رھﺑري او ﻣدﯾرﯾت

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
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.

1ل ﮐورس :ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ او رھﺑرﯾت
2م ﮐورس :د روﻏﺗﯾﺎ ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت
3م ﮐورس :د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت
4م ﮐورس :د ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ
5م ﮐورس :ﻣؤﺛره روزﻧﮫ ﯾﺎ اﯾﻔﯾﮑﺗﯾف ﺗرﯾﻧﻧګ

ھر روزﻧﯾز ﮐورس ﭘﮫ ) (30د زده ﮐړې ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐﯾږي .دا ﮐورﺳوﻧﮫ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم د ﻻس 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 ) (IAPHﻟﺧوا ﭘﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب د ﺑﺷﭘړوﻟو ﺳﻧد ورﮐړل ﺷﻲ.ﭼﻲ د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

1

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

1

ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ او رھﺑري

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت

 د ټﯾم ﺟوړوﻧﮫ د رھﺑرۍ او ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﺗﺣﻠﯾل د روﻏﺗﯾﺎ ﺑروګرام ﭘﻼن ﮐول د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروګراﻣوﻧوﺟوړول ھﻐﮫ ﭼﯥ ﮐﺎر ورﮐوي
 د ارزښت ﭘراﺳﺎس ﭘرﯾﮑړې ﮐول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت او وﮐﺎﻟت -ﺧﭘل وﺧت او ﺧﭘل روﺣﻲ ﻓﺷﺎر ﻣدﯾرﯾت ﮐړي

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﺳﻲ وﯾل ﺷوي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺷران ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﻓﮑر وﮐړي ﻣګر ﭘﮫ ځﺎﯾﯽ ډول ﻋﻣل وﮐړي .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺷران ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ د رول
ﻣﺎډل ﮐﯾدو ﺳره ،د ټوﻟﻧﯥ ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ھره ﮐﭼﮫ ﭘﯾﺎوړې ﮐړي .ﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ ،د ﯾو ﻧوي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروګرام ﭘﻼن ﮐول ﯾو ﻣﮭم ﮐﺎر دی ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د
ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د ﭘﺎم وړ اﻏﯾزي وﻟري .د ﭘﻼن ﮐوﻟو ﭘرﯾﮑړو ﭘر اﺳﺎس د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﮫ ،د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ،او د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﺳره ﻣﺷورې،
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروګراﻣوﻧو ﻣدﯾران ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘروګرام ډﯾزاﯾن او ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﺗوﭘﯾر راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﭘﻼن ﺟوړول ،ﺗوﺿﯾﺢ ﮐول او ﭘﻠﻲ ﮐول زده ﮐوي ﭼﯥ ﯾو ارګﻧﯾزﯾﺷن د ﺧﭘل ﻟﯾد ) (visionاو ﻣﺎﻣورﯾت
) (missionﺳرﺗﮫ رﺳوﻟو ﭘﮫ ﻟور رھﺑري ﮐوي .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اړ وي ﭼﯥ د ﻗﺿﯾﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو) (case studiesﺳره دې ورﮐﺷﺎپ ﺗﮫ راﺷﻲ او ھﻐﮫ
ﺳﺗوﻧزې روښﺎﻧﮫ ﮐړي ﭼﯥ دوی ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐﺎر ﮐﯥ ﭘﯾژﻧدﻟﻲ دي .د دې ﮐورس ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ دا ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ژوره ﺗوګﮫ ﺗﺣﻠﯾل او د ﻣداﺧﻠو
وړاﻧدﯾز ﺑﮫ ﭘﯾل ﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې او ﻣداﺧﻠﯥ ﺗﻌرﯾف او ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐړي.
 -2ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ارګﻧﯾزﯾﺷﻧل ﻣوﺧﻲ او د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻘﺎﺻد د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗود ﺳرﭼﯾﻧو ﭘراﺳﺎس ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
 -3اټﮑل وﮐړي او ﺧطروﻧﮫ ﮐم ﮐړي.
 -4د ارګﻧﯾزﯾﺷن د ﺑرﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ﻧوښﺗوﻧو او اﺑﺗﮑﺎري ﻻرو ﻟټون وﮐړي.
 -5د ځﺎن ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ او ﭘﮫ ﻧورو اﻏﯾزه را څرګﻧده ﮐړي.

2

2

د روﻏﺗﯾﺎ ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

ﭘروژه ﯾوه ﻣوﻗﺗﻲ ھڅﮫ ده ﭼﯥ د ﯾو ځﺎﻧګړي ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺧدﻣت د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗرﺳره ﮐﯾږي .ﭘروژې ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ څو اوﻧۍ ﯾﺎ څو ﮐﺎﻟﮫ دوام وﮐړي .د دوی
د ﮐﺎري ﻣﺣدودي د ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﻧﮫ ﭘرﺗﮫ ،ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﭘروژې د ﭘروژې د دﻗﯾق ﻣدﯾرﯾت ﭘﺎﯾﻠﮫ ده .د ﭘروژو ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﻣدﯾران ﺧﭘل ﺟوړ ﺷوي ﭘﻼﻧوﻧﮫ د ﺧﻠﮑو او
ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺳره ﯾوځﺎی ﮐوي ﺗرڅو د ﭘروژي ﺗﮑﻣﯾل ﺗﮫ ﻻرښوﻧﮫ وﮐړي .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﻌﻘﯾب ﻟﭘﺎره د وﺳﯾﻠو ﮐﺎروﻟو
ﺗﻣرﯾن ﮐوي ،د ھﻐوي ﻓﻌﺎﻟﯾت ارزوي ،او د ﭘروګرام د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﺑﯾﺎ ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ارزوﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﮐﺎروي.
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭘروژو ﮐﺎر ﺗﮫ دوام ورﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ورﮐﺷﺎپ ﮐﯥ وړاﻧدﯾز ﮐړی و .دوی ﺑﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣداﺧﻠو د اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻼﻧوﻧﮫ
ﺟوړ ﮐړي او د ﭘروژې ﻧظﺎرت او ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﻻرو ﭼﺎرو ﺑﮫ ﺑﺣث وﮐړي ﺗرڅو د ﻣداﺧﻠﯥ د ﻣوﺛرﯾت اطﻣﯾﻧﺎن او ﺗﺎﯾﯾد ورﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت

-

د ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت
د ﭘروژې ﭘﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﮐﻠﺗوري وړﺗﯾﺎوي
د ﭘروژې ﭘﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
ﻧظﺎرت او ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﮐﺎري ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره روښﺎﻧﮫ ،ښﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷوې ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻧظﯾم ﮐړي او ﭘرﻣﺧﺗګ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي.
 -2ھﻐﮫ ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړﮐړي ﭼﯥ ﭘﯾﭼﻠﯥ ﭘروژې ،ھر ﯾوه د ﺧﭘل ﻣﮭﺎل وﯾش ﺳره ﭘﮫ ﺑرﺧوو وﯾﺷﻲ.
 -3د ټﺎﮐل ﺷوي اھداﻓو ﭘراﺳﺎس د ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧدازه ﮐوﻟو وﺳﯾﻠﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 -4اړﯾن ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﺊ او د ډﯾټﺎ ﭘراﺳﺎس وړاﻧدﯾزوﻧﮫ وﮐړي.
 -5د ﭘﺎﯾﻠو څﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ وﮐﺎروي ﺗر څود ﮐﺎر ﭘروﺳﻲ ،ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او وﺳﺎﯾل ښﮫ ﮐړي.

3

3

د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت د ﯾوې ادارې د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣؤﺛره او ﻣﺛﻣره ګﻣﺎرل دي ،ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﺳرﭼﯾﻧو ،ﻣوﺟودي ) ،(inventoryد اﻧﺳﺎﻧﻲ ظرﻓﯾت ،د ﺗوﻟﯾد
ﺳرﭼﯾﻧو ،ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ټﯾﮑﻧﺎﻟوژي ) (ITاو ﯾﺎ د وﺧت ﻣدﯾرﯾت ﺷﺎﻣل دی .د "ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت" اﺻطﻼح د ﺳرﭼﯾﻧو د ﺗﺧﺻﯾص ورﮐوﻟو ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت د ﭘروﺳو،
ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو او ﻓﻠﺳﻔﯥ ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐوي.
د ﺑﺷري ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﭘﺎره ،دې ﺗﮫ د "ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ﭘرﻓورﻣﭔﻧس ﻣدﯾرﯾت" وﯾل ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﮐوم ﭼﯥ د ﺣﺎﺻل څﺧﮫ ډک او ګټور ﮐﺎري ﭼﺎﭘﭔ﷼ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘروﺳﮫ
ده ﭼﯾرې ﭼﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﻻرښووﻧﮫ ﮐﯾږي او څﺎرل ﮐﯾږي ﺗرڅو دوی ﺧﭘﻠﻲ ﻏوره وړﺗﯾﺎوې ﺗرﺳره ﮐړي .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﭘﺎﯾﻠو ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻣﻧﺎﺳﺑﯥ ﮐﭼﯥ اټﮑل ﮐوﻟو ،ﺗوﺟﯾﮫ ﮐوﻟو ،او د اداره ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳره ﻣﻌرﻓﻲ ﮐﯾږي .دوی ﺑﮫ د ﺑﺷري ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو،
ﺣﻔﺎظت او ﺳﺎﺗﻠو ﺑﺣث وﮐړي ،ﭼﯥ د ډﯾرو ﻣؤﺛرو ﭘﺎﯾﻠو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺣﺳﺎس ،ﻣؤﺛر ،او ﻣﺳﻠﮑﻲ ډول ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﻣل وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
-

د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌرﻓﻲ
د ﻣﺳؤل ډﯾټﺎ ﻣدﯾرﯾت
د ﭘوھﯥ ﻣدﯾرﯾت
د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدﯾرﯾت
د ﺷﺧړو ﻣدﯾرﯾت
ﻣﺎﻟﻲ ﻣدﯾرﯾت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣؤﺛره ګټﮫ ﺗﺧﺻﯾص او ﺗﺿﻣﯾن ﮐړي )ﭘﯾﺳﯥ ،ﺧﻠﮏ او ﺗوﮐﻲ(
 -2د ارګﻧﯾزﯾﺷن د ﻣوﺧو او ﺑودﯾﺟﯥ د واﻗﻌﯾﺗوﻧو ﭘراﺳﺎس د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو اوﺳﻧﻲ او راﺗﻠوﻧﮑﻲ اړﺗﯾﺎوې وارزوي.
 -3د ﭘروګرام د ﺳﺎﺣﯥ ﻟﭘﺎره ﺑودﯾﺟﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړي ،ﺗوﺟﯾﮫ ﯾﻲ ﮐړي ،او اداره ﯾﻲ ﮐړي.
 -4د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ظرﻓﯾﺗوﻧﮫ او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او د ﭘﻼن ﺷوﯾو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺳره ﯾﯥ ﺳم ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
 -5ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣوﺧو ﭘﮫ ﭘوره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ﻻرښود او ﻣﻼﺗړ ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي.
 -6ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ،ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او ارزښﺗوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻠﺗوري ﭘوھﺎوی ،ﻣﻧل او ﻧورو ﺗﮫ د اﺧﻼﻗﻲ ﭘرﯾﮑړو ،ﻣﻌﯾﺎروﻧو او ﭼﻠﻧدوﻧو ﭘﮫ
اړه روزﻧﮫ ورﮐړي
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د ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﮐﯾداي ﺷﻲ ﭘﮫ ډﯾرو ﺑڼووﻧﯾول ﺷﻲ :رﺳﻣﻲ ،ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ،ﺧﺑرې ﮐول ،ﻟﯾﮑل ،اورﯾدل ،اﺷﺎرې او ﺣﺗﯽ د ﺑدن ژﺑﮫ .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ
ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ډول ﺧﺑرې ﮐول او ﻟﯾﮑل ،د ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺳټﺎﯾﻠوﻧﮫ او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ھﻐﮫ ﭼﻲ د ټﺎﮐل ﺷوﯾو اورﯾدوﻧﮑو د اړﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب وي ﭘرﮐټس
ﮐوي.
دوی ﺑﮫ د ﺧﭘﻠو ﺳﺎﺣوي ﮐﺎرو ﻧﮫ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷﻧوﻧﮫ ﯾﺎ اراﺋﮫ ورﮐړي او د ﺗﺳﮭﯾل ﮐوﻧﮑو او ﯾو ﺑل څﺧﮫ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﻓﯾډﺑﮏ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
-

د ﺧﭘﻠﻣﻧځﻲ ﯾﺎ اﻧټرﭘﯾرﺳوﻧل اړﯾﮑو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ
د ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﯾﺎ )(Presentation Skills
د راﭘور ﻟﯾﮑل ﯾﺎ )(Report Writing
وړﯾﺎ ﻟﯾﮑﻧﮫ ﯾﺎ )(Grant Writing

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د داﺧﻠﻲ او ﺑﮭرﻧﻲ ﻟﯾدوﻧﮑو او اورﯾدﻧﮑو ﺳره ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ او ﺷﻔﺎھﻲ ډول ﻣؤﺛره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﻲ.
 -2ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻧظرﯾﺎت ﭘﮫ ﺟوړښﺗﻲ او ﻣﻌﺗﺑر ډول وړاﻧدې ﮐړي.
 -3د ﻣﺧﺗﻠف ﻟﯾدوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﻏوره ﮐړي.
 -4د ﺗﻣوﯾل د ﻏوښﺗﻧو ﻟﭘﺎره د اړﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣن ﺑﯾﺎن ﺟوړ ﮐړي.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګرام د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره د ﺑرﯾﺎ ﮐﯾﺳﯥ ﮐﺎروﻟو ګټﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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ﻣؤﺛره روزﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﻣﺎھرﯾن ﯾﺎ اﮐﺳﭘرټﺎن د ﯾوې ﻣوﺿوع ﭘﮫ ښووﻧﮫ ﮐﻲ ﻧورو ﺗﮫ ﺧﭘل ځﺎﻧوﻧﮫ ﻣوﻣﻲ او ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ﯾوه اداره ﮐﯥ د رھﺑرۍ رول وﻟوﺑوي .د ﻧن ورځﯥ ﺧدﻣﺎﺗﻲ
ټوﻟﻧﯥ ﮐﯥ ،د ټول ﻋﻣر زده ﮐړې ﭼﻠﻧد د رﺳﻣﻲ اﮐﺎډﻣﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﺑﺷﭘړﯾدو دودﯾز ﭼﻠﻧد ﺑدﻟوي ﭼﯥ د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﭘړﯾدو ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐوي.
د ﻟوﯾﺎﻧو ښووﻧﮫ ﻧﮫ ﯾوازې ﭘﮫ ﯾوه ﻣوﺿوع ﮐﯥ ﺗﺧﺻص ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري  ،ﺑﻠﮑﮫ د ﯾو ﮐس ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺳره د دﻧدې ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ﭘوھﮫ،
ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ﭼﻠﻧد وړاﻧدې ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ھم ﻟري .ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎی ﮐﯥ ،ښووﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﯾو ﻟﮫ ﺑل څﺧﮫ ﻣﺷوره/ﮐوﭼﯾﻧګ ،ﯾﺎ د ټﺎﮐل ﺷوي ګروپ ﺗرﯾﻧﻧګ ﭘﮫ
وﺳﯾﻠﮫ وښﻲ .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ  ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻟوﯾﺎﻧو زده ﮐړې ﺗﯾورﯾو ﺗﮫ آﺷﻧﺎ ﮐﯾږي ﭼﯾرې ﭼﯥ دوی د ﻣﺧﺗﻠف ﻟﯾدوﻧﮑو او زده ﮐړې ﺳټﺎﯾﻠوﻧو ﻟﭘﺎره
د ﻣﻧﻠو وړ ﺗرﯾﻧﻧګ ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﮫ ﻻرې د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺗوﻧزې ﺣل ﮐول زده ﮐوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د روزﻧﯥ ﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧګ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د روزﻧﯥ ﯾﺎ ټرﯾﻧﻧګ ﺗرﺳره ﮐول ارزوﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري د روزﻧﯥ ارزوﻧﮫ د ﻣؤﺛره ټرﯾﻧﻧګ ډﯾزاﯾن او ﭘﻼن ﮐول د ټرﯾﻧﻧګ د ﻣوادو ﺟوړول -د زده ﮐړې اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﻣﻧﺎﺳب د روزﻧﻲ او ﻻرښود ﻣﯾﺗودوﻧﮫ د ﻧورو د ﻣﺳﻠﮑﻲ ودې ﭘرﻣﮭﺎل ﻏوره ﮐړي.
 -2د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ﭘرﻓورﻣﯾﻧس د ﺳﺗوﻧزو ﭘﯾژﻧدل ﭼﯥ د ټرﯾﻧﻧګ ﻟﮫ ﻻرې ﺣل ﮐﯾدای ﺷﻲ.
 -3د ټرﯾﻧﻧګ ﻓﮭرﺳﺗوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ ﭘوھﮫ ،ﻣﮭﺎرت او د ﭼﻠﻧد ﯾﺎ اﺗﯾﺗود اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي.
 -4د ټرﯾﻧﻧګ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺗودوﻧﮫ دي د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻟﯾدوﻧﮑو او د زده ﮐړې ﺳټﺎﯾﻠوﻧو ﻟﭘﺎره ﻏوره ﮐړي.
 -5د ﺳﻣﺎرټ څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ وﺳﺎﯾل دي د ټرﯾﻧﻧګ ﭘروګرام ﻟﭘﺎره ﺟوړ ﮐړي.
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