ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ

د ﻧړﯾوال ﮐﺎر روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ) Occupational Health and Safety (OH&Sد 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&Sﺧدﻣﺎﺗو
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 ﻻﻣﻠوﻧﮫ دي ،د ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﻟور روان ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻧوري ﻣﺳﺋﻠﻲ د  OH&Sﺧدﻣﺎﺗو 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&Sﺧدﻣﺎت اﻏﯾزﻣن ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،د  OH&Sﺧدﻣﺎﺗو اھﻣﯾت ﭘﮫ اړه ﻧﺎزک زﯾرﺑﻧﺎوې او ﺿﻌﯾف ﭘوھﺎوی ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻟوړ ﮐﯾﻔﯾت
روزﻧﯥ ﭘروګرام ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ډﯾروي.

1ل ﭘروګرام :ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ
ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت

2م ﭘروګرام :د ﮐﺎر روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣدﯾرﯾت

3م ﭘروګرام :د روﻏﺗﯾﺎ ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس:د اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺳﺎﺳﺎت
3م ﮐورس :د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او روﻏﺗﯾﺎ ﭘوھﮫ
4م ﮐورس :د ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
5م ﮐورس :د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي اﺻول

6م ﮐورس :ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب
7م ﮐورس :د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت
8م ﮐورس :د اﻧﺗﺎن ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول
9م ﮐورس :د ﺧطرﻧﺎک ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ
Hazardous Waste Management
10م ﮐورس :ﭘﮫ ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺗطﺑﯾﻘﻲ څﯾړﻧﮫ

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
15م ﮐورس :ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ ﯾﺎ Scientiﬁc Writing

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

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
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻻﺳﺗﮫ 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 ﻻرې د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﺗﻌﻘﯾب ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﻻزﻣﻲ 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 ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو او ﻣﺎډﻟوﻧو
ﺳﭘړﻟو ﺳره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻧﻧګوﻧو ﺑﺎﻧدې د اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی دی .دا ﮐورس ﻣﮭم ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﮑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﻼق،
ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﭘوښﻲ.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﻣﻘررات روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ څﭔړﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ رﯾﺳرچ د دواﻣداري ﭘراﺧﺗﯾﺎ اھداف )(SDGs د ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﭘوښښ ) (UHCﭘﭔژﻧدﻧﮫ او UHCﺗﮫ ﻻره -د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾو ﻟړ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او د دوی د ﻧﺳﺑﻲ ګټو ارزوﻧﮫ وﮐړي.
 -2د دې ډﺳﭘﻠﯾن ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺣﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او د دودﯾز او ﻧوي ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -3د ﻓرﯾم ورک ګټﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻻزﻣﻲ دﻧدو ﯾﺎ ﻓﻧﮑﺷن ﻟﭘﺎره وارزوي.
 -4د 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.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯾﺳټم ﮐﻲ اوﺳﻧﻲ ګواښوﻧﮫ او ﻧﻧګوﻧﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.
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اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
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ﺗﻔﺻﯾل

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 ﻻس ﺗﮫ راوړل ،د ھﻐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ،او ﺗﺷرﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐﺎري ﭘوھﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ارزوﻧﯥ ﺗرڅﻧګ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧو ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﭘﻼن ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻋﻣﻠﻲ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺣﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 1ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 2ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳروﭔﻼﻧس د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او ښودل د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 1-ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 2-ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakد 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:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﮫ رول ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي او د درﻣﻠو ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ،ټوﻟﻧﯾز او ﺳﻠوﮐﻲ ﻋﻠوﻣو ،او
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ ﺑرﺧو ﮐﯥ د ھﻐﯥ اړﯾﮑﯥ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -2د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳﺎﻟﻣﮫ ﭘوھﮫ څرګﻧده ﮐړي.
 -3د ﺗوﺿﯾﺣﻲ ) (descriptiveاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﻔﮑورو ﻟﮑﮫ ﺷﺧص ،وﺧت او ځﺎی څﺧﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗوزﯾﻊ ) (distributionد ﺗﺷرﯾﺢ
ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
 -4ھﻐﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ اﻧدازې اﺧﯾﺳﺗﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،او ﺗﻌﺑﯾر ﮐړي ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﮐورس ﮐﯥ ښوول ﺷوي دي ،ﻟﮑﮫ ﭘﯾښﯥ ) ،(incidenceﺧﭘرﭔدل
) ،(prevalenceﺧطروﻧﮫ ) ،(risksد ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﻧﺎﺳب ) ،(odds ratioاو ﻧور.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﺟوړاو ډﯾزاﯾن ﮐړي.
 -6اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧﻲ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ګﺎﻧو د ﺟوړوﻟو ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺗطﺑﯾق ﮐړي.
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د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او د ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﻐل روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او د ﺷﻐﻠﻲ څﺎﻧګو اﻧدﯾښﻧو ﺳره اړﯾﮑﻲ ﻟري .دا د ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي :اﺳﺎﺳﻲ اﺻول او ﻋﻣوﻣﻲ ﭘرﮐټس د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﮐﯥ ارزوﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﮐﯥ  -د درﻧو ﻓﻠزاﺗو زھرﺟن ﺗﺎﺛﯾرات د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻧﺎروﻏﻲ :ﻣﯾوﺗﯾﺷن ،ﺳرطﺎن ،او وﻻدي ﻧﯾﻣګړﺗﯾﺎوې -ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ
  -د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻧﺎروﻏﻲ :ﻣﯾوﺗﯾﺷن ،ﺳرطﺎن ،او وﻻدي ﻧﯾﻣګړﺗﯾﺎوې -دوھﻣﮫ ﺑرﺧﮫ
 د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي -د  SEAګټﯥ
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ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ھﻐﮫ ﺑﮭرﻧﻲ ﻋواﻣل ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘر ﺣﺎﻻﺗو ﭘﯾښﯥ ) ،(incidenceﺧﭘرﯾدل ) ،(prevalenceاو 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.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟوی اﺟﻧټﺎن ،د دوی ﺗﻌﺎﻣﻼت ،او ﻧﺎوړه اﻏﯾزې وﭘﯾژﻧﻲ.
 -2د اﺟﻧټﺎﻧو د ﻧﺎوړه اﻏﯾزو طﺑﯾﻌت او د دوي د ﻓزﯾﮑﻲ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ،ﯾﺎ اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗو څﺧﮫ وړاﻧدوﯾﻧﮫ وﮐړي ،او ﭼﻲ دا څﻧګﮫ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.
 -3د ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزو د اﻧدازې وړاﻧدوﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او وﮐﺎروي
 -4د ﭘﺎم وړ ﺗﺷﻲ ﭘﮫ اوﺳﻧﻲ ﭘوھﯥ ﮐﻲ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د اﺟﻧټﺎﻧو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﻏﯾزو ﭘر اﺳﺎس ،او ﻧﺎڅرګﻧده ﺳﺎﺣﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ
ﭘﮫ ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ وﭘﯾژﻧﻲ
 -5اوﺳﻧﯽ ﻗواﻧﯾن او ﻣﻘررات د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه وﭘﯾژﻧﻲ
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د ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

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

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ اﺻﻠﻲ ﻣﻔﮑورې د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻧﺎﺑراﺑرۍ د ﻧړﯾواﻟﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﮭوم  -د ودې ﺗﯾوري ﯾﺎ )(Growth Theory ﭘﮫ  SDGsﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ او ﻧﻧګوﻧو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ  -د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻧﻧګوﻧو ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ﻧﻧګوﻧﯥ د اﻗﻠﯾم ﺑدﻟون -د ځﻧګﻠوﻧو د ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﺧرﯾب
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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) (burdenﻟﭘﺎره ﭘﯾژﻧدل ﺷوي .دا ډول ﻧﻧګوﻧﯥ د وﺧت ﭘﮫ ﺗﯾرﯾدو ﺳره وده ﮐوي ﮐوم ﭼﯥ د ھﯾوادوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ او دﻧﻧﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ
ﺗوﭘﯾروﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟوی اﺟﻧټﺎن ،د دوی ﺗﻌﺎﻣﻼت ،او ﻧﺎوړه اﻏﯾزې وﭘﯾژﻧﻲ.
 -2د اﺟﻧټﺎﻧو د ﻧﺎوړه اﻏﯾزو طﺑﯾﻌت او د دوي د ﻓزﯾﮑﻲ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي ،ﯾﺎ اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗو څﺧﮫ وړاﻧدوﯾﻧﮫ وﮐړي ،او ﭼﻲ دا څﻧګﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ
روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.
 -3د ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزو د اﻧدازې وړاﻧدوﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او وﮐﺎروي
 -4د ﭘﺎم وړ ﺗﺷﻲ ﭘﮫ اوﺳﻧﻲ ﭘوھﯥ ﮐﻲ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د اﺟﻧټﺎﻧو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﻏﯾزو ﭘر اﺳﺎس ،او ﻧﺎڅرګﻧده ﺳﺎﺣﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ د وﭘﯾژﻧﻲ
 -5اوﺳﻧﯽ ﻗواﻧﯾن او ﻣﻘررات د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه وﭘﯾژﻧﻲ
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د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي اﺻول

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﺗوﮐﺳﯾوﻟوژی ﭘر اﺳﺎﺳﺎﺗو او ھﻐﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز ﮐوي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﯾﯥ ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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 ﻻره ،د دوز رﯾﺳﭘﺎﻧس ،ﺟذب  ،ﺗوزﯾﻊ  ،ذﺧﯾره
ﮐﯾدل ،ﻣﯾﺗﺎﺑوﻟﯾزم او اﺧراج  (2ﭘر ھدف ﺷوﯾو ارګﺎﻧوﻧو ﺑﺎﻧدي اﻏﯾزې :ځﯾګر ،ﭘښﺗورګﻲ ،وﯾﻧﮫ ،ﺗﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﺳټم او ﻋﺻﺑﻲ ﺳﯾﺳټم او  (3د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی د
اﺻوﻟو ﭘﻠﻲ ﮐول :ﻣﺣﻠول ،آﻓت وژوﻧﮑﻲ او ﻓﻠزات .د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﮐﺎري ځﺎی ﮐﯥ د ﻣوﻧدل
ﺷوﯾو ﻣرﮐﺑﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژی ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﺗوﮐﺳﯾﮑوډﯾﻧﺎﻣﯾﮑس او ﺗوﮐﺳﯾﮑوﮐﻧﯾټﯾﮑس د ﺑﺎروري ﺳﻣﯾت ﯾﺎ  ،Reproductiveد ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻣﯾت) (Immunotoxicityد ﭘوﺳﺗﮑﻲ ﺳﻣﯾت )(Skin Toxicity
 د ﺣﺷره وژوﻧﮑو ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﻓﻠزي ﺳﻣﯾت ﺗﻧﻔﺳﻲ ﺗوﮐﺳوﻟوژي -ھﯾﭘﺎټوټوﮐﺳﯾت او ﻧﯾﻔروټوﮐﺳﯾﺳﺎﯾټﻲ

6

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣواﺟﮫ ﮐﭔدﻟو ﺷراﯾط ،ﻻرې ،ﻣوده ،او ﻓرﯾﮑوﻧﺳﻲ اﻏﯾزې د زھرﺟﻧو ﻣرﮐﺑﺎﺗو ﭘر ﺗﺎﺛﯾراﺗو ﺑﺎﻧدې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي
 -2د دوز او زھرﺟﻧو ﻣوادو ﺗرﻣﯾﻧځ د ﻏﺑرګون اړﯾﮑﯥ درک او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د 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.
 -4ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﻣرﺣﻠﮫ او دوھم ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾټﺎﺑوﻟﯾﮏ ﻻرو ﮐﯥ د ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠوﻧو ډوﻟوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او ﻣﺷﺧص ﮐړي او د ھر ﯾو ﭘروټوټﺎﯾﭘﯾﮑل ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ورﮐړي.
 -5ھﻐﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي ﭼﯾرې ﭼﯥ زھرﺟن ﻣواد ﺟﮕر ،ﭘښﺗورګﻲ ،ﺳږو او ﻋﺻﺑﻲ ﺳﯾﺳټم ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳوي او د ھر ﻏړي ﻟﭘﺎره د
ﭘروټوټﺎﯾﭘﯾﮑل زھرﺟﻧو ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ورﮐړي.
 -6د 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.

6

ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ډﯾر ﻣﮭم اﺧﺗﻼﻻت ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﺧﭘل ﮐﺎر ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﯥ اﻏﯾزﻣن ﮐﯾژي ،ﻟﮑﮫ د ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎروﻏﯾو او د ﻋﺿﻼﺗو اﺧﺗﻼﻻت د ډﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﯾﺎ ﻣﺗﮑررو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻲ ،ﺳرطﺎن ،د ﻏږ د اورﯾدﻟو ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدل ،د ﭘوﺳﺗﮑﻲ اﺧﺗﻼﻻت ،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.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 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 د ﮐﺎرﯾﺎ ﺷﻐل ﺧوﻧدﯾﺗوب او د روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﻘرراﺗو اداره )Occupa- (OSHAtional Safety and Health Administration

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﭘﮫ ﻟوﯾو ﺻﻧﻌﺗﻲ ځﺎﯾوﻧو ﯾﺎ ﻓﺎﺑرﯾﮑو ﮐﯥ د ﻋﻣده ﺷﻐﻠﻲ ﺿرروﻧو ) (hazardsاو اړوﻧد ﺷﻐﻠﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ارزوﻧﮫ وﮐړي.
 -2ﻓزﯾﮑﻲ او ﮐﯾﻣﯾﺎوي اﺟﻧټﺎن ﭼﻲ د اﻧﺳﺎن روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐوي د ھﻐو ﻻرو ارزوﻧﮫ وﮐړي.
 -3د ﺷﻐﻠﻲ ﺿرروﻧو ) (hazardsاو ﻧﺎروﻏﯾو ﺗرﻣﯾﻧځ د ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره اﻧﺗﻘﺎدي او ﺳﯾﺳټﻣﯾﮏ ﭼﻠﻧدوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي.
 -4د ﺷﻐﻠﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ د ﺗوﮐﺳﯾوﻟوژي ،اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ،او ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧظﺎرت اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړي.
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د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

دا ﮐورس د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړوﻧﮑﻲ ،د دوی ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،د اﻧﺳﺎن ﭘر ﺑدن ﺑﺎﻧدي اﻏﯾزې ،او د ﮐﻧټرول ﻻرې ﭼﺎري ﺗر ﺑﺣث ﻻﻧدي ﻧﯾﺳﻲ .د داﺧﻠﻲ ھوا ښﮫ
ﮐﯾﻔﯾت ) Indoor Air Quality (IAQد دواﻣداره ډﯾزاﯾن ﮐﻠﯾدي اړخ دی .د  IAQھدف ﭘﮫ ﻣؤﺛره ﺗوګﮫ د ډﯾزاﯾن ﺣﻠوﻟو ﮐﺎرول دي ﭼﯥ د داﺧﻠﻲ ھوا
ﻏوره ﮐﯾﻔﯾت ﺗﮫ وده ورﮐوي ،د ھوا ﮐﮑړوﻧﮑو ﻣوادو ﮐﻣوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮫ د ﺷﺎﻏﻠو ﮐﺳﺎﻧو ھوﺳﺎﯾﻧﮫ اﻋظﻣﻲ ﮐﯾږي.
د  IAQﻣﻔﮭوم ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮫ ،د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړوﻧﮑﻲ او د دوی اﻏﯾزې ،ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د  IAQﻻرښووﻧﯥ ،او د ښﮫ  IAQﺳﺎﺗﻠو څرﻧګواﻟﯽ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷﻲ.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

-

ﮐﮑړوﻧﮑﻲ او د ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ
د داﺧﻠﻲ ھوا د ﮐﮑړوﻧﮑﯾو ﺳرﭼﯾﻧﯥ
د  IAQاﺿرار د اﻧﺳﺎن روﻏﺗﯾﺎ او ﺗوﻟﯾداﺗو ﺗﮫ
د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت ) (IAQاو د ھوا ﮐﯾﻔﯾت ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر
د  HVACاﺳﺎﺳﺎت او د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت
ﺷﻧﯥ وداﻧۍ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ھوا د ﮐﮑړوﻧﮑو طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د داﺧﻠﻲ ھوا د ﮐﮑړوﻧﮑو ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -3د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ د ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره دي د ﮐﻣوﻟو اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د ښﯽ داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت اھﻣﯾت او د داﺧﻠﻲ ھوا د ﺧراب ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﻠﯥ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -5د ښﮫ  IAQاھداف درک ﮐړي.
 -6ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺳﺎﻧﻲ اﻏﯾزې ﭼﻲ د داﺧﻠﻲ ھوا د ﮐﮑړوﻧﮑو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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د اﻧﺗﺎن ﻣﺧﻧﯾوی او ﮐﻧټرول

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
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.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 اﻧﺗﻘﺎل او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر د روﻏﺗون اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د اﻧﺗﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ.ﯾﺎ )(Chain of Infection د وﯾروﺳﻲ ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژيCOVID -19 د ﻻﺳوﻧو د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻣراﻋﺎت د  COVID-19ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺗﺟﮭﯾزات ) (PPEد ﻟوﻣړۍ ﻟﯾﮑﯥﮐﺎرګرو ﻟﭘﺎره ﯾﺎ )(Frontline Workers
 ﭘﺎﮐول ،ﻏﯾر ﻣﻧﺗن ﮐوﻟو او ﺗﻌﻘﯾم ﮐول د اﻧﺗﺎﻧﻲ طﺑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺗﻌرﯾف ،ﺟﻼ ﮐول ،راټوﻟول او درﻣﻠﻧﮫ.. د ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم -د ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدو وروﺳﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت

9

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اﻧﺗﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﯾﺎ ) (infection chainﺗﺷرﯾﺢ او ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -2د اﻧﺗﺎن د ﻟﯾږد ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -3د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول اﺻول ) (IPCﭘﮫ روﻏﺗون او د ټوﻟﻧﯥ ﭘراﺳﺎس ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د څﻠور ډوﻟوﻧو د ﻟﯾږدوﻧﯥ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗو ) (transmission precautionsﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -5د روﻏﺗون/ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘر ﺑﻧﺳټ د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ) (IPCﭘروګرام ﻣﮭﻣﯥ ﺑرﺧﯥ ﻟﯾﺳت ﮐړي.
 -6د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﯾﺗودوﻧو ګټﯥ او زﯾﺎﻧوﻧﮫ دي د ﻏﯾر ﻣﻧﺗن ﮐوﻟو او ﺗﻌﻘﯾم ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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د ﻣﺿرو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د زھري او ﺿرر رﺳوﻧﮑود ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﭘﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﭘﺧواﻧﻲ ،اوﺳﻧﯽ او راﺗﻠوﻧﮑﻲ ) (trendsﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت 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.

-
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د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﻣﺿرو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
ﻻرې ،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.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﯾوې ﻣﺎدې د طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﻟﭘﺎره ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ھﻐﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﺳره ﯾوځﺎی د ﺳﺧت /ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﭘﮫ ﺗوګﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﻲ ﮐړي.
 -2د ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﮐﻣول او د ﺳرﭼﯾﻧو ﮐﻣول دي د ﭘﻠټﻧو ﯾﺎ آدﯾت ﺳره ﯾوځﺎی وﭘﯾژﻧﻲ.
 -3ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ دي د ﺟﺎﻣدو/ﺗﺧرﯾب ﺷوﯾو/ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو د ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي ﭘﺎراﻣﯾټروﻧو ﺳره وﭘﯾژﻧﻲ او
ارزوﻧﮫ ﯾﻲ وﮐړي.
 -4ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ دي د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرګون او ﺧطر ﻟﭘﺎره وﭘﯾژﻧﻲ او ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﻲ ﮐړي.
 -5د ﺧطرﻧﺎک ﯾﺎ ﻣﺿرو ،ﺟﺎﻣدو او طﺑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو اداره ﮐول ،ﺗراﻧﺳﭘورت ،او د ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه دي ﻣﻘررات ﺗﺷرﯾﺢ او ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -6د طﺑﻲ/اﻧﺗﺎﻧﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻟﯾﺳت ﮐول ،ﻣدﯾرﯾت او درﻣﻠﻧﮫ ﺗﻌرﯾف او ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -7د ښﺎرواﻟۍ ﻣﻘررات دي د ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﻧو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺗﻌرﯾف او ﺑﺣث دي ﭘري وﮐړي.
 -8ﻓزﯾﮑﻲ/ﮐﯾﻣﯾﺎوي/ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ د ﮐﻣوﻟو ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ دي د ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو او د دوی د ﺳﺎﺣو د ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره ﺗرﮐﯾب ﮐړي.
 -9د ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو او د دواﻣداره ﺳرﭼﯾﻧو د رﯾﮑوري ﻣﯾﺗودوﻧﮫ دی ﯾو ﭘر ﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐړي.
 -10د ﺟﺎﻣدو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﺷﻣول د ځﻣﮑﯥ ډﮐوﻟو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﮫ ﻧښﮫ او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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ﭘﮫ ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺗطﺑﯾﻘﻲ څﯾړﻧﯥ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﻲ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 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 ) ،(Variablesاو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟووﺳﯾﻠﯥ او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
 د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او د ھﻐوی اراﺋﮫ ﯾﺎ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﭘﮫ رﯾﺳرچ ﮐﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطﺎګﺎﻧﯥ او د ھﻐﮫ اﻧﺗﻘﺎدي ارزوﻧﮫ)(Critical Appraisal
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:

 -1د رﯾﺳرچ ﻣﺗﻐﯾرات ) (Variablesﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻧﻔوس وﭘﭔژﻧﻲ.
 -3د ﺳﻣﭘل اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وﮐﺎروي.
 -4د ﺳﻣﭘل ﻏﻠطۍ ﭘﮫ ﺗﺻﺎدﻓﻲ ډول ) (random sampling errorاو ﺑﺎﯾس ) (biasﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر
وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺧﺗﻠف ډﯾزاﯾﻧوﻧو ﻟﭘﺎره د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي.
 -6د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ او وﺳﯾﻠﯥ وﮐﺎروي.
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د ﺷﻐل ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧطر ارزوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﮐﯾﻔﯽ او ﮐﻣﯽ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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 studiesﺳره ښودل ﺷوي.
ټﯾﻧګﺎر د ﺿرر ) (hazardﭘﯾژﻧدﻧﯥ ،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 ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ ﺧﭘروﻟو ﮐﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ اﻧﺗظﺎﻣﻲ اړﺧوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐﯾږي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطر ارزوﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻟﭘﺎره د ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎريروﻏﺗﯾﺎ ﺧطروﻧﮫ
 د روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ او ﺳروﯾﻼﻧس -د ﺧطر ارزوﻧو ﮐﯥ د ډاډ ﻧﺷﺗواﻟﻲ ﯾﺎ د ﺷﮏ ﻣوﺟودﯾت
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺑﺷري روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺗوﮐﺳﯾوﻟوژي ﮐﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم او د ھﻐوی اﺳﺎس ﺗﻌرﯾف ﮐړي او ﺑﺣث ﭘري وﮐړي.
 -2د 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.
 -3ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳرطﺎﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﯾﻠو ﮐﯥ د ﻟوړ څﺧﮫ ټﯾټ دوز ﺗﮫ د ﺗﺧﻣﯾن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﮐﻣﯽ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او رﯾﺎﺿﯾﮑﻲ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ
وﮐﺎروي.
 -4د ﺳرطﺎن ﺧطر ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﮐﻣﯽ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او د ﻏﯾر ﻗدﻣﮫ ﯾﻲ رﯾﺎﺿﯾﯾﮑﻲ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ وﮐﺎروي.
 -5د ﻋدم ﻗطﻌﯾت ﺗﺣﻠﯾل ) (uncertainty analysisاو د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطر ارزوﻧو ) (probabilistic risk assessmentsﭘﮫ رﯾښﮫ
ﻣوﻧدﻧﯥ ،ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو ،ﺗطﺑﯾق ،ﮐﺎروﻟو ،او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي.
 -6د ﮐﯾس ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ) (case studiesد ډﯾټﺎ ﭘراﺳﺎس د ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدو ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي.
 -7د ﺧطر د ﻣدﯾرﯾت او د ﺧطر د ﮐﻣوﻟو ﭘرﯾﮑړو ﮐﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﮐﺎرول ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐړي.
 -8د ﺧطر ارزوﻧﯥ ) (publishedﻧﺷر ﺷوي ﻻرښودوﻧﮫ او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﯥ د ډﯾټﺎﺑﯾﺳوﻧو ﻟﭘﺎره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﭼﯥ د ﺧطر ﭘﮫ ارزوﻧﮫ ﮐﯥ دﺧﯾل دي ﻣﻼﺗړ ﮐوي
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د ﺷﻐل ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﺿرروﻧو ) (hazardsد ﭘراﺧﻲ ﻟړۍ ﻟﮫ ﻻرې 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 ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب د ﺧطروﻧو اداره ﮐول زده ﮐړي.

-

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
د ﻧﺎورﯾن د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻓرﯾم ورک
د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ﭘﻼن
ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
د ﺧطر اﻗﺗﺻﺎد ﻣدﯾرﯾت
د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺿرروﻧﮫ ) (Hazardsاو د اﻧﺳﺎن روﻏﺗﯾﺎ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺧطروﻧو ﻟګښت او د ھﻐوی د ﮐﻣوﻟو ګټﯥ ﺑﯾﺎن ﮐړي.
 -2د ﺧطر ﮐﻣوﻟو د ﭘﻼﻧوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ وښﺎﯾﻲ
 -3د ﺧطر د ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﺑودﯾﺟﮫ ﺗرﺗﯾب ﮐړي.
 -4د ﻣدﯾرﯾت ﭘرﯾﮑړې د ﺧطر ارزوﻧﯥ د ﭘﺎﯾﻠو ﭘراﺳﺎس وﮐړي.
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د ﺷﻐل ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧطر ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘرﻣﮭﺎل د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو اﺳﺎﺳﺎت د ﺑﺣراﻧوﻧو اروا ﭘوھﻧﮫ ﯾﺎ )(Psychology of Crises د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺟوړښﺗﻲ ﺑﻼﮐوﻧو د ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د اھداﻓو ټﺎﮐل د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د ﭘﻼﻧوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﯾﺎ )Risk Communication(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

14

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

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 ) ، (preparednessځواب ) (responseاو رﻏﯾدو ) (recoveryﻣرﺣﻠﻲ 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 ﻻس ﭘر ﻻس ﺗﺟرﺑﻲ ﮐﺎر دوه اړﺧﯾزه ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د ﭼﺎﭘﯾ﷼
او ﻣﺳﻠﮑﻲ ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدي د ﺳﺎﯾﻧس ﭘوھﺎﻧو ،ﻣدﯾراﻧو ،ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑو او ﺧﻠﮑو ﺗرﻣﯾﻧځ ﭼﻣﺗو ﮐول دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن او ﭘﯾﻐﺎم رﺳوﻟو اﺳﺎﺳﻲ اﺻول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2ھﻐﮫ 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.
 -3د ټوﻟﻧﯥ اﻧدﯾښﻧو ﺗﮫ د رﺳﯾدو او اورﯾدﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د ﺧﺑري رﺳﻧﯾو ﺳره د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﻓﺎﮐﺗوروﻧو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي
 -5د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑو ﺳره د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﭘﺎره د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗو ﺗګﻼره او ﮐﭼﮫ څرګﻧده ﮐړي او ﺑﺣث ﭘرې وﮐړي.
 -6اوﺳﻧﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ وڅﯾړي ،ﻣوﻧدﻧﯥ ﺳره ﯾوځﺎی ﮐړي ،او ﯾو ﻣﺗﺿﺎد ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧظر او/ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﻧظر اراﺋﮫ او ﺗﻔﮭﯾم ﮐړي.
 -7داﺳﯥ ﻟﯾﮑﻠﻲ ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړي ﭼﯥ ﻋﺎﻣﮫ ټوﻟﻧﯥ ،ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑﻲ ،او ﺧﺑري رﺳﻧۍ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوي.
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ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ټﯾم ﺟوړول د رھﺑرۍ ﺳټﺎﯾﻠوﻧﮫ او ﺗﯾوري د ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت د روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻧګووﻧﯥ ﭘﻼن ﺷوي ﭘروګرام :ﭘﻼن ﺟوړول ،دروﻏﺗﯾﺎ 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
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دﻏﮫ ﮐورس ګډوﻧﮑووﻧﮑو ﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،ﭘﻼن 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 اﺻﻼﺣﺎﺗو،
د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾود ﺑدﻟون اود ﻣﺗﻣرﮐزو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐزو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﭘر ﺳر ﻏور وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺻﺣﻲ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧوﻧوﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﻲ ،ﻻګﻔرﯾﻣوﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﻠﯥ ،او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ طرﯾﻘﻲ ﺗﺷﺧﯾص او ﭘﻠﻲ ﮐړي
 -2د ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻣﮭم اﺻول ،ﭘﻼﻧوﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎد ﻣﻧﺎﺑﻌو ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
 -3د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت د اﺻوﻟو ﺳره ﺳم د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او اداري دﻧدو ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﺳﺗﻠﻲ ﺷﻲ.
 -4د ﻣدﯾرﯾت ﺑدﻟون ﭘﯾژﻧدﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري
 -5د ګروﭘﻲ ﮐﺎر ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ،او د ارﺗﺑﺎط ټﯾﻧګوﻟو د ﺗوﺿﯾﺢ ورﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري
 -6د 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.
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ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯽ ) (peer reviewingاو د ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت د اﺻﻼح د ﻣرﺣﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ډﯾزاﯾن ﺷوی دي .د ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺗﻣرﯾﻧوﻧو
او د ټوﻟګﻲ ﺑﺣﺛوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾﮑل ،ﻟوﺳﺗل ،اﯾډﯾټ ﮐول ،او د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ اﺻﻼح او څرګﻧد ﮐړي.
د دې ﮐورس ھدف د ﻣؤﺛره ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧو د اﺳﺎﺳﺎﺗو ښودل دي .ﻻرښووﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﯾوازې د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟو ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠو او ﺧﭘروﻟو ) (publishingﭘروﺳﯥ
ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

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.

د رﯾﺳرچ ﭘروﺳﮫ او د ﻣﻧﺎﻗﺷﻲ ﻣﯾټرﮐس ﯾﺎ Argument Matrix
د ﺳرﻟﯾﮏ ﺻﻔﺣﯥ ،د ﺧﻼﺻﯥ 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

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﯾوه ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت ﭘﮫ ﻣؤﺛره ،ﻟﻧډه او روښﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ وﻟﯾﮑﻲ.
 -2ھﻐﮫ ﺧﭘروﻧﯥ ) (publicationsوﭘﭔژﻧﻲ ﭼﯥ د دوی د ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﻏوره دي.
 -3د ﻟوﺳﺗوﻧﮑو او ﺑﯾﺎ ﮐﺗوﻧﮑو د اړﺗﯾﺎو ﭘﮫ اړه ﭘراﺧﮫ ﭘوھﮫ وﻟري.
 -4ﭘﮫ ﯾوه څﭔړﻧﯾزه ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯥ د ھرې ﺑرﺧﯥ ھدف وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5د ﺧﭘﻠو څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﯾﮑﻧﯥ د ښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗراﺗﯾژي ګﺎﻧو ﭘراﺧﮫ ذﺧﯾره وﻟري
 -6ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ وﮐړي د دي ﻟﭘﺎره ﭼﻲ دوی ﺧﭘﻠﻲ څﭔړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ څﻧګﮫ ،ﭼﯾرﺗﮫ او ﮐﻠﮫ ﺧﭘﺎره ﮐړي.
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