د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ

اوس ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ  EMRﮐﯥ ﻟﮫ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ څﺧﮫ ډﯾر ھﯾوادوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم د ﯾو ﯾﺎ ډﯾرو ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو اﻏﯾزو ﻻﻧدې دي ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧور ھﯾوادوﻧﮫ د ﺑﯥ ځﺎﯾﮫ
ﮐﯾدو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اﻏﯾزﻣن ﺷوي او د ﻧورو ھﯾوادوﻧو د وارد ﺷوي روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺦ دي .د  2015ﮐﺎل د اﮐﺗوﺑر ﺗر ﭘﺎی ﭘورې EMR ،د  20ﻣﻠﯾون
څﺧﮫ ډﯾر داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯾﮫ ﺷوي ) ،(IDPsاو  9ﻣﻠﯾوﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرو ﭘﮫ ﻋﻣده ﺗوګﮫ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﻟﺧوا د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوﯾو او طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﮐورﺑﮫ و .،ﭘﮫ زﯾﺎن
ﻣﻧوﻧﮑﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ ،ﻟﮑﮫ د  EMRﭘﮫ څﯾر ،ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت اﺣﺗﻣﺎل او د ﺷدت ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣﻧو ﻣداﺧﻠو ﺗﮫ
ﺑﯾړﻧۍ اړﺗﯾﺎ ﺷﺗون ﻟري.
ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ  EMRﮐﯥ د ﺑﯾړﻧﻲ ﭼﻣﺗوواﻟﻲ اړﺗﯾﺎ څرګﻧدﯾږي ،ﻧو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺗﮫ ھم اړﺗﯾﺎ ﺷﺗون ﻟري ،ﺳرﺑﯾره
ﭘردې د وروﺳﺗﯾو ﭘرﻣﺧﺗګوﻧو ﭘﮫ ﺷﻣول ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾم او روزﻧﮫ ﮐﯥ ﺷﺗون ﻟري.
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ﭘروګرام درﻟودل ﭘﮫ  EMRﮐﯥ د ھﯾوادوﻧو ځﺎﻧګړي اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ د
ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ ورﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .د دې ﭘروګرام ھدف د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠو ﭘورې اړوﻧد ﭘوھﮫ او ﮐړﻧو
ﮐﯥ ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﺗﺷﮫ ډﮐول دي ځﮑﮫ ﭼﯥ دا د ځواب ﯾﺎ رﯾﺳﭘﺎﻧس ﻟﭘﺎره ﺧورا ﻣﮭم ﮐﯾږي.

1ل ﭘروګرام :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو د
ﻣدﯾرﯾت اﺳﺎﺳﺎت
1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس :ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري
3م ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾوﺣﺎﻻﺗود
ﻣدﯾرﯾت اﺻول
4م ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ ﯾﺎ Inter-
 ventionsﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ
5م ﮐورس :ﺑﺷري ﺷﺧړې او ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺎر

2م ﭘروګرام :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
6م ﮐورس :ﭘﮫ ﻧﻧګوﻧﮑو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ
وﺳﯾﻠﯥ او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
7م ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
8م ﮐورس :د ﺧطر ارﺗﺑﺎط او ﯾﺎ د ﺧطر ﭘﮫ اړه اړﯾﮑﮫ
9م ﮐورس :ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﮐﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ
ﻣدﯾرﯾت
10م ﮐورس :د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

3م ﭘروګرام :ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﻟوﻣړﻧﯾو
ﺧدﻣﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
11م ﮐورس :ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري
ﻧﺎروﻏۍ
12م ﮐورس :ﭘﮫ ﺑﺷري ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو او
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو روﻏﺗﯾﺎ
13م ﮐورس :ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺗﻐذﯾﮫ
14م ﮐورس :ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ
14م ﮐورس :ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﻲ ﯾﺎ

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
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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 ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

 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 ګډوﻧوال وﮐوﻻی 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

2

ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

 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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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 ﮐړي ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی 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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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾوﺣﺎﻻﺗود ﻣدﯾرﯾت اﺻول

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر د ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر او ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﮐﯥ ﻋﺎﻣﻲ ﻧﺎروﻏۍ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘرﻣﮭﺎل اﺧﻼﻗﻲ او ﺑﺷري ارزښﺗوﻧﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ ﯾﺎ آﻓﺗوﻧﮫ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن رﻏوﻧﮫ او ﺑﯾﺎرﻏوﻧﮫ د ﺧطر ارزوﻧﮫ او د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾړﻧﯽ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﻣرﮐز د ﭘﯾښﯥ د ﻗوﻣﺎﻧدې ﻣرﮐز -د ﭘﯾﭼﻠو ﭘﯾښو ﻣدﯾرﯾت
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﮐﮫ طﺑﯾﻌﻲ وي ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﻲ ،ھﻐﮫ ﺧﺎص ﺷراﯾط ،دي ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرځ ﮐﻲ ﯾﻲ د ﻣوﺟوده ﺳرﭼﯾﻧو او اړﺗﯾﺎوو ﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوازن ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ ځﻲ  .د
داﺳﯥ وﺿﻌﯾت د ﻣؤﺛره اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره  ،دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ژور ﻻﻣﻠوﻧﮫ او ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ ﯾﻲ وﭘﯾژﻧﺊ  .ھﻣدارﻧګﮫ  ،ځﺎﻧګړو وړﺗﯾﺎوو او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ ھم اړﺗﯾﺎ ده
ﺗرڅو ﻣﻧﺎﺳب ﻣدﯾرﯾت ډاډﻣن ﮐړي ،ﺧطروﻧﮫ ﮐم ﮐړي ،ﻏوښﺗﻧﯥ ﭘوره ﮐړي ،او ﺧدﻣﺎت وﺳﺎﺗﻲ.
ﭘدې ﺗوګﮫ  ،د دې ﮐورس ھدف د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو او اﺳﺎﺳﺎﺗو ﺗﺷرﯾﺢ ﮐول او د دوی ﻣدﯾرﯾت دی .دا د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﺑﻧﺳټ ﮐورس دی ﭼﯥ
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻠري ﯾﺎ ھﻐﮫ څوک ﭼﯥ د ﻧﺎورﯾن د ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ اړه ﻣﺧﮑﯥ روزﻧﮫ ﻧﻠري.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر د ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷوي ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﯾط ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -2د ﺧطر ارزوﻧﯥ او د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻣﻔﮭوم درک ﮐړي.
 -3ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾړﻧﻲ ﭘﻼﻧوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 -4د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز او ﻣﻠﻲ اﺿطراري ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﺑﺎﻧدې وﭘوھﯾږي
 -5د ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ ھﻣﻐږي وﺳﺎﺗﻠﻲ ﺷﯥ
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ

ﻣوده 42 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 30د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ د ﻧﺎورﯾن د ﻧوﻋﯾت او ډول ،د ﺳرﭼﯾﻧو ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﺷﺗون ،او د ھرې اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﺷوې ټوﻟﻧﯥ د ټوﻟﻧﯾزو ،ﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺧورا ډﯾر ﺗوﭘﯾر ﻟري .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣداﺧﻠو ﭘﯾژﻧدل او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دا ﮐﺎرول ﮐﯾږي د ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو او ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾراﻧو ﻟﭘﺎره ﺧورا ﻣﮭم
دي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﺎرﻧﯥ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﻧوښت ﺳره د ﻧﺎروﻏﯾو څﺎرﻧﮫ د ﭘﯾښو ﭘرﻣﮭﺎل څﺎرﻧﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾږد  ،ﮐﻧټرول او د ﻣﺧﻧﯾوي اﺻول ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ  disasterﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د اﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﺳت رول د ﺳﺎﺣﯥ ﭘروژه  -ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻧړﯾوال ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻻزﻣﻲ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ﭼټﮏ ﻏﺑرګون ټﯾﻣوﻧﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ارزوﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﻟوی ﺗﻠﻔﺎت د ﻟوﯾو ﺗﻠﻔﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ ارزوﻧﮫ د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳﯾﺳټم -ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ طﺑﻲ ﺗﺟﮭﯾزات او ﻟوژﺳﺗﯾﮏ
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دا ﮐورس ﻧړﯾواﻟﻲ ﻻرښودوﻧﻲ او ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾﺑوي ﭼﯥ د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ﺷراﯾطو او ځﺎﯾﯽ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﻌدﯾل ﺷوي .د دې ﮐورس ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ
ﺑﮫ د ځﺎﻧګړي ﭼﻠﻧدوﻧو  ،ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو او وﺳﯾﻠو ﺳره د ﭘﯾښﯥ څﯾړﻧﯥ ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړي ﭼﯥ د ﻋﺎﺟل وﺿﻌﯾت ﺳره ﺳم ﺗﻧظﯾم ﺷوي وي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ،ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻧظﺎرت د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﺟوړښت او ﻓﻌﺎﻟﯾت درک ﮐړي.
 -2ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺷﯾوع د څﯾړﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐول
 -3د روﻏﺗﯾﺎ د اړﺗﯾﺎو ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐول
 -4د ﮐډواﻟو IDPs/او ﮐورﺑﮫ ټوﻟﻧو ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ځواب وﯾﻠو ﮐﯥ د ﻟګښت ﻣؤﺛره ﻣداﺧﻠﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -5د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧﻲ او ﺛﺎﻧوي ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﯾﺎ  primary and secondary careﮐﭼو او راﺟﻊ ﮐوﻟو ﺧدﻣﺎﺗو ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره
ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي.

5

ﺑﺷري ﺷﺧړې او ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺎر

ﻣوده 18 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 15د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

د دې ﮐورس ھدف د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺷﺧړو طﺑﯾﻌت او ﻻﻣﻠوﻧو روښﺎﻧﮫ ﮐول او ﺑﺣث ﮐول دي .د دې ﮐورس ھدف د ﺷﺧړو څﺧﮫ د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوﯾو ﺳﺗوﻧزو ﻟﭘﺎره
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻣداﺧﻠو ﻟټول دي  ،دواړه ﻟﻧډ او ﯾﺎ اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻣداﺧﻠﻲ.
ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،دا ﮐورس ﭘﮫ ﻧورو اړوﻧدو ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ھم ﺑﺣث ﮐوي ﻟﮑﮫ :د ﺗرھګرۍ ﭘرﺿد ﺟګړه  ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ،ﻧړﯾوال ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳﯾﺳټم او
ﻣرﺳﺗﯥ ،او د ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐړﻧو راﺗﻠوﻧﮑﯥ.
دا اړﺧوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ  ،ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه او ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ ﺑﺣث ﮐﯾږي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 ﭘﮫ ټوﻟﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ﺷﺧړه ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳﯾﺳټم  Post-modernﺷﺧړې او ﭘﯾﭼﻠﻲ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ د ﻧړﯾواﻟﯥ ھﻣﮑﺎرۍ او ﻣرﺳﺗﯥ ھﻣﻐږي ﺑﺷري ﻣداﺧﻠﻲ ﯾﺎ Intervention د څو ادارو ھﻣﻐږي ﺑﺷري اﺻﻼﺣﺎت ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د اﻧﺟوګﺎﻧو  NGOsرول -ﺑﺷري ﺑﺣراﻧوﻧﮫ اود ھﻐوي ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1د ﺷﺧړو ﻻﻣﻠوﻧﮫ او ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﺣث ﮐړي.
 -2ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ،ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه او ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ د اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺷﺧړو ﻣﺎھﯾت او ارﺗﻘﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐړي.
 -3د ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾوال اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ ھڅو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي.
 -4د ﺑﺷري ﻣداﺧﻠو اوﺳﻧﯽ ﺳﯾﺳټم ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ وارزوي
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ﭘﮫ ﻧﻧګوﻧﮑو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وﺳﯾﻠﯥ او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ او ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ھﻐﮫ ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ دي ﭼﯥ د دوی د اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ځﺎﻧګړو اﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﮐﺎروﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده.او د ﺑﯾړﻧﻲ ﭘﯾﭼﻠﻲ ﭘروﻓﺎﯾل
د وړ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﺷﺗون ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس د ﭼﻠﻧد ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د دې ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت اداره ﮐوﻟو وړ وي ﭼﯥ د ځﺎﯾﯽ ﺷراﯾطو
ﭘراﺳﺎس او ﻻھم د ﻧړﯾواﻟو ﺗﺟرﺑو ﻟﺧوا روښﺎﻧﮫ ﺷوي وي.
دا ﮐورس ﺑﮫ د ﻧﻧګوﻧﮑو ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾﻼﺑﯾل وﺳﯾﻠﯥ او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .دا ﺑﮫ د
ګډون ﮐوﻧﮑو ظرﻓﯾت ﻟوړ ﮐړي ﺗرڅو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﻧﺎﺳﺑو وﺳﺎﯾﻠو او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ﻣؤﺛره ځواب وواﯾﯽ.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

 د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑرﺧﯥ د ﻧﺎورﯾن اﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳﯾﺳټﻣوﻧﮫ د ﭘرﯾﮑړې ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾټﺎ Data ﭘﮫ ﻧﻧګوﻧﮑﯾو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟول ﭘﮫ ﻧﻧګوﻧﮑﯾو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل -د راﭘور ﻟﯾﮑل او ﭘروﺳس ﮐول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1ﭘﮫ ﻣؤﺛره ﺗوګﮫ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﯥ د راټوﻟوﻟو څﺧﮫ ﺗر ﺧﭘروﻟو ﭘورې ﻣﻌﻠوﻣﺎت اداره ﮐړي.
 -2ﭘﮫ ﺳﺧﺗو ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ګړﻧدي روﻏﺗﯾﺎ اړﺗﯾﺎوو ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي.
 -3د ﺷواھدو ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرګون ﭘﻼﻧوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 -4د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو اﺳﺎﻧوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺧﺑرو اﺗرو او ﺷﺧړو ﺣل ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وﮐﺎروي
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﻓزﯾﮑﻲ  ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي او ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﭘورې اړوﻧد د ﺧطروﻧود ﭘراﺧﻲ ﻟړۍ ﻟﺧوا اﻏﯾزﻣن ﮐﯾږي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دوی د ﺧﻠﮑو او روﻏﺗﯾﺎ
ﺳﯾﺳټم زﯾﺎن ﻣﻧوﻧﮑﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﺳره ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﻣل ﮐوي  ،د ﺧﻠﮑو روﻏﺗﯾﺎ او ژوﻧد ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ ﮐﯾږي .د دې ﺧطروﻧو د ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره  ،د ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﻗوي
ﺗداﺑﯾر ﺑﺎﯾد وﻧﯾول ﺷﻲ .ﭘﮫ ھرﺻورت ،د ﺧطر ﮐﻣول د ﻻﻣﻠوﻧو او اﻏﯾزو ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﻟﮫ ﭘوھﯾدو ﭘرﺗﮫ ﻧﺷﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐﯾدای.
ﻟدې اﻣﻠﮫ ،د ﺧطر د ارزوﻧﻲ ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺧطر ټﺎﮐوﻧﮑﻲ د ھر ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﭘﻼﻧوﻧو او ﭘروژو ﻟﭘﺎره ﺧورا ﻣﮭم دي .دا ﮐورس د ﺳﺎﺣﯥ ﭘراﺳﺎس  ،ﭘﮫ
ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ډول ﺗطﺑﯾق ﺷوی روزﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي ﭼﯥ د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐوﻟو او د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﭘﻼﻧوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ وﺳﯾﻠﯥ او
ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 د ﺧطر ارزوﻧﯥ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﻧﯾﻣﮫ ﮐﻣﯾﺗﻲ ﺧطر ارزوﻧﮫ د ﻧﺎورﯾن ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﭼوﮐﺎټوﻧﮫ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ﭘﻼن -د روﻏﺗون ﺧوﻧدﯾﺗوب ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻋﺎﻣو ﺧطروﻧو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي.
 -2د ﺧطر ،زﯾﺎن ﻣﻧﻧﯥ او ظرﻓﯾت ارزوﻧﯥ ﭘروﺳﯥ او ﺗګﻼري درک ﮐړي.
 -3د ﺧطر ارزوﻧﯥ او ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ  GISاو ﻧور  ITوﺳﯾﻠﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﭘﻼﻧوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ وښودﻟﻲ ﺷﻲ
 -5د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت اﺧﺗﯾﺎروﻧو ﻟګښت ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي.
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د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن او ﯾﺎ د ﺧطر ﭘﮫ اړه اړﯾﮑﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن او ﯾﺎ د ﺧطر ﭘﮫ اړه اړﯾﮑﮫ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطروﻧو او ﭘﯾښو ﭘﮫ اړه د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺧﭘروﻟو ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐوي او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾښو
ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ،ﻏﺑرګون ،او رﻏﯾدو ﻣرﺣﻠو ﮐﯥ اړﯾن د ارﺗﺑﺎط ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﭘراﺧﮫ ﻟړۍ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده .د ﺧطر ارﺗﺑﺎط د اﺿطراري ﻏﺑرګون ﯾو ﻟﮫ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺗﻧو
څﺧﮫ دی ځﮑﮫ ﭼﯥ دا د ﺑﺎﺧﺑرو ﭘرﯾﮑړو اﻏﯾزه ﮐوﻟو او ﻣﺛﺑت ﭼﻠﻧد ﺑدﻟون ﮐﯥ ﺣﯾﺎﺗﻲ رول ﻟوﺑوي.
دا ﮐورس ھﻐﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐوي ﻟﮑﮫ :د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑو ﺗﮫ وﮐﺎﻟت ،ﺷراﮐت او اﺗﺣﺎد راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ،د ﺧطر ﭼﻠﻧد ﺑدﻟوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻓرادو او ټوﻟﻧو ﺳره
اړﯾﮑﮫ ﻧﯾول ،او د ډﻟﮫ اﯾزو رﺳﻧﯾو ﮐﻣﭘﺎﯾﻧوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ګډون ﺑﺣث ﮐﯾږي او د ﻣﺳﺎوات ﭘﮫ ﺗوګﮫ څﯾړل ﮐﯾږي او د ﺷواھدو
ﭘراﺳﺎس ﻣداﺧﻠﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ وده ﮐﯥ د اﺻﻠﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗو ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﮐﺗل ﮐﯾږي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

 د ﺧطر ﭘﮫ اړوﻧد اړﯾﮑﻲ ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو اﺳﺎﺳﺎت د ﺑﺣراﻧوﻧو اروا ﭘوھﻧﮫ ﯾﺎ Psychology of Crises د ﺧطر ﭘﮫ اړوﻧد اړﯾﮑﻲ ﯾﺎ رﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﺑﻼﮐوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫﮐول
 د ﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن د اھداﻓو ټﺎﮐل د ﺧطر ارﺗﺑﺎطﻲ ﭘﻼﻧوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ارﺗﺑﺎطﻲ ﭘﯾﻐﺎم او ﻣﺎدي ﻏوﻧډې ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ رﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲټﯾﮑﻧﺎﻟوژۍ رول
 د رﺳﻧﯾو او ډﻟﮫ اﯾزو اړﯾﮑو ﭼﯾﻧﻠوﻧﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ او اورﯾدوﻧﮑﻲ وﯾﺎﻧد د ټوﻟﻧﯥ ښﮑﯾﻠﺗﯾﺎ او ټوﻟﻧﯾز ﺗﺣرک د ﺧطر ﭘﮫ اړوﻧد اړﯾﮑﻲ ﯾﺎ رﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻟﭘﺎره ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ اوﺷرﯾﮑﺎن
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ
 -1د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﺷوي ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﺎﻧﯥ او ﻻرې ﭼﺎرې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ  ،ټوﻟﻧﯾز ﺗﺣرک ،او د ټوﻟﻧﯥ ښﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ﭘروﺳو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي.
 -3د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﭘﯾژﻧدل او د ارﺗﺑﺎط ﻣﻧﺎﺳب ﻻرې
 -4د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن اﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﭘﻠﻲ ﮐول څرګﻧد ﮐړي.
 -5د ﺧﻠﮑو ،رﺳﻧﯾو او ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣؤﺛره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺿطراري ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دي

9

ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﮐﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

ډﻟﮫ اﯾزي راټوﻟﯾدﻧﻲ ) (MGد ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ) (WHOﻟﺧوا د ﯾوې ﭘﻼن ﺷوې ﯾﺎ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﻏوﻧډې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷوي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﻲ د
ګډون ﮐوﻧﮑو ﺷﻣﯾر دوﻣره زﯾﺎت وي ﭼﯥ د ھﻐﮫ ټوﻟﻧﯥ ،ښﺎر ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﻠت ﭼﯥ د ﻏوﻧډې ﮐورﺑﮫ ﺗوب ﮐوي د ﭘﻼن او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي.
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﭼﯥ د ورﺗﮫ ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾږي ﻋﺑﺎرت دي ﻟﮫ ټﭘوﻧو  ،ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ،ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ،ﺳﺗړﯾﺎ او د ﺗودوﺧﯥ
ﭘورې اړوﻧد ﻧﺎروﻏۍ.

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﺎرﮐووﻧﻲ ھدف ﻟري ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ګواښوﻧو ښﮫ ﭘوھﯾدو ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﯾﺎوړي ﮐوﻟو ،او د ﺷواھدو ﭘر اﺳﺎس ﭘرﯾﮑړې
ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻻرې دا ﺧطروﻧﮫ راﮐم ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،د ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﻟوړوﻟو ،ﻧظﺎرت ﻏوره ﮐوﻟو ،او د ګړﻧدي ﻏﺑرګون ظرﻓﯾﺗوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو
ﻏوښﺗﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري..

 ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ ډﻟﮫ اﯾزې ﻏوﻧډې د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﭘرﻣﮭﺎل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﻣﻘررات د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗوواﻟﯽ او د ﻏﺑرګون ﭘﻼﻧوﻧﮫ د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﭘرﻣﮭﺎل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﮐﯥ د ﺧطر ارزوﻧﮫ ھﯾډن ﻣﯾټرﯾﮑس ﯾﺎ  Haddon’s Matrixد ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﻟﭘﺎره -د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﭘرﻣﮭﺎل د ﺧطر ﭘﮫ اړوﻧد اړﯾﮑﻲ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﺑﯾﻼﺑﯾل ډوﻟوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -2د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﭘﯾښو ﭘرﻣﮭﺎل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺻﻠﻲ اﻧدﯾښﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ
 -3د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﭘﯾښو ﭘرﻣﮭﺎل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻧظﺎرت ﺑرﺧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -4د ډﻟﮫ اﯾزو ﻏوﻧډو ﻟﭘﺎره د ﺧطر ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي.
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د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ټوﻟﻧﯥ ﻟوﻣړﻧﻲ ﮐﺳﺎن دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ رﻧځﯾږي او ﻟوﻣړﻧﻲ ﮐﺳﺎن د ځواب وﯾﻠو ﻟﭘﺎره .ډﯾری ﻧوښﺗوﻧﮫ  ،ﺑرﻧﺎﻣﯥ او ﭘروژې د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ اﺳﺎس
ﻣﺎډﻟوﻧو ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯥ ﻓﻌﺎل ګډون ﻟﮫ ﻻرې ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﺛﺎﺑت ﺷوي .دا ﮐورس case studiesﯾﺎ ھﻐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎروي ﺗرڅو د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗو ﮐﯥ ﮐﯾﻔﯾﺗﻲ او
ﮐﻣﯾﺗﻲ ﺧطر ،زﯾﺎن ﻣﻧﻧﯥ ،او ظرﻓﯾت ارزوﻧﯥ ﭘوښښ وﮐړي.
دﻏﮫ ﮐورس د ﺳرﭼﯾﻧو د ارزوﻧﯥ ،د ﺧطر د ﻧﻘﺷﯥ ﮐوﻟو ،ﻣﺷﺎﺑﮭﺗﻲ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﯾﺎ  ،simulationد ﻧﺎورﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ زﯾﺎن ،او د ﻣﻧﻠو وړ ﺧطر ارزوﻧو ﮐﭼو
ﮐﯥ د ﺧطروﻧو ﻣﻔﮭوم ﭘﮫ ادﻏﺎم ﺑﺎﻧدې ھم ټﯾﻧګﺎر ﮐوي .ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﮐﯥ  ،ﭘدې ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ،واﻻﯾﺗﻲ او ﻣﺣﻠﻲ ﮐﭼو ﮐﯥ د ﻣﺧﻧﯾوي او ﺗﺧﻔﯾف اﺳﺗراﺗﯾژﯾو راﻣﯾﻧځﺗﮫ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺧطر او زﯾﺎن ﻣﻧﻧﯥ ارزوﻧﯥ ﮐﺎروﻟو څرﻧګواﻟﻲ او روزﻧﮫ ھم ﺷﺎﻣﻠﮫ ده.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﻧﺎورﯾن د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ګډون ﮐوﻧﮑﻲ ټوﻟﻧﯥ ﻧﺎورﯾن د ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﭘﻼن د ګډون د ﺧطر ارزوﻧﯥ وﺳﯾﻠﯥ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ﺧطر درک او د ټوﻟﻧﯥ ګډون د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯥ ګډون ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوی -ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د داوطﻠﺑﺎﻧو ﻣدﯾرﯾت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ،ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 1د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﻧﺎورﯾن ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﺗګﻼرې اھﻣﯾت ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﻧﺎورﯾن ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﭘروژې ) (CBDRRﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي
 -3د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺧطر ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي
 -4د  CBDRRﭘروژو ارزوﻧﮫ وﮐړي
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ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ارﺗﺑﺎط وړ ﻧﺎروﻏۍ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﻗﺻدي ﯾﺎ ﻋﻣدې ﺷﯾوع ﯾﺎ  Outbreaksﻟﭘﺎرهاﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧښﯥ
 د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د څﺎرﻧﯥ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧوﭘﯾﺎوړي ﮐول
 د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدوﻧﮑﯾو ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوی او ﮐﻧټرول ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﺷﺧﺻﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻋﻣﻠﻲ اړﺧوﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ د  NCDsاﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي او د ﻧﺎروﻏﯾو ﻧړﯾوال ﺑﺎر د  NCDsد څﺎرﻧﯥ ﺳﯾﺳټﻣوﻧﮫ او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ د ټپ ﯾﺎ ﺻدﻣﻲ اﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ټﭘﻲ ﮐﯾدو څﺎرﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ
 -ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د زوړو )ﻋﻣر( ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻣړﯾﻧﯥ او ﻧﺎروﻏۍ ﻟوی ﻻﻣل دی .ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧت ﮐﯥ ،ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻲ ھم ﭘﮫ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯾو او ھم د ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﺣﺎل
ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ د زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﻲ اھﻣﯾت ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﻲ دي .دوی د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺟدي ګواښ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﭘﯾﭼﻠﻲ اﺿطراري ﺣﺎﻟﺗوﻧو او طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﻟﺧوا
او ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﻟوﯾږي .دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﺗر څود ﻟوﯾو ارﺗﺑﺎطﻲ او ﻏﯾر ارﺗﺑﺎطﻲ ﻧﺎروﻏﯾو )(NCDs
ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ،ﮐﺷف او ﮐﻧټرول ﮐﯥ وﻧډه واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﭘرﻣﮭﺎل د اﻏﯾزﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﻟﺧوا ورﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي.
دا ﮐورس ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧټرول او اﺳﺎﺳﻲ اﺻوﻟو ﺳره ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐوي ،ﮐوم ﭼﯥ :ګړﻧدی ارزوﻧﮫ ،ﻣﺧﻧﯾوي ،ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس،
د ﺷﯾوع ﮐﻧټرول ﯾﺎ  outbreak controlاو د ﻧﺎروﻏﯾو ﻣدﯾرﯾت .ﭘﮫ ﮐﻲ ،ﺷﺎﻣل دي .دا ﮐورس ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د  ،NCDsرواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او رواﻧﻲ
ټوﻟﻧﯾز ﻣﻼﺗړ ﻣداﺧﻠو اھﻣﯾت ھم روښﺎﻧﮫ ﮐوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ګواښوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او اداره ﯾﯥ ﮐړي .ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﻲ ﺧﻠﮏ اﻏﯾزﻣن ﮐوي ﺗرڅو د ھرډول راﭘﯾدا
ﺷوﯾو ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ او ﮐﻧټرول ﯾﯥ ﮐړي
 -2د  NCDsاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي او ﭘﮫ دوی ﺑﺎﻧدې د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو اﻏﯾز وﭘﯾژﻧﻲ
 -3د ﻋﺎم وګړو او ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن اﻏﯾزې ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐړي.
 -4اﻏﯾزﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د اړﯾن رواﻧﻲ ﻣﻼﺗړ ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﺎﻧﯥ وﭘﻠټﻲ
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ﭘﮫ ﺑﺷري ﻧﺎورﯾن ﮐﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو روﻏﺗﯾﺎ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﭘﻪ ﺗﻴﺮو کې ،د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ) (RHﻳﻮ سکﺗﻮر و چې ﭘﻪ ﻧﺪرت ﺳﺮه د ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن کې ورﺗﻪ رﺳﻴﺪګي کﻳﺪه .لکه څنګه چې روﻧﺪ ﻳﺎ
 trendد ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ راﻣﻴﻦځﺗﻪ کﻳﺪو او ډﻳﺮ اوږد کﻳﺪو ﻟﭙﺎره ګرځﻳﺪﻟﻰ ،ﻧﻮ ځکه دا د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ راﻣﻴﻦځﺗﻪ کول ﺧﻮرا
ﻣﻬﻢ ﺷﻮي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ د ﻟﻮمړﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ کڅوړه )(MISP ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎمې د ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﺟﻨﺴﻲ او ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻫﻤﻎږي د ﺟﻨﺪر ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ )(GBV ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ کې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ د واکﺳﻴﻦ کﻣﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ټوﻟﻨﻴﺰ ﺗﺤﺮک د واکﺳﻴﻦ ﻟﻮمړﻳﺘﻮب ورکول او ډﻟﻪ اﻳﺰ واکﺳﻴﻦ -د ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻣﻬﺎل د واکﺳﻴﻨﻮﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ډﻳﺮى اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ورﺗﻪ ډول ﭘﺎتې کىږي ځکه ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ کې ،ﻧﻮر اړﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم کې وﻧﻴﻮل
ﺷﻲ لکه ټروﻣﺎ ،د کورنۍ ﺟﻼ کول ،ﻓﻘﺮ ،او ټوﻟﻨﻴﺰ بې ﺛﺒﺎﺗﻲ چې ﻣﻢکن د دوى اړﺗﻴﺎوې او ﺧﻄﺮوﻧﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ کړي .دا کورس د ﺧﻞکو
ﻟﻮمړﻧﻲ ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ اړﺗﻴﺎوو ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮکز کوي او ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ کې د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ راﻣﻴﻦځﺗﻪ کوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭼﻠﻨﺪ
ﺑﻴﺎﻧﻮي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري ﺣﺎﻻﺗﻮ کې د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﺮﻣﻴﻦځ د ﻧﺎروغۍ او مړﻳﻦې ﻣﺦکښ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ وکړي.
 -2د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ اړﺗﻴﺎو ارزوﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ کې د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻼن کړي.
 -3د ﺧﻞکو ﻟﭙﺎره د لږﺗﺮلږه ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻟﻮمړﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ کڅوړه ) (MISPاو ډﻳﺮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮنې ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﻲ کول
 -4د ﺑﺎرورۍ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ څارﻧﻪ او ارزوﻧﻪ

13

13

ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺗﻐذﯾﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

ناورینونه لکه وچکالۍ  ،سیالبونه او جنګونه د حاد او اوږدمهاله روغتیا ستونزو المل کیږي  ،په ځانګړي توګه خوارځواکي .د بیړين حالت په جریان کې ،د اغیزمن شويو او بې ځایه شويو خلکو
لوی شمیر په بهرنيو مرستو تکیه کوي  ،لږترلږه د ناورینونو په شدید پړاو کې .حکومتونه ،غیر دولتي مؤسسې او د ملګرو ملتونو ادارې دې خلکو ته په یو وخت یا بل وخت کې د تغذیې مالتړ
چمتو کوي.
په هرصورت  ،د ورته رشایطو اداره کولو لپاره اړیني پوهي او مهارتونو پرته  ،دا مالتړ ضعیف محصول لري .دا کورس د خواړو او تغذیې الزمي مفاهیم په ګوته کوي او زده کونکو ته اړیني
پوهي او مهارتونه چمتو کوي ترڅو په ناورین رشایطو کې د تغذیې رسه معامله وکړي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 د ﺧﻮاړو او ﺗﻐﺬىې ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﻣﻰکروﻧﻴﻮﺗﺮﻧﺘﻮﻧﻪ ﻳﺎ Micronutrients د ﻣﻰکروﻧﻴﻮﺗﺮﻧﺘﻮﻧﻮ د کﻣﺒﻮد ﻟﻪ وﺟﻲ ﻧﺎروغۍ ﺧﻮارځواکي د ﺗﻐﺬىې د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﺤﻠﻴﻞ د ﺗﻐﺬىې وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪازه کول د ﺗﻐﺬىې وﺿﻌﻴﺖ ارزوﻧﻪ د ﺗﻐﺬىې ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ کې د ﺗﻐﺬىې ګړﻧﺪۍ ارزوﻧﻪ د ﺧﻮاړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﺗﻐﺬىې :اﺳﺎﺳﺎت او اﻓﺰار ﭘﻪ ټوﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ کې د ﺗﻐﺬىې ﻣﺪاﺧﻞې د ﺗﻐﺬىې اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎمې -د ﭘﺮىکړې کوﻟﻮ ﻳﺎ  decision makingﭘﺮوﺳﻪ
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1د ﻧﺎورﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ د ﺧﻮاړو او ﺗﻐﺬىې ګواښوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻴﺪل ﺗﺮڅو د دوى اﻏﻴﺰې اټکل او کﻣﻲ کړي
 -2ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻞ ﺣﺎﻻﺗﻮ کې د ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ځنځﻳﺮه ﻳﺎ ﺧﻮاړو رﺳﻮﻟﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ او د ﺧﻮاړو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻴﺮه وﭘﻴﮋﻧﻲ
 د ﺧﻮارځواکۍ ډوﻟﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ کړي. -4د ﺗﻐﺬىې ګړﻧﺪۍ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه کړي.
 -5ﭘﻪ ﺑﻰړﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ کې د ﺗﻐﺬىې ﻣﺪاﺧﻞې ډﻳﺰاﻳﻦ کړي.
 -6د ﺑﻰړﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻣﻮر د ﺷﻴﺪو ورکوﻟﻮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻪ وده ورکول
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ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ

د ﮐورس ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 ﭘﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ د ګړﻧدي  WASHد ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘرﻣﮭﺎل ارزوﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري د اوﺑو ﮐﮑړوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ د اوﺑو ﮐﯾﻔﯾت ارزوﻧﮫ ﻋﺎﺟل روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ د ﻏوره روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﺗروﯾﺞ او د ټوﻟﻧﯥ ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ د اوﺑو د ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت د  WASHد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻧظﺎرت او ارزوﻧﮫ -د واش ﮐﻠﺳټر ﯾﺎ  WASH Clusterاو ھﻣﻐږي
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ) (EHﺧطروﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو ﮐﯥ د ﻧﺎورﯾﻧوﻧو او ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﺳره ﻧږدې ﺗړاو ﻟري .د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ دوه اړﺧﯾز دي او
ﭘﮑﯥ اﻧﺟﯾﻧري  ،روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠوم ،ﮐﯾﻣﯾﺎ او ﺑﯾوﻟوژي ﺷﺎﻣل دي  ،د ﯾو ﺷﻣﯾر ټوﻟﻧﯾز ،ﻣدﯾرﯾت او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠوﻣو ﺳره ﯾوځﺎی .د ﻧﺎورﯾن او رﻏﯾدو ﭘﮫ وﺧت
ﮐﯥ ،د ډﯾری رﯾﺗروﺳﭘﯾﮑﺗﯾف څﺧﮫ ﺧﻠﮏ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧظﺎرت ،ﺑﯾﺎرﻏوﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﺑوﺧت دي.
د ﻣﻌرﻓﻲ ﮐوﻟو ﺳرﺑﯾره ،دﻏﮫ ﮐورس ﺑﮫ ﻓزﯾﮑﻲ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ،ﮐﯾﻣﯾﺎوي او ټوﻟﻧﯾز ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ ھم وڅﯾړي ﭼﯥ د څﺎرﻧﯥ ،روﻏﺗﯾﺎ ﺷﺎﺧﺻوﻧو او ارزوﻧو ﺳرﺑﯾره
د ګواښوﻧو ﻻﻣل ﮐﯾږي ،د ﭼﻣﺗوواﻟﻲ ﭘروﺳﯥ ،ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ او وﯾﮑﺗور ﮐﻧټرول ،اﯾﺳﺗل او ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ ،او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾن وروﺳﺗﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ
او دواﻣداره ﭘرﻣﺧﺗګ.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ :
 -1ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د روﻏﺗﯾﺎ ﺧطروﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ وﮐړي او وﭘﯾژﻧﻲ
 -2د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ګواښوﻧو اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﻣﻧﺎﺳب ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺳره اﺿطراري ﺣﺎﻻﺗو ﺗﮫ ځواب وواﯾﻲ )د اوﺑو رﺳوﻟو او ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ،وﯾﮑﺗور
ﮐﻧټرول ،او ﻧور(
 -4د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت د ﻣﺧﻧﯾوي ﯾﺎ  ،preventionﭼﻣﺗوواﻟﻲ ،ځواب ﯾﺎ  responseاو ﺑﯾﺎ رﻏوﻧﯥ ﻣرﺣﻠو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ
ﻟوﻣړﯾﺗوب اړﺗﯾﺎوو او ﮐړﻧو ﭘﮫ اړه ﻻرښود ﭼﻣﺗو ﮐړي.
 -5د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ټوﻟو ﺳﮑﺗوروﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ھﻣﻐږي او ھﻣﮑﺎري را ﻣﯾﻧځ ﺗﮫ ﮐړي
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ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﺧﭘروﻧو ﻟﭘﺎره د ﻻس ﻟﯾﮑوﻧو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ،د ﻣﻠګرو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ،او ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻣرﺣﻠو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی دي .د ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د
ﺗﻣرﯾﻧوﻧو او ټوﻟګﻲ ﺑﺣﺛوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾﮑل ،ﻟوﺳﺗل ،اﯾډﯾټ ﮐول ،او ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ اﺻﻼح او څرګﻧد ﮐړي .د دې ﮐورس ھدف د ﻣؤﺛره ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧو
اﺳﺎﺳﺎت ښوول دي.
ﻻرښووﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﯾوازې د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧو ﻟﯾﮑﻠو او ﺧﭘروﻟو ﭘروﺳﯥ ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړي .ﮐورس ﺑﮫ ﭘﮫ دوه ﺑرﺧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﺷﻲ :ﺑرﺧﮫ ) (1ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ښووﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ څﻧګﮫ ﭘﮫ ﻣؤﺛره ،ﻟﻧډه او روښﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ ﻟﯾﮑل وﮐړي او ﺑرﺧﮫ ) (2ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧﯥ د ﭼﻣﺗو
ﮐوﻟوزﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋده ﮐﯾږي.

د ﮐورس د ﺳرﻟﯾﮑوﻧو ﻟﯾﺳت
 د څﯾړﻧﯥ ﭘروﺳﮫ او دﻟﯾل ﻣﯾټرﮐس ﯾﺎ Matrix د اﺑﺳﺗرﮐت ﺳرﻟﯾﮏ ﯾﺎ د اوﻟﻲ ﺻﻔﺣﻲ ﻟﯾﮑل ،د ﺧﻼﺻﯥ او ﭘﯾژﻧدﻧﯥﻟﯾﮑل
 د څﯾړﻧﯥ د ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﯾﮑل د څﯾړﻧﯥ د ﭘﺎﯾﻠو ﻟﯾﮑل د ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺑﺣث ،ﭘﺎﯾﻠﮫ او ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ -ښﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﻟﯾﮑل

ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ،ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ګډوﻧوال وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د:
 -1د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣؤﺛره  ،ﻟﻧډه او روښﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧﮫ وﻟﯾﮑﻲ.
 -2ھﻐﮫ ﺧﭘروﻧﯥ وﭘﯾژﻧﺊ ﭼﯥ د دوی د ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب دي
 -3د ﻟوﺳﺗوﻧﮑو او ﺑﯾﺎ ﮐﺗوﻧﮑو اړﺗﯾﺎوؤ ﭘﮫ اړه ﭘراﺧﮫ ﭘوھﮫ وﻟري.
 -4ﭘﮫ ﯾوه څﯾړﻧﯾزه ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯥ د ھرې ﺑرﺧﯥ ھدف وﭘﯾژﻧﻲ.
 -5د ﻋﻣﻠﻲ اﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﭘراﺧﮫ ذﺧﯾره وﻟرئ ﺗرڅو د دوی ﺧﭘﻠﯥ څﯾړﻧﯥ ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺗﮫ وده ورﮐړي
 -6دوی ﺧﭘﻠﻲ څﯾړﻧﯥ څﻧګﮫ ،ﭼﯾرﺗﮫ او ﮐﻠﮫ ﺧﭘري ﮐړي او ﭘﮫ اړه ﯾﻲ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ وﮐړي.
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