د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﻲ او ﻣطﺎﻟﻌﺎت

د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ او ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

دا ﯾو ﭘﭔژﻧدل ﺷوی ﺣﻘﯾﻘت دی ﭼﯥ څﯾړﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺧورا ارزښت ﻟري .دا ﯾوه وﺳﯾﻠﮫ ده ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﺗﮫ د ھﻐﮫ ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر
ورﮐوي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘرﻣﺧﺗګ ﺗﮫ اھﻣﯾت ﻟري .ﭘدې ﻣﺳﺋﻠو ﮐﯥ ﻣﻣﮑن د ﻧﺎروﻏۍ د روال ) (trendsاو د ﺧطر ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘﮫ اړه ﺗﺎزه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،د
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو وړاﻧدې ﮐوﻟو ﻧﻣوﻧﯥ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣداﺧﻠو ﭘﺎﯾﻠﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳټم ﻓﻌﺎﻟﻲ وړﺗﯾﺎوې ﯾﺎ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو وړاﻧدې ﮐوﻟو ټﺎﮐل ﺷوي
ﺑرﺧﻲ ﺷﺎﻣﻠﻲ وي .څﯾړﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﻣﮑن د ﻧورو ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ ﻣﯾﻧځ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻟګښﺗوﻧو او ﮐﺎروﻟو ،ﻋرﺿﮫ او ﺗﻘﺎﺿﺎ او ھﻣدارﻧګﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺎﺗو ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﮐﯥ ھر اړﺧﯾزو ﻣﺳﺋﻠو ﭘورې اړوﻧد ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدې رڼﺎ واﭼوي  .ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ،د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣوﻧدﻧﯥ ﻣﻣﮑن د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د
ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو ﻟﮫ ځﺎﯾﯽ ،ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ،ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾوال ﮐﭼو ﭘورې ﻧﻔوذ وﻟري او ﺧدﻣت ﯾﻲ وﮐړي .ﻟدې اﻣﻠﮫ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره دا
ﻣﮭﻣﮫ دي ﭼﯥ د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د اﺳﺎﺳﺎﺗو ﭘوھﮫ وﻟري ځﮑﮫ ﭼﯥ دا ﺑﮫ دوی ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ښﮫ ﭘوه ﮐړي ﭼﯥ دوی ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري او د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ
اﺻول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘرﮐټس ﯾﺎ ﻋﻣل ﮐﻲ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻧورو ﺳﯾﻣو د ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﭔزو ﭘروژو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د طﺑﻲ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ څﯾړﻧو اﺟرا ﮐول وﻟﯾدل ﺷﻲ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﻣګړﺗﯾﺎوي وﻟري .دا
ﻣوﻧدﻧﻲ ﻣﻣﮑن دې ﺣﻘﯾﻘت ﺗﮫ ﻣﻧﺳوب ﺷﻲ ﭼﯥ ځﯾﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ھﻐﮫ ﭘوھﮫ ﻧﻠري ﭼﯥ دوی ﯾﻲ د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﺗﯾﺎ ﻟري.
ﻧو د دي ﻟﭘﺎره ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﻣﻣﮑن د ﻻ زﯾﺎﺗو ﭘرﮐﺗﯾﮑﻲ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ او ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﭘﮫ ﻧﺻﺎب ﮐﯥ ﻣدﻏم ﺷوﯾو ﺗدرﯾﺳﻲ ﻣﯾﺗودوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري  .دې ﺗﺷﯥ ﺗﮫ د
رﺳﯾدو ﻟﭘﺎره  ،دا ﭘروګرام د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﭘراﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﮐړﻧﻼري ﻏوره ﮐوي ﺗرڅو د ﻧﻧګوﻧو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧوي او ﺑﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﻟﯾﮑواﻻن ورﺳره ﻣﺦ دي
د دوی د څﯾړﻧﯥ ﻣوﻧدﻧﯥ ﺧﭘروي.
ھﻐﮫ ﭘروګرام ﭼﻲ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د څﯾړﻧو ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﭘروﺳﯥ ﻟﮫ ﻻرې اﺧﻠﻲ ،د څﯾړﻧو ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻟﯾﮑﻲ او د دوی څﯾړﻧﯥ ﭘﮫ ﺧورا ﻣﻌﺗﺑر ژورﻧﺎﻟوﻧو ﮐﯥ
ﺧﭘروي .دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭼﯥ د ﺧﭘروﻧﯥ دﻧﻧﮫ ﻟﯾد واﺧﻠﻲ ﺗرڅو ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د دې وړﺗﯾﺎ ورﮐړي ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ څﯾړﻧﯥ ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺗﮫ وده
ورﮐړي او د دوی ﻣﻘﺎﻟﻲ د ھﻣﮑﺎر ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﯾﺎ ) (peer reviewﺗﯾرﯾدو اﻣﮑﺎﻧﺎت ډﯾروي  .دا د ﻣﻘﺎﻟو د ﻟوﺳﺗﻠو اﻣﮑﺎﻧﺎت ھم ﻟوړوي او ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ cited
ﮐﯾږي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧﭘورﯾﺎ ) (publishedﺷﻲ.

د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ او ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﭘروګرام

ﺗرﯾﻧﻧګ ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ او ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﮐﯥ درې ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﻟري ،ھر ﭘروګرام درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وﺧت ﻟري:
ﭘروګرام  :1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ اﺳﺎﺳﺎت
ﭘروګرام  :2د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
ﭘروګرام  :3د ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ ﭘروژه
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
د دې ﭘروګراﻣوﻧو ﻟوﻣړﻧﻲ طﺑﯾﻌت ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره  ،دا د ھرﭼﺎ ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﻣﺧﺗﻠف ﮐﭼو ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ رﮐټس ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﻠﻲ
ډﯾزاﯾن ﺷوي.

1

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ اﺳﺎﺳﺎت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

دا ﭘروګرام د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ھﻐو ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوې ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﮐﭼو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي او دوی ﺗﮫ ﺑﮫ د څﯾړﻧﯥ د ﻣﯾﺗودوﻧو
اﺳﺎﺳﻲ اﺻول ﭼﻣﺗو ﮐړي ﺗر ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﻣرﺑوط ﮐﯾږي .دا د دواړو ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( او ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( څﯾړﻧو د ﻣﯾﺗودوﻧو
ﻟﭘﺎره ﯾو ګﺎم ﭘﮫ ګﺎم ﻻرښود دی او د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ اړه د ﺳﺗوﻧزو د ﭘﯾژﻧدﻧﯥ او ﻓرﺿﯾﯥ ) (hypothesisﺟوړوﻧﯥ څﺧﮫ ﻧﯾوﻟﻲ ﺗر څﯾړﻧﯥ
ﭘروﭘوزل ﺟوړوﻟو ﭘوري ﭼﻲ ټﯾﻧګﺎر ﯾﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ رﺳﯾدل ھر ﺳﺗپ ﺗﮫ دي ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوي.
دا ﭘروګرام ﺑﮫ د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘروﺳﯥ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اړﺧوﻧو ﺟوړوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ
ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﻲ د رﯾﺳرچ د ﻣﻔﮑورو ﺳره ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدل ،د ﺻﻧف ګروﭘﻲ ﮐﺎروﻧﮫ ،او/ﯾﺎ ﻻﺑراﺗوار ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ ،او ﺳﺎﺣوي ﭘروژې او دﻧدې
ﺗرﺳره ﮐړي .د ﺟوړ ﺷوي ﻻرښود ﭘروګرام ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،ﭘروګرام ﺑﮫ د اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر ﮐوﻟو او ﻟﯾﮑﻠو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وھڅوي ﭼﯥ د ﺑرﺧﮫ
اﺧﺳﺗوﻧﮑو وړﺗﯾﺎوې وښﯾﯥ ﺗرڅو اړوﻧده څﯾړﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺳرچ درک ﮐړي او وي ارزوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د څﯾړﻧﯥ اھﻣﯾت د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړوﻧد وﭘﯾژﻧﻲ. د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو اړوﻧده څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌو ﻟﭘﺎره د څﯾړﻧو د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣﯾﺗودوﻧو او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ارزوﻧﮫ وﮐړي. د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻟوژي ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي. د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﻣطﺎﻟﻌو ﻟﭘﺎره ﭘروﭘوزل او ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړئ ﺗرڅو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘرﮐټس ﻟﭘﺎره ﺷواھد ﭼﻣﺗو ﮐړي. -د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو او ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﺳﺎﻓټوﯾر او وﺳﯾﻠﯥ وﮐﺎروي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د څﯾړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ د ﻣﯾﺗودوﻧو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د څﯾړﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻟوژي ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم -اﺣﺻﺎﯾوي وﺳﯾﻠﯥ ،ﯾﺎ ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮑل ﺗوﻟز )اﯾﮑﺳل(

 د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ډﯾزاﯾن -ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷوې څﯾړﻧﮫ

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 ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﯾوه ﻣﻌﻣول ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﺳوال ﯾﺎ ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﭘروﭘوزل وﻟﯾﮑﻲ. -د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﯾړﻧﯥ ﮐﺎر ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ و ارزي.

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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د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ :

دا ﭘروګرام د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو او د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوې ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﮐﭼو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي او د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن
ﺷوی ﭼﯥ ﭘﮫ اﺑﺗداﯾﻲ ﭘروګرام ﮐﯥ ښوول ﺷوي ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﺗﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐړي او د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ډﯾزاﯾن ،ﺳﻠوک ،ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺷرﯾﺢ ﻟﭘﺎره ﺧورا
ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘوښﻲ .د دې ﭘروګرام اﺻﻠﻲ ﺗﻣرﮐز ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮏ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣﺳﺋﻠو ﭘوھﮫ ﭼﻣﺗو ﮐول او ھﻣدارﻧګﮫ د
اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑو ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ډﯾزاﯾن ﮐوﻟو او ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ او ﻋﻣﻠﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﭼﻣﺗو ﮐول دي .ﭘدې ﮐﯥ د ﮐﻠﯾدي اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑو ﻣﻔﺎھﯾﻣو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺧورا
ﺳﺧت ﺑﺣث ﻟﮑﮫ د ﻋﺻري ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾن او د ) (associationاو ) (impactﺗداﺑﯾر ﺷﺎﻣل دی.
د دې ﭘروګرام ﻟﮫ ﻻری ،ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮏ او د ډﯾزاﯾن ﻣﺳﺋﻠﯥ د اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﺳره ﻣدﻏم ﺷوي او د  SPSSﭘﮑﯾﺞ د ﭘراﺧﮫ ﮐﺎروﻟو ﻟﺧوا ﺗطﺑﯾق ﺷوي.
ﭘﮫ ﮐﯥ د رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﻣﺛﺎﻟوﻧو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره  ،د ﭘروګرام ﭘﮫ اوږدو ﮐﻲ د ﭘﯾﭼﻠﻲ اﺣﺻﺎﯾوي ﻓورﻣوﻟوﻧو ﻧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې،دا ﭘروګرام ﭘﮫ طﺑﻲ
ﻟﯾﺗراﺗور ﮐﯥ د څﯾړﻧﯥ ﻣﻘﺎﻟو ﺗﺷرﯾﺢ او اﻧﺗﻘﺎد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑود وړﺗﯾﺎ ﻟوړول دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 ) (unbiasedاو ﻣوﺛره د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت د ﻋﺎﻣو ﺳﺗوﻧزو او زﯾﺎﻧوﻧو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﮫ ﻻرې ډﯾزاﯾن او ﺗطﺑﯾق ﮐړي. د څﯾړﻧو ﻣﻘﺎﻟﻲ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ﮐﯥ درک او ﺗﻧﻘﯾد ﭘري وﮐړي. د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﻻزﻣﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗوﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺳره د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﯾړﻧو ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي. -د ﺧﭘروﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧﯥ وﻟﯾﮑﻲ.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ د اﺣﺻﺎﯾوي وﺳﯾﻠﯥ )د اﯾﭘﻲ اﻧﻔو( -ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

 د اﺣﺻﺎﯾوي ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ -د ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ﻟﭘﺎره اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ )(IBM SPSS

د ﺳﺎﺣﯥ 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:
 ﭘﺎﯾﻠوټ ازﻣوﯾﻧﻲ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او وﺳﺎﯾل د ﭘﺎﯾﻠوټ ازﻣوﯾﻧﯥ ﭘراﺳﺎس د ﻣطﺎﻟﻌﯥ وﺳﯾﻠﯥ او ﺗوﻟز ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړئ. -ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭼﻲ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دي :د ډﯾټﺎ راټوﻟول ،د ډﯾټﺎ ﻧﻧوﺗل ،د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل.

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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د ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ ﭘروژه

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

د ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ ﭘروژې ﺗرﺳره ﮐول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ څﯾړﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﮐﯥ د ﻟوړ ډﯾﭘﻠوم د ﺳﻧد ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده .د رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾق ﮐول
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ ﭘوھﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﻲ د ﯾوي ځﺎﻧګړي ﻣوﺿوع ﺳﺎﺣﯥ ﮐﯥ ﻣدﻏم ﮐړي او د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﭘﻠوه ﻟﯾﮑل
ﺷوي ﻣﺣﺻول ﻟﮫ ﻻرې ﺧﭘل ﻧظرﯾﺎت او ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﯾږدوي .د ﭘﻠﻲ ﺷوې څﯾړﻧﯥ ﭘروژه ﻣﻣﮑن ﺗﺷرﯾﺣﻲ څﯾړﻧﮫ ،د ﺳروې څﯾړﻧﮫ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﭘراﺧﺗﯾﺎ
ﯾﺎ ارزوﻧﮫ ،ﯾﺎ د روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګراﻣوﻧو ارزوﻧﮫ وي .ﭘروژه ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑرﺧﯥ وﻟري ،ﮐوم ﭼﯥ ﻣﻣﮑن ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( ﯾﺎ ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( وي .ﺑرﺧﮫ
اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻣوﺟوده ډﯾټﺎﺳﯾټوﻧﮫ وﮐﺎروي ﯾﺎ د څﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺧﭘل ډﯾټﺎﺳﯾټوﻧﮫ راټول ﮐړي.
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ اړ دی ﭼﯥ د اﮐﺎډﻣۍ ﻟﺧوا ﺗﺻوﯾب ﺷوي او ﺗﺟرﺑﮫ ﻟروﻧﮑﻲ ﺳوﭘرواﯾزر ﺗر ﻧظﺎرت ﻻﻧدې د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ څﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣوﺿوع ﻏوره
ﮐړي .د ﭘروﭘوزل او د رﯾﺳرچ د ﭘﻼن د ﺗﺻوﯾب ﮐﯾدو وروﺳﺗﮫ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ډﯾټﺎ راټوﻟوي ،ﺗﺣﻠﯾل ﮐوي ﯾﯥ ،او د ﺧﭘﻠو څﯾړﻧﯥ وروﺳﺗﯽ راﭘور ﻟﯾﮑﻲ.
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ اړ دي ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ څﯾړﻧﯥ وړاﻧدې ﮐړي او دﻓﺎع ﯾﯥ وﮐړي او ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ ازﻣوﯾﻧﮫ ﮐﯥ ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﮐﯾږي د ﻟوړ ډﯾﭘﻠوم ﺳﻧد ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .د
څﯾړﻧﯥ ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ھره ﺳﺎﺣﮫ وﭘوښﻲ.
ﺳﺎﺣوي څﯾړﻧو ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول ﮐﯾږي او ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ،ټوﻟﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ،ﺳﺎﺣوي اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ،او ﻧورو اړوﻧدو ﭘورې
اړوﻧد ﻣوﺟوده ﺳﺗوﻧزو ﻟﭘﺎره ﻋﻣﻠﻲ ﺣل وړاﻧدﯾز ﮐوي ﯾﺎ ازﻣوي .

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

-

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﮐﯥ د ﭘوھﯥ ﺗﺷﯥ وﭘﯾژﻧﻲ او ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐړي.
د ﻟﯾﺗراﺗور ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي او ﭘﮫ ﯾوه ځﺎﻧګړې ﻣوﺿوع ﮐﯥ ﺷواھد ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ و ارزي.
د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھدف او ﻣوﺧﻲ ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
د څﯾړﻧﯥ د ﻣوﺧو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ډﯾزاﯾن ﮐړي.
ﻣﻧﺎﺳب اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳټﺎټﺳټﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺗرﺳره ﮐړي.
د ﻧړﯾواﻟو ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ژورﻧﺎﻟوﻧو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺳم ﭘﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯥ د څﯾړﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ وﻟﯾﮑﻲ.

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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