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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 المل کیږي. پھ 2012 کې، غیر ساري ناروغیو پھ ختیځھ مدیترانھ سیمھ کې د 2.2 ملیون څخھ ډیر ژوند اخستي او د 57 پرسلو د مړینې 
المل شوی. د ناروغیو څلور ګروپھ، د زړه ناروغي، سرطان، د شکر ناروغي، او د سږو اوږدمھالھ ناروغي د دې مړینې 80 پرسلو لپاره مسؤل دي 65 
پر سلو مړینو د خطر د فاکتورونو سره تړاو درلود. نږدې 60 پرسلو خلک چې د اوږدمھالھ ناروغیو سره مړه کیږي د 70 کالو 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 2025 کې 2.4 د 

ملیون مړینو المل 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 (NCDs) پورې اړه 
لري. د ناروغیو، صدمو، او د خطر فاکتورونو مطالعې 2015 څخھ موندنې (GBD 2015)ښیې چې رواني اختالالت پھ نړیوالھ کچھ د نړیوال بار د 
 GBD 2015 Disease)  2016 ناروغۍ او د ټپي کیدو پیښې او د خپریدو ھمکار GBD 2015) غیر مرګوني بار د لوړ پوړو الملونو څخھ دي
and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016).. د 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 مالتړ کیږي ، د شواھدو پراساس درملنې تھ السرسي 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 پالن او پلي کړي چې د اوږدمھالھ ناروغیو سره د تړلي بار 

پھ کمولو کې مرستھ کوي.
 

ناروغٻو  غیرساری  غیر  د  پروګرام:  1ل 
اپیدمیولوژی

1ل کورس: د عامې روغتیا پیژندنھ
2م کورس: د غیر ساري ناروغٻو اپیډیمولوژي
3م کورس: د غیر ساري ناروغیو سرویالنس

4م کورس: د غیر ساري ناروغیو لپاره روغتیا 
ھڅونھ

5م کورس: د غیر ساري ناروغیو مخنیوی او 
کنټرول

2م پروګرام: د روانی روغتیا اپیدمیولوژی 

6م کورس: د رواني روغتیا د اختالالتو اپیډیمولوژي
او  پروګرامونونھ  روغتیا  رواني  د  کورس:  7م 

انتروینشنونھ
8م کورس: پھ پیچلو بیونیو حاالتو کې رواني روغتیا

9م کورس: پھ رواني روغتیا کې څیړنھ
10م پھ غیر ساري ناروغیو کې پلي شوي څیړنې

3م پروګرام: د روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ

11م کورس: د څیړنې پرمختللي میتودونھ
12م کورس: د احصایوي یا ستاتیستیک پرمختللي 

میتودونھ
 Statistical (Epi 13م کورس: احصایوي وسیلې یا

Info)
 IBM) 14م د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج

 (SPSS
 Scientific) 15م کورس: ساینسي لیکنھ یا

(writing

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:



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

-  د عامې روغتیا پٻژندنھ
-  نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت

-  د روغتیا نړیوال مقررات
- روغتیایی خدمتونھ

-  ساینسي څٻړنھ یا ساینتیفیک ریسرچ
(SDGs) د دوامداري پراختیا اھداف  -

-  د نړیوال روغتیا پوښښ (UHC) پٻژندنھ او  UHCتھ الره
- د نفوس روغتیا ارزونھ

 

د عامې روغتیا تاریخ د روغتیا پاملرنې د الستھ 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 الرې د روغتیا ستونزې تعقیب تھ اړتیا لري. لھ ھمدې املھ الزمي 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 بیالبیلو الرو او ماډلونو 
سپړلو سره د عامې روغتیا پھ بیالبیلو ننګونو باندې د انتقادي فکر لوړولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا کورس مھم موضوعات لکھ د عامې روغتیا اخالق، 

نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت پوښي.

1- د عامې روغتیا یو لړ تعریفونھ او د دوی د نسبي ګټو ارزونھ وکړي.
2- د دې ډسپلین پراختیا کې مرحلې تشریح کړي او د دودیز او نوي عامې روغتیا ترمینځ توپیر وکړي.

3- د فریم ورک ګټې د عامې روغتیا د الزمي دندو یا فنکشن لپاره وارزوي.
4- د 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.
5- د عامې روغتیا پھ جامع سیسټم کي اوسني ګواښونھ او ننګوني پھ ملي او سیمھ ایزه کچھ تحلیل کړي.

تفصیل 1

2

د عامې روغتیا پیژندنھ

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

-  د غیر ساري ناروغیو د اپیډیمولوژی پیژندنھ
-  د NCDs پیژندنھ

-  د اپیډیمولوژیک انتقالي دوره
-  د NCDs خطر عوامل

-  د NCDs اپیډیمولوژي او د ناروغیو نړیوال بار
(Measures of Burden) د غیر ساري ناروغیو لپاره د بار تدابیر  -

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 اختالالت، 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 outcome) پھ پام کې نیولو سره د عملي مالحظاتو 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 الرې چارې د خطر د عواملو بدلون او د روغتیایي خدماتو او پالیسۍ پراختیا لپاره پھ اغیزو باندې 

بحث وکړي.

1- د غیر ساري ناروغیو د اپیډیمولوژي ساحھ او د غیر ساري ناروغیو بدلیدونکي اھمیت د عامې روغتیا د لوی بار پھ توګھ د نړۍ پھ بیالبیلو 
برخو کې تعریف کړي.

2- د مھمو غیر ساري ناروغیو اپیډیمولوژي، تریند (trends)، او بار تشریح کړي.
3- د خپریدو(prevalence)، پیښو (incidence) او مړینې محاسبھ وکړي او د DALY او QALY تعریفونھ دي د اصلي غیر ساري ناروغیو 

پھ بار کي پلي کړي.
4- د 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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تفصیلد غیر ساری ناروغٻو اپیدمیولوژی

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

- د عامې روغتیا د سرویالنس د سیسټمونو کارول
-  د NCDs سرویالنس سیسټمونھ او شاخصونھ

-  د NCDs سرویالنس د نظارت او ارزونې پھ توګھ یوه دنده
-  د سرویالنس د ډیټا تحلیل او تشریح

-  د CDC  فریم ورک د عامي روغتیا د پروګرام د ارزولو لپاره
-  د WHO STEP Wise تګالره د خطر د فکتور سرویالنس لپاره 

د عامې روغتیا سرویالنس 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 پالن کولو، تطبیق کولو او ارزونې لپاره اړین دی". د عامې روغتیا سرویالنس 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 سرویالنس تھ اړتیا ده ترڅو لومړیتوبونھ وټاکي او د عامې روغتیا د مناسبو 
کړنو لپاره ستراتیژیګاني رامینځتھ کړي. د سرویالنس 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 سرویالنس سیسټمونو او میتودونو تھ عمومي کتنھ وړاندې کوي. پدې کې د غیر ساري ناروغیو سرویالنس 
تھ عمومي کتنھ، د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس پالن کولو نظرونھ، سرچینې او د معلوماتویا ډیټا راټولول، د سرویالنس د ډیټا تحلیل او تشریح، د 
پھ  ارزونھ،  فعالیتونو  د  د سیستم  د سرویالنس  ناروغیو  د غیر ساري  ټیکنالوژي،  د سرویالنس سیسټم  د عامې روغتیا  کمیونیکیشن،  ډیټا  د  سرویالنس 
سرویالنس کې اخالقي او قانوني مسئلې، پھ سرویالنس کې ځایی مسئلې،د سرویالنس مسئلې د مخ پر ودو ھیوادونو کې، او راتلونکي نظرونھ. شامل دي.

1- د غیر ساري ناروغیو سرویالنس سیسټم لھ الرې د معلوماتو جوړښت او جریان درک کړي.
2- د ډیټا سرچیني د کارولو لپاره انتخاب او د سرویالنس د ډیټا د سرچینو قوت (strengths) او محدودیتونھ (limitations) تشریح کړي.

3- د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو لپاره د (selection bias) او (information bias) ممکنھ سرچینې وپیژني.
(patterns) او (trends) 4- د سرویالنس ډیټا تحلیل او تشریح کړئ ، پھ شمول د تریند

5- د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو د ارزولو پالن جوړ کړي.
6- د CDC فریم ورک تعقیب کړي او د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو د ارزولو لپاره شپږ مرحلې بشپړي کړي.
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تفصیلد غیرساری ناروغیو سرویالنس

د کورس د عناوینو لست

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



1- د غیر ساري ناروغیو سرویالنس سیسټم لھ الرې د معلوماتو جوړښت او جریان درک کړي.
2- د ډیټا سرچیني د کارولو لپاره انتخاب او د سرویالنس د ډیټا د سرچینو قوت (strengths) او محدودیتونھ (limitations) تشریح کړي.

3- د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو لپاره د (selection bias) او (information bias) ممکنھ سرچینې وپیژني.
(patterns) او (trends) 4- د سرویالنس ډیټا تحلیل او تشریح کړئ ، پھ شمول د تریند

5- د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو د ارزولو پالن جوړ کړي.
6- د CDC فریم ورک تعقیب کړي او د غیر ساري ناروغیو د سرویالنس د سیسټمونو د ارزولو لپاره شپږ مرحلې بشپړي کړي.

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

-  د روغتیا ھڅونې تګالري، اصول او مداخلې 
-  د ښي تغذیې ھڅولو لپاره ستراتیژۍ

-  د فزیکي فعالیت ھڅولو لپاره ستراتیژیګانې
-  د روغتیا کنټرول اخالقي او سیاسي ابعاد

-  د روغتیا ھځوني یا ھیلټ پروموشن او روغتیا درک کول 
-  د پارتینرشیپ ارزښت او رول 

دا کورس ګډونوالو تھ د روغتیا ھڅونې (Health Promotion) ساحې معرفي کوي او د روغتیا ھڅونې کلیدي تعریفونو او مفاھیمو تھ عمومي کتنھ 
کلیدي  کارول شوي  لخوا  ھڅونکو  روغتیا  د  کړي چي  زده  تیوري  کلیدي  ځینې  کې  برخھ  پھ  ھڅونې  روغتیا  د  بھ  اخستونکي  برخھ  کوي.  وړاندې 

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 تګالرو لپاره پوھھ رامینځتھ کړي.

1- د روغتیا ھڅونې کلیدي تعریفونھ او مفاھیم تشریح کړي.
2- کلیدي تیوري چې د روغتیا ھڅونې تمرین کې کارول کیږي تشریح کړي.

3- دا چې پھ انفرادي، او ټولنیزه او اجتماعي کچھ د روغتیا ھڅولو لپاره تیوري څنګھ پلي کیږي پوه شي.
4- د روغتیا ھڅونې لپاره لویې الرې (د بیلګې پھ توګھ پالیسي، د سلوک بدلون، د ټولنې ښکیلتیا، مدافع او ټولنیز بازارموندنھ) بیاکتنھ او تنقید وکړي. 

5- کلیدي ننګونې چي د روغتیا ھڅونې پروګرامونھ پھ دواړو پرمختللو او د پرمختګ پھ لورھیوادونو کې سره مخ دي وپیژني او تشریح یې کړي
6- پدي باندي چې څنګھ د روغتیا ھڅونې ستراتیژیګانې فزیکي فعالیت، ښھ تغذیھ، د غذایي رژیم پرکټس او د سګرټ د ځکولو نھ پاک چاپیلایر ھڅوي 

پوه شي.
7- ترټولو مناسب ستراتیژي، یا د ستراتیژیو ترکیب د غیر ساري ناروغیو د نښھ کولو لپاره غوره کړي.
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تفصیلد غیر ساري ناروغیو لپاره روغتیا ھڅونھ 

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

-  فرضي یا (Conceptual) فریم ورک د غیر ساري روغیو 
د مخنیوي لپاره 

-  د روغتیا ھځوني نظریي او د سلوک د تغیر نظریي
-  د روغتیا ھځوني د مداخلو دیزاین او د روغتیا ھځوني 

شواھدو تھ د عمل بڼھ ورکول
-  د د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره اصلي 

الرې

دا کورس د مھمو غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول پھ شمول د زړه ناروغي، شکر، سرطان، د سږو اوږدمھالھ ناروغي، رواني اختالالت 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 

پالنونو 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 buys) مداخلو پھ اړه. پھ نښھ کړي.

cost-effec-) 1- د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره ھغھ د عامي روغتیا مداخلې وپیژني چې لھ مصرفي نظره خورا اغیزمن
tive)، ارزانھ، او کلیدي 'غوره پیرود' یا (best buys) وي او نوموړې مداخلې د روغتیا د سیسټمونو پیاوړتیا تھ ارتباط ورکړي. 

2- د روغتیا پاملرنې د خدماتو د پیاوړي کولو لپاره اړین خورا مھم عناصر د غیر ساري ناروغیو د اغیزمن مدیریت لپاره تشریح کړي.
3- د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره د مداخلو د پلي کولو لپاره اړین دلیل، ګټې او سرچینې را پھ ګوتھ کړي.

4- داسي 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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تفصیلد غیر ساري ناروغیو مخنیوی او کنټرول

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې

د کورس د عناوینو لست

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

د رواني روغتیا اختالالتو اپیډیمولوژي د خلکو ترمینځ د رواني روغتیا د اختالالتو توزیع او ټاکونکو مطالعھ ده. رواني اختالالت پھ نړۍ کې د معلولیت 
لھ لسو مخکښو الملونو 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 اختالالت بررسي کوي.

 
فاکتورونو،  ټولنیز  د  پدې کورس کې  اړه زده کړي.  پھ  فاکتورونو  لوی خطر  د  لپاره  ماډلونو  ایتولوژیک  او  اختالالتو  د رواني  بھ  اخستونکي  برخھ 
بیولوژیکي فاکتورونو، جنیټیک فاکتورونو او د دوی د تعامالتو 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.

1- د رواني روغتیا د ستونزو اپیډیمولوژي تشریح کړي دا ځکھ چې پھ (adolescents) ، لویانو او ماشومانو باندي اغیزه کوي
2- د رواني روغتیا لپاره ټاکونکي، خطر او محافظتي عوامل د ژوند پھ بیالبیلو مرحلو کې محاسبھ کړي.

3- د رواني روغتیا د ارزونې مختلف اقدامات پلي کړي.
4- د رواني اختالالتو، بارونو(burden) او د دوی تطبیق لھ نظارت څخھ تر پالیسي ارزونې پورې پھ جدي ډول وارزوي.

5- د رواني روغتیا ودې او د رواني ناروغیو د مخنیوي لپاره دي د تګالرو لړۍ یو لھ بل سره توپیر او پرتلھ کړي.

-  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 چاپیلایر 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 مالتړ
-  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 تګالري

-  د رواني روغتیا پاملرنې د لومړني روغتیا پاملرنې سره یوځای کول
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د رواني روغتیا د اختالالتو اپیډیمولوژي



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې

د کورس د عناوینو لست

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

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.

1- د رواني روغتیا ودې پھ اړه جدي او ژور پوھاوی څرګند کړي.
2- د رواني روغتیا ودې پروګرامونھ او مداخلي د اغیزمنتوب لپاره د شواھدو ارزونې او ارزیابي لپاره اصلي میتودونھ او تیوریکي تګالرې پھ جدي ډول 

تشریح کړي.
3- دا چې څنګھ د ځانګړیو رواني ناروغیو لپاره د پاملرنې پکیج د روغتیا پاملرنې د عرضھ کولو پھ پلیټ فورم کې مدغم کړي تشریح کړي.

4- ھغھ 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 

5- د عامې روغتیا ستراتیژیګاني د رواني روغتیا ھڅولو پھ ھدف پھ جدي توګھ وارزوي.
6- د رواني روغتیا مداخلې پروګرامونھ دي د نفوس پھ کچھ ډیزاین کړي کوم چې پکې د دوې د اغیزمنتوب ارزولو لپاره پالن شامل وي.

7- مؤثره، مثمره، کلتوري حساس او اخالقي رواني روغتیا مداخلې او د رواني روغتیا ھڅونو اکشن یا عمل پھ مختلفو ځایونو کې د ځانګړیو شریکانو لپاره 
پالن او ډیزاین کړي 

8- ھغھ اصلي الرې 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.

- د رواني روغتیا ھڅونې تیوري او پرکټس
-  د رواني روغتیا ھڅونې موډلونھ او تګالري

-  د روغتیا پورې اړوند سلوک او د سلوک بدلون 1 برخھ
- د روغتیا پورې اړوند سلوک او د سلوک بدلون 2 برخھ

- - د رواني روغتیا پھ ودې کې د بین السکتوري تګالرو رول
-  - پھ روغتیا د بین السکتوري اکشن یا عمل پلي کول

-  - رواني روغتیا ارزونې تھ اړتیا لري
- - پھ مختلفو حاالتو 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

- (Formative) څیړنھ او پایلوټینګ د رواني روغتیا د پروګرامونو د ډیزاین کولو 
لپاره 

-  د رواني روغتیا د پروګرامونو ارزونھ
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د رواني روغتیا پروګرامونھ او انتروینشنونھ



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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/مالحظاتو 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 

الرښود چمتو کول دي.
 

دا د کلتوري اعتبار مسئلو، د ماشومانو لپاره پروګرامونھ، د جدي رواني اختالالتو 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 حاالتو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز 
مالتړ پھ اړه د IASC 2007 الرښودونو کې پھ پام کې نیول شوي لکھ څنګھ چې د WHO ، یونیسف ، UNHC،IFRC ، او ډیری سیمھ ایزو او نړیوالو 

ادارو لخوا تایید شوي چې د رواني ټولنیزو مرستو پھ برخھ کې کار کوي.  

1- رواني روغتیا او رواني ټولنیزې اړتیاوې او پھ پیچلي بیړني حاالتو کې مداخلې تشریح کړي.
2- پھ پیچلو اضطراري حاالتو 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 مالتړ ستونزې تشریح کړي.
3- پھ اضطراري حاالتو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ پھ اړه د IASC الرښودونھ پلي کړي.

WHO/UN- 4- پھ اضطراري شرایطو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو مالتړ ستونزي ارزونې، نظارت، او د ارزونې اصول پھ شمول د
HCR MHPSS ارزونې وسیلي تشریح کړي او وپیژني.

5- پھ مختلفو اضطراري شرایطو کې د رواني روغتیا متخصصین، رواني ټولنیزو متخصصین، او غیر متخصص ذھني روغتیا او رواني 
ټولنیزو مالتړ کارمندانو مختلف رولونھ تعریف کړي.

6- پھ رواني روغتیا او رواني ټولنیزو ساحو کې د پروګرامونو رامینځتھ کول اصول پھ ګوتھ کړي.

-  عاجل تغذیھ او رواني ټولنیزې اړتیاوې
-  پھ پیچلي اضطراري حالتونو کې د شواھدو پراساس رواني روغتیا او 

رواني ټولنیز مداخلې
-  پھ اضطراري حالتونو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو پروګرامونو 

تنظیم کول
-  پھ اضطراري حاالتو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ لپاره د 

IASC الرښوونې
-  د ټولنې پر بنسټ رواني ټولنیز پروګرامونھ

-  د اړتیا ارزونھ (Needs Assessment) ، څارنھ 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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تفصیلپھ پیچلو بیړنیو حاالتو کې رواني روغتیا

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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.
 

کورس د روغتیا، ناروغۍ، او صدمي ټولنیزو اړخونو باندې ټینګار کوي او د ماشومتوب، زړښت، او دموخره لوی عمر رواني اختالالتو لپاره تشریحي 
او تحلیلي اپیډیمولوژی بیاکتنھ کوي. کورس د رواني اختالالتو 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.

1- اساسي او محوري اپیډیمولوژیکي او احصایوي مفکورې د رواني روغتیا پھ څیړنو کي تشریح کړي.
2- د اپیډیمیولوژي اساسي مفکورې پھ شمول د محرومیت او ټولنیز- اقتصادي وضعیت، او د رواني روغتیا څیړنو کې د دوی کارول او محدودیتونھ تشریح 

کړي.
3- د کمي یا کوانتیتیف رواني روغتیا څیړنې مطالعات ډیزاین، تطبیق او تشریح کړي.

4- د (کوالیتیتیف دیزاین) لرونکي عمده ډولونھ چي د رواني روغتیا پھ څیړنو کې کارول کیژي او د مرکې الرښود (interview guides) چي د کیفی 
مرکې مطالعاتو لپاره جوړ شوي تشریح کړي.

5- د دوامداره (continuous) او کټګوریکل (categorical) ډیټا مناسب یو وریبل (univariate) او څو وریبل (multivariate) تحلیلونھ پھ شمول 
د خطي او لوژستیک رگرسیون پلي کړي.

6- د کیفی یا کوالیتیتیف ډیټا د تحلیل لپاره مختلفې الرې چارې پرتلھ کړي.
7- د رواني روغتیا ابزارو سایکو میټریک مشخصات وارزوي.

8- د رواني روغتیا پھ برخھ کې د څیړنې یا ریسرچ بیالبیل میتودونھ پرتلھ کړي.
9- د رواني روغتیا پھ ساحھ کې دي د پراخھ ډیسپلینونو څخھ تیوري ، میتودونھ او د څیړنې پایلې وارزوي.

10- د اخالقو اصول او د څیړنې د حکومتدارۍ جوړښتونھ او د رواني ساحې پورې اړوند پروسې وارزوي.

-  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(Univariate) احصایوي تحلیل

-  د څو وریبل (Multivariate) تحلیل
-  - د اصلي برخو معرفي کول او د فکتور تحلیل

-  د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ لپاره اخالقي معیارونھ
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تفصیلپھ رواني روغتیا کې څیړنھ

د کورس د عناوینو لست

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



1- اساسي او محوري اپیډیمولوژیکي او احصایوي مفکورې د رواني روغتیا پھ څیړنو کي تشریح کړي.
2- د اپیډیمیولوژي اساسي مفکورې پھ شمول د محرومیت او ټولنیز- اقتصادي وضعیت، او د رواني روغتیا څیړنو کې د دوی کارول او محدودیتونھ تشریح 

کړي.
3- د کمي یا کوانتیتیف رواني روغتیا څیړنې مطالعات ډیزاین، تطبیق او تشریح کړي.

4- د (کوالیتیتیف دیزاین) لرونکي عمده ډولونھ چي د رواني روغتیا پھ څیړنو کې کارول کیژي او د مرکې الرښود (interview guides) چي د کیفی 
مرکې مطالعاتو لپاره جوړ شوي تشریح کړي.

5- د دوامداره (continuous) او کټګوریکل (categorical) ډیټا مناسب یو وریبل (univariate) او څو وریبل (multivariate) تحلیلونھ پھ شمول 
د خطي او لوژستیک رگرسیون پلي کړي.

6- د کیفی یا کوالیتیتیف ډیټا د تحلیل لپاره مختلفې الرې چارې پرتلھ کړي.
7- د رواني روغتیا ابزارو سایکو میټریک مشخصات وارزوي.

8- د رواني روغتیا پھ برخھ کې د څیړنې یا ریسرچ بیالبیل میتودونھ پرتلھ کړي.
9- د رواني روغتیا پھ ساحھ کې دي د پراخھ ډیسپلینونو څخھ تیوري ، میتودونھ او د څیړنې پایلې وارزوي.

10- د اخالقو اصول او د څیړنې د حکومتدارۍ جوړښتونھ او د رواني ساحې پورې اړوند پروسې وارزوي.

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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.

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.

-  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
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تفصیلپھ غیر ساري ناروغیو کې پلي شوي څیړنې

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

12

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 
con-) د (causal inference) ،(impact) او (association) او میتودونو، پشمول د عصري مطالعو ډیزاینونھ، د اپیډیمولوژیک اقدامات، د
 (validity) او د ،(bias) د اندازه کولو او معلوماتي (error) پیژندلو میتودونھ، د (effect modification) د اداره کولو میتودونھ، د (founding

او (reliability) پراخھ لړۍ پوښي.
 

د کورس اصلي ھدف د (unbiased) او 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. 

1- د ایکسل کارونکي دي پھ انټرفیس (UI) کې حرکت وکړي.
2- د ډیټابیس رامینځتھ کولو لپاره ډیټا دننھ او فارمت جوړ کړي.

3- د ډیټا د تحلیل لپاره فورمولونھ او فنکشن وکاروي.
4- د ترتیب کولو او فلټر کولو لھ الرې د معلوماتو تنظیم کول

5- د ډیټاسیټ څخھ ھسټوګرام، د اپیډیمي منحني، او الین ګراف رامینځتھ کړي.
6- ورک شیت جوړ او چاپ کړي

- د ایپیډیمولوژیک مطالعې ډیزاینونو بیاکتنھ
- - د ټولنې اقدامات او اغیز (اسوسیشن و امپکت)

-  - د مغشوش کولو مفھوم (کانفوندینگ)
-  تطابق (مچینگ)

-  اثر متقابل (انتراکشن)
(Stratified Analysis) د طبقھ بندي تحلیل -

 Validity Quality) او (Bias Precision) او (Error)  -
Assurance) او د کیفیت تضمین او کنټرول

تفصیلد څیړنې پرمختللي میتودونھ11

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې
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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 statistics)، د 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 (estimation) او (inference)  لپاره کارول کیږي. کورس د دوامداره 
(continuous) او بائنري معلوماتو او د دوی (assumptions)، د اړونده ډیټا تحلیل، او د (longitudinal) ډیټا تحلیل لپاره د احصایوي ماډلینګ 

پوھھ لوړوي. د احصایوي پکیج کارول، لکھ SPS، د کیس مطالعاتو د تحلیل لپاره مھم دي

1- د مختلف عصري مطالعې ډیزاینونو ځواک ، محدودیتونھ او اصول درک کړئ
2- ایفیکت مودیفیکاسیون یا (effect modification) وپیژني او تفسیر یي کړي. 

3- بایس، (selection bias) او د (information bias) سرچینې وپیژني او د مناسب مطالعې ډیزاین سره د بایس د کنټرول کولو پھ 
څرنګوالي پوه شي.

4- د (confounding)سرچینې وپیژني او پوه شي چې څنګھ د اپیډیمولوژیکي مطالعاتو ډیزاین او تحلیل کې (confounding) حل کړي.
5- معموال کارول شوي نظریات د (causal inference) او د (causality) ماډلونو لپاره تشریح کړي.

6- د (validity) او دقت یا (precision)، د سیستماتیک (systematic measurement error) او (random) د دیفرانسیل او غیر 
دیفرانسیل ناسمي طبقھ بندي، او د (validation) او (reproducibility) پکار وړنو مفھوم پھ اپیډیمولوژیکي څیړنو کي درک کړي.

-  د تشریحي احصایو بیاکتنھ
(Hypothesis) او فرضیھ ټست یا (Interval Estimation) د  -

-  t (Independent) ټست
-  (Chi-Square) ټست

-  ANOVA  ټست
(Repeated Measures Analysis) د تکراري اندازه ګیریو تحلیل یا -

(Simple Linear Regression) خطی ساده رگرسیون یا  -
(Multiple Linear Regression) څو خطي رگرسیون یا  -

(Binary Logistic Regression) د بائنری لوژستیک ریګریشن یا  -

تفصیلد احصایوي یا ستاتیستیک پرمختللي میتودونھ12

د کورس د عناوینو لست

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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې
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ایپي انفو د ډیټا 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 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 الس پھ الس تمرینات او توکي چمتو 

کړي.

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

3- د ایپي انفو فارم کې ریکارډونھ دننھ کړي.
4- د ډیټا څوګوني سرچینې ولولي او د ډیټا جوړولو، اداره کولو او تحلیل لپاره د لید ډشبورډ او کالسیک تحلیل او تجزیي 

وکاروي.
5- د فریکونسیونو، 2X2جدولنو او احکامو څخھ احصایې رامینځتھ کړي.

HTML -6 ، ایکسل یا ورډ فارمټونو کې د پایلو نتیجي ورسوي 
7- د Android لپاره د ایپي انفو (companion) توضیح کړي.

8- نقشې جوړوي کړي 

-  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 کالسیک تحلیل پھ کارولو سره 
-  د ویژول ډشبورډ او ګجټ پھ کارولو سره د ډیټا تحلیل 

-  د نقشي جوړول
-  د (Epi Info Companion) د اندروید لپاره

13Statistical (Epi Info) تفصیلاحصایوي وسیلې یا
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پدې کورس کې برخھ اخیستونکي د سافټویر اصلي خصوصیات پھ شمول د نوي ډیټا فایل تنظیم کول پھ IBM SPSS کې د تحلیل او تجزیھ لپاره آماده، 
پھ تیره بیا د ډیټا مدیریت ځینې تخنیکونھ، او ډیر پرمختللي احصایوي پروسیجرونھ چې پھ SPSS کې شتون لري زده کړي.

 
  IBM لپاره د احصایوي پکیج وروستي نسخې تھ د ژوري روزني چمتو کولو لپاره ډیزاین شوې، چې اوس د (SPSS) دا کورس د ټولنیزو علومو
SPSS  احصایې پھ نوم پیژندل کیږي. تریننګ د لکچر او الس پھ الس 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 SPSS سره 

تجربھ اړینھ نده ، کھ څھ ھم د سافټویر ھدف او فنکشن لومړني پوھھ ګټوره ده.

1- د سافټویر اصلي مشخصات درک کړي.
2- پھ SPSS کې ډیټا اداره کړي.

3- د ډیټا خالصھ کولو او تشریح کولو لپاره د SPSS احصایوي تخنیکونھ پلي کړي.
4- د SPSS ډیر پیشرفتھ احصایوی تخنیکونھ د ډیتا د تحلیل او تجزیي لپاره وکاروي.

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

-  پیژندنھ
(Descriptive) تشریحي -

Transform بدلول یا  -
Missing ورک شوی یا  -

(Chi-square) کاي سکویر  -
t-test ټست t د  -

One - way یو طرفھ یا ANOVA  -
Two-way دوه طرفھ ANOVA  -

Repeated Measures یا ANOVA  د انووا مکرري اندازه کول  -
Linear Regression خطی رگرسیون یا  -

Binary logistic regression د بائنری لوجستیک رگرسیون یا  -
Multinomial Logistic مولتي نومیل لوجستیک یا  -

-  د فکتورونو تحلیل او تجزیھ 
ROC  -

-  غیر پارامټریک 3 گروپی ټستونھ 1 برخھ
-  غیر پارامټریک   گروپی ټستونھ  2 برخھ

(Kaplan Meier)کاپالن مایر  -

14 (IBM SPSS) تفصیلد ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج
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ساینسي لیکنھ 15
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

د کورس د عناوینو لست

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





info@iaph.org

www.iaph.org

International Academy
of Public Health
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 Accredited Continuing 

Training & Educational Event 

لخوا ځواکمن شوی:




