﮔﯾر در ﺳﺎل  2025ﺑﺎﻋث ﻣرگ  2.4ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺳﻼﻣت روان و داﺷﺗن ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﻣﺻدوﻣﯾت¬ھﺎ و ﻋواﻣل ﺧطر  2015ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ از ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﺗﺑﮫھﺎی ﺑﺎر ﻏﯾر ﮐﺷﻧده در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ
ﻣوازات اﯾن ﺑﺎر ،اﮐﺛر اﻓراد در ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﮐم و ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزشدﯾده ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﻣﺎنھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .درک ﺑﮭﺗر از ﺑﺎر و ﻋواﻣل ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آنھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻋوارض و ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻠﮫھﺎﯾﯽ را
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
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ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دوره ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دوره
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از اﺣراز ﺷراﯾط دوره ،ﻣدرک ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آنھﺎ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدرن ،درک ﻣﺑﺎﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت وراھﯽ ﺑﮫﺳوی ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾتھﺎ

اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻸ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷف روﯾﮑردھﺎ و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼق ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌﺎرﯾف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آنھﺎ را ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺑﯾن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺻول ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣروری ﺑر اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ،ﻋﻠت ﺷﻧﺎﺳﯽ و اھﻣﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﮭم ﻏﯾر واﮔﯾر ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ،
دﯾﺎﺑت ،ﺳرطﺎن ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن رﯾوی ،اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و آﺳﯾبھﺎ اﺳت .اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧدازهﮔﯾری در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن و اﻧدازهﮔﯾری ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﻣﯽﭘردازد.
اﯾن دوره ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧدهھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋواﻣل ﺧطر ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺗﺣت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن دوره روشھﺎی اﻧدازهﮔﯾری
ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ،روﯾﮑردھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت را ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﻋواﻣل ﺧطر و ﺑﺣث در ﻣورد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر اﻧﺗﻘﺎل اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﻋواﻣل ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ -اﻧدازه ھﺎی ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺣوزه اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و از اھﻣﯾت ﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏﺑﺎر ﻋﻣده ﺑﮭداﺷتﻋﻣوﻣﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺑداﻧﻧد.
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،روﻧدھﺎ و ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻣده ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺷرح دھﻧد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﯾوع ،ﺑروز و ﻣرگوﻣﯾر ،ﺗﻌﺎرﯾف  DALYو  QALYﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺑداﻧﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺻﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋواﻣل رﻓﺗﺎری ﺗﺄﺛﯾر ﺑرﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺑداﻧﻧد
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ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از "ﺟﻣﻊآوری ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺿروری اﺳت" .ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺷواھدی اﺳت ﮐﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣؤﺛر در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺑرای درک و ﻧظﺎرت ﺑر اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت ،ﺑﮫﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾتھﺎ و ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗژیھﺎ ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﻣراﻗﺑت ﻻزم اﺳت .ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ﺑﮫﻋﻧوان اﺑزاری ﺑرای ﺛﺑت ﺗﺄﺛﯾر ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫﺳوی اھداف ﻣﺷﺧصﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺳﺗﻔﺎده از ﻧظﺎمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت و ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾرواﮔﯾر ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﮫﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر دادهھﺎی ﻣراﻗﺑت ﭼﺎرﭼوب ﻣرﮐز ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
 -روﯾﮑرد  WHO STEP Wiseﺑرای ﻣراﻗﺑت ﻋواﻣل ﺧطر )(STEPS
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اﯾن دوره ﻣروری ﺑر ﺳﯾﺳﺗمھﺎ و روشھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر دارد .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺎﻧﻧد ،ﻣروری ﺑر ﻣراﻗﺑت
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ،ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر دادهھﺎی ﻣراﻗﺑت ،ارﺗﺑﺎط
دادهھﺎی ﻣراﻗﺑت ،ﻓﻧﺎوری ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوارد ﻏﯾر واﮔﯾر اﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﻣﺳﺎﺋل اﺧﻼﻗﯾﺎت و ﺣﻘوﻗﯽ
در ﻣراﻗﺑت ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣراﻗﺑت ،ﻣﺷﮑﻼت ﻣراﻗﺑت در ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ و ﻣﻼﺣظﺎت آﯾﻧده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺟرﯾﺎن دادهھﺎ را از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر درک ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ دادهھﺎ را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ دادهھﺎی ﻣراﻗﺑت را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳوﮔﯾری اﻧﺗﺧﺎب و ﺳوﮔﯾری اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد دادهھﺎی ﻣراﻗﺑت ،ﺷﺎﻣل روﻧدھﺎ و اﻟﮕوھﺎ را ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﭘﻼن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد از ﭼﺎرﭼوب ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد و ﺷش ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎیﻏﯾر واﮔﯾر را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد
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ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت ﺑرای ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﻋرﺻﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣروری ﺑر ﺗﻌﺎرﯾف و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑرﺧﯽ از ﻧظرﯾﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی زﯾرﺑﻧﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد و راھﺑردھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻣروﺟﯾن ﺳﻼﻣت ﺑرای اﻗدام در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی
ﻣﮭم ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑرای اﻓراد و ﺟواﻣﻊ را ﻣوردﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
اﯾن دوره ﺑﮫﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ درک ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن از ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت در ﺳطﺢ ﻓردی ،ﮔروھﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی آنھﺎ در ﻣورد ﻋواﻣل
ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روﯾﮑردھﺎی ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر در ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 روﯾﮑردھﺎ ،اﺻول و ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت راھﮑﺎرھﺎی ﺗروﯾﺞ ﺗﻐذﯾﮫ ﺧوب راھﮑﺎرھﺎی ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﺗرل ﺳﻼﻣت درک ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت و ﺳﻼﻣت -ارزش و ﻧﻘش ﻣﺷﺎرﮐت

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺗﻌﺎرﯾف و ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻧظرﯾﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣورداﺳﺗﻔﺎده در ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧظرﯾﮫھﺎ ﺑرای ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت در ﺳطﺢ ﻓردی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧد ﻣرور و ﻧﻘد روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ﺳﯾﺎﺳت ،ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت در ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎلﺗوﺳﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ راھﺑردھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت ﺑﺎﻋث ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ ،ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺷﯾوهھﺎی رژﯾم ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺣﯾط ﺑدوندﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﯽﺷود
 -ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن راھﺑرد ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از راھﺑردھﺎ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد
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ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﮭم ﻏﯾر واﮔﯾر ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ،دﯾﺎﺑت ،ﺳرطﺎن ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن رﯾوی ،اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ
و آﺳﯾبھﺎ ﻣﯽﭘردازد .اﯾن دوره ﺑﺎھدف اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرآﻣوزان و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗوﺻﯾﮫھﺎ و روﯾﮑردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﭼﺎرﭼوب ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﻧظرﯾﮫھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت و ﻧظرﯾﮫھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر طراﺣﯽ ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت و ﻗرار دادن ﺷواھد ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫﻣﻧظور ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت
 روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾرواﮔﯾر

اﯾن دوره اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﻏﯾر واﮔﯾر را اراﺋﮫ ﻧﻣوده و در ﻣورد آن ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
اﯾن دوره ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣوردﻧﯾﺎز در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺑﮫوﯾژه در ﻣورد
ﻣؤﺛرﺗرﯾن ،ﻣﻘرون ﺑﮫﺻرﻓﮫﺗرﯾن و ﻣﻘﯾﺎسﭘذﯾرﺗرﯾن ﻣداﺧﻼت "ﺑﮭﺗرﯾن ﺧرﯾد" ﻣﯽﭘردازد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر ازﻧظر ھزﯾﻧﮫ اﺛرﺑﺧﺷﯽ و ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن ﻗﯾﻣت ﺑﺎﺷﻧد را ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری وﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
 ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣدﯾرﯾت ھزﯾﻧﮫ اﺛرﺑﺧش ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾررا ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد
 ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای ﻣداﺧﻼت ﺑﮫﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣداﺧﻼت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣت را ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾرﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧد.
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اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺧﺗﻼﻻت ﺳﻼﻣت روان

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻔﮭوم و طﺑﻘﮫﺑﻧدی اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺳﻼﻣت روان و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ :ﺗﻌرﯾف و اﻧدازهﮔﯾری ﺳﻼﻣت روان و رﻓﺎه رواﻧﯽ :ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﻼﻣت روان و رﻓﺎه رواﻧﯽ :ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎﻧواده در ﺳﻼﻣت روان ﺳﻼﻣت روان و رﻓﺎه رواﻧﯽ :ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺣﯾطﯽ و ﺳﻼﻣت روان ﺳﻼﻣت روان و رﻓﺎه رواﻧﯽ :اﻗﺗﺻﺎد ﺳﻼﻣت روان اﺑزارھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺳﻼﻣت روان اﻧدازهﮔﯾری رﻓﺎه در ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻼﻣت روان در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺳﻼﻣت روان و ﭘﯾری واﻟدﯾن و ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﻣﺣور ﭘﯾﺷﮕﯾری و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان ﺟﻠﺳﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣدرﺳﮫ رﻓﺎه ﻣﺣﯾط ﮐﺎر روﯾﮑردھﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ -ادﻏﺎم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷت اوﻟﯾﮫ
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ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺧﺗﻼﻻت ﺳﻼﻣت روان ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ و ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺧﺗﻼﻻت ﺳﻼﻣت روان در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﭼﮭﺎر
ﻣورد از  10ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .اﯾن ﺑﺎر رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ را ﺑرای ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ازﻧظر
ﻓﻼﮐت اﻧﺳﺎن ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺧﺳﺎرات اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .اﯾن دوره ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳﻼﻣت روان و اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن ،ﺑزرگﺳﺎﻻن در طول
ﻋﻣر ﻣﯽﭘردازد:
ﻓراﮔﯾران ﺑﺎ ﻋواﻣل ﺧطرﺳﺎز ﻋﻣده و ﻣدلھﺎی ﺳﺑبﺷﻧﺎﺳﯽ )ﻋﻠت ﺷﻧﺎﺳﯽ( اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد .اﯾنھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،زﯾﺳﺗﯽ،
ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن آنھﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺗوﺟﮫ وﯾژهای ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺳﻼﻣت روان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷدهاﻧد،
ﻣﻌﻣول ﺧواھد ﺷد .ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯾم ﭘوﺷش دادهﺷده در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﺿﻣﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﻧظر ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ رواﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﺑزرگﺳﺎﻻن ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﺷرح دھﻧد ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ،ﺧطر و ﻋواﻣل ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت روان در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾر زﻧدﮔﯽ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت روان را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد اﻗداﻣﺎت ﺑﺎر اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و ﮐﺎرﺑرد آنھﺎ از ﻧظﺎرت ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ را ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی اﺟرا ﮐﻧﻧد -طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از روﯾﮑردھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ را ﮐﺎﻣل و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد
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ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ و ﻣداﺧﻼت
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 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم را ﺑرای طراﺣﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت روان و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان،
ﺑﮫوﯾژه در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﺗر ،ﻣﯽدھد .اﯾن دوره ﺑر ﻋﻼوه ﺑﺳﺗﮫ¬ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﺗرھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣراﻗﺑت اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ و
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺎدران ﯾﺎ در ﺑﺳﺗر ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر و ﻏﯾر واﮔﯾر را در ﺑر دارد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن دوره ﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت
روان و اﺳﺗراﺗژیھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:

 ﺗﺋوری و ﻋﻣﻠﮑرد ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان ﻣدلھﺎ و روﯾﮑردھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت و ﻧظرﯾﮫھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ﻗﺳﻣت 1 رﻓﺗﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت و ﻧظرﯾﮫھﺎی ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ﻗﺳﻣت 2 ﻧﻘش روﯾﮑردھﺎی ﺑﯾن ﺳﮑﺗوری در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﺑﯾن ﺳﮑﺗوری در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﻼﻣت روان اﺳﺗراﺗژیھﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان در ﻣﺣﯾطھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ادﻏﺎم ﻣراﻗﺑت از اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت روان ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﮑوﯾﻧﯽ و ﭘﺎﯾﻠوت ﻧﻣودن ﺑرای طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت روان -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت روان

8

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 آﮔﺎھﯽ ﻋﻣﯾق اﻧﺗﻘﺎدی از ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد روشھﺎی اﺻﻠﯽ و روﯾﮑردھﺎی ﻧظری ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷواھد در ﻣورد اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣداﺧﻼت ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد
 ﻧﺣوه ادﻏﺎم ﺑﺳﺗﮫ ﻣراﻗﺑت از ﯾﮏ اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﺧﺎص را در ﺑﺳﺗر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷرح دھﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ را در طراﺣﯽ ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﺎھش آﺳﯾب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت روان و ﻣﺻرف ﻣواد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎھدف ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان را ﺑﮫطور اﻧﺗﻘﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺳﻼﻣت روان در ﺳطﺢ ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛرﺑﺧﺷﯽ آن ﺑﺎﺷد را اﻧﺟﺎم دھﻧد طراﺣﯽ ﻣداﺧﻼت ﻣؤﺛر ،ﮐﺎرآﻣد ،دارای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان و اﻗدام ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت روان ﺑرای ذﯾﻧﻔﻌﺎنﺧﺎص در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﻧد.
 -روﯾﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان در اﺟرای ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣت در ﺳطوح ﻓردی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد.
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ﺳﻼﻣت روان در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺗﻐذﯾﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﻧﯾﺎزھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣت روان ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد و ﻣداﺧﻼت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده
 راهاﻧدازی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ درﻣواﻗﻊ اﺿطراری
 دﺳوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ داﺋﻣﯽ ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت روان وﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری
 ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ،ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐﺎر در ﺑﺳﺗرھﺎی ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ اﻣﻧﯾت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﮔران در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ -ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﺳﺎس ازﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﺑﺳﺗری ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻣﻧﺎطق درﮔﯾر و ﭘس از ﺟﻧﮓ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
اﯾن دوره درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ/ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت روان در ﺷراﯾط اﺿطراری آﻣوزش ﻣﯽدھد .در اﯾن دوره ،ﺷﻧﺎﺧت ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣداﺧﻼت ﻣؤﺛر را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ھدف آن اراﺋﮫ ﺟﮭتﮔﯾری ﻋﻣﻠﯽ
در ﻣورد ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﺳرﯾﻊ و طراﺣﯽ و راهاﻧدازی ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت روان ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﮐودﮐﺎن ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷدﯾد ،ﺧﺷوﻧتھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣراﻗﺑت از
ﺧود و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﭘردازد .اﯾن دوره ﺑر رﻓﺎه ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﮐﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  IASC 2007در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،ﯾوﻧﺳﮑو ،ﻣوﺳﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﯾب ﺳرخ
و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﻼﻣت روان ،ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣداﺧﻼت رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده را ﺷرح دھﻧد ﺗﻧوع ﺳﻼﻣت روان و ﻣﺳﺎﺋل رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده و ﻧﻘش ﻋواﻣل ﻓرھﻧﮕﯽ و زﻣﯾﻧﮫای ﻣؤﺛر ﺑر ﺳﻼﻣتروان و ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷرح دھﻧد.
 از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ داﺋﻣﯽ ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد اﺻول ارزﯾﺎﺑﻲ ،ﭘﺎﯾش و ارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣت روان و ﻣﺷﻛﻼت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﻲ -اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ در ﺷراﯾط اﺿطراري ازﺟﻣﻠﮫ آﺷﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﺑزارھﺎيارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣت روان و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل/ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت را ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻧﻘشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳﻼﻣت روان ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻏﯾرﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ وﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -اﺻول اﯾﺟﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ در ﺣوزه ﺳﻼﻣت روان و ﺣوزهھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در اﺻول و روشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﻼﻣت روان و ھﻣﭼﻧﯾن روشھﺎی آﻣﺎری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ ظرﻓﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن روشھﺎ را ﺑرای ﻓراﮔﯾران ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ،ﺑررﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺑزارھﺎی اﻧدازهﮔﯾری در ﺳﻼﻣت روان و وﯾژه روانﺳﻧﺟﯽ طراﺣﯽھﺎی ﻋﻣده ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی روانﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣتروان
 طراﺣﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ روشھﺎی ﺟﻣﻊآوری و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﺗﮏ ﻣﺗﻐﯾره ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﭼﻧد ﻣﺗﻐﯾره آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟزای اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻓﺎﮐﺗور آﻧﺎﻟﯾز -اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت روان و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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اﯾن دوره ﺑر اﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻼﻣت ،ﺑﯾﻣﺎری و ﻣﺻدوﻣﯾت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد و اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻣده رواﻧﯽ دوران ﮐودﮐﯽ،
ﺑزرگﺳﺎﻟﯽ و اواﺧر ﺑزرگﺳﺎﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن دوره طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﻣﺳﺎﺋل اﺧﺗﻼﻻت روانﭘزﺷﮑﯽ و ﺗﻌرﯾف ﻣوارد ﺗطﺑﯾﻘﯽ و روشھﺎی اﻧدازه
ﮔﯾری را ﺑرای اﻓزاﯾش ﺑررﺳﯽ در ﻋرﺻﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋواﻣل ﺧطر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن دوره ﻓراﮔﯾران را ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد و
ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻣﯽ را در رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎن و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:

 ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و آﻣﺎر را ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ دارد ،ﺷرح دھﻧد ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﺣروﻣﯾت و وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺑردھﺎ و ﻣﺣدودﯾتھﺎی آنھﺎدر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ را ﺷرح دھﻧد.
 طراﺣﯽ ،ﺗطﺑﯾق و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺳﻼﻣت روان را اﻧﺟﺎم دھﻧد اﻧواع ﻋﻣده طراﺣﯽ ﮐﯾﻔﯽ ﻣورداﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﻼﻣت روان و ﺗدوﯾن راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﮐﯾﻔﯽ را ﺷرح دھﻧد
 از ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾلھﺎی ﺗﮏ ﻣﺗﻐﯾره و ﭼﻧدﻣﺗﻐﯾره ﻣﻧﺎﺳب دادهھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮫ و دﺳﺗﮫﺑﻧدیﺷده ﺷﺎﻣل رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ وﻟﺟﺳﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
 اﻧواع روشھﺎ را ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد وﯾژﮔﯽھﺎی روانﺳﻧﺟﯽ اﺑزارھﺎی ﺳﻼﻣت روان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق در ﻣورد ﺳﻼﻣت روان را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد ﻧظرﯾﮫ ،روشھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از رﺷﺗﮫھﺎ در ﻣورد ﺳﻼﻣت روان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -اﺻول اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه رواﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را در ﻣورد روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻏﯾر واﮔﯾر ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن دوره
ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت درون ﮐﻼﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫﺷده را ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد .اﯾن ظرﻓﯾت را
ﺑرای ﺷﮑلﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی آنھﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و روشھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣﯾط ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،اﺑزارھﺎ و روشھﺎی آن اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ -ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻌﯾت ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد از روشھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺧطﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺳوﮔﯾری را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑرای طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از روشھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روشﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮭم در طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽﭘردازد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎ ،ازﺟﻣﻠﮫ طراﺣﯽھﺎی ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾر ،روشھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدهھﺎ ،روشھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺻﻼح اﺛر ﯾﺎ  ،effect modiﬁcationﺧطﺎی اﻧدازهﮔﯾری و ﺳوﮔﯾری اطﻼﻋﺎت و اﻋﺗﺑﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.
ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن دوره اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓراﮔﯾران ﺑرای طراﺣﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑدون ﺳوﮔﯾری و ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣروری ﺑر طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻗداﻣﺎت ارﺗﺑﺎط و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻔﮭوم ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ ھﻣﺳﺎنﺳﺎزی اﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﯾﺎ ﺑرھﻣﮑﻧش ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل طﺑﻘﮫای -ﺧطﺎ و ﺳوﮔﯾری دﻗت  ،ﺗﺿﻣﯾن و ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت دﻗﯾق

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻓﺿﺎی راﺑط ﮐﺎرﺑری ) Excel (UIاﮐﺳل ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده و دادهھﺎ را وارد ﮐرده ﮐﻧﻧد از ﻓرﻣولھﺎ و ﺗواﺑﻊ ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد دادهھﺎ را ﺑﺎ ﻣرﺗبﺳﺎزی و ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﮏ ھﯾﺳﺗوﮔرام ،ﻣﻧﺣﻧﯽ اﭘﯾدﻣﯽ و ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺧطﯽ را از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد -ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرگ را ﺗﮭﯾﮫ و ﭼﺎپ ﮐﻧﻧد
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روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣﺎری
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻓراﮔﯾران را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری دادهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﭘروﻧدهھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ،آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی داده ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:

 ﻣروری ﺑر آﻣﺎر ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺑرآورد ﻓﺎﺻﻠﮫ و آزﻣون ﻓرﺿﯾﮫ آزﻣون ﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل آزﻣون ﮐﺎاﺳﮑوﺋر آزﻣون آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧدازه ھﺎی ﻣﮑرر رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﺳﺎده رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ -رﮔرﺳﯾون ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ
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ﻓراﮔﯾران روشھﺎی آﻣﺎری ﻣﻧﺎﺳب ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺑرآورد و اﺳﺗﻧﺗﺎج را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .اﯾن دوره درک ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣدلﺳﺎزی آﻣﺎری ﺑرای داده
ھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮫ و دوﺗﺎﯾﯽ و ﻣﻔروﺿﺎت آنھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی ﻣرﺗﺑط و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی طوﻟﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎری،
ﻣﺎﻧﻧد  ،SPSSﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﻣﮭم ﺧواھد ﺑود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﻘﺎط ﻗوت ،ﻣﺣدودﯾتھﺎ و اﺻول طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣدرن ﻣطﺎﻟﻌﮫ را درک ﮐﻧﻧد  effect modiﬁcationرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘوه ﺳوﮔﯾری اﻧﺗﺧﺎب و ﺳوﮔﯾری اطﻼﻋﺎت را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﺣوه ﮐﻧﺗرل ﺳوﮔﯾری را ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﻧﺎﺳب درک ﮐﻧﻧد
 ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﻧﺣوه رﻓﻊ ﻣﺧدوشﮐﻧﻧدﮔﯽ را در طراﺣﯽ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد
 ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗداول ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺑرای اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻠﯾﺗﯽ و ﻣدلھﺎی ﻋﻠﯾت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻣﻔﺎھﯾم اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ رواﯾﯽ و دﻗت ،اﻧدازهﮔﯾری ﺧطﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺳوء طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﻏﯾرﺗﺻﺎدﻓﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻋﺗﺑﺎرﺳﻧﺟﯽ و ﺗﮑرارﭘذﯾری ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد
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اﺑزارھﺎی آﻣﺎری ﻧرماﻓزار Epi Info -
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﭘﯽ اﯾﻧﻔو  Epi Infoﯾﮏ ﻧرم اﺑزار آﻣﺎری ﺑرای ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت وﯾﻧدوز ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ورود دادهھﺎ و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آنھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ،ﻓرآﯾﻧد ورود دادهھﺎ را ﻣطﺎﺑق ﻧﯾﺎز ﺧود ﺑﺳﺎزﻧد ،دادهھﺎ را وارد ﮐرده و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد و ﻧﻘﺷﮫھﺎ و ﮔرافھﺎ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .اﯾن
دوره ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ را ﻓراھم ﮐرده و ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ﻣواد ﻣوردﻧﯾﺎز را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ  Epi Infoو ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر اﯾﺟﺎد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ در ﻗﺎﻟب ﻓرم ورود دادهھﺎ و اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از Check Code ورود دادهھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺳﺗﮫ اطﻼﻋﺎت Epi Info ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داﺷﺑورد ﺑﺻری و اﺑزار ﮔﺟت اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ Epi Info -ﺑرای اﺑزار ھﻣراه دارای ﺳﯾﺳﺗم Android
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ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻓرمھﺎی ﺳﺎده ورود دادهھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طراح ﮐﻧﻧده ﻓرم طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Check Codeاطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرمھﺎی ورود داده را ﭘﯾﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣوارد ﺛﺑتﺷده را در ﻓرم  Epi Infoوارد ﮐﻧﻧد ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ داده را ﺑﺧواﻧﻧد و از داﺷﺑورد ﺑﺻری و آﻧﺎﻟﯾز ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺑرای اﺻﻼح ،ﻣدﯾرﯾت و ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. آﻣﺎر را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗور ﻓراواﻧﯽھﺎ ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن و ﺟداول  2*2ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫدﺳتآﻣده را در ﻗﺎﻟب ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل  HTML، Excelو ﯾﺎ  Wordﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از  Epi Infoرا ﺑرای اﺑزارھﺎی ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﻧدروﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﻧﻘﺷﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
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ﭘﮑﯾﺞ ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎری ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐردن دادهھﺎی ﮔمﺷده آزﻣون ﮐﺎ اﺳﮑوﺋر آزﻣون ﺗﯽ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس ﯾﮏطرﻓﮫ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس دوطرﻓﮫ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس اﻧدازه ھﺎی ﻣﮑرر رﮔرﺳﯾون ﺧطﯽ رﮔرﺳﯾون ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ دوﺗﺎﯾﯽ ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ ﭼﻧدﺟﻣﻠﮫای ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ROC ﺗﺳتھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  2ﮔروھﯽ ﻗﺳﻣت 1 ﺗﺳتھﺎی ﻏﯾر ﭘﺎراﻣﺗری  3ﮔرھﯽ ﻗﺳﻣت 2 -ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾر )(Kaplan Meier
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻓﺎﯾل داده ﺟدﯾد در  IBM SPSSآﻣﺎده ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از روشھﺎی ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎ و روشھﺎی آﻣﺎری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗری ﮐﮫ در  SPSSﻣوﺟود اﺳت را ﻣﯽ¬آﻣوزﻧد.
اﯾن دوره ﻓﺷرده ﺑﮫﻣﻧظور آﻣوزش ﻓﺷرده آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎر ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SPSSﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫﻋﻧوان آﻣﺎر  IBM SPSSﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود،
طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن آﻣوزش ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ و ﺷﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دادهھﺎی ﺑزرگ اﺳت .ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد از ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ آﻣﺎری آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﮐﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  Microsoft Windowsﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎ SPSS
ﺿروری ﻧﯾﺳت ،اﮔرﭼﮫ درک اوﻟﯾﮫ از ھدف و ﻋﻣﻠﮑرد ﻧرم اﺑزار ﻣﻔﯾد اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧرم اﺑزار را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎ در SPSS از روشھﺎی آﻣﺎری  SPSSﺑرای ﺟﻣﻊﺑﻧدی و ﺗوﺻﯾف دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ از روشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻣﺎری  SPSSاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘل ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﭘﯾﺎﻣد و طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد -ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ و اراﺋﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ را ﺑداﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھمطرازی و ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭت ﻧﺷر در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ طراﺣﯽ
ﺷده اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن دوره ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور را از طرﯾق ﺗﻣرﯾن و ﺑﺣثھﺎی ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺟﺎم و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ھدف اﯾن دوره داﻧﺳﺗن اﺻول ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ ﻣؤﺛر اﺳت.
آﻣوزش در اﯾن دوره ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن دوره در دو ﺑﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻣﯽ
داده ﻣﯽﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺟﺳﺗﺟو و ﻣﺎﺗرﯾس اﺳﺗدﻻل ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ،ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﮕﺎرش روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ -ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ در ﺣوزه ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط را ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫھﺎی را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھدف ھر ﺑﺧش را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درک ﮐﻧﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫای وﺳﯾﻊﺗر از راھﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد -ﻣﮭﺎرت اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﺻتھﺎی راھﺑردی در ﻣورد ﻧﺣوه ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﮐﺳب ﮐﻧﻧد
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