اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ او ﻋﻘﻠﻲ او رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د ﻋﺎﺟﻠﻲ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ ﺗوګﮫ را ﻣﺧﮑﻲ ﮐﯾږي او ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ د ژر ﻣړﯾﻧﯥ او
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻟوی ﻻﻣل ﮐﯾږي .ﭘﮫ  2012ﮐﯥ ،ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﺧﺗﯾځﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د  2.2ﻣﻠﯾون څﺧﮫ ډﯾر ژوﻧد اﺧﺳﺗﻲ او د  57ﭘرﺳﻠو د ﻣړﯾﻧﯥ
ﻻﻣل ﺷوی .د ﻧﺎروﻏﯾو څﻠور ګروﭘﮫ ،د زړه ﻧﺎروﻏﻲ ،ﺳرطﺎن ،د ﺷﮑر ﻧﺎروﻏﻲ ،او د ﺳږو اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﻲ د دې ﻣړﯾﻧﯥ  80ﭘرﺳﻠو ﻟﭘﺎره ﻣﺳؤل دي 65
ﭘر ﺳﻠو ﻣړﯾﻧو د ﺧطر د ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﺳره ﺗړاو درﻟود .ﻧږدې  60ﭘرﺳﻠو ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﺳره ﻣړه ﮐﯾږي د  70ﮐﺎﻟو څﺧﮫ ﮐم ﻋﻣر ﻟري.
راﺗﻠوﻧﮑﻲ وړاﻧدوﯾﻧﯥ ښﯾﯥ ﭼﯥ د دﻏو ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﺧﭘرﯾدو ﮐﯥ ﺑﮫ د اﻧدﯾښﻧﯥ وړ زﯾﺎﺗواﻟﯽ راﺷﻲ ،څﻠورو اﺻﻠﻲ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ  2025ﮐﯥ  2.4د
ﻣﻠﯾون ﻣړﯾﻧو ﻻﻣل ګرځﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟدې ﮐﮫ ﮐوم ﺟدي اﻗدام وﻧﯾول ﺷﻲ.
رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او د ﻋﻣوﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ درﻟودل د ﻧړﯾواﻟﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﭘﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﯥ ﺣﯾﺎﺗﻲ دي ﭼﯥ د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ) (NCDsﭘورې اړه
ﻟري .د ﻧﺎروﻏﯾو ،ﺻدﻣو ،او د ﺧطر ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﻣطﺎﻟﻌﯥ  2015څﺧﮫ ﻣوﻧدﻧﯥ )(GBD 2015ښﯾﯥ ﭼﯥ رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د ﻧړﯾوال ﺑﺎر د
ﻏﯾر ﻣرګوﻧﻲ ﺑﺎر د ﻟوړ ﭘوړو ﻻﻣﻠوﻧو څﺧﮫ دي ) GBD 2015ﻧﺎروﻏۍ او د ټﭘﻲ ﮐﯾدو ﭘﯾښﯥ او د ﺧﭘرﯾدو ھﻣﮑﺎر GBD 2015 Disease) 2016
 ..(and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016د دې ﺑﺎر د ﻣوازﺗو ﺳره  ،د ټﯾټ او ﻣﺗوﺳط ﻋﺎﯾد ﻟروﻧﮑﻲ ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ډﯾری
ﺧﻠﮏ ﭼﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﻟري د روزل ﺷوي ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﺧوا ﻧﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐﯾږي  ،د ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﻧﻠري .د ﺑﺎر ﭘﮫ اړه ښﮫ
ﭘوھﮫ او د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧطر ﻋواﻣل د دوی ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي او اړوﻧد ﻧﺎروﻏﻲ او ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﺧﮫ ﻧﯾﺳﻲ .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ،د دې ﺷراﯾطو ﭘﮫ
اړه د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ظرﻓﯾت راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﺗرڅو دوی وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻣداﺧﻠﯥ ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﺳره د ﺗړﻟﻲ ﺑﺎر
ﭘﮫ ﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.

1ل ﭘروګرام :د ﻏﯾر ﻏﯾرﺳﺎری ﻧﺎروﻏﭔو
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس :د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﭔو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
3م ﮐورس :د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس
4م ﮐورس :د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎ
ھڅوﻧﮫ
5م ﮐورس :د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی او
ﮐﻧټرول

2م ﭘروګرام :د رواﻧﯽ روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی

3م ﭘروګرام :د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ

6م ﮐورس :د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د اﺧﺗﻼﻻﺗو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
7م ﮐورس :د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګراﻣوﻧوﻧﮫ او
اﻧﺗروﯾﻧﺷﻧوﻧﮫ
8م ﮐورس :ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾوﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
9م ﮐورس :ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ څﯾړﻧﮫ
10م ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ

11م ﮐورس :د څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
12م ﮐورس :د اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ
ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
13م ﮐورس :اﺣﺻﺎﯾوي وﺳﯾﻠﯥ ﯾﺎ Statistical (Epi
)Info
14م د ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ﻟﭘﺎره اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ )IBM
(SPSS
15م ﮐورس :ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ ﯾﺎ )Scientiﬁc
(writing

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

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
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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.

2
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د ﻏﯾر ﺳﺎری ﻧﺎروﻏﭔو اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
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ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ،د ﺧطر ﻋواﻣل ،اﯾﺗوﻟوژي او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﮭﻣو ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو اھﻣﯾت ﭘﮫ ﺷﻣول د زړه ﻧﺎروﻏۍ ،ﺷﮑرې ،ﺳرطﺎن ،د ﺳږو
اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﻲ ،رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ،او ﺻدﻣو ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ وړاﻧدې ﮐړي .دا ﮐورس د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﮐﯥ د اﻧدازه ﮐوﻟو ﻣﺳﺋﻠﯥ دواړه
د ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدو ارزوﻧﯥ او د ﭘﺎﯾﻠو اﻧدازه ﮐوﻟو ) (measurement of outcomeﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره د ﻋﻣﻠﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗو ﺳره ﭼﯥ د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو د
اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی څﯾړﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل دي ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي.
ﮐورس ﺑﮫ د ډﯾرو ﻋﺎﻣو ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ او ﻓزﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺧطر ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ وﭘوښﻲ .دا ﺑﮫ د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺑﺎر اﻧدازه ﮐوﻟو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
اراﺋﮫ ﮐړي ،ﭘروګراﻣوﻧﮫ اود ﺧدﻣﺎﺗو ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺗﮫ د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻻرې ﭼﺎرې د ﺧطر د ﻋواﻣﻠو ﺑدﻟون او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو او ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ اﻏﯾزو ﺑﺎﻧدې
ﺑﺣث وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د  NCDsﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ دوره
د  NCDsﺧطر ﻋواﻣل
د  NCDsاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي او د ﻧﺎروﻏﯾو ﻧړﯾوال ﺑﺎر
د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره د ﺑﺎر ﺗداﺑﯾر )(Measures of Burden

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﺳﺎﺣﮫ او د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺑدﻟﯾدوﻧﮑﻲ اھﻣﯾت د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻟوی ﺑﺎر ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﻧړۍ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو
ﺑرﺧو ﮐﯥ ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ﻣﮭﻣو ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ،ﺗرﯾﻧد ) ،(trendsاو ﺑﺎر ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﺧﭘرﯾدو) ،(prevalenceﭘﯾښو ) (incidenceاو ﻣړﯾﻧﯥ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ وﮐړي او د  DALYاو  QALYﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ دي د اﺻﻠﻲ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو
ﭘﮫ ﺑﺎر ﮐﻲ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو اﺻﻠﻲ ﻋواﻣل اﻧدازه او ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي او ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺎﻧدي د ټوﻟﻧﯾزو ﺗﻌﯾﻧووﻧﮑو ﻋواﻣل او ﺳﻠوﮐﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو
اﻏﯾزو ﺑﺎﻧدې ﭘوه ﺷﻲ.
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د ﻏﯾرﺳﺎری ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳروﯾﻼﻧس د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﺎرول د  NCDsﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټﻣوﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د  NCDsﺳروﯾﻼﻧس د ﻧظﺎرت او ارزوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﯾوه دﻧده د ﺳروﯾﻼﻧس د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺷرﯾﺢ د  CDCﻓرﯾم ورک د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګرام د ارزوﻟو ﻟﭘﺎره -د  WHO STEP Wiseﺗګﻼره د ﺧطر د ﻓﮑﺗور ﺳروﯾﻼﻧس ﻟﭘﺎره
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ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ "د روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې د اړوﻧدو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﯾﺎ ډﯾټﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ راټوﻟول ،ﺗﺟزﯾﮫ او ﺗﺣﻠﯾل ﮐول او ﺗﺷرﯾﺢ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ د ﻋﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﮐوﻟو ،ﺗطﺑﯾق ﮐوﻟو او ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره اړﯾن دی" .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس د ﺷواھدو ﭘر اﺳﺎس آګﺎه او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣؤﺛرو ﻣداﺧﻠو
ﺑﻧﺳټ دی .د روﻏﺗﯾﺎ اړوﻧد ﭘﯾښو د اﭘﯾډﯾﻣﯾوﻟوژي ﭘﯾژﻧدﻟو او ﻧظﺎرت ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳروﯾﻼﻧس ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده ﺗرڅو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ وټﺎﮐﻲ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﻧﺎﺳﺑو
ﮐړﻧو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي .د ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم د ﯾوې وﺳﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠو د اﻏﯾزو د ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ﯾﺎ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺷﺧﺻو
اھداﻓو ﺗﮫ د ﭘرﻣﺧﺗګ د ﻧظﺎرت ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎر ﮐوي.
دا ﮐورس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټﻣوﻧو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي .ﭘدې ﮐﯥ د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس
ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ ،د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳروﯾﻼﻧس ﭘﻼن ﮐوﻟو ﻧظروﻧﮫ ،ﺳرﭼﯾﻧﯥ او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗوﯾﺎ ډﯾټﺎ راټوﻟول ،د ﺳروﯾﻼﻧس د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺷرﯾﺢ ،د
ﺳروﯾﻼﻧس د ډﯾټﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم ټﯾﮑﻧﺎﻟوژي ،د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳروﯾﻼﻧس د ﺳﯾﺳﺗم د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ارزوﻧﮫ ،ﭘﮫ
ﺳروﯾﻼﻧس ﮐﯥ اﺧﻼﻗﻲ او ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ ،ﭘﮫ ﺳروﯾﻼﻧس ﮐﯥ ځﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋﻠﯥ،د ﺳروﯾﻼﻧس ﻣﺳﺋﻠﯥ د ﻣﺦ ﭘر ودو ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ،او راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻧظروﻧﮫ .ﺷﺎﻣل دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم ﻟﮫ ﻻرې د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺟوړښت او ﺟرﯾﺎن درک ﮐړي.
 -2د ډﯾټﺎ ﺳرﭼﯾﻧﻲ د ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره اﻧﺗﺧﺎب او د ﺳروﯾﻼﻧس د ډﯾټﺎ د ﺳرﭼﯾﻧو ﻗوت ) (strengthsاو ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ) (limitationsﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳروﯾﻼﻧس د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﻟﭘﺎره د ) (selection biasاو ) (information biasﻣﻣﮑﻧﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -4د ﺳروﯾﻼﻧس ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړئ  ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺗرﯾﻧد ) (trendsاو )(patterns
 -5د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳروﯾﻼﻧس د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو د ارزوﻟو ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړي.
 -6د  CDCﻓرﯾم ورک ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي او د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺳروﯾﻼﻧس د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو د ارزوﻟو ﻟﭘﺎره ﺷﭘږ ﻣرﺣﻠﯥ ﺑﺷﭘړي ﮐړي.
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د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﮫ
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ﺗﻔﺻﯾل

دا ﮐورس ګډوﻧواﻟو ﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ) (Health Promotionﺳﺎﺣﯥ ﻣﻌرﻓﻲ ﮐوي او د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﮐﻠﯾدي ﺗﻌرﯾﻔوﻧو او ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﺗﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ
وړاﻧدې ﮐوي .ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ځﯾﻧﯥ ﮐﻠﯾدي ﺗﯾوري زده ﮐړي ﭼﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﮑو ﻟﺧوا ﮐﺎرول ﺷوي ﮐﻠﯾدي
ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ ﺑررﺳﻲ ﮐړي ﺗرڅو ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺎﻧدې اﮐﺷن ﯾﺎﻋﻣل وﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓرادو او ټوﻟﻧﮫ ﺑﺎﻧدي اﻏﯾزه ﮐوي.
دا ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ ﻟري ﭼﻲ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ اﻧﻔرادي ،ګروﭘﻲ ،ټوﻟﻧﻧﯾز او ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ او ھﻣدا راز د دوی اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ټوﻟﻧﯾز
ټﺎﮐوﻧﮑو ﻋواﻣل د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ،ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻣداﺧﻠو د ﺗګﻼرو ﻟﭘﺎره ﭘوھﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﺗګﻼري ،اﺻول او ﻣداﺧﻠﯥ
د ښﻲ ﺗﻐذﯾﯥ ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژۍ
د ﻓزﯾﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﯥ
د روﻏﺗﯾﺎ ﮐﻧټرول اﺧﻼﻗﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺑﻌﺎد
د روﻏﺗﯾﺎ ھځوﻧﻲ ﯾﺎ ھﯾﻠټ ﭘروﻣوﺷن او روﻏﺗﯾﺎ درک ﮐول
د ﭘﺎرﺗﯾﻧرﺷﯾپ ارزښت او رول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﮐﻠﯾدي ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2ﮐﻠﯾدي ﺗﯾوري ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﺗﻣرﯾن ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3دا ﭼﯥ ﭘﮫ اﻧﻔرادي ،او ټوﻟﻧﯾزه او اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﮐﭼﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﯾوري څﻧګﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي ﭘوه ﺷﻲ.
 -4د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻟوﯾﯥ ﻻرې )د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،د ﺳﻠوک ﺑدﻟون ،د ټوﻟﻧﯥ ښﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ،ﻣداﻓﻊ او ټوﻟﻧﯾز ﺑﺎزارﻣوﻧدﻧﮫ( ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ او ﺗﻧﻘﯾد وﮐړي.
 -5ﮐﻠﯾدي ﻧﻧګوﻧﯥ ﭼﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﭘﮫ دواړو ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو او د ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﻟورھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﺳره ﻣﺦ دي وﭘﯾژﻧﻲ او ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﯥ ﮐړي
 -6ﭘدي ﺑﺎﻧدي ﭼﯥ څﻧګﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﯥ ﻓزﯾﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ښﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ،د ﻏذاﯾﻲ رژﯾم ﭘرﮐټس او د ﺳګرټ د ځﮑوﻟو ﻧﮫ ﭘﺎک ﭼﺎﭘﯾ﷼ ھڅوي
ﭘوه ﺷﻲ.
 -7ﺗرټوﻟو ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺗراﺗﯾژي ،ﯾﺎ د ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺗرﮐﯾب د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻧښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻏوره ﮐړي.
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د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی او ﮐﻧټرول

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﻣﮭﻣو ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﭘﮫ ﺷﻣول د زړه ﻧﺎروﻏﻲ ،ﺷﮑر ،ﺳرطﺎن ،د ﺳږو اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﻲ ،رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت او
ﺻدﻣﻲ را ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي .دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ظرﻓﯾت د ﻟوړوﻟو او دوی ﺗﮫ د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره د څو اړﺧﯾزو
ﭘﻼﻧوﻧو د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ د ﻧړﯾواﻟو وړاﻧدﯾزوﻧو او ﭼﻠﻧدوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دی.،
ﮐورس ﺑﮫ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره اوﺳﻧۍ ﻧړﯾواﻟﯥ ﺳﺗراﺗﯾژۍ وړاﻧدې او ﺑﺣث ﭘري وﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،دا د ﻏﯾر
ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗراﺗﯾژی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳﯾﺳټم ﮐﯥ اړﯾن ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ،د ﺧورا ﻣؤﺛره ،ارزاﻧﮫ او د
اﻧدازه وړ 'ﻏوره اﻧﺗﺧﺎب' ) (Best buysﻣداﺧﻠو ﭘﮫ اړه .ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 ﻓرﺿﻲ ﯾﺎ ) (Conceptualﻓرﯾم ورک د ﻏﯾر ﺳﺎري روﻏﯾود ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
 د روﻏﺗﯾﺎ ھځوﻧﻲ ﻧظرﯾﻲ او د ﺳﻠوک د ﺗﻐﯾر ﻧظرﯾﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ھځوﻧﻲ د ﻣداﺧﻠو دﯾزاﯾن او د روﻏﺗﯾﺎ ھځوﻧﻲﺷواھدو ﺗﮫ د ﻋﻣل ﺑڼﮫ ورﮐول
 د د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره اﺻﻠﻲﻻرې

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره ھﻐﮫ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ وﭘﯾژﻧﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺻرﻓﻲ ﻧظره ﺧورا اﻏﯾزﻣن )cost-effec-
 ،(tiveارزاﻧﮫ ،او ﮐﻠﯾدي 'ﻏوره ﭘﯾرود' ﯾﺎ ) (best buysوي او ﻧوﻣوړې ﻣداﺧﻠﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﺗﮫ ارﺗﺑﺎط ورﮐړي.
 -2د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﺧدﻣﺎﺗو د ﭘﯾﺎوړي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﺧورا ﻣﮭم ﻋﻧﺎﺻر د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د اﻏﯾزﻣن ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره د ﻣداﺧﻠو د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن دﻟﯾل ،ګټﯥ او ﺳرﭼﯾﻧﯥ را ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
 -4داﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﻣداﺧﻠﻲ او ﭘروګراﻣوﻧﮫ دي ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐړي ﭼﻲ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑو ﻋواﻣﻠو او د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘورې اړوﻧد
وي.
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د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د اﺧﺗﻼﻻﺗو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د ﺧﻠﮑو ﺗرﻣﯾﻧځ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺗوزﯾﻊ او ټﺎﮐوﻧﮑو ﻣطﺎﻟﻌﮫ ده .رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﻟﮫ ﻟﺳو ﻣﺧﮑښو ﻻﻣﻠوﻧو څﺧﮫ د څﻠورو ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدګﻲ ﮐوي .دا ﻣﺦ ﭘﮫ ډﯾرﯾدوﻧﮑﯽ ﺑﺎر د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑدﺑﺧﺗۍ ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت او اﻗﺗﺻﺎدي زﯾﺎن ﻟﮫ ﭘﻠوه د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﺳﯾﺳټم ﺗﮫ ﻟوی ﻟګښت ورﮐوي .دا ﮐورس د ټول ﻋﻣر ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوم ،ځوان ،ﺑﺎﻟﻎ او زوړ ﺑﺎﻟﻎ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او د رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﺑررﺳﻲ ﮐوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﻔﮭوم او طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺎت رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ھوﺳﺎﯾﻧﮫ :ﺗﻌرﯾف او اﻧدازه ﮐول رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ھوﺳﺎﯾﻧﮫ :ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﻲ د ﮐورﻧۍ اﻏﯾزي رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ھوﺳﺎﯾﻧﮫ :د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﯾزې او رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ھوﺳﺎﯾﻧﮫ :د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ او د ﺳﮑرﯾﻧﻧګ ﮐوﻟو وﺳﯾﻠﯥ د ھوﺳﺎﯾﻧﯥ اﻧدازه ﮐول د ټوﻟﻧﯥ ﺳروې ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ﻟوﯾﺎﻧو ﮐﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او زړښت د واﻟدﯾن او ﮐورﻧۍ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﻼﺗړ ﻣﺧﻧﯾوي او رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﮫ ﻣﺧﻧﯾوي او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﮫ د ښووﻧځﻲ ﭘر ﺑﻧﺳټ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو ﻏوﻧډه د ﮐﺎري ځﺎی ھوﺳﺎﯾﻧﮫ د ټوﻟﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗګﻼري -د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳره ﯾوځﺎی ﮐول

7

ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو او اﯾﺗوﻟوژﯾﮏ ﻣﺎډﻟوﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوی ﺧطر ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﭘﮫ اړه زده ﮐړي .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯾز ﻓﺎﮐﺗوروﻧو،
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ،ﺟﻧﯾټﯾﮏ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو او د دوی د ﺗﻌﺎﻣﻼﺗو ﺑررﺳﻲ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده .ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮑﻲ او ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﺳﺋﻠو ﺗﮫ ﭼﻲ د رواﻧﻲ
روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ څﯾړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﺧوا را ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷوي ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﭘوښل ﺷوﯾو ﻣﻔﮑورو ﭘراﺳﺎس ،د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګراﻣوﻧو او ﻣداﺧﻠو اﻏﯾزو ﺗﮫ ﭘﺎم وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي دا ځﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ) ، (adolescentsﻟوﯾﺎﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺑﺎﻧدي اﻏﯾزه ﮐوي
 -2د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ،ﺧطر او ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﻋواﻣل د ژوﻧد ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣرﺣﻠو ﮐﯥ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي.
 -3د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ارزوﻧﯥ ﻣﺧﺗﻠف اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ،ﺑﺎروﻧو) (burdenاو د دوی ﺗطﺑﯾق ﻟﮫ ﻧظﺎرت څﺧﮫ ﺗر ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ارزوﻧﯥ ﭘورې ﭘﮫ ﺟدي ډول وارزوي.
 -5د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ودې او د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره دي د ﺗګﻼرو ﻟړۍ ﯾو ﻟﮫ ﺑل ﺳره ﺗوﭘﯾر او ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي.
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د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګراﻣوﻧﮫ او اﻧﺗروﯾﻧﺷﻧوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس زده ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګراﻣوﻧو د ډﯾزاﯾن ﮐوﻟو ،راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ودې ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ د ﻣﺣدودو
ﺳرﭼﯾﻧو ﻟروﻧﮑو ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي .دا ﮐورس د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮑﯾﺞ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﭘﻠﯾټ ﻓورﻣوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻟوﻣړﻧﻲ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﻣﯾﻧدو روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﯾﺎ د ﻧورو ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﻠﯾټ ﻓورﻣوﻧو ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠوي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،دا ﮐورس د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
ﭘروګراﻣوﻧو ﭘﮫ ارزوﻧﮫ او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺑﺎﻧدې ھم ﺗﻣرﮐز ﮐوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﺗﯾوري او ﭘرﮐټس د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﻣوډﻟوﻧﮫ او ﺗګﻼري د روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ﺳﻠوک او د ﺳﻠوک ﺑدﻟون  1ﺑرﺧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ﺳﻠوک او د ﺳﻠوک ﺑدﻟون  2ﺑرﺧﮫ  -د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ودې ﮐﯥ د ﺑﯾن اﻟﺳﮑﺗوري ﺗګﻼرو رول  -ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾن اﻟﺳﮑﺗوري اﮐﺷن ﯾﺎ ﻋﻣل ﭘﻠﻲ ﮐول  -رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري  -ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺣﺎﻻﺗو ﯾﺎ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﻠټﻔورﻣوﻧو ﮐﯥ د رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻣدﻏم ﮐول  -د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګراﻣوﻧو د ﻋرﺿﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ) (Formativeڅﯾړﻧﮫ او ﭘﺎﯾﻠوټﯾﻧګ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګراﻣوﻧو د ډﯾزاﯾن ﮐوﻟوﻟﭘﺎره
 -د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروګراﻣوﻧو ارزوﻧﮫ
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ودې ﭘﮫ اړه ﺟدي او ژور ﭘوھﺎوی څرګﻧد ﮐړي.
 -2د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ودې ﭘروګراﻣوﻧﮫ او ﻣداﺧﻠﻲ د اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ﻟﭘﺎره د ﺷواھدو ارزوﻧﯥ او ارزﯾﺎﺑﻲ ﻟﭘﺎره اﺻﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او ﺗﯾورﯾﮑﻲ ﺗګﻼرې ﭘﮫ ﺟدي ډول
ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3دا ﭼﯥ څﻧګﮫ د ځﺎﻧګړﯾو رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮑﯾﺞ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻋرﺿﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﭘﻠﯾټ ﻓورم ﮐﯥ ﻣدﻏم ﮐړي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ د ډﯾزاﯾن ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ،او ارزوﻧو ،ﭼﻲ د ﻣﺧﻧﯾوي او د زﯾﺎن ﮐﻣوﻟو ﭘﮫ ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﮐﻲ ﭼﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او د ﻣﺧدرو ﻣوادو ﮐﺎرول ﭘﮫ ﻧښﮫ
ﮐوي وده ورﮐړي
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻟو ﭘﮫ ھدف ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ وارزوي.
 -6د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ ﭘروګراﻣوﻧﮫ دي د ﻧﻔوس ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ډﯾزاﯾن ﮐړي ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د دوې د اﻏﯾزﻣﻧﺗوب ارزوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﺷﺎﻣل وي.
 -7ﻣؤﺛره ،ﻣﺛﻣره ،ﮐﻠﺗوري ﺣﺳﺎس او اﺧﻼﻗﻲ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧو اﮐﺷن ﯾﺎ ﻋﻣل ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ځﺎﻧګړﯾو ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﻟﭘﺎره
ﭘﻼن او ډﯾزاﯾن ﮐړي
 -8ھﻐﮫ اﺻﻠﻲ ﻻرې ﭼﺎرې د وزن ﮐړي ﮐوم ﭼﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﮫ اﻧﻔرادي ،ټوﻟﻧﮫ او د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﭼو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾدای ﺷﻲ.
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ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 ﻋﺎﺟل ﺗﻐذﯾﮫ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزې اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠﻲ اﺿطراري ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اورواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣداﺧﻠﯥ
 ﭘﮫ اﺿطراري ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﭘروګراﻣوﻧوﺗﻧظﯾم ﮐول
 ﭘﮫ اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره د IASCﻻرښووﻧﯥ
 د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﭘروګراﻣوﻧﮫ د اړﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ ) ، (Needs Assessmentڅﺎرﻧﮫ او ارزوﻧﮫ د ځوګوﻧو ﮐﻠﺗورﻧو ﻣﺳﺋﻠﻲ ،ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ،د ﺷﺧړو ﺣل ﭘﮫ څوګوﻧو ﮐﻠﺗوري ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﮐﺎر اﻏﯾزې د ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺷﺧﺻﻲ اﻣﻧﯾت ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ -ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري ﻟﺣﺎظ د ﻣرﮐﯥ ﮐوﻟو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﻲ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﺎ رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﺟګړې او ﺟګړې وروﺳﺗﮫ
ﺳﯾﻣو ﮐﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي .ﮐورس ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﻠﯾدي ﮐړﻧو/ﻣﻼﺣظﺎﺗو ﺑﺎﻧدې دﻗت ﮐوي .ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ،
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﮐډواﻟو د رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز او رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﺧﭘﻠﮫ ﭘوھﮫ ﻟوړه ﮐړي او د اﻏﯾزﻣﻧو ﻣداﺧﻠو د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﯽ ﺑﮫ زده ﮐړي.
د دې ﮐورس ھدف د ګړﻧدي ارزوﻧو ﺗرﺳره ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو ﯾﺎ رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﭘروګراﻣوﻧو د ﺗﻧظﯾم ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ﭘﮫ اړه ﻋﻣﻠﻲ
ﻻرښود ﭼﻣﺗو ﮐول دي.
دا د ﮐﻠﺗوري اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺋﻠو ،د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﭘروګراﻣوﻧﮫ ،د ﺟدي رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺣل ﮐول ،د ﺟﻧډر ﭘراﺳﺎس ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ،ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ ،د ځﺎن ﺳﺎﺗﻧﮫ او
د ﺳوځﯾدﻧﯥ ﺳره ﻣﺑﺎرزه ﮐوي .دا ﮐورس د ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﭘﮫ ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ټﯾﻧګﺎر ﮐوي ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ د اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز
ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ اړه د  IASC 2007ﻻرښودوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوي ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ د  ، WHOﯾوﻧﯾﺳف  ، UNHC،IFRC ،او ډﯾری ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو او ﻧړﯾواﻟو
ادارو ﻟﺧوا ﺗﺎﯾﯾد ﺷوي ﭼﯥ د رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﻣرﺳﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزې اړﺗﯾﺎوې او ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠﻲ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﻣداﺧﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠو اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﻧوع او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﺳﺎﯾل او د ﮐﻠﺗوري او ﻣﺎﺣوﻟﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو رول ﭼﯥ ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
اﻏﯾزه ﮐوي او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﺳﺗوﻧزې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3ﭘﮫ اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ اړه د  IASCﻻرښودوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4ﭘﮫ اﺿطراري ﺷراﯾطو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﻣﻼﺗړ ﺳﺗوﻧزي ارزوﻧﯥ ،ﻧظﺎرت ،او د ارزوﻧﯥ اﺻول ﭘﮫ ﺷﻣول د WHO/UN-
 HCR MHPSSارزوﻧﯥ وﺳﯾﻠﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او وﭘﯾژﻧﻲ.
 -5ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو اﺿطراري ﺷراﯾطو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،او ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص ذھﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ
ټوﻟﻧﯾزو ﻣﻼﺗړ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻣﺧﺗﻠف روﻟوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -6ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾزو ﺳﺎﺣو ﮐﯥ د ﭘروګراﻣوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول اﺻول ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
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ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ څﯾړﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑوﺗﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی اﺳﺎﺳﯽ اﺻول او ﻣﯾﺗودوﻧو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﯾﺗودوﻧو ﮐﯥ ﭘوھﮫ او ﻋﻣﻠﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ،ﭘﮫ
ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب اﺣﺻﺎﯾوي ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او د ټوﻟﻧﯾزو څﯾړﻧو ﻣﯾﺗودوﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺧورا ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺗودوﻧو ﻏوره ﮐوﻟو ظرﻓﯾت ﭼﻲ
د ځﺎﻧګړي څﯾړﻧﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ وڅﯾړي ،د ټوﻟﻧﯾزې څﯾړﻧﯥ اﻧﺗﻘﺎدي ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړي ،او د څﯾړﻧﯥ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 ﭘﮫ ټوﻟﻧﯾز اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﮐﯥ ﻣﻔﺎھﯾم ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺳﺎﯾﮑوﻣﯾټرﯾﮏ ﻣﻠﮑﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د اﻧدازه ﮐوﻟو وﺳﯾﻠﯥ د ﻟوﯾو ﻣطﺎﻟﻌو ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ ﭘﮫ رواﻧﻲ او رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﮐﯥ د ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف څﯾړﻧﯥ ډﯾزاﯾن د ﺗﺟرﺑوي ﻣوادو راټوﻟوﻟو او ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾﺗودوﻧﮫ د ﯾو ورﯾﺑل) (Univariateاﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺣﻠﯾل د څو ورﯾﺑل ) (Multivariateﺗﺣﻠﯾل  -د اﺻﻠﻲ ﺑرﺧو ﻣﻌرﻓﻲ ﮐول او د ﻓﮑﺗور ﺗﺣﻠﯾل -د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
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ﮐورس د روﻏﺗﯾﺎ ،ﻧﺎروﻏۍ ،او ﺻدﻣﻲ ټوﻟﻧﯾزو اړﺧوﻧو ﺑﺎﻧدې ټﯾﻧګﺎر ﮐوي او د ﻣﺎﺷوﻣﺗوب ،زړښت ،او دﻣوﺧره ﻟوی ﻋﻣر رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﻟﭘﺎره ﺗﺷرﯾﺣﻲ
او ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﮐوي .ﮐورس د رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د ﮐﯾﺳوﻧوﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او د ﺳﺎﺣﯥ ﺳروې او د ﺧطر ﻓﮑﺗور
څﯾړﻧﯥ ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻧدازه ﮐوﻟو ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ھم ﺑررﺳﻲ ﮐوي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑوﺗﮫ ﮐﯾﻔﯽ څﯾړﻧﯥ ﻣﻌرﻓﻲ ﮐوي او ﻟﮫ دوی ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭘدې ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ څرﻧګﮫ د ﮐﯾﻔﯽ څﯾړﻧﮫ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳﻠوک او ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ﮐﯥ ﮐﻣﯾﺗﻲ ﭘوښﺗﻧﯥ ﺑﺷﭘړوي.

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

 -1اﺳﺎﺳﻲ او ﻣﺣوري اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ او اﺣﺻﺎﯾوي ﻣﻔﮑورې د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ څﯾړﻧو ﮐﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د اﭘﯾډﯾﻣﯾوﻟوژي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﮑورې ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻣﺣروﻣﯾت او ټوﻟﻧﯾز -اﻗﺗﺻﺎدي وﺿﻌﯾت ،او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧو ﮐﯥ د دوی ﮐﺎرول او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ
ﮐړي.
 -3د ﮐﻣﻲ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ډﯾزاﯾن ،ﺗطﺑﯾق او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف دﯾزاﯾن( ﻟروﻧﮑﻲ ﻋﻣده ډوﻟوﻧﮫ ﭼﻲ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ څﯾړﻧو ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾژي او د ﻣرﮐﯥ ﻻرښود ) (interview guidesﭼﻲ د ﮐﯾﻔﯽ
ﻣرﮐﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﺟوړ ﺷوي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5د دواﻣداره ) (continuousاو ﮐټګورﯾﮑل ) (categoricalډﯾټﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﯾو ورﯾﺑل ) (univariateاو څو ورﯾﺑل ) (multivariateﺗﺣﻠﯾﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ﺷﻣول
د ﺧطﻲ او ﻟوژﺳﺗﯾﮏ رﮔرﺳﯾون ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -6د ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف ډﯾټﺎ د ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره ﻣﺧﺗﻠﻔﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي.
 -7د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺑزارو ﺳﺎﯾﮑو ﻣﯾټرﯾﮏ ﻣﺷﺧﺻﺎت وارزوي.
 -8د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺑﯾﻼﺑﯾل ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي.
 -9د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ دي د ﭘراﺧﮫ ډﯾﺳﭘﻠﯾﻧوﻧو څﺧﮫ ﺗﯾوري  ،ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او د څﯾړﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ وارزوي.
 -10د اﺧﻼﻗو اﺻول او د څﯾړﻧﯥ د ﺣﮑوﻣﺗدارۍ ﺟوړښﺗوﻧﮫ او د رواﻧﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﭘورې اړوﻧد ﭘروﺳﯥ وارزوي.
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ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﻲ ﭘﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو 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 راټوﻟوﻟو وﺳﯾﻠﯥ اوﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
 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 څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ او طب ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﭼﻲ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﭘﮑﺎر وړﻧو ﭘراﺧﮫ ﻟړۍ ﮐﻲ ﻣﮭم دي را ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي .دا ﮐورس د ﻣﻔﺎھﯾﻣو
او ﻣﯾﺗودوﻧو ،ﭘﺷﻣول د ﻋﺻري ﻣطﺎﻟﻌو ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ ،د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ اﻗداﻣﺎت ،د ) (associationاو ) (causal inference) ،(impactد )con-
 (foundingد اداره ﮐوﻟو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،د ) (effect modiﬁcationﭘﯾژﻧدﻟو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،د ) (errorد اﻧدازه ﮐوﻟو او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ) ،(biasاو د )(validity
او ) (reliabilityﭘراﺧﮫ ﻟړۍ ﭘوښﻲ.
د ﮐورس اﺻﻠﻲ ھدف د ) (unbiasedاو ﻣوﺛره د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ډﯾزاﯾن او ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو د وړﺗﯾﺎ ﻟوړول دي.
ﺋﺎﻣﺎﻧﺟﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﮐۆرﺳەﮐە ﺑەﺧﺷﯾﻧﯽ ﺗواﻧﺎی دﯾزاﯾﻧﮑردن و ﮔەﯾﺎﻧدﻧﯽ ﺗوێژﯾﻧەوەی ﺗەﻧدرووﺳﺗﯽ ﺑێ ھەڵە و درووﺳﺗە ﺑە ﻗوﺗﺎﺑﯾﺎن.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د اﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ  -د ټوﻟﻧﯥ اﻗداﻣﺎت او اﻏﯾز )اﺳوﺳﯾﺷن و اﻣﭘﮑت(  -د ﻣﻐﺷوش ﮐوﻟو ﻣﻔﮭوم )ﮐﺎﻧﻔوﻧدﯾﻧﮓ( ﺗطﺎﺑق )ﻣﭼﯾﻧﮓ( اﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل )اﻧﺗراﮐﺷن( د طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﺗﺣﻠﯾل )(Stratiﬁed Analysis ) (Errorاو ) (Bias Precisionاو )Validity Quality (Assuranceاو د ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺿﻣﯾن او ﮐﻧټرول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اﯾﮑﺳل ﮐﺎروﻧﮑﻲ دي ﭘﮫ اﻧټرﻓﯾس ) (UIﮐﯥ ﺣرﮐت وﮐړي.
 -2د ډﯾټﺎﺑﯾس راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾټﺎ دﻧﻧﮫ او ﻓﺎرﻣت ﺟوړ ﮐړي.
 -3د ډﯾټﺎ د ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره ﻓورﻣوﻟوﻧﮫ او ﻓﻧﮑﺷن وﮐﺎروي.
 -4د ﺗرﺗﯾب ﮐوﻟو او ﻓﻠټر ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﻧظﯾم ﮐول
 -5د ډﯾټﺎﺳﯾټ څﺧﮫ ھﺳټوګرام ،د اﭘﯾډﯾﻣﻲ ﻣﻧﺣﻧﻲ ،او ﻻﯾن ګراف راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 -6ورک ﺷﯾت ﺟوړ او ﭼﺎپ ﮐړي
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د اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اړﯾن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﯥ دوی ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري د ﺑﺎﯾوﻣﯾډﯾﮑل څﯾړﻧﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ اداره ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﻲ طﺑﻲ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ،
ﺣﯾﺎﺗﻲ اﺣﺻﺎﯾﯥ ) ،(vital statisticsد ﻧﺎروﻏﯾو راﺟﺳﺗروﻧﮫ ،او د څﯾړﻧو ډﯾټﺎﺑﯾﺳوﻧو څﺧﮫ د ډﯾټﺎ اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د اﺣﺻﺎﯾﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ زده ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﺧﻣﯾن ) (estimationاو ) (inferenceﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي .ﮐورس د دواﻣداره
) (continuousاو ﺑﺎﺋﻧري ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو او د دوی ) ،(assumptionsد اړوﻧده ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل ،او د ) (longitudinalډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره د اﺣﺻﺎﯾوي ﻣﺎډﻟﯾﻧګ
ﭘوھﮫ ﻟوړوي .د اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ ﮐﺎرول ،ﻟﮑﮫ  ،SPSد ﮐﯾس ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو د ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره ﻣﮭم دي

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﺗﺷرﯾﺣﻲ اﺣﺻﺎﯾو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ د ) (Interval Estimationاو ﻓرﺿﯾﮫ ټﺳت ﯾﺎ )(Hypothesis ) t (Independentټﺳت ) (Chi-Squareټﺳت  ANOVAټﺳت د ﺗﮑراري اﻧدازه ګﯾرﯾو ﺗﺣﻠﯾل ﯾﺎ )(Repeated Measures Analysis ﺧطﯽ ﺳﺎده رﮔرﺳﯾون ﯾﺎ )(Simple Linear Regression څو ﺧطﻲ رﮔرﺳﯾون ﯾﺎ )(Multiple Linear Regression -د ﺑﺎﺋﻧری ﻟوژﺳﺗﯾﮏ رﯾګرﯾﺷن ﯾﺎ )(Binary Logistic Regression
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺻري ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧو ځواک  ،ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ او اﺻول درک ﮐړئ
 -2اﯾﻔﯾﮑت ﻣودﯾﻔﯾﮑﺎﺳﯾون ﯾﺎ ) (effect modiﬁcationوﭘﯾژﻧﻲ او ﺗﻔﺳﯾر ﯾﻲ ﮐړي.
 -3ﺑﺎﯾس (selection bias) ،او د ) (information biasﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ او د ﻣﻧﺎﺳب ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾن ﺳره د ﺑﺎﯾس د ﮐﻧټرول ﮐوﻟو ﭘﮫ
څرﻧګواﻟﻲ ﭘوه ﺷﻲ.
 -4د )(confoundingﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ او ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ څﻧګﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ډﯾزاﯾن او ﺗﺣﻠﯾل ﮐﯥ ) (confoundingﺣل ﮐړي.
 -5ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺎرول ﺷوي ﻧظرﯾﺎت د ) (causal inferenceاو د ) (causalityﻣﺎډﻟوﻧو ﻟﭘﺎره ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -6د ) (validityاو دﻗت ﯾﺎ ) ،(precisionد ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ) (systematic measurement errorاو ) (randomد دﯾﻔراﻧﺳﯾل او ﻏﯾر
دﯾﻔراﻧﺳﯾل ﻧﺎﺳﻣﻲ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ،او د ) (validationاو ) (reproducibilityﭘﮑﺎر وړﻧو ﻣﻔﮭوم ﭘﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﯾړﻧو ﮐﻲ درک ﮐړي.
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اﺣﺻﺎﯾوي وﺳﯾﻠﯥ ﯾﺎ )Statistical (Epi Info

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
اﯾﭘﻲ اﻧﻔو د ډﯾټﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﯾو اﺣﺻﺎﯾوي ﺳﺎﻓټوﯾر دی ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓټ وﯾﻧډوز ﻻﻧدې ﭘرﻣﺦ ځﻲ .دا ﭘروګرام د
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﻲ ﺳروې راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ،د ډﯾټﺎ ﻧﻧوﺗﻠو او ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي .دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ ﺳواﻟﻧﺎﻣﻲ ﺟوړي ﮐړي ،د
ډﯾټﺎ د داﺧﻠوﻟو ﭘروﺳﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐړي ،ډﯾټﺎ داﺧﻠﮫ او ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي ،ﻧﻘﺷﯥ او ګراﻓوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي .دا ﮐورس ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯥ ﺗﮫ ﻻس ﭘﮫ ﻻس ﺗﻣرﯾﻧﺎت او ﺗوﮐﻲ ﭼﻣﺗو
ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د اﯾﭘﻲ اﻧﻔو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ او ﭘﯾل ﮐول ﭘﮫ ﻓﺎرم ډﯾزاﯾﻧر ﮐﯥ د ﺳروې راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول  -د ﭼﯾﮏ ﮐوډ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ډﯾټﺎ داﺧﻠول او اﻋﺗﺑﺎر د ډﯾټﺎ داﺧﻠول او د اﯾﭘﻲ اﻧﻔود ډﯾټﺎ د ﭘﮑﯾﺞ ﮐﺎرول د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل د ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د وﯾژول ډﺷﺑورډ او ګﺟټ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل د ﻧﻘﺷﻲ ﺟوړول -د ) (Epi Info Companionد اﻧدروﯾد ﻟﭘﺎره

14

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻓﺎرم ډﯾزاﯾﻧر ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ډﯾټﺎ داﺧﻠوﻟو ﺳﺎده ﻓﺎرﻣوﻧﮫ ډﯾزاﯾن ﮐړي
 -2د ﭼﯾﮏ ﮐوډ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ډﯾټﺎ داﺧﻠوﻟو ﻓورﻣو ﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -3د اﯾﭘﻲ اﻧﻔو ﻓﺎرم ﮐﯥ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ دﻧﻧﮫ ﮐړي.
 -4د ډﯾټﺎ څوګوﻧﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﻟوﻟﻲ او د ډﯾټﺎ ﺟوړوﻟو ،اداره ﮐوﻟو او ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره د ﻟﯾد ډﺷﺑورډ او ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﻲ
وﮐﺎروي.
 -5د ﻓرﯾﮑوﻧﺳﯾوﻧو2X2 ،ﺟدوﻟﻧو او اﺣﮑﺎﻣو څﺧﮫ اﺣﺻﺎﯾﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 ، HTML -6اﯾﮑﺳل ﯾﺎ ورډ ﻓﺎرﻣټوﻧو ﮐﯥ د ﭘﺎﯾﻠو ﻧﺗﯾﺟﻲ ورﺳوي
 -7د  Androidﻟﭘﺎره د اﯾﭘﻲ اﻧﻔو ) (companionﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -8ﻧﻘﺷﯥ ﺟوړوي ﮐړي
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د ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ﻟﭘﺎره اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ )(IBM SPSS

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺣﻲ )(Descriptive ﺑدﻟول ﯾﺎ Transform ورک ﺷوی ﯾﺎ Missing ﮐﺎي ﺳﮑوﯾر )(Chi-square د  tټﺳت t-test  ANOVAﯾو طرﻓﮫ ﯾﺎ One - way  ANOVAدوه طرﻓﮫ Two-way د اﻧووا ﻣﮑرري اﻧدازه ﮐول  ANOVAﯾﺎ Repeated Measures ﺧطﯽ رﮔرﺳﯾون ﯾﺎ Linear Regression د ﺑﺎﺋﻧری ﻟوﺟﺳﺗﯾﮏ رﮔرﺳﯾون ﯾﺎ Binary logistic regression ﻣوﻟﺗﻲ ﻧوﻣﯾل ﻟوﺟﺳﺗﯾﮏ ﯾﺎ Multinomial Logistic د ﻓﮑﺗوروﻧو ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﮫ ROC ﻏﯾر ﭘﺎراﻣټرﯾﮏ  3ﮔروﭘﯽ ټﺳﺗوﻧﮫ  1ﺑرﺧﮫ ﻏﯾر ﭘﺎراﻣټرﯾﮏ ﮔروﭘﯽ ټﺳﺗوﻧﮫ  2ﺑرﺧﮫ -ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾر)(Kaplan Meier
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﺳﺎﻓټوﯾر اﺻﻠﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻧوي ډﯾټﺎ ﻓﺎﯾل ﺗﻧظﯾم ﮐول ﭘﮫ  IBM SPSSﮐﯥ د ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﮫ ﻟﭘﺎره آﻣﺎده،
ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د ډﯾټﺎ ﻣدﯾرﯾت ځﯾﻧﯥ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ،او ډﯾر ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ اﺣﺻﺎﯾوي ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ  SPSSﮐﯥ ﺷﺗون ﻟري زده ﮐړي.
دا ﮐورس د ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ) (SPSSﻟﭘﺎره د اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ وروﺳﺗﻲ ﻧﺳﺧﯥ ﺗﮫ د ژوري روزﻧﻲ ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوې ،ﭼﯥ اوس د IBM
 SPSSاﺣﺻﺎﯾﯥ ﭘﮫ ﻧوم ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾږي .ﺗرﯾﻧﻧګ د ﻟﮑﭼر او ﻻس ﭘﮫ ﻻس ﻧﺎﺳﺗو ﻧﮫ ﺗرﮐﯾب ﺷوي ،او د ﻟوی ډﯾټﺎﺳﯾټ ﺳﺑﺳﯾټ ﺗﺣﻠﯾل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دی .ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﻟوﻣړﻧﻲ اﺣﺻﺎﯾوي ﻣﻔﮑورو ﭘوھﮫ وﻟري او د ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓټ وﯾﻧډوز ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ﮐﻣﭘﯾوټر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﮐﯥ ﺗﺟرﺑﮫ وﻟري .د  SPSSﺳره
ﺗﺟرﺑﮫ اړﯾﻧﮫ ﻧده  ،ﮐﮫ څﮫ ھم د ﺳﺎﻓټوﯾر ھدف او ﻓﻧﮑﺷن ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘوھﮫ ګټوره ده.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺳﺎﻓټوﯾر اﺻﻠﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎت درک ﮐړي.
 -2ﭘﮫ  SPSSﮐﯥ ډﯾټﺎ اداره ﮐړي.
 -3د ډﯾټﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﮐوﻟو او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د  SPSSاﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د  SPSSډﯾر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺣﺻﺎﯾوی ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ د ډﯾﺗﺎ د ﺗﺣﻠﯾل او ﺗﺟزﯾﻲ ﻟﭘﺎره وﮐﺎروي.
 -5ﭘﮫ ﺧﭘﻠواک ډول د اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺣﻠﯾل د ﭘﺎﯾﻠو د ډول او د ﻣطﺎﻟﻌﯥ د ډﯾزاﯾن ﭘراﺳﺎس ﺗرﺳره ﮐړي.
 -6اوﺳﻧﻲ ﻣوﻧدﻧﯥ او ﭘﺎﯾﻠﯥ دي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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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

-

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

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 زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 -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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