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پٻژندنھ 
د نړیوال کار روغتیا او خوندیتوب Occupational Health and Safety (OH&S)  د اقتصادي نړیوال کیدو سره خورا ډیر تړاو لري. لکھ څنګھ 
چې نړیوال بازار وده کوي، د پرمختللو او د پرمختګ پھ لور روان ھیوادونو ترمینځ تشي ډیریږي، کوم چې پھ پرمختللو ھیوادونو کې د OH&S خدماتو 
پورې اړوند ډیری مسئلې رامینځتھ کوي، لکھ شغلي یا کاري ناروغۍ، د کار خراب شرایط، او صدمي. کھ څھ ھم اقتصادي تشھ او د سرچینو نشتوالی د 
ورتھ ستونزو اصلي الملونھ دي، د پرمختګ پھ لور روان ھیوادونو کې نوري مسئلي د OH&S خدماتو پھ ټیټ حالت کې ، پھ شمول د غیر روزل شویو 

کارګران، غیر رسمي او غیرقانوني کار، د قانون پلي کولو نشتوالی، د ساختماني وضعیت خراب شرایط، او زراعتي سکتورونو مرستھ کړې

عامھ روغتیا د کارګرو د روغتیا پھ شمول د اوسني وضعیت څخھ اغیزمنھ شوې. ناکافي روزنھ او تعلیم او د سرچینو نشتوالي د سیمې پھ ډیری ھیوادونو 
کې د OH&S خدمات اغیزمن کړي. سربیره پردې، د OH&S خدماتو اھمیت پھ اړه نازک زیربناوې او ضعیف پوھاوی پھ ساحھ کې د لوړ کیفیت 

روزنې پروګرام تھ اړتیا ډیروي.

پدې توګھ، د مناسبي روزنې پروګرام رامینځتھ کول د زیربناوو د لوړولو د تضمین الره ده، د پوھاوي کچھ لوړیږي، او د ډیری کارګرو کاري شرایطو 
تھ وده ورکول کیږي.

کاري روغتیا  او  نړیوالھ چاپیلایر  پھ  پروګرام:  1ل 
کې اساسات

1ل کورس: د عامې روغتیا پیژندنھ
2م کورس:د اپیدمیولوژی اساسات 

3م کورس: د چاپیلایر او روغتیا پوھھ
4م کورس: د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ

5م کورس: د توکسیکولوژي اصول

2م پروګرام: د کار روغتیا او خوندیتوب مدیریت

6م کورس: کاري روغتیا او خوندیتوب
7م کورس: د داخلي ھوا کیفیت

8م کورس: د انتان مخنیوي او کنټرول
یا  مدیریت  ضایعاتو  خطرناک  د  کورس:  9م 

Hazardous Waste Management
10م کورس: پھ کاري روغتیا کې تطبیقي څیړنھ

3م پروګرام: د روغتیا خطر مدیریت 

11م کورس: د کاري خطر ارزونھ
12م کورس: د کاري خطر مدیریت

13م کورس: د کاري خطر ارتباطات یا کمیونیکیشن
14م کورس: مدیریت او رھبری

Scientific Writing 15م کورس: ساینسي لیکنھ یا

ھر روزنیز کورس پھ (30) د زده کړې ساعتونو کې وړاندې کیږي. دا کورسونھ د تخنیکي ډیپلوم د الس تھ راوړلو لپاره د دریو میاشتو پروګرامونو د 
یوې برخې پھ توګھ یا د ځانګړو کورسونو پھ توګھ اخیستل کیدای شي .د کورس د اړتیاوو پھ پوره کولو سره، ګډونوالو تھ بھ د عامې روغتیا نړیوالې 

اکاډمۍ (IAPH) لخوا پھ بریالیتوب د بشپړولو سند ورکړل شي.چي د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

 د تریننګ د ورکولو میتود: د تریننګ ژبھ:
پھ صنف کې میتود

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:
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-  د عامې روغتیا پٻژندنھ
-  نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت

-  د روغتیا نړیوال مقررات
- روغتیایی خدمتونھ

-  ساینسي څٻړنھ یا ساینتیفیک ریسرچ
(SDGs) د دوامداري پراختیا اھداف  -

-  د نړیوال روغتیا پوښښ (UHC) پٻژندنھ او  UHCتھ الره
- د نفوس روغتیا ارزونھ

د عامې روغتیا تاریخ د روغتیا پاملرنې د الستھ راوړنو او غلطیو تھ بیاکتنھ ده. د تیرو پیښو انتقادي تحلیل د روغتیا ښھ والي ګړندي کولو تھ اجازه ورکوي. 
د روغتیایی خدماتو بیا تنظیم کول د دوی د تاریخي ودې لھ الرې د روغتیا ستونزې تعقیب تھ اړتیا لري. لھ ھمدې املھ الزمي ده چې نوماندان د عصري 

روغتیا پاملرنې د رامینځتھ کولو پھ پوھھ او د اوسني بحث او فکر پھ پوھي سره مجھز وي.

دا کورس د عامې روغتیا پھ برخھ کې د روغتیا د متخصصینو د پوھې او مھارتونو د تشو ډکولو لپاره او ھمداراز د عامې روغتیا د بیالبیلو الرو او ماډلونو 
سپړلو سره د عامې روغتیا پھ بیالبیلو ننګونو باندې د انتقادي فکر لوړولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا کورس مھم موضوعات لکھ د عامې روغتیا اخالق، 

نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت پوښي.

1- د عامې روغتیا یو لړ تعریفونھ او د دوی د نسبي ګټو ارزونھ وکړي.
2- د دې ډسپلین پراختیا کې مرحلې تشریح کړي او د دودیز او نوي عامې روغتیا ترمینځ توپیر وکړي.

3- د فریم ورک ګټې د عامې روغتیا د الزمي دندو یا فنکشن لپاره وارزوي.
4- د عامې روغتیا د څٻړنو یا ریسرچ اساسي ساحې د کمي (کوانتیتیف) او کیفې (کوالیتییتف) میتودونو سره یوځای چي د عامې روغتیا د ستونزو 

پھ تحقیق کې کارول کیږي، وپٻژني.
5- د عامې روغتیا پھ جامع سیسټم کي اوسني ګواښونھ او ننګوني پھ ملي او سیمھ ایزه کچھ تحلیل کړي.

تفصیل د عامې روغتیا پیژندنھ1

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 
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اساسي اپیدمیولوژی
اپیډیمولوژي، چې ډیری وختونھ د عامې روغتیا د "بنسټ" پھ نوم یادیږي، د ناروغیو، د روغتیا د ځرنګوالي، پھ خلکو کې د ناروغیو د توزیع او د تعیینونکو 

عواملو مطالعھ ده، پھ تیره بیا د روغتیایي ستونزو د کنټرول لپاره د دغې پوھې پلي کول دي.
 

دا کورس د دې لپاره ډیزاین شوی چې برخھ اخیستونکو تھ اساسي اپیډیمولوژیکي مفکورې او میتودونھ معرفي کړي او دوی پھ اپیډیمولوژی کې پھ اصلي 
مھارتونو سمبال کړي، یعنې پھ نفوس کې د ناروغۍ پھ اړوند د معلوماتو الس تھ راوړل، د ھغھ تحلیل، او تشریح پھ ھکلھ کاري پوھھ ترالسھ کړي.  برخھ 

اخیستونکي بھ د اپیډیمولوژیکي لیتراتور ارزونې ترڅنګ د اپیډیمولوژیکي څٻړنو مطالعاتو پالن کولو کې عملي تجربھ ترالسھ کړي.

1- د عامې روغتیا پھ پراخھ ساحھ کې د اپیډیمولوژی پھ رول باندې بحث وکړي او د درملو، د چاپیلایر روغتیا، ټولنیز او سلوکي علومو، او 
د روغتیا پالیسیو پھ برخو کې د ھغې اړیکې وپٻژني.

2- د اپیډیمولوژی د اساسي مفاھیمو او میتودونو سالمھ پوھھ څرګنده کړي.
3- د توضیحي (descriptive) اپیډیمولوژیکي مفکورو لکھ شخص، وخت او ځای څخھ د ناروغیو د توزیع (distribution) د تشریح 

لپاره کار واخلي. 
4- ھغھ اپیډیمولوژیکي اندازې اخیستني محاسبھ، او تعبیر کړي، چي پھ کورس کې ښوول شوي دي، لکھ پیښې (incidence)، خپرٻدل 

(prevalence)، خطرونھ (risks)، د توپیرونو تناسب (odds ratio)، او نور. 
5- د عامې روغتیا د څٻړنو یا ریسرچ لپاره پالن جوړاو ډیزاین کړي.

6- اپیډیمولوژیکي څٻړني یا ریسرچ د روغتیا پالیسي ګانو د جوړولو، پلي کولو او ارزونې لپاره تطبیق کړي.

-  د اپیډیمولوژی پٻژندنھ
- تشریحي اپیډیمولوژي

-  د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 1لومړۍ برخھ
- د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 2مھ برخھ

- د عامې روغتیا سروٻالنس
-  د معلوماتو تحلیل او ښودل

-  د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -1لومړۍ برخھ
- د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -2مھ برخھ

-  د د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) د پلټنې راپور لیکل
-  د معلوماتو کیفیت
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د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

-  د چاپیلایر اپیډیمولوژي: اساسي اصول او عمومي پرکټس
- د مطالعې ډیزاینونھ د چاپیلایر پھ اپیډیمولوژي کې 

-  ارزونھ د چاپیلایر اپیډیمولوژي کې 
-  - د درنو فلزاتو زھرجن تاثیرات

-  د چاپیلایر ناروغي: میوتیشن، سرطان، او والدي نیمګړتیاوې - 
لومړۍ برخھ

- - د چاپیلایر ناروغي: میوتیشن، سرطان، او والدي نیمګړتیاوې - 
دوھمھ برخھ

- د داخلي ھوا ککړتیا اپیډیمولوژي
-  د SEA ګټې
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د چاپیلایر او د کار یا شغل روغتیا اپیدمیولوژی
دا کورس د اپیډیمولوژی د چاپیلایر او د شغلي څانګو اندیښنو سره اړیکي لري. دا د چاپیلایر روغتیا چوکاټ کې د اپیډیمولوژیک اساسات معرفي کوي. 
شغلي اپیډیمولوژي پھ کاري ځای کې د مختلفو مواجھ کیدو اغیزې، لکھ کیمیاوي، بیولوژیکي یا فزیکي (د مثال پھ توګھ، غالمغال یا شور، تودوخھ، وړانګې) 
اجنټانو تاثیرات د کارکوونکو پر روغتیا او د ناوړه پایلو ارزونھ مطالعھ کوي. ترڅو معلومھ کړي چې ایا اجنټ یا د اجنټانو سیټ ممکن وي د دوی ناروغۍ 

تشریح کړي.
 

برخھ اخیستونکي بھ ھغھ بھرني عوامل چې د روغتیا پر حاالتو  پیښې (incidence)، خپریدل (prevalence)، او جغرافیوي محدوده باندي اغیزه کوي 
زده کړي. دوی بھ دا ھم روښانھ کړي چې دا څنګھ د عامې روغتیا د ستونزو د حل کولو لپاره کارول کیږي. دا کورس د ھغھ موضوعاتو پراخھ لړۍ پوښي 

چې د اپیډیمولوژی د میتودونو پر پلي کولو د کارګرانو پھ نفوس کې اړه لري.

1- د چاپیلایر لوی اجنټان، د دوی تعامالت، او ناوړه اغیزې وپیژني.
2- د اجنټانو د ناوړه اغیزو طبیعت او د دوي د فزیکي، کیمیاوي، یا انتاني مشخصاتو څخھ وړاندوینھ وکړي، او چي دا څنګھ 

چاپیلایر یا عامھ روغتیا اغیزمن کولی شي. 
3- د منفي اغیزو د اندازې وړاندوینې لپاره پھ بیولوژیکي سیسټمونو کې ماډلونھ تشریح او وکاروي

4- د پام وړ تشي پھ اوسني پوھې کي د چاپیلایر د اجنټانو د روغتیایي اغیزو پر اساس، او ناڅرګنده ساحې د خطر ارزونې 
پھ پروسې کې وپیژني

5- اوسنی قوانین او مقررات د چاپیلایر د مسئلو پھ اړه وپیژني
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- د چاپیلایر روغتیا پیژندنھ
-  د چاپیلایر روغتیا اصلي مفکورې

-  د چاپیلایر روغتیا شاخصونھ
-  د چاپیلایر نابرابرۍ

-  د نړیوالي روغتیا اساسي مفھوم
(Growth Theory) د ودې تیوري یا -  -

-  پھ SDGs کې د چاپیلایر روغتیا او ننګونو پیژندنھ
-  - د چاپیلایر ننګونو تھ عمومي کتنھ
- د چاپیلایر رامینځتھ کیدونکي ننګونې

- د اقلیم بدلون
- د ځنګلونو د سرچینو تخریب

د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ
د چاپیلایر روغتیا د عامې روغتیا یوه څانګھ ده. دا کورس یوه پیژندنھ د ساحي، د اوسني مسئلو، او د مداخلو او د چاپیلایر د روغتیا د ستونزود حل کولو 
لپاره دي. دا کورس بھ د برخھ اخیستونکو سره مرستھ وکړي تر ځو د چاپیلایر روغتیا او ھغھ نظرونو باندې پوه شي چې د چاپیلایر د روغتیا د مداخلو 

پراساس دي. دا کورس بھ د نړیوال روغتیا مفھوم تھ یو انډولیزه معرفي چي د ځانګړي تمرکز سره پرمختللو ھیوادونو باندې وي ھم چمتو کوي. 
 

نن ورځ نړۍ د ډیرو نړیوالو ننګونوسره مخ ده، کوم چې پھ کورس کې بھ وڅیړل شي سربیره پردې د عامو مسئلو پھ ګوتھ کول چې پھ نړیوالھ کچھ د 
روغتیا پاملرنې د بار(burden) لپاره پیژندل شوي. دا ډول ننګونې د وخت پھ تیریدو سره وده کوي کوم چې د ھیوادونو ترمینځ او دننھ روغتیا کې 

توپیرونھ رامینځتھ کوي.

1- د چاپیلایر لوی اجنټان، د دوی تعامالت، او ناوړه اغیزې وپیژني.
2- د اجنټانو د ناوړه اغیزو طبیعت او د دوي د فزیکي، کیمیاوي، یا انتاني مشخصاتو څخھ وړاندوینھ وکړي، او چي دا څنګھ چاپیلایر یا عامھ 

روغتیا اغیزمن کولی شي. 
3- د منفي اغیزو د اندازې وړاندوینې لپاره پھ بیولوژیکي سیسټمونو کې ماډلونھ تشریح او وکاروي

4- د پام وړ تشي پھ اوسني پوھې کي د چاپیلایر د اجنټانو د روغتیایي اغیزو پر اساس، او ناڅرګنده ساحې د خطر ارزونې پھ پروسې کې د وپیژني
5- اوسنی قوانین او مقررات د چاپیلایر د مسئلو پھ اړه وپیژني



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

6

د توکسیکولوژي اصول 5
دا کورس د توکسیولوژی پر اساساتو او ھغھ میکانیزمونو باندې تمرکز کوي چې لھ مخې یې چاپیلایر او شغلي کیمیاوي اجنټان د انسان روغتیا باندي 
اغیزه کوي. اصول او میکانیزمونھ بھ پھ دریو برخو کې وکتل شي: 1) عمومي اصول: د مواجھ کیدلو الره، د دوز ریسپانس، جذب ، توزیع ، ذخیره 
کیدل، میتابولیزم او اخراج 2) پر ھدف شویو ارګانونو باندي اغیزې: ځیګر، پښتورګي، وینھ، تنفسي سیسټم او عصبي سیسټم او 3) د توکسیکولوژی د 
اصولو پلي کول: محلول، آفت وژونکي او فلزات. د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکی وکولی شي چي پھ چاپیلایر او کاري ځای کې د موندل 

شویو مرکباتو لپاره د توکسیکولوژي اصول پلي کړي. 

1- د مواجھ کٻدلو شرایط، الرې، موده، او فریکونسي اغیزې د زھرجنو مرکباتو پر تاثیراتو باندې تشریح کړي 
2- د دوز او زھرجنو موادو ترمینځ د غبرګون اړیکې درک او تشریح کړي.

3- د جذب، توزیع، ذخیره کولو، او اخراج پروسې تشریح او د زھرجنو موادو د ترانسپورت اصول د کیمیاوي اجنټانو جذب، عمل او اخراج د 
غشاء پھ اوږدو کې توضیح کړي.

4- پھ لومړي مرحلھ او دوھم مرحلھ میټابولیک الرو کې د عکس العملونو ډولونھ تشریح او مشخص کړي او د ھر یو پروټوټایپیکل مثالونھ ورکړي.
د  لپاره  ھر غړي  د  او  زیان رسوي  تھ  سیسټم  او عصبي  پښتورګي، سږو  مواد جگر،  کړي چیرې چې زھرجن  تشریح  میکانیزمونھ  ھغھ   -5

پروټوټایپیکل زھرجنو مثالونھ ورکړي.
6- د ھایدروکاربن، ھالوجنیټید ھایدروکاربن، حشره وژونکو او درنو فلزاتو حادي او اوږدمھالھ اغیزې وپٻژني د دوی د زھري کولو میکانیزمونھ 

مشخص کړي، او د زھرجنو د تاثیراتو د مخنیوي یا کمولو لپاره اقدامات بیان کړي.

-  د توکسیکولوژی پیژندنھ
-  توکسیکوډینامیکس او توکسیکوکنیټیکس

سمیت  سیستم  معافیتی  د   ،Reproductive یا  سمیت  باروري  د   -
(Skin Toxicity) د پوستکي سمیت (Immunotoxicity)

-  د حشره وژونکو مسمومیت
-  فلزي سمیت

-  تنفسي توکسولوژي
-  ھیپاټوټوکسیت او نیفروټوکسیسایټي
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7

شغلي یا کاري روغتیا او خوندیتوب 6
دا کورس بھ د روغتیا ډیر مھم اختالالت چې خلک د خپل کار پھ نتیجھ کې اغیزمن کیژي، لکھ د تنفسي ناروغیو او د عضالتو اختالالت د ډیر فعالیت 

یا متکررو فعالیتونو پھ نتیجھ کي، سرطان، د غږ د اوریدلو ضایع کیدل، د پوستکي اختالالت، او کاري سترس را پھ نښھ کړي.
 

تمرکز بھ د کار پورې اړوند د ناروغیو پھ پیژندلو او مخنیوي باندې وي، دا کورس بھ د ساینسي میتودونو پھ معرفي کولو او د دوي تطبیق پھ ځانګړي 
توګھ پھ اپیډیمیولوژي کې سره پیل شي او. دا بھ د کاري مواجھ کیدلو او ناروغٻو د رامنځتھ کیدو ترمینځ د اړیکو یوه مھم ارزونھ ھم چمتو کړي.

1- پھ لویو صنعتي ځایونو یا فابریکو کې د عمده شغلي ضررونو (hazards) او اړوند شغلي اختالالتو ارزونھ وکړي.
2- فزیکي او کیمیاوي اجنټان چي د انسان روغتیا پھ کار کې اغیزمنھ کوي د ھغو الرو ارزونھ وکړي.

3- د شغلي ضررونو (hazards) او ناروغیو ترمینځ د ارزونې لپاره انتقادي او سیسټمیک چلندونھ جوړ کړي.
4- د شغلي اختالالتو پھ مخنیوي کې د توکسیولوژي، اپیډیمولوژي، او بیولوژیکي نظارت اصول پلي کړي.

-  د کار روغتیا او خوندیتوب اصول
-  د کاري ځای د صدمو او د حادثو مخنیوي

-  شغلي ناروغۍ او د کار پورې اړوند ناروغۍ
-  شغلي توکیسولوژي

-  د شغلي ناروغیو مخنیوی
Occupa- (OSHA) د کاریا شغل خوندیتوب او د روغتیا د مقرراتو اداره  -

 tional Safety and Health Administration

تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:



1- پھ لویو صنعتي ځایونو یا فابریکو کې د عمده شغلي ضررونو (hazards) او اړوند شغلي اختالالتو ارزونھ وکړي.
2- فزیکي او کیمیاوي اجنټان چي د انسان روغتیا پھ کار کې اغیزمنھ کوي د ھغو الرو ارزونھ وکړي.

3- د شغلي ضررونو (hazards) او ناروغیو ترمینځ د ارزونې لپاره انتقادي او سیسټمیک چلندونھ جوړ کړي.
4- د شغلي اختالالتو پھ مخنیوي کې د توکسیولوژي، اپیډیمولوژي، او بیولوژیکي نظارت اصول پلي کړي.

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

8

د داخلي ھوا کیفیت 7
دا کورس د داخلي ھوا ککړونکي، د دوی سرچینې، د انسان پر بدن باندي اغیزې، او د کنټرول الرې چاري تر بحث الندي نیسي. د داخلي ھوا ښھ 
کیفیت Indoor Air Quality (IAQ) د دوامداره ډیزاین کلیدي اړخ دی. د IAQ ھدف پھ مؤثره توګھ د ډیزاین حلولو کارول دي چې د داخلي ھوا 

غوره کیفیت تھ وده ورکوي، د ھوا ککړونکو موادو کمولو لھ الرې بھ د شاغلو کسانو ھوساینھ اعظمي کیږي.
 

د IAQ مفھوم لھ الرې بھ، د داخلي ھوا ککړونکي او د دوی اغیزې، پھ تیره بیا د IAQ الرښوونې، او د ښھ IAQ ساتلو څرنګوالی پھ نښھ شي.

1- د ھوا د ککړونکو طبقھ بندي تشریح کړي.
2- د داخلي ھوا د ککړونکو مختلف سرچینې وپیژني.

3- د داخلي ھوا ککړتیا د کمولو لپاره دي د کمولو اقدامات پلي کړي.
4- د ښی داخلي ھوا کیفیت اھمیت او د داخلي ھوا د خراب کیفیت پایلې وپیژني.

5- د ښھ IAQ اھداف درک کړي.
6- مختلف سیستماتیک انساني اغیزې چي د داخلي ھوا د ککړونکو لھ املھ رامینځتھ شوي تشریح کړي.

-  ککړونکي او د ھوا ککړتیا
-  د داخلي ھوا د ککړونکیو سرچینې

-  د IAQ اضرار د انسان روغتیا او تولیداتو تھ 
-  د داخلي ھوا کیفیت (IAQ) او د ھوا کیفیت شاخصونو ترمینځ توپیر 

-  د HVAC اساسات او د داخلي ھوا کیفیت 
-  شنې ودانۍ

تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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9

د انتان مخنیوی او کنټرول 8
د روغتیا پاملرنې ټول متخصصین باید پھ اصولو پوه او د ناروغیو پھ مخنیوي او کنټرول، پھ شمول د روغتیا پاملرنې پورې تړلي انتاناتو کې وړتیا وښیې.

 
دا کورس د دي لپاره رامینځتھ شوی چي برخھ اخستونکو تھ د انتاناتو د لیږد مخي نیولو لپاره اړین اساسي پوھھ او مھارتونھ چمتو کړي.

1- د انتان سلسلھ یا (infection chain) تشریح او توضیح کړي.
2- د انتان د لیږد مختلف حالتونھ وپیژني.

3- د انتان کنټرول اصول (IPC) پھ روغتون او د ټولنې پراساس ځایونو کې تشریح کړي.
4- د څلور ډولونو د لیږدونې احتیاطاتو (transmission precautions) ترمینځ توپیر وکړي.

5- د روغتون/کلینیک پر بنسټ د انتاناتو د مخنیوي او کنټرول (IPC) پروګرام مھمې برخې لیست کړي.
6- د مختلفو میتودونو ګټې او زیانونھ دي د غیر منتن کولو او تعقیم کولو لپاره تشریح کړي.

-  انتقال او احتیاطي تدابیر
-  د روغتون اپیډیمولوژي

(Chain of Infection) د انتان سلسلھ.یا -
 COVID -19د ویروسي تنفسي ناروغیو اپیډیمولوژي  -

- د السونو د حفظ الصحې مراعات
-  د COVID-19 شخصي محافظتي تجھیزات (PPE) د لومړۍ لیکې 

 (Frontline Workers) کارګرو لپاره یا
-  پاکول، غیر منتن کولو او تعقیم کول

-   د انتاني طبي کثافاتو تعریف، جال کول، راټولول او درملنھ..
-  د سرویالنس سیسټم 

-  د مواجھ کیدو وروستھ مدیریت

تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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10

د مضرو کثافاتو مدیریت  9
دا کورس د زھري او ضرر رسونکود  کثافاتو پھ مدیریت کې پخواني، اوسنی او راتلونکي (trends) یا تمایالت پھ ګوتھ کوي. د طبي زھرونو، 
خطرناکو یا ضرر رسونکو کثافاتو، سرې یا د حیواناتو فاضلھ مواد، او نورو ضایعاتو پاتې شوني وپیژني، وازمویي او اداره یي کړي. پدې کې دا نور 

موضوعات لکھ د کثافاتو کمول، د ضرر رسونکو کثافاتو درملنھ، د پاتې شونو مدیریت، او عاجل ځواب شامل دي.
 

سربیره پردې، د طبقھ بندي پھ اړه مقررات، ترانسپورت، درملنې او د پریښودو سایټونھ بھ پھ دي کورس کي وپوښل شي. پھ دي کورس کي بھ ساحوي 
سفرونھ د ښاروالۍ د ریسایکلینګ مرکز، د کثافاتو سوځولو ماشین، او د ځمکې ډک عملیاتي سایټ تھ ھم وښي.

1- د یوې مادې د طبقھ بندي لپاره معیارونھ د ھغې د تاریخ سره یوځای د سخت/ خطرناکو کثافاتو پھ توګھ وپیژني او تشریح یي کړي.
2- د ضایعاتو کمول او د سرچینو کمول دي د پلټنو یا آدیت سره یوځای وپیژني.

3- پروسیجرونھ دي د جامدو/تخریب شویو/خطرناکو کثافاتو د ځانګړتیا لپاره د خطرناکو کثافاتو د توکسیکولوژي پارامیټرونو سره وپیژني او 
ارزونھ یي وکړي.

4- پروتوکولونھ دي د بیړني غبرګون او خطر لپاره وپیژني او تشریح یي کړي.
5- د خطرناک یا مضرو، جامدو او طبي کثافاتو اداره کول، ترانسپورت، او د ضایع کولو پھ اړه دي مقررات تشریح او توضیح کړي.

6- د طبي/انتاني کثافاتو لیست کول، مدیریت او درملنھ تعریف او توضیح کړي.
7- د ښاروالۍ مقررات دي د پاتې شونو پھ ھکلھ تعریف او بحث دي پري وکړي.

8- فزیکي/کیمیاوي/بیولوژیکي د کمولو تخنیکونھ دي د خطرناکو کثافاتو او د دوی د ساحو د کنټرول لپاره ترکیب کړي.
9- د نھایی ضایع کولو او د دوامداره سرچینو د ریکوري میتودونھ دی یو پر بل مقایسھ کړي.

10- د جامدو کثافاتو مدیریت پھ شمول د ځمکې ډکولو عملیات پھ نښھ او تشریح کړي. 

-  د مضرو کثافاتو مدیریت
-  الرې، برخلیک او د مضرو کثافاتو زیرمھ کول.

-  د جامدو کثافاتو د مدیریت اصول او د ښاروالۍ مقررات پاتې شونو تھ.
-  د مضرو کثافاتو لیږد

-  د خطرناکو یا مضرو کثافاتو درملنې میتودونھ او پروسې
-  د خطرناکو کثافاتو ضایع کول

-  طبي-بایومیډیکل-انتاني کثافات مدیریت.
-  خطرناک ضایعات او عاجل غبرګون.

تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

د کورس د عناوینو لست

تفصیل

-  مواد او میتودونھ، د مطالعې ډیزاینونھ
-  د مطالعې د ډیزاین انتخاب، د مطالعې ساحھ

-  د مطالعې وړ نفوس او د ھغي سمپل یا نمونھ اخیستل
-  د سمپل سایز اساسات 

- د مطالعې متغیرات (Variables)، او د معلوماتو راټولولو 
وسیلې او تخنیکونھ

- د معلوماتو تحلیل او د ھغوی ارائھ یا پریزینټیشن
- پھ ریسرچ کي احتمالي خطاګانې او د ھغھ انتقادي ارزونھ 

(Critical Appraisal)

10

11

پھ شغلي روغتیا کې تطبیقي څیړنې
دا کورس برخھ اخستونکو تھ اجازه ورکوي چي د چاپیلایر روغتیا کې د څیړنې پھ میتودونو کې مختلف مفاھیم زده کړي او ویکاروي. پھ کورس کې 
دننھ ټولګي تمرینونھ ھم شامل دي چې برخھ اخیستونکو تھ اجازه ورکوي تر څو ھغھ مفکورې چي د دوی د راتلونکي څیړنې یا ریسرچ پروژو سره 

مطابقت لري زده کړې.

 دا د دې وړتیا رامینځتھ کوي چې دوی نمونې یا سمپلونھ پھ سمھ توګھ تنظیم کړي، د سمپل اندازه محاسبھ کړي او د ډیټا راټولولو لپاره مناسبي وسیلې 
او تخنیکونھ وکاروي.

1- د ریسرچ متغیرات (Variables) تعریف کړي.
2- د مطالعې نفوس وپٻژني.

3- د سمپل اخیستنې مناسب تخنیکونھ وکاروي.
4- د سمپل غلطۍ پھ تصادفي ډول (random sampling error) او بایس (bias) تر مینځ توپیر 

وپٻژني.
5- د مطالعې مختلف ډیزاینونو لپاره د سمپل سایز محاسبھ کړي.

6- د معلوماتو راټولولو مختلف تخنیکونھ او وسیلې وکاروي.
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د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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د شغل یا کار خطر ارزونھ
دا کورس کیفی او کمی مھارتونھ چې د چاپیلایر ککړونکو سره پھ مخ کیدو کي د روغتیا پھ اغیزو د احتمالي ارزولو لپاره اړین دي رامینځتھ کوي. د 

کیفي او کمی خطر ارزونې اساسي مفکورې د عملي مطالعاتو د کیس (practical case studies) سره ښودل شوي.
 

ټینګار د ضرر (hazard) پیژندنې، د دوز ځواب ارزونې ، د مواجھ ارزوني، او د خطر ځانګړتیاوو باندې دی. د خطر مدیریت سره د خطر ارزونې 
ادغام او خلکو تھ د خطرونو رسولو پھ اړه بحث شوی. د چاپیلایر معیارونو پھ خپرولو کې د خطر ارزونې انتظامي اړخونھ وړاندې کیږي.

1- د بشري روغتیا پھ توکسیولوژي کې د خطر ارزونې اساسي مفاھیم او د ھغوی اساس تعریف کړي او بحث پري وکړي.
2- د کیفی او کمی خطر ارزونې: د ضرر پیژندنھ، د دوز ځواب ارزونھ، د مواجھ ارزونھ، او د خطر ځانګړتیاوي څلور مرحلې وپیژني 

او تشریح یې کړي.
3- پھ غیر سرطاني روغتیا پایلو کې د لوړ څخھ ټیټ دوز تھ د تخمین کولو لپاره د خطر ارزونې کمی میتودونھ او ریاضیکي ماډلونھ 

وکاروي.
4- د سرطان خطر ارزونې لپاره د خطر ارزونې کمی میتودونھ او د غیر قدمھ یي ریاضییکي ماډلونھ وکاروي.

5- د عدم قطعیت تحلیل (uncertainty analysis) او د احتمالي خطر ارزونو (probabilistic risk assessments) پھ ریښھ 
موندنې، الستھ راوړنو، تطبیق، کارولو، او محدودیتونو باندې بحث وکړي. 

6- د کیس مطالعاتو (case studies) د ډیټا پراساس د مواجھ کیدو ارزونھ ترسره کړي.
7- د خطر د مدیریت او د خطر د کمولو پریکړو کې د خطر ارزونې کارول ارزیابي کړي. 

8- د خطر ارزونې (published) نشر شوي الرښودونھ او د معلوماتو سرچینې د ډیټابیسونو لپاره ترالسھ کړي چي د عامې روغتیا د 
متخصصینو چې د خطر پھ ارزونھ کې دخیل دي مالتړ کوي

  

-  د خطر ارزونې پیژندنھ
-  د چاپیلایر خطر ارزونھ 

-  د روغتیا پاملرنې د کارمندانو لپاره د شغلي یا کاري 
روغتیا خطرونھ

-  د روغتیا ارزونھ او سرویالنس
-  د خطر ارزونو کې د ډاډ نشتوالي یا د شک موجودیت
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د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

12

13

د شغل یا کار خطر مدیریت
عامھ روغتیا د ضررونو (hazards) د پراخي لړۍ لھ الرې فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکي فاکتورونو پورې اړوند اغیزمنھ کیږي. کلھ چې دوی د 

خلکو او روغتیا سیسټم زیان منونکو فاکتورونو سره مقابلھ کوي، د خلکو روغتیا او ژوند پھ خطر کې کیږي.
 

د دې خطرونو کمولو لپاره، د خطر کمولو قوي اقدامات باید وشي. د دې کورس اصلي ھدف دا دی چې څنګھ پھ مناسب ډول د انسان روغتیا او چاپیلایر 
لپاره مناسب د خطرونو اداره کول زده کړي.

  

1- د خطرونو لګښت او د ھغوی د کمولو ګټې بیان کړي.
2- د خطر کمولو د پالنونو پراختیا وښایي

3- د خطر د مدیریت لپاره بودیجھ ترتیب کړي.
4- د مدیریت پریکړې د خطر ارزونې د پایلو پراساس وکړي.

-  د خطر مدیریت
-  د ناورین د خطر مدیریت فریم ورک

-  د ناورین مدیریت پالن
-  پھ ناورینونو کې د معلوماتو مدیریت

-  د خطر اقتصاد مدیریت
-  د چاپیلایر ضررونھ (Hazards) او د انسان روغتیا
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د شغل یا کار خطر ارتباط یا کمیونیکیشن13
د خطر ارتباط یا کمیونیکیشن خلکو تھ د روغتیا خطرونو او پیښو پھ اړه د معلوماتو خپرولو تھ یادونھ کوي او د اړینو ارتباطي مھارتونو لړۍ د پیښو 
چمتووالي (preparedness) ، ځواب (response) او رغیدو (recovery) مرحلي پکې شاملي دي د خطر ارتباط یا کمیونیکیشن د عامې روغتیا 
خطرونو تھ د ځواب ویلو یو لھ اساسي ستنو څخھ دی او حیاتي رول د باخبره پریکړو اغیزمند کولو او د مثبت سلوک بدلون پھ رامینځتھ کولو کې لوبوي.

 
د دې کورس ھدف د لیکلي او شفاھي ارتباط یا کمیونیکیشن مھارتونو تھ وده ورکول او د الس پر الس تجربي کار دوه اړخیزه کمیونیکیشن د چاپیلایر 

او مسلکي مسئلو باندي د ساینس پوھانو، مدیرانو، پالیسي جوړونکو او خلکو ترمینځ چمتو کول دي.

-  د بیړنیو حاالتو پرمھال د خطر کمیونیکیشن پیژندنھ 
-  د کمیونیکیشن د مھارتونو اساسات

(Psychology of Crises) د بحرانونو اروا پوھنھ یا  -
-  د خطر کمیونیکیشن جوړښتي بالکونو

-  د کمیونیکیشن د اھدافو ټاکل
 Risk Communication) د خطر کمیونیکیشن د پالنونو پراختیا یا  -

(Plans
-  د ارتباطي پیغام او موادو پراختیا 

-  د خطر کمیونیکیشن کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ رول
-  د رسنیو او ډلھ ایزو اړیکو چینلونھ

-  پیغامونھ او اوریدونکي
-  ویاند 

-  د ټولنې ښکیلتیا او ټولنیز تحرک
-  د خطر کمیونیکیشن لپاره سرچینې، برخھ اخیستونکي او شریکان

1- د کمیونیکیشن او پیغام رسولو اساسي اصول تشریح کړي.
2- ھغھ فکتورونھ چې د خلکو پھ وړاندې د خطر پھ درک کې مرستھ کوي، تشریح کړي. د خلکو نظرونھ دې د ساینس پوھانو 

د نظرونو سره مقایسھ کړي.
3- د ټولنې اندیښنو تھ د رسیدو او اوریدلو لپاره تخنیکونھ تشریح کړي.

4- د خبري رسنیو سره د کار کولو لپاره د چاپیلایر د مسئلو پھ اړه فاکتورونو او میتودونو باندې بحث وکړي
5- د پالیسي جوړونکو سره د خبرو اترو لپاره د ساینسي توضیحاتو تګالره او کچھ څرګنده کړي او بحث پرې وکړي. 

6- اوسني مسئلې وڅیړي، موندنې سره یوځای کړي، او یو متضاد ساینسي نظر او/یا عامھ نظر ارائھ او تفھیم کړي. 
7- داسې لیکلي ارتباطي مھارتونو تھ وده ورکړي چې عامھ ټولنې، پالیسي جوړونکي، او خبري رسنۍ پھ نښھ کوي.
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د کورس د عناوینو لست
- د ټیم جوړول

- د رھبرۍ سټایلونھ او تیوري
- د پروژې مدیریت 

- د روغتیا د پانګوونې پالن شوي پروګرام: پالن جوړول، د 
روغتیا د کارورکونکو د پروګرامونو جوړول

- د ذینفعانو یا سټیک ھولدرانو تحلیل
- د سرچینو مدیریت

- د روغتیا پالیسي
- سازماني مدیریت

- د روغتیایی خدمتونو وړاندې کول
- د بدلون مدیریت

- د وګړو ترمینځ د ارتباط یا کمیونیکیشن مھارتونھ
- د ځان پوھاوي او د ځان ارزونھ

- د شخړو مدیریت
- د ستونزو تحلیل

- خپل وخت او سترس مدیریت کړي

15

مدیریت و رھبری
دغھ کورس ګډونکوونکو تھ د روغتیا د سیستمونو، د روغتیا پالیسي، پالن جوړونې او د روغتیا د مدیریت د اساسي مفاھیمو او اصولو پھ ھکلھ معلومات 
ورکوي، چي د دغو معلوماتو پھ وسیلھ ګډونکوونکي وتوانیږې تر څو د روغتیا پالیسي مھم اړخونھ، د روغتیا د پراختیا او پرمختګ، د حکومتونو، او د روغتیا 

د وزارتونو د پاملرنې وړ رول تحلیل کړې .
 

نوموړي کورس د ګډونکوونکو لپاره د دي فرصت ھم مساعدوي تر ځو د مختلفو موضوعاتو پر اساسي تحلیل لکھ، د روغتیا د سیستم د پرمختګ او اصالحاتو، 
د پالیسیود بدلون اود متمرکزو سیستمونو پھ پرتلھ د غیر متمرکزو سیستمونو پر سر غور وکړي.

1- د صحي پراختیایي پالنونوپھ ترڅ کي، الګفریمونھ، پایلې، او د بشري حقونونو پر بنسټ طریقي تشخیص او پلي کړي
2- د پراختیا د پالیسۍ مھم اصول، پالنونھ او د روغتیاد منابعو مدیریت پھ ګوتھ کړي.

3- د سازماني مدیریت د اصولو سره سم د مھارتونو او اداري دندو لپاره کار واخستلي شي.
4- د مدیریت بدلون پیژندلو او پلي کولو وړتیا ولري

5- د ګروپي کار مھارتونھ، او د ارتباط ټینګولو د توضیح ورکولو وړتیا ولري
6- د مشرتابھ او مدیریت مھارتونھ او میتودونھ، پھ ځانګړي توګھ: د اختیار تفویض کول، فعال اوریدل، د شخړو حل کول، او د وخت مدیریت ارزونھ 

وکړاې شي.

 تفصیل
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ساینسي لیکنھ 15
دا کورس د عملی بیاکتنی (peer reviewing) او د مانوسکرپت د اصالح د مرحلو پھ ھکلھ ډیزاین شوی دي. د کورس برخھ اخیستونکي بھ د تمرینونو 

او د ټولګي بحثونو لھ الرې لیکل، لوستل، ایډیټ کول، او د بیاکتنې مھارتونھ اصالح او څرګند کړي.
 

د دې کورس ھدف د مؤثره ساینسي لیکنو د اساساتو ښودل دي. الرښوونھ بھ اساسا یوازې د ساینسي مقالو پھ لیکلو او خپرولو (publishing) پروسې 
باندې تمرکز وکړي.

 
کورس بھ پھ دوه برخو کې وړاندې شي: (1) برخھ و برخھ اخیستونکو تھ ښوونھ کوي چې څنګھ پھ مؤثره، لنډه او روښانھ توګھ لیکل وکړي او (2) 

برخھ دوی د یوي ریښتیني ساینسي مقالي یا مانوسکریپت برابرولو لپاره چمتو کوي. 

1- یوه ساینسي نسخھ یا مانوسکرپت پھ مؤثره، لنډه او روښانھ توګھ ولیکي.
2- ھغھ خپرونې (publications) وپٻژني چې د دوی د کار لپاره غوره دي.

3- د لوستونکو او بیا کتونکو د اړتیاو پھ اړه پراخھ پوھھ ولري.
4- پھ یوه څٻړنیزه یا ریسرچ مقالھ کې د ھرې برخې ھدف وپٻژني.

5- د خپلو څٻړنو یا ریسرچ لیکنې د ښھ کولو لپاره د عملي ستراتیژي ګانو پراخھ ذخیره ولري 
6- ستراتیژیک انتخابونھ وکړي د دي لپاره چي دوی خپلي څٻړنې یا ریسرچ څنګھ، چیرتھ او کلھ خپاره کړي.

 Argument Matrix د ریسرچ پروسھ او د مناقشي میټرکس یا  -
-  د سرلیک صفحې، د خالصې او د پٻژندنې لیکل

-  د ریسرچ د میتودونو لیکل
-  د ریسرچ د  پایلې لیکل

-  د بحث، د پایلي او د مآخذ لیکنھ
-  د ښھ مانوسکرپ لیکل
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