ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺧش ﺻﺣت

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺧش ﺻﺣت

اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺛﺎﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﻓزاری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوزه ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اھﻣﯾت دارد ،آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﺎﻣل ﻧوﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد روﻧد ﯾﺎ  trendsاﻣراض ،ﻋواﻣل ﺧطر،
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ھﺎ ﯾﺎ اﻟﮕوھﺎی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗداوی ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ  ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻧﺗﺧب اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
ﻣﯾﺑﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ،ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺟﺎﻧﺑﯽ در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺻﺣﯽ را در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر ﻣوارد واﺿﺢ ﻣﯾﺳﺎزد .ﺑﮫ طور ﺧﺎص ،درﯾﺎﻓت ھﺎی رﯾﺳرچ ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﻣﻔﯾد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف از
ﺳطوح ﻣﺣﻠﯽ ،ﺣوزه ﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺑﻧﺷﻧل ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای داﮐﺗران ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از اﺳﺎﺳﺎت اﺑﺗداﯾﯽ رﯾﺳرچ آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا اﯾن اﻣر آﻧﮭﺎ را در ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﺻول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ در ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺗﺑﺣر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺟرای رﯾﺳرچ ھﺎی طﺑﯽ و ﺻﺣﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ) (EMRدر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی رﯾﺳرچ اﺟرا ﺷده در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻗص ﺗﻠﻘﯽ ﺷود  .اﯾن
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﺳﺑت داده ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت داﻧش ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ را ﻧدارﻧد .داﻧش ﺟوﯾﺎن ﺑرای درک
ﻣﻔﺎھﯾم رﯾﺳرچ ﺑﮫ ﻣﯾﺗودھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﺎرﺑردی ﺗر در ﭘروﮔرام درﺳﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﮐورس ﻣﺗذﮐره ﯾﮏ روﯾﮑرد زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﮐروﻧوﻟوﺟﯾﮑل ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟدﯾد و ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی رﯾﺳرچ ﺧود ھﺳﺗﻧد،
اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را از طرﯾق اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ،ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺧود در ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر درﮔﯾر
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﻧﺷرﮔراﯾﺎن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد
و ﭼﺎﻧس ﺧود را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﻗرار ﮔﯾرد اﻓزاﯾش دھﻧد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً اﻣﮑﺎن ﺧواﻧدن و اﺳﺗﻧﺎد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای ﭘس
از اﻧﺗﺷﺎر اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﭘروﮔرام ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺧش ﺻﺣت

آﻣوزش در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺻﺣﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام  :1ﻣﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﭘروﮔرام  :2ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﺣت
ﭘروﮔرام  :3ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی ﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻘﯽ
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 ،ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
 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
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ،اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای اﻓرادی دﯾزاﯾن ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓﻌﺎل در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد.
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ﻣﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و اﺻول اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را
در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐورس ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑرای ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف و ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف اﺳت و
ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ را از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑل و ﻓرﺿﯾﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ  hypothesis formulationﺗﺎ ﺗﮭﯾﮫ وﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﭘروﭘوزل ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﯾﺎ
 ،research proposalﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر روﯾﮑردھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم را ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺟرای ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ از طرﯾق در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﻔﺎھﯾم ،اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮔروﭘﯽ در داﺧل ﺻﻧف و/ﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﻻﺑراﺗواری و اﻧﺟﺎم ﭘروژه ھﺎی ﺧﺎرج
ﺳﺎﺣﮫ ،ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﻣرﺑﯾﮕری ﯾﺎ mentorshipﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﭘروﮔرام ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی ﯾﺎ critical
 thinkingو ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری را ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن را در درک و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣرﺗﺑط ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ را ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺗود ھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣﯽ را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺗود ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺻﺣت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﮏ  proposalرا ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ روی ﺷواھد ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از  softwareو اﺑزار ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺳب دﯾﺗﺎ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی ﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

 دﯾزاﯾن ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ -اﺑزارھﺎی آﻣﺎری )(Excel

 -ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺗود ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن 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:
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 ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﯾﮏ  proposalﻣوﺛر ﺑﺎ  research questionﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ درﺑﺎره ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﻧد -ﺑﮫ طور اﻧﺗﻘﺎدی ﯾﺎ  Criticalﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺑﻪ اﻓﺮادى که ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ را کاﻣﻞ ﻣﻰکﻧﻨﺪ ،دﻳﭙﻠﻮم ﺗﺨﻨﻰکى ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آکادﻣﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ )(IAPH
و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ) (APHEAاﻋﻄﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.
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ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﺣت

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣﯽ ﮐﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻣوﺿوﻋﺎت
آﻣوزش داده ﺷده در ﭘروﮔرام ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗری را ﺑرای دﯾزاﯾن ،اﻧﺟﺎم ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣﯽ ﻣﯾﺗودوﻟوژی و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﮐﺎرﺑردی در دﯾزاﯾن و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ آﺷﻧﺎ ﺷود .اﯾن ﭘروﮔرام ﺷﺎﻣل ﺑﺣث دﻗﯾق ﺗر در ﻣورد ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﯾﺗودھﺎی
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﮐﻠﯾدی ﻣﺎﻧﻧد دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣدرن و اﻧدازه ﮔﯾری ارﺗﺑﺎط ) (associationو ﺗﺄﺛﯾر ) (impactاﺳت.
در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺗودوﻟوژی و دﯾزاﯾن ﺑﺎ ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑﯽ ادﻏﺎم ﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از ﺑﺳﺗﮫ  SPSSاﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی واﻗﻌﯽ در ﺳراﺳر ﭘروﮔرام ،از ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﭼﯾده اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
در ﺗﻔﺳﯾر و ﻧﻘد ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻟﯾﺗراﺗور طﺑﯽ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ و ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت  ،از طرﯾق اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺷﮑﻼت راﯾﺞ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده و ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻧﺗﻘﺎد از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻟﯾﺗراﺗور طﺑﯽ را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد دﯾﺗﺎ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ﭼﺎپ ﺑﻧوﯾﺳﯾد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

ﻣﯾﺗودھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ
ﻣﯾﺗودھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺑزارھﺎی آﻣﺎری Epi Info
ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی آﻣﺎری ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS
ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ Scientiﬁc Writing

داﻧش آﻣوزان ھﺷت ھﻔﺗﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ 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 .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﺗﺳت ھﺎی ﭘﺎﯾﻠوت و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ را آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺑزارو ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑر اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘﺎﯾﻠوت را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد -ﻣراﺣل ﺷﺎﻣل :ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ  ،ورود دﯾﺗﺎ ھﺎ  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ھﺎ.

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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ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑردی ﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠوم ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺿروری اﺳت .اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺷﺟوﯾﺎن
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ داﻧش ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﯾﮏ ﺣوزه ﻣوﺿوﻋﯽ ﺧﺎص ادﻏﺎم ﮐرده و اﯾده ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻋﻠﻣﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗوﺻﯾﻔﯽ  ،ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺳروی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔرام ھﺎی ﺻﺣت ﺑﺎﺷد .ﭘروژه ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ ﺟزء ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﯾﺗﺎ ھﺎی ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﯾﺗﺎ ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧد.
ﺑرای داﻧﺷﺟو ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﻣوﺿوع ﺑرای ﭘژوھش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺳوﭘرواﯾزر ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﻗﺑول
ﭘروﭘوزل ،و ﭘﻼن ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ داﻧﺷﺟو دﯾﺗﺎ ھﺎ را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ و دﻓﺎع از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود ھﺳﺗﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن آزﻣون ﻣوﻓق ﺷوﻧد ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ دﯾﭘﻠوم ﻋﺎﻟﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھر ﺑﺧش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھد.
اوﻟوﯾت ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﺎﺣوی و ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ راه ﺣل ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت ،ﺻﺣت و ﻣﺻووﻧﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ،
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺳﺎﺣﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

-

ﺧﻼ ھﺎی داﻧش در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻟﯾﺗراﺗور و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﺷواھد در ﻣورد ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص را اﻧﺟﺎم داده و ﯾﮏ ﻣرور ﻧﻣﺎﯾﻧد
ھدف و ﻣﻘﺎﺻد ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﺣﻘق اھداف ﺗﺣﻘﯾق را دﯾزاﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎری ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺟﺎم دھﻧد
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را ﻣطﺎﺑق ﺳﺗﻧدردھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ  scientiﬁc paperدر  scientiﬁc journalsھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﻧوﯾﺳﻧد

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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