رھﺑري او ﻣدﯾرﯾت

د رھﺑرۍ او ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ رھﺑران ھﻐﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د وﺧت ،ﻣﺎﻟﻲ او ﺑﺷري ﺳرﭼﯾﻧو اداره ﮐوﻟو او ﻣﺎﻣورﯾﺗوﻧو ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﺳرﺑﯾره د اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو
ھوښﯾﺎري ) ،(emotional intelligenceﺧﭘﻠﻣﻧځﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ،اﻟﮭﺎم او ځواک ورﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﺳره ﮐﺎر وﮐړي د ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ،دا ﻋﺎم دي
ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د دوی د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﭘوھﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻧظﺎرت ﭘوﺳﺗوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړل ﺷوې ﻣګر د رھﺑرﯾت او ﻣدﯾرﯾت ﻟږه روزﻧﮫ ﻟري.
دا ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻟﯾدل ﮐﯾږي ﭼﯾرې ﭼﯥ ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﯾدل ﺗرﺳره ﺷوي او د ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻟوﯾﮫ ﮐﭼﮫ ﻟﯾږدول ﺷوي .دا د
اړﯾن ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﻧﺷﺗواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ دواړه ﭘﮫ ﻏﯾر ﻣؤﺛر او ﻏﯾر ﻣﺛﻣره ﺗوګﮫ د ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻠﻲ ﻟري .دا ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎﯾوﻧو ﮐﻲ ھم ﺧﭘﻠﻲ اﻏﭔزي ﻟري ﭼﯥ ﻟﮫ ګډوډۍ او
ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺗۍ څﺧﮫ ډک دي.
ﭘﮫ اﺳﺎس ﮐﯥ ،د ﻧړۍ ډﯾری روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋﻠﯥ د ﻣدﯾرﯾت اړوﻧد ښﮫ ﮐړﻧو ﻟﺧوا ﭘوښښ ،ھڅوﻧﯥ ،او وړﺗﯾﺎ ﺳره ﮐﻣﯾدﻟﯽ ﺷﻲ .د روﻏﺗﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز
ظرﻓﯾت راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ھڅﮫ ﮐﯥ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د رھﺑرﯾت او ﻣدﯾرﯾت ﺑﻧﺳټوﻧو ﮐﯥ ھﻐﮫ ﺗرﯾﻧﻧګ ﭘروګراﻣوﻧﮫ ،او ﮐورﺳوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي ،ﭼﻲ د
روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو د ﻏوره روزﻧﯥ ﻟﭘﺎره اړﯾن دي..

د رھﺑرۍ او ﻣدﯾرﯾت ﭘروګرام

دا ﭘروګرام ﻟﮫ درﯾو ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﺧﺷو څﺧﮫ ،ﭼﻲ ھر ﺑﺧش د ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﯾرﯾت ﮐﭼﯥ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوي ﺟوړ ﺷوي ﭘدې ﭘروګرام ﮐﯥ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺧﺷوﻧﮫ دا دي :اداري،
اﺟراﯾوي او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ .دا ﮐورس د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﯾﺳټم ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو ﮐﯥ د ﻣدﯾراﻧو د اړﺗﯾﺎو د ﻧښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺟوړ ﺷوي .ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﭘروګرام اﺻﻠﻲ ﺑڼﮫ ﭘﺎﺗﯥ دی ،د ﺳﺎﺣﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﺑﮭﺑود او ښﮫ ﮐوﻟو ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺷﻧوﻧﮫ او د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻻري وړاﻧدې ﮐوي .
ھﻐﮫ ګډوﻧوال ﭼﯥ د ﻧﮭﮫ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﭘروګرام اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي دوی ﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم ورﮐړل ﺷﻲ

د وړﺗﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
 د روﻏﺗﯾﺎ ،طب ،ﺳﻠوک ،ﯾﺎ ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ،ﯾﺎ د ﺳﺎﯾﻧس ﮐوم ﺑل اړوﻧد ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ ﯾوه ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﭘوھﻧﺗون څﺧﮫ د ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺳﻧد وﻟري. ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻏوره ﮐﺎري ﺗﺟرﺑﯥ ﺳره. -ﭘﮫ اﻧګﻠﯾﺳﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ د زده ﮐړې وړﺗﯾﺎ وﻟري.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

څوک ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت وﮐړي
دا ﭘروګرام د ھﻐو ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره ګټور ده ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ وزارﺗوﻧو ﮐﻲ ،ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﮐﻲ ،او ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ادارو ﻟﭘﺎره
ﮐﺎر ﮐوي .دا د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ھم ارزښﺗﻧﺎک دی ﭼﯥ ﭘﮫ رھﺑرﯾت او ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﺎر ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ دي.

رھﺑري او ﻣدﯾرﯾت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾو ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﻼن ﭼﻲ ﺳﺎزﻣﺎن د دې ﻟﯾدﻟور)وﯾژن( او ﻣﺎﻣورﯾت )ﻣﯾﺷن( ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﭘﮫ ﻟور رھﺑري ﮐوي راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي ،ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او ﭘﻠﻲﮐړي
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي او د دې ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﻓﻌﺎﻟﯾت ارزوﻧﮫ وﮐړي ،او/ﯾﺎ د ﭘروګرام د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﺑﯾﺎ ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ارزوﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ وﮐﺎروي. د ﻣﺎﻣورﯾت ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﮐﭼﯥ اټﮑل  ،ﺗوﺟﯾﮫ او اداره ﮐړي. ھﻐﮫ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﺎﺑﻊ د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره ،ﭼﯥ د ډﯾرو ﻣؤﺛرو ﭘﺎﯾﻠو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺣﺳﺎﺳﮫ ،ﻣؤﺛره او ﻣﺳﻠﮑﻲ ډول ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﻣل ﮐوي واﯾﺧﻠﻲ ،وﯾﺳﺎﺗﻲاو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﻲ ﯾﻲ وﻧﯾﺳﻲ
 ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ډول ﺧﺑرې وﮐړﯾﺎو وﻟﯾﮑﺊ  ،د ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﺷن ﺳټﺎﯾﻠوﻧﮫ او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐړي ﭼﯥ د ﻣطﻠوﺑو ﻟﯾدوﻧﮑو او اورﯾدوﻧﮑواړﺗﯾﺎو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب وي. -د ﺗﯾرو ﺗﺟرﺑو او ﻏﻠطﯾو څﺧﮫ زده ﮐړې ﺗﮫ ﻟﯾواﻟﺗﯾﺎ وښﺎﯾﻲ ،او د ﻓﻌﺎﻟﯾت د ښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره درﺳوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ او رھﺑري
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت
د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت
د ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﺷن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ
ﻣؤﺛره ټرﯾﻧﻧګ

ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر:

ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اوه اوﻧۍ ﭘﮫ ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر ﮐﯥ ﺗﯾروي ﺗرڅو د ژوﻧد د ﻋﯾﻧﻲ ﺷراﯾطو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ د ځﺎﻧګړي
روزوﻧﮑﻲ ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 د ﺳﯾﻣﯥ د اړﺗﯾﺎو ﺳره ﺳم د روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ﭼﯥ د اﺟراﯾوي او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻻرو ﻟﭘﺎره اړﯾن د. ﭘﮫ ﺧﭘل ﺑﺧش ﮐﯥ د ﭘﻼن ﺷوﯾو ﭘروژو ﻣطﺎﺑق د ﭘروژې ﭘروﭘوزل ﺟوړ ﮐړي ﭼﻲ د ټوﻟو ﺑﺧﺷو ﻟﭘﺎره اړﯾن دی د ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﻓﻌﻠﯾت ارزوﻧﮫ دي وﮐړي د ﺧﭘﻠو ﮐﺎرو د ښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دي ﭘﻼن راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.د ټوﻟو ټرﯾﮑوﻧو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﻟﮫ ﻻﻧدې څﺧﮫ ﯾو ﻏوره ﮐړي:
 د دوی ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎی ﮐﯥ د ﮐﻠﯾدي ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﻼن ﺟوړول ،ﺗﻧظﯾم ﮐول او ﻧظﺎرت ﮐول او د ښﮫ واﻟﻲ ﻟﭘﺎره ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي د ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﮐﯾﺳﮫ وﻟﯾﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭘروژه ﮐﯥ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘدې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ د دوی ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎی ﮐﯥ ﺑﺷﭘړه ﺷوې او د )(publicationﻟﭘﺎره ﯾﻲ اړوﻧده دﻓﺗر ﺗﮫ وﺳﭘﺎري.
د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د وروﺳﺗﻲ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷﻧوﻧو او ﺑﺣث ﻟﭘﺎره ﺳره راټول ﺷﻲ.

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
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