
صحت میں تحقیق اور مطالعہ



صحت میں تحقیق اور مطالعات کا تعارف

وه ریزیڈنٹ جو نو (9) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں پروفیشنل ڈپلومہ دیا جائے گا۔

یہ ایک ثابت شده حقیقت ہے کہ تحقیق کو انتہائی قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو صحت عامہ کے پیشہ ور افراد کو ان مسائل سے آگاه 
کرتا ہے جو صحت عامہ کے شعبے کی ترقی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں بیماری کے رجحانات (trends) اور خطرے 
کے عوامل، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی کے نمونے (patterns)، صحت عامہ کی مداخلت کے نتائج، صحت کے نظام کی فعال 
صالحیتوں، یا منتخب صحت کی خدمات کی فراہمی کے پوائنڻس پر اپ ڈیٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ تحقیق دیگر امور کے عالوه صحت کی دیکھ بھال 
کے اخراجات اور استعمال، رسد اور طلب کے ساتھ ساتھ صحت کی خدمات کی فراہمی میں ضمنی مسائل پر بھی روشنی ڈال سکتی ہے۔ خاص طور 
پر، تحقیق کے نتائج مقامی سطح سے لے کر صوبائی ، قومی اور بین االقوامی سطحوں تک صحت کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہذا ، پبلک 
ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں تحقیق کے بنیادی اصولوں کا علم ہو، کیونکہ اس سے وه ان مہارتوں سے بخوبی واقف ہوں گے 

جن کی انہیں پبلک ہیلتھ پریکڻس میں تحقیقی اصولوں کو الگو کرنے کی ضرورت ہے۔
 

دوسرے عالقوں میں نافذ تحقیقی منصوبوں کے مقابلے میں، ہمارے عالقے میں طبی اور صحت کی تحقیق کو کمی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 
یہ دریافت کو اس حقیقت سے منسوب کیا جاسکتا ہے کہ کچھ صحت کے پیشہ ور افراد کے پاس وه علم نہیں ہے جس کی انہیں تحقیق کرنے کی 
ضرورت ہے۔ اگرچہ کچھ اسکولوں میں تحقیق کے طریقے بین االقوامی معیار کے مطابق نہیں ہیں، طلباء کو نصاب میں شامل عملی اور اپالئیڈ تدریسی 
طریقوں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ اس خال کو دور کرنے کے لیے، یہ پروگرام نئے اور ناتجربہ کار مصنفین کو درپیش چیلنجوں سے نمڻنے کے 
لیے عملی مہارت اور وقت پر مبنی نقطہ نظر (اپروچ) اپناتا ہے، تاکہ وه اپنی تحقیق کے نتائج کے بارے میں پراعتماد ہوں۔ یہ پروگرام ریزیڈنڻوں کو 
تحقیق کرنے، تحقیقی مضامین لکھنے، اور ان کی تحقیق کو انتہائی معتبر جرائد میں شائع کرنے کے عمل کے ذریعے لیتا ہے۔ یہ ایک پبلشنگ-اندرونی 
نقطہ نظر لینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ تربیت یافتہ افراد اپنی تحقیقی تحریر کو بہتر بنا سکیں اور ان کے مضامین کا ہم مرتبہ جائزه لینے 
(peer review) میں ان کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں۔ یہ تحقیقی مضامین کے شائع ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر ان کے پڑھنے اور حوالہ 

دینے کے امکانات کو بھی بڑھاتا ہے۔ 

صحت کی تحقیق اور مطالعہ کے پروگرام۔
ہیلتھ ریسرچ اینڈ سڻڈیز میں تربیت تین پروگراموں پر مشتمل ہے، ہر پروگرام تین مہینے تک جاری رہے گا: 

پروگرام 1: پبلک ہیلتھ ریسرچ میں بنیادیں
پروگرام 2: صحت سے متعلق اعلی درجے کی تحقیق کے طریقے۔

پروگرام 3: اپالئیڈ ریسرچ پروجیکٹ

کس کو درخواست دینی چاہیے۔
ان پروگراموں کی بنیادی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، یہ پروگرام صحت کے نظام کی مختلف سطحوں پر صحت عامہ کی مشقوں میں فعال طور پر 

شامل ہر ایک کے لیے بنائے گئے ہیں۔

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.

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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یہ پروگرام صحت کے نظام کی مختلف سطحوں پر کام کرنے والے صحت عامہ کے عملے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور انھیں تحقیق کے طریقوں 
کے بنیادی اصول فراہم کرے گا جیسا کہ صحت عامہ پر الگو ہوتا ہے۔ یہ مقداری اور معیاری (کوانڻیڻیو اور کوالڻیڻیو) دونوں طرح کے تحقیقی 
طریقوں کے لیے ایک مرحلہ وار گائیڈ ہے اور تحقیق کے عمل کو مسئلہ کی شناخت اور مفروضے (ہائپوتھیسس) کی تشکیل سے لے کر تحقیقی 

تجویز کی نشوونما تک تفصیل سے بیان کرتا ہے، ہر قدم کے لیے منظم طریقے پر زور دیتا ہے۔
 

یہ پروگرام ریزیڈنڻوں کو صحت اور تحقیق کے عمل کے مختلف پہلوؤں کو تیار کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ضروری معلومات اور مہارت 
حاصل کرنے میں مدد دے گا تاکہ تصورات کو سامنے الیا جا سکے، طبقاتی گروپ کے کاموں کا انعقاد، اور/یا لیبارڻری کے عملی سیشن، اور فیلڈ 
پراجیکڻس اور اسائنمنڻس کو انجام دیا جا سکے۔ ایک منظم ساختہ پروگرام کے حصے کے طور پر۔ اس کے عالوه، پروگرام تنقیدی سوچ اور لکھنے 

کی مہارت کی حوصلہ افزائی کرے گا، جو متعلقہ تحقیق کو سمجھنے اور اس کا اندازه کرنے کے لیے ریزیڈنٹ کی صالحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے، کہ: 
- صحت عامہ کے لیے تحقیق کی اہمیت کو پہچانیں۔

- متعلقہ صحت کے تحقیقی مسائل کے مطالعہ کے لیے مختلف تحقیقی طریقوں اور تکنیکوں کی تنقیدی جائزه لیں۔
- صحت کے تحقیقی طریقہ کار میں بنیادی تصورات کی وضاحت کریں۔

- پبلک ہیلتھ پریکڻس کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ کے مسئلے کا مطالعہ کریں تاکہ ایک تجویز اور منصوبہ تیار کرسکیں۔
- مناسب ڈیڻا اکڻھا کرنے اور انتظام کے لیے سافٹ وئیر اور ڻولز کا استعمال کریں۔

- ریسرچ ڈیزائن  - ریسرچ (تحقیق) کے طریقوں کا تعارف  
- پبلک ہیلتھ میں اپالئیڈ ریسرچ (عملی تحقیق)۔ - ریسرچ کے طریقہ کار میں بنیادی تصورات ۔  

- اعدادوشمار کے اوزار (ایکسل)

تربیتی نصاب:

 پبلک ہیلتھ ریسرچ میں بنیادیں

سیکھنے کے نتائج:

فیلڈ ورک:
ریزیڈنٹ سات ہفتے فیلڈ ورک میں گزارتے ہیں، تاکہ حقیقی زندگی کے حاالت سے نمڻا جا سکے اور ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد کی رہنمائی 

سے حاصل کرده مہارتوں پر عمل کیا جا سکے۔ فیلڈ ورک پیریڈ کے دوران درج ذیل فیلڈ پراجیکڻس کی توقع ہے: 
- صحت عامہ کے ایک عام سوال کے لیے تجویز (پروپوزل) لکھیں۔

- صحت عامہ کے تحقیقی کام کا تنقیدی جائزه لیں۔

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔
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یہ پروگرام صحت عامہ کے عملے اور صحت کے نظام کی مختلف سطحوں پر کام کرنے والے صحت کے پیشہ ور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، 
اور یہ تعارفی پروگرام میں پڑھائے گئے موضوعات کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ایپیڈیمولوجک مطالعات کے ڈیزائن، طرز 
عمل، تجزیہ و تحلیل، اور تشریح کے لیے مزید جدید طریقوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پروگرام کی بنیادی توجہ ریزیڈنڻوں کو صحت سے متعلق تحقیقی 
امور کی تفہیم کے ساتھ ساتھ ایپیڈیمیولوجک مطالعات کے ڈیزائن اور انعقاد کی تجزیاتی اور عملی مہارت فراہم کرنا ہے۔ اس میں اہم ایپیڈیمولوجک 

تصورات اور طریقوں جیسے جدید مطالعہ کے ڈیزائن اور measures of association اور impact پر زیاده سخت بحث شامل ہے۔ 
 

اس پورے پروگرام کے دوران ، طریقہ کار اور ڈیزائن کے مسائل شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تکنیک کے ساتھ مربوط ہیں اور SPSS پیکیج کے وسیع 
استعمال سے الگو ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالوں کے ساتھ، پروگرام پیچیده شماریاتی فارمولیشن سے گریز کرتا ہے۔ مزید یہ کہ، اس پروگرام کا 

مقصد ریزیڈنڻوں کی طبی لڻریچر میں تحقیقی مضامین کی تشریح اور تنقید کرنے کی صالحیت کو بڑھانا ہے۔

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، ریزیڈنٹ قابل ہو جائیں گے، کہ: 
- عام مسائل اور خرابیوں سے بچنے کے ذریعے غیر جانبدارانہ (unbiased) اور موثر صحت ریسرچ اسڻڈیز کو ڈیزائن کریں اور چالئیں۔

- طبی لڻریچر میں تحقیقی مضامین کی تشریح اور تنقید کریں۔
- جدید شماریاتی تکنیک کی ضروری خصوصیات کو الگو کرکے وبائی امراض کی تحقیق کے اعداد و شمار کا تجزیہ کریں۔

- اشاعت کے لیے سائنسی نسخے لکھیں۔

- ایڈوانسڈ ریسرچ طریقے۔
- اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔

- اعدادوشمار کے اوزار (ایپی انفو)
(IBM SPSS) سماجی علوم کے لیے سڻیڻسڻیکل پیکیج -

- سائنسی تحریر
 

فیلڈ ورک:
ریزیڈنٹ سات ہفتے فیلڈ ورک میں گزارتے ہیں، تاکہ حقیقی زندگی کے حاالت سے نمڻا جا سکے اور ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد کی رہنمائی 

سے حاصل کرده مہارتوں پر عمل کیا جا سکے۔ فیلڈ ورک پیریڈ کے دوران درج ذیل فیلڈ پراجیکڻس کی توقع ہے: 
- مطالعہ کے طریقہ کار اور آالت کی جانچ یا پائلٹ کریں۔ 

- پائلٹ ڻیسڻنگ کی بنیاد پر مطالعہ کے آالت اور ڻولز پر نظر ثانی کریں۔
- طریقہ کار میں شامل ہیں: ڈیڻا اکڻھا کرنا، ڈیڻا انڻری، اور ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل۔

تربیتی نصاب:

صحت سے متعلق اعلی درجے کی تحقیق کے طریقے

سیکھنے کے نتائج:

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔



پبلک ہیلتھ ریسرچ میں ہائیر ڈپلوما سرڻیفکیٹ مکمل کرنے کے لیے اپالئیڈ ریسرچ پروجیکٹ کی ضرورت ہے۔ تحقیق کا انعقاد ریزیڈنڻوں کو اجازت 
اپنے علم کو ایک مخصوص موضوع کے عالقے میں ضم کریں اور سائنسی طور پر لکھے ہوے  دیتا ہے کہ وه صحت عامہ کے شعبے میں 
مصنوعات کے ذریعے اپنے خیاالت اور نتائج منتقل کریں۔ اپالئیڈ ریسرچ پروجیکٹ (عملی تحقیقی منصوبہ) ایک وضاحتی (descriptive) تحقیق، 
سروے کی تحقیق، صحت عامہ کی پالیسی کی ترقی یا تشخیص، یا صحت کے پروگراموں کی تشخیص ہو سکتا ہے۔ پروجیکٹ میں ایک تجزیاتی 
جزو ہونا چاہیے، جو معیاری یا مقداری (کوالڻیڻیو یا کوانڻیڻیو) ہو سکتا ہے۔ ریزیڈنٹ موجوده ڈیڻاسیٹ استعمال کرسکتے ہیں یا تحقیق کے لیے اپنے 

ڈیڻاسیڻس اکڻھا کرسکتے ہیں۔
 

ریزیڈنٹ کو اکیڈمی سے منظور شده تجربہ کار سپروائزر کی نگرانی میں سائنسی تحقیق کے لیے ایک مضمون کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تجویز اور تحقیقی 
منصوبے کی منظوری پر، ریزیڈنٹ ڈیڻا اکڻھا کرتا ہے، اس کا تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، اور اپنی تحقیق کی فائنل رپورٹ لکھتا ہے۔ ریزیڈنڻوں پر 
الزم ہے کہ وه اپنی تحقیق پیش کریں اور اس کا دفاع کریں، اور جو لوگ امتحان پاس کرتے ہیں انہیں ہائر ڈپلومہ سرڻیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تحقیقی 

موضوعات صحت عامہ کے کسی بھی شعبے کا احاطہ کر سکتے ہیں۔
 

فیلڈ ریسرچ اور ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جو صحت کے نظام، کمیونڻی ہیلتھ اور سیفڻی، فیلڈ ایپیڈیمولوجی، اور دیگر متعلقہ مسائل سے 
متعلقہ موجوده مسائل کے عملی حل تجویز یا جانچتے ہیں۔

پروگرام کا جائزه:

اپالئیڈ ریسرچ پروجیکٹ3

- صحت عامہ کے موضوعات میں علم کے فرق کو پہچانیں اور مطالعہ کریں۔
- لڻریچر کا جائزه لیں اور کسی خاص موضوع پر شواہد کا تنقیدی جائزه لیں۔

- تحقیق کا ہدف اور مقاصد طے کریں۔
- تحقیقی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مناسب مطالعہ ڈیزائن کریں۔

- مناسب شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تجزیہ کریں۔
- بین االقوامی سائنسی جریدوں کے معیار کے مطابق سائنسی مقالے میں تحقیقی نتائج لکھیں۔

سیکھنے کے نتائج:

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔



info@iaph.org

www.iaph.org

کے رکنکی طرف سے بااختیار کی طرف سے تسلیم شده


