
د روغتیا څیړنھ او مطالعات





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:

1

پٻژندنھ 
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 (trends) او 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 بیالبیلو 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 ال 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 کړنالري غوره کوي ترڅو د ننګونو سره مخ شي چې نوي او بې تجربھ لیکواالن ورسره مخ دي 

د دوی د څیړنې موندنې خپروي.
 

ھغھ پروګرام چي برخھ اخیستونکي د څیړنو ترسره کولو پروسې لھ الرې 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 
  cited تیریدو امکانات ډیروي . دا د مقالو د لوستلو امکانات ھم لوړوي او پھ پراخھ کچھ (peer review) ورکړي او د دوی مقالي د ھمکار بیاکتنې یا

کیږي کلھ چې خپوریا (published) شي.

1ل پروګرام: د عامې روغتیا څٻړنھ یا ریسرچ اساسات

1ل کورس: د څیړنې د میتودونو پیژندنھ
 Research) 2م کورس: د څٻړنھ ډیزاین یا

(Designs
3م کورس: د څٻړنھ پھ میتودولوژي کې اساسي مفاھیم

4م کورس: تطبیقي څٻړنھ پھ عامھ روغتیا کې 
5م کورس: احصایوي ابزار (ایکسل)

2م پروګرام: پرمختللي د روغتیا څٻړنې میتودونھ

6م کورس: د څٻړنې پرمختللي میتودونھ
7م کورس: پرمختللي احصایوي میتودونھ

(EPI INFO)8م کورس: احصایوي ابزار
(IBM SPSS)  9م کورس: د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج

(Scientific writing) 10م کورس: ساینسي لیکنھ یا
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2

-  د څیړنې اساسات او ساینسي میتودونھ
-  د څیړنې ډولونھ او تطبیق کول

-  د څیړنې پالن
- د لیتراتور بیاکتنھ

-  د څیړنې پوښتنھ او فرضیھ

دا کورس یوه عمومي عمومي کتنھ او د څیړنې یا ریسرچ پیژندنھ ده. د دې کورس عمومي ھدف د څیړنې اھمیت څرګندول او د دي حقیقت روښانھ کول 
دي چې د عامې روغتیا څیړني یا ریسرچ حتی د محدودو سرچینو پھ درلودلو کې ھم ترسره کیدای شي. دا کورس ګډونوالو تھ اجازه ورکوي چې پھ عامھ 
روغتیا او پراختیا کې د څیړنې رول باندې بحث وکړي. دا دوی دا ھم اجازه ھم ورکوي چې د څیړنې ډولونھ تشریح کړي او د څیړنې پروژې کې دخیل 

مختلف مرحلې لیست کړي.
 

دا کورس برخھ اخیستونکو تھ اجازه ورکوي چې د څیړنې د ډولونو پھ اړه پریکړه وکړي چې دوی بھ یي د خپلو پروژو او د څیړنې ترسره کولو پالنونو 
کې لپاره غوره کړي. دا کورس د دې لپاره دی چې برخھ اخیستونکي پھ خپلواک ډول پر خپلو وړتیاوو باندې باور ولري،تر څو د عامې روغتیا څیړنې 

ترسره کړي.

1- د څیړنې اھمیت پھ عامھ روغتیا کي وپٻژني.
2- د څیړنو د مختلفو میتودونو او تخنیکونو څخھ د اړوندو روغتیایي څیړنیزو مسئلو د مطالعې لپاره مناسبھ ارزونھ وکړي.

3- د روغتیا څیړنې میتودولوژي کې اساسي مفاھیم تشریح کړي.
4- د عامې روغتیا د ستونزو د مطالعې لپاره پروپوزل او پالن جوړ کړي ترڅو د عامې روغتیا د پرکټس لپاره شواھد چمتو کړي.

5- د مناسب معلوماتو راټولولو او مدیریت لپاره سافټویر او وسیلې وکاروي

تفصیلد څیړنې د میتودونو پیژندنھ1

د کورس د عناوینو فھرست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

 Case) تشریحي  یا دیسکریپټیف مطالعات، د قضٻو راپورونھ  -
 (Case Series) او د قضٻو لړۍ یا (Reports

-  ایکولوژیکي مطالعات
(Cross-sectional) د کراس-سیکشنل مطالعات  -

- د کوھارت مطالعات
(Case-Control) د کیس کنټرول مطالعھ  -

(Clinical Trials) کلینیکي آزموینې یا  -
 Quasi-Experimental) نیمھ تجربوي ډیزاینونھ یا  -

(Designs

3

دا کورس د څیړنو د مختلفو ډیزاینونو لپاره یو الرښود چمتو کوي. د دې کورس ھدف دا دی چې برخھ اخیستونکو تھ وړتیا ورکړي تر څو چې دوی د خپلو 
اړوندو مطالعې یا څیړنې پروژې تګالره غوره کړي.

 
1- د څیړنې ډولونھ توضیح او ترمنځ یي توپیر وکړي.

2- د قضیې راپورونھ (case reports) او د قضیې لړۍ (case series) ولیکي
3- د څیړنې د پروژو لپاره د مطالعې ترټولو مناسب ډیزاین وپٻژني او پلي یي کړي.

تفصیلد څٻړني ډیزاین 2

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې، بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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-  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
 Critical) پھ ریسرچ کي احتمالي خطاګانې او د ھغھ انتقادي ارزونھ -

(Appraisal

4

دا کورس ګډونوالو تھ اجازه ورکوي د څیړنې پھ میتودونو کې مختلف مفاھیم زده کړي. پدې کورس کې تمرینونھ ھم شامل دي چې برخھ 
اخیستونکو تھ اجازه ورکوي زده کړې مفکورې د خپلو راتلونکو څیړنې پروژو سره مطابقت ورکړي. دا د دې وړتیا رامینځتھ کوي چې دوی 
خپلي نمونې یا سمپل پھ سمھ توګھ تنظیم کړي، د نمونې اندازه  یا سمپل سایز محاسبھ وکړي او د معلوماتو 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.

تفصیلد څٻړني پھ میتودولوژي کې اساسي مفاھیم3

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې، بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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(Dummy Tables) د معلوماتو راټولولو وسیلې او دمي تیبلونھ  -
- زماني چوکاټ، بودیجھ او د آزمایشي یا پایلوټ مطالعي

پدې کورس کې برخھ اخیستونکي کانسپټ نوټونھ د خپلو ټاکل شویو موضوعاتو لپاره لیکي. دا یو فرصت برابروي چې د تیرو څیړنو لھ الرې زده شوي 
ټولې څیړنې مفکورې بیرتھ واخیستل شي او د اصلي محصول پھ توګھ د لیکلي کانسپټ نوټ سره پای تھ ورسیږي.

1- د یوې پروژې لپاره د څیړنې موضوع نھایی کړي.
2- د لیتراتور د بیاکتنې لپاره سرچینې وپٻژني.

3- د څیړنې مقاصد او فرضیې (hypotheses) روښانھ کړي.
4- د څیړنې میتودولوژي نھایي کړي.
5- د څیړنې کانسپت نوټ جوړ کړي.

6- د معلوماتو راټولولو وسیلھ یا سوالنامھ ډیزاین کړي.
7- د کانسپت نوټ څخھ د څیړنې پروپوزل رامینځتھ کړي.

8- د یوې څیړنې یا ریسرچ پروژې لپاره ګانټ چارټ (Gantt Chart) ترتیب کړي.

تفصیلتطبیقي څٻړنھ پھ عامھ روغتیا کې4

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې، بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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-  د مایکروسافټ ایکسل پیژندنھ
(User Interface) د کارونکي انټرفیس یا  -

-  د معلوماتو (Data) داخلول او سمول 
(Data Quality) د معلوماتو کیفیت -

- د معلوماتو تحلیل (دندې او فورمولونھ)
(Pivot Table) د پایوټ جدول یا  -

(Data Visualization) د معلوماتو لید یا  -
-  د Page Setup انتخاب او  پرنت یا چاپ کول

Excelایکسل د مایکروسافټ آفیس یوپروګرام دي. دا پروګرام د ډیټا د محاسبې او تنظیم کولو لپاره یوه وسیلھ ده. دا پروګرام د ډیټا د تجزیي او تحلیل، 
د تیبلونو، چارټونو او ګرافونو د جوړولو لپاره د ودي اجازه ورکوي. دا کورس د ګډون کونکو پوھي او مھارتونو د سمبالولو لپاره ډیزاین شوی او کلھ 

چې دوی خپل ورځني کار کې د عامې روغتیا ډیټا سرویلنس فعالیتونھ ترسره کوي، پلي کولئ یي شي.

1- د ایکسل پھ انټرفیس (UI) کې حرکت وکړي او خپلھ الره ومومي.
2- د ډیټابیس د جوړولو لپاره ډیټا د ننھ کړي او فارمت یي کړي.
3- د دیټا د تحلیل او تجزیي لپاره فورمولونھ او فنکشنونھ وکاري.

4- د فلټرنګ او سورتنګ لھ الرې دي دیټا تنظیم کړي.
5- د ډیټاسیټ څخھ ھسټوګرام، اپیډیمیک کرو او الین ګراف جوړ کړي.

6- ورک شیټ (worksheet) د چمتو او چاپ کړي.

تفصیلاحصایوي ابزار (ایکسل)5

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې، بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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دا کورس خورا مھمي میتودولوژیکي مسئلې د عامې روغتیا او طبي ایپیډیمولوژیک تطبیقونو لپاره چي ډیر مھم دي را پھ ګوتھ کوي . دا کورس د مفاھیمو 
او میتودونو پراخھ لړۍ پوښي، پھ شمول د عصري مطالعې ډیزاینونھ، د اپیډیمولوژیکي اقداماتو ارتباط (association) او اغیزي (impact)، د 
(causal inference)، د کانفونډنګ (confounding) د تطبیق میتودونھ، د اغیز د پیژندلو (effect modification) میتودونھ، د (error) او د 

.(reliability) او ،(validity) اندازه کول د معلوماتو (information bias) معلوماتو د بایس
 

د کورس اصلي موخھ د یو پرتھ لھ بایس څخھ او موثره روغتیا څیړنې مطالعاتو ډیزاین او ترسره کولو لپاره د زده کونکي وړتیا لوړول دي.

1- د ایکسل پھ انټرفیس (UI) کې حرکت وکړي او خپلھ الره ومومي.
2- د ډیټابیس د جوړولو لپاره ډیټا د ننھ کړي او فارمت یي کړي.
3- د دیټا د تحلیل او تجزیي لپاره فورمولونھ او فنکشنونھ وکاري.

4- د فلټرنګ او سورتنګ لھ الرې دي دیټا تنظیم کړي.
5- د ډیټاسیټ څخھ ھسټوګرام، اپیډیمیک کرو او الین ګراف جوړ کړي.

6- ورک شیټ (worksheet) د چمتو او چاپ کړي.

-  د ایپیډیمولوژیک مطالعو ډیزاینونو تھ بیاکتنھ
- د (Association) او (Impact) انازه ګیري

- د کانفوندینگ مفھوم
(Matching) مچینگ  -

(Interaction) متقابل عمل  -
Stratified Analysis   -

-  د خطا یا (Error)، بایس، دقت یا (Precision) او(Validity)، د 
(Quality Assurance and Control) کیفیت تضمین او کنټرول

تفصیلد څٻړنې پرمختللي میتودونھ6
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دا کورس برخھ اخستونکي پھ اړینو مھارتونھ سمبال کوي ھغھ چې دوی ورتھ د بایومیډیکل پھ څیړنو کي د دیټا د تجزیي او تحلیل لپاره اړتیا لري، 
ھمدا رنګھ د روغتیایي خدماتو ثبت، الکترونیکي طبي ریکارډونھ، حیاتي احصایې، د ناروغیو راجسترونھ، او څیړنې ډیټابیسونو څخھ د معلوماتو 
احصایوي تحلیل ترسره کړي. برخھ اخستونکي بھ د احصایې ھغھ مناسب تخنیکونھ زده کړي چې د (estimation) او (inference) لپاره کارول 

کیږي.
 

دا کورس د برخھ اخستونکو احصایوي ماډلینګ پوھھ د دوامداره او بائنري معلوماتو او د دوی انګیرنو، د اړونده معلوماتو تحلیل، او اوږدمھالھ 
معلوماتو تحلیل لپاره لوړوي. د ستاتیستیکل پکیج لکھ دي SPSS استعمال د case studies د تجزیي او تحلیل لپاره بھ پھ اوږدو کې مھم وي.

1- د مختلفو عصري مطالعې ډیزاینونو کي ځواک، محدودیتونھ او اصول درک کړي.
2- (effect modification) وپیژني او تشریح یي کړي.

3- د انتخابي او معلوماتي بایس احتمالي سرچینې وپیژني او پھ دي باندي پوه شي څرنګھ د مناسبي مطالعې د ډیزاین سره بایس کنټرول کولي شي.
4- د کانفودنګ احتمالي سرچینې وپیژني او پھ دي باندي پوه شي چي څرنګھ کانفودنګ د اپیډیمیولوژیکی مظالعاتو پھ تحلیل او ډیزاین کي را پھ 

ګوتھ کړي.
5- معموال کارول شوي نظریات د (causal inference) او د (causality) ماډلونو لپاره تشریح کړي.

6- د اعتبار (validity) او دقت (precision)، تصادفي (random) او د سیستماتیک اندازه کولو غلطی (error)، توپیر (differential) او 
repro-) او (validation) ناسمھ طبقھ بندي مفکورې درک کړي، او د ایپیډیمولوژیکي څیړنو لپاره اعتبار (non-differential) غیر توپیر

ducibility) وکاروي.

-  د تشریحي احصایو بیاکتنھ یا دیسکریپتیو ستاتیستیک 
-  د وقفې اټکل او د فرضیي ازموینھ (Interval Estimation) او 

(Hypothesis Testing)
Independent t خپلواکھ تست  -

-  د (Chi-Square) تست
-  د ANOVA تست

Repeated Measures Analysis د تکراري اقداماتو تحلیل یا  -
-  سیمپل لینیر رگرسیون

-  مولتیپل لینیر رگرسیون
Binary Logistic Regression د بائنری لوژستیک ریګریشن یا  -

تفصیلپرمختللي احصایوي میتودونھ7
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Epi Info د ډیټا د مدیریت لپاره یو احصایوي سافټویر دی چې د عامې روغتیا متخصصینو لپاره د مایکروسافټ وینډوز الندې پرمخ ځي. دا پروګرام 
د الکترونیکي سروې رامینځتھ کولو، د ډیټا داخلولو او تحلیل تھ اجازه ورکوي. دا کورس برخھ اخیستونکو تھ وړتیا ورکوي تر څو پوښتنلیکونھ یا 
سوالنامي جوړي کړي، د دیټا د داخلولو پروسھ تنظیم کړي، ډیټا داخلھ او تحلیل کړي، او نقشې او ګرافونھ جوړ کړي. دا کورس بھ د الس پھ الس تجربې 

چمتو کړي او تمرینونھ او توکي بھ برابر کړي.

1- د فارم ډیزاینر پھ کارولو سره د ډیټا د داخلولو ساده فارمونھ ډیزاین کړي.
2- د چیک کوډ پھ کارولو سره د ډیټا د داخلولو فورمو تھ ماغزه پھ کار واچوي.

3- د ایپي انفو فارم کې ریکارډونھ داخل کړي.
4- د ډیټا مختلفي سرچینې ولولي او د ډیټا د اداره کولو، تنظیم او تحلیل لپاره د ویژول ډشبورد او کالسیک تحلیل څخھ کار واخلي.

5- د فریکونسیونو، 2X2 ټیبلونھ او کامندو څخھ احصایې رامینځتھ کړي.
6- (Output) او HTM  (results)،د  ایکسل یا Word فارمټونو کې 

7- د ایپي انفو Companion د Android لپاره توضیح کړي.
8- د نقشې جوړول

-  د ایپي انفو پیژندنھ او پیل کول
- پھ فارم ډیزاینر کې د سروې جوړول

(validation) د چیک کوډ پھ کارولو سره د ډیټا داخلول او اعتبار یا -
-  د ډیټا داخلول او د ایپي انفو ډیټا پکیج کارول
-  د کالسیک تحلیل پھ کارولو سره د ډیټا تحلیل

- د (Visual Dashboard) او (Gadget) پھ کارولو سره د ډیټا تحلیل
- د نقشو جوړل

- د ایپي انفو ملګرتیا د Android لپاره

8(EPI INFO) تفصیلاحصایوي ابزار
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پدې کورس کې بھ برخھ اخیستونکي د سافټویر اصلي خصوصیات او وړتیاوي زده کړي پھ شمول د نوي ډیټا فایل تنظیم کول پھ  IBM SPSSکي 
تحلیل تھ چمتو، پھ تیره بیا د ډیټا مدیریت ځینې تخنیکونھ  او ډیر پرمختللي احصایوي پروسیجرونھ چې پھ SPSS کې شتون لري. دا کورس د ټولنیزو 
علومو (SPSS)  لپاره د احصایوي پکیج وروستي نسخې تھ د ژوري روزني چمتو کولو لپاره ډیزاین شوې، چې اوس د IBM SPSS احصایې پھ 

نوم پیژندل شوي. دا تریننګ د لکچر او الس پھ الس ناستو څخھ ترکیب شوي، او د یو لوی ډیټاسیټ د سبسیټ تحلیل پکې شامل دی.
 

  SPSS برخھ اخیستونکي باید د لومړنیو احصایوي مفکورو پوھھ ولري او د مایکروسافټ وینډوز پھ کارولو سره د کمپیوټر پھ کار کې تجربھ ولري . د
سره تجربھ اړینھ نده، کھ څھ ھم د سافټویر اساسي یا لومړني پوھھ ھدف او دندو کي ګټوره ده.

1- د سافټویر اصلي خصوصیات او وړتیاوي درک کړي
2- پھ SPSS کې ډیټا اداره کړي

3- د ډیټا لنډیز او تشریح کولو لپاره د SPSS احصایوي تخنیکونھ پلي کړي
- د ډیټا تحلیل کولو لپاره د SPSS پرمختللي احصایوي پروسې پلي کړي

5- د پایلو ډول او مطالعې ډیزاین پراساس پھ خپلواک ډول د احصایوي تحلیل ترسره کول
6- پایلې او اوسني موندنې تشریح کړي

-  پیژندنھ
-  تشریحي

-  بدلول
-  ورک شوی یا میسینگ

(Chi-square)  -
t-test یاt  تست  -

(One – way) یو طرفھ یا ANOVA  -
Two-way دوه طرفھ ANOVA  -

(Repeated Measures) ي اندازه ګیري یاANOVA متکرر  -
-  خطی رگرسیون یا لینیر رگرسیون 

(Binary logistic regression) دوتایی لوجستیک رگرسیون یا  -
(Multinomial Logistic) لوجستیک چند جملھ ای یا  -

-  د عواملو تجزیھ و تحلیل 
ROC  -

-  تست ھای غیر پارامتری 3 گروپی قسمت 1
-  تست ھای غیر پارامتری 3 گروپی قسمت 2

(Kaplan Meier)کاپالن مایر  -

9(IBM SPSS) تفصیلد ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج
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ساینسي لیکنھ 10
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

تفصیل
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