
د روغتیا څیړني او مطالعات



د روغتیا څیړنې او مطالعاتو پیژندنھ

ھغھ ګډونوال چې د نھھ میاشتني پروګرام اړتیاوې پوره کوي دوی تھ بھ مسلکي ډیپلوم ورکړل شي

دا یو پٻژندل شوی حقیقت دی چې څیړنھ یا ریسرچ خورا ارزښت لري. دا یوه وسیلھ ده چې د عامې روغتیا متخصصینو تھ د ھغھ مسئلو پھ اړه خبر 
ورکوي چې د عامې روغتیا پرمختګ تھ اھمیت لري. پدې مسئلو کې ممکن د ناروغۍ د روال (trends) او د خطر فکتورونو پھ اړه تازه معلومات، د 
روغتیایي خدماتو وړاندې کولو نمونې، د عامې روغتیا د مداخلو پایلې، د روغتیایي سیسټم فعالي وړتیاوې یا د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ټاکل شوي 
برخي شاملي وي. څیړنھ یا ریسرچ ممکن د نورو مسئلو پھ مینځ کې د روغتیا پاملرنې لګښتونو او کارولو، عرضھ او تقاضا او ھمدارنګھ د روغتیایي 
خدماتو چمتو کولو کې ھر اړخیزو مسئلو پورې اړوند مسئلو باندې رڼا واچوي . پھ ځانګړي توګھ، د څیړنې یا ریسرچ موندنې ممکن د عامې روغتیا د 
پالیسي پھ بیالبیلو کچو لھ ځایی، سیمھ ایز، ملي او نړیوال کچو پورې نفوذ ولري او خدمت یي وکړي. لدې املھ، د عامې روغتیا متخصصینو لپاره دا 
مھمھ دي چې د څیړنې یا ریسرچ د اساساتو پوھھ ولري ځکھ چې دا بھ دوی پھ ھغھ مھارتونو ښھ پوه کړي چې دوی ورتھ اړتیا لري او د څیړنې یا ریسرچ 

اصول د عامې روغتیا پھ پرکټس یا عمل کي پلي کړي.
 کلھ چې د نورو سیمو د پلي شوي څیړنٻزو پروژو پھ پرتلھ پھ سیمھ کې د طبي او روغتیایي څیړنو اجرا کول ولیدل شي ممکن نیمګړتیاوي ولري. دا 
موندني ممکن دې حقیقت تھ منسوب شي چې ځینې روغتیایی متخصصین ھغھ پوھھ نلري چې دوی یي د څیړنې یا ریسرچ د ترسره کولو لپاره اړتیا لري. 
نو د دي لپاره برخھ اخیستونکي ممکن د ال زیاتو پرکتیکي یا عملي او تطبیقی پھ نصاب کې مدغم شویو تدریسي میتودونو تھ اړتیا ولري . دې تشې تھ د 
رسیدو لپاره ، دا پروګرام د مھارتونو پراساس تاریخي کړنالري غوره کوي ترڅو د ننګونو سره مخ شي چې نوي او بې تجربھ لیکواالن ورسره مخ دي 

د دوی د څیړنې موندنې خپروي.
 

ھغھ پروګرام چي برخھ اخیستونکي د څیړنو ترسره کولو پروسې لھ الرې اخلي، د څیړنو مقالې لیکي او د دوی څیړنې پھ خورا معتبر ژورنالونو کې 
خپروي. دا کورس د دې لپاره ډیزاین شوی چې د خپرونې دننھ لید واخلي ترڅو برخھ اخیستونکو تھ د دې وړتیا ورکړي چې خپلې څیړنې لیکنې تھ وده 
  cited تیریدو امکانات ډیروي . دا د مقالو د لوستلو امکانات ھم لوړوي او پھ پراخھ کچھ (peer review) ورکړي او د دوی مقالي د ھمکار بیاکتنې یا

کیږي کلھ چې خپوریا (published) شي.

د روغتیا څیړنې او مطالعې پروګرام
تریننګ پھ روغتیا څیړنې او مطالعاتو کې درې پروګرامونھ لري، ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: د عامې روغتیا څیړنې اساسات
پروګرام 2: د روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ

پروګرام 3: د پلي شوي څیړنې پروژه

د وړتیا معیارونھ
-  د روغتیا، طب، سلوک، یا ټولنیزو علومو، یا د ساینس کوم بل اړوند ساحھ کې لھ یوه پیژندل شوي پوھنتون څخھ د لیسانس سند ولري.

-  پھ روغتیا پورې اړوند ساحھ کې د غوره کاري تجربې سره.
-  پھ انګلیسي ژبھ کې د زده کړې وړتیا ولري.

 

څوک باید درخواست وکړي
د دې پروګرامونو لومړني طبیعت تھ پھ پام سره ، دا د ھرچا لپاره چې د روغتیا سیسټم مختلف کچو کې د عامې روغتیا رکټس کې فعالھ برخھ اخلي  

ډیزاین شوي.

 د تریننګ د ورکولو میتود: د تریننګ ژبھ:
پھ صنف کې میتود

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:
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دا پروګرام د عامې روغتیا د ھغو کارکوونکو لپاره ډیزاین شوې چې د روغتیا سیسټم پھ مختلفو کچو کې کار کوي او دوی تھ بھ د څیړنې د میتودونو 
اساسي اصول چمتو کړي تر ھغھ ځایھ چې پھ عامھ روغتیا باندې مربوط کیږي. دا د دواړو کیفی (کوالیتیتیف) او کمی (کوانتیتیف) څیړنو د میتودونو 
لپاره یو ګام پھ ګام الرښود دی او د څیړنې یا ریسرچ د پروسې پھ اړه د ستونزو د پیژندنې او فرضیې (hypothesis) جوړونې څخھ نیولي تر څیړنې 

پروپوزل جوړولو پوري چي ټینګار یي سیستماتیک رسیدل ھر ستپ تھ دي توضیح کوي.
 

دا پروګرام بھ د برخھ اخستونکو سره مرستھ وکړي چي د عامي روغتیا د څیړنې یا ریسرچ پروسې د بیالبیلو اړخونو جوړولو او پلي کولو لپاره اړینھ 
پوھھ او مھارتونھ ترالسھ کړي چي د ریسرچ د مفکورو سره مواجھ کیدل، د صنف ګروپي کارونھ، او/یا البراتوار پرکټسونھ، او ساحوي پروژې او دندې 
انتقادي فکر کولو او لیکلو مھارتونھ وھڅوي چې د برخھ  ترسره کړي. د جوړ شوي الرښود پروګرام برخې پھ توګھ سربیره پردې، پروګرام بھ د 

اخستونکو وړتیاوې وښیې ترڅو اړونده څیړنھ یا ریسرچ درک کړي او وي ارزوي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 -  د څیړنې اھمیت د عامې روغتیا پھ اړوند وپیژني.

-  د روغتیا مسئلو اړونده څیړنې مطالعو لپاره د څیړنو د بیالبیلو میتودونو او تخنیکونو نھ مناسبھ ارزونھ وکړي.
-  د روغتیا څیړنې میتودولوژي کې اساسي مفاھیم تشریح کړي.

-  د عامې روغتیا ستونزې مطالعو لپاره پروپوزل او پالن جوړ کړئ ترڅو د عامې روغتیا پرکټس لپاره شواھد چمتو کړي.
- د مناسبو معلوماتو راټولولو او مدیریت لپاره سافټویر او وسیلې وکاروي.

-  د څیړنې یا ریسرچ ډیزاین -  د څیړنو یا ریسرچ د میتودونو پیژندنھ  
-  پھ عامې روغتیا کې پلي شوې څیړنھ -  د څیړنې میتودولوژي کې اساسي مفاھیم 

-  احصایوي وسیلې، یا سټاټیسټیکل تولز (ایکسل)

د ټریننګ کورسونھ:

د عامې روغتیا څیړنې اساسات

د زده کړې پایلې:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.

ساحوي کار:
برخھ اخستونکي بھ اوه اونۍ پھ ساحوي کار کې تیروي ترڅو د ژوند د عیني شرایطو سره مخ شي او ھغھ مھارتونھ تمرین کړي چې دوی یې د ځانګړي 

روزونکي الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
-  د عامې روغتیا پھ ھکلھ د یوه معمول تحقیقي سوال یا پوښتنې لپاره پروپوزل ولیکي.

-  د عامې روغتیا د څیړنې کار پھ جدي توګھ و ارزي.
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دا پروګرام د عامې روغتیا کارکوونکو او د روغتیا متخصصینو لپاره ډیزاین شوې چې د روغتیا سیسټم پھ مختلفو کچو کې کار کوي او د دې لپاره ډیزاین 
شوی چې پھ ابتدایي پروګرام کې ښوول شوي موضوعاتو تھ پراختیا ورکړي او د اپیډیمولوژیک مطالعاتو ډیزاین، سلوک، تحلیل او تشریح لپاره خورا 
د  ھمدارنګھ  او  کول  چمتو  پوھھ  مسئلو  څیړنې  روغتیا  میتودولوژیک  د  تھ  اخستونکو  برخھ  تمرکز  اصلي  پروګرام  دې  د  پوښي.  میتودونھ  پرمختللي 
اپیډیمولوژیکو مطالعاتو ډیزاین کولو او ترسره کولو تحلیلي او عملي مھارتونو چمتو کول دي. پدې کې د کلیدي اپیډیمولوژیکو مفاھیمو او میتودونو خورا 

سخت بحث لکھ د عصري مطالعې ډیزاین او د (association) او (impact) تدابیر شامل دی.
 

د دې پروګرام لھ الری، میتودولوژیک او د ډیزاین مسئلې د احصایوي تخنیکونو سره مدغم شوي او د  SPSS پکیج د پراخھ کارولو لخوا تطبیق شوي. 
پھ کې د ریښتیني مثالونو پھ کارولو سره ،  د پروګرام پھ اوږدو  کي د پیچلي احصایوي فورمولونو نھ مخنیوی کوي. سربیره پردې،دا پروګرام پھ طبي 

لیتراتور کې د څیړنې مقالو تشریح او انتقاد کولو لپاره د برخھ اخستونکود  وړتیا لوړول دي.

د پروګرام عمومي کتنھ :

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  (unbiased) او موثره د روغتیا څیړنې مطالعات د عامو ستونزو او زیانونو د مخنیوي لھ الرې ډیزاین او تطبیق کړي.

-  د څیړنو مقالي پھ طبي لیتراتور کې درک او تنقید پري وکړي.
-  د پرمختللي احصایوي تخنیکونو الزمي مشخصاتوپھ پلي کولو سره د اپیډیمولوژیکي څیړنو ډیټا تحلیل کړي.

-  د خپرولو لپاره ساینسي نسخې ولیکي.

-  د احصایوي پرمختللي میتودونھ -  د څیړنې پرمختللي میتودونھ  
(IBM SPSS) د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج  - -  د احصایوي وسیلې (د ایپي انفو) 

-  علمي لیکنھ
 
 

د ساحې کار:
برخھ اخستونکي بھ اوه اونۍ پھ ساحوي کار کې تیروي ترڅو د ژوند د عیني شرایطو سره مخ شي او ھغھ مھارتونھ تمرین کړي چې دوی یې د ځانګړي 

روزونکي الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
- پایلوټ ازمویني د مطالعې پروسیجرونھ او وسایل 

- د پایلوټ ازموینې پراساس د مطالعې وسیلې او تولز بیاکتنھ وکړئ.
- پروسیجرونھ چي پکې شامل دي: د ډیټا راټولول، د ډیټا ننوتل، د ډیټا تحلیل.

د ټریننګ کورسونھ:

د روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ

د زده کړې پایلې :

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



د پلي شوي څیړنې پروژې ترسره کول د عامې روغتیا پھ څیړنھ یا ریسرچ کې د لوړ ډیپلوم د سند ترالسھ کولو لپاره اړینھ ده. د ریسرچ تطبیق کول 
برخھ اخستونکو تھ اجازه ورکوي چې خپلھ پوھھ د عامې روغتیا پھ ساحھ کي د یوي ځانګړي موضوع ساحې کې مدغم کړي او د ساینسي پلوه لیکل 
شوي محصول لھ الرې خپل نظریات او پایلې لیږدوي. د پلي شوې څیړنې پروژه ممکن تشریحي څیړنھ، د سروې څیړنھ، د عامې روغتیا پالیسي پراختیا 
یا ارزونھ، یا د روغتیا د پروګرامونو ارزونھ وي. پروژه باید تحلیلي برخې ولري، کوم چې ممکن کیفی (کوالیتیتیف) یا کمی (کوانتیتیف) وي. برخھ 

اخستونکي کولی شي موجوده ډیټاسیټونھ وکاروي یا د څیړنې لپاره خپل ډیټاسیټونھ راټول کړي.
 

برخھ اخستونکي اړ دی چې د اکاډمۍ لخوا تصویب شوي او تجربھ لرونکي سوپروایزر تر نظارت الندې د ساینسي څیړنې لپاره یوه موضوع غوره 
کړي. د پروپوزل او د ریسرچ د پالن د تصویب کیدو وروستھ، برخھ اخستونکي ډیټا راټولوي، تحلیل کوي یې، او د خپلو څیړنې وروستی راپور لیکي. 
برخھ اخستونکي اړ دي چې خپلې څیړنې وړاندې کړي او دفاع یې وکړي او ھغھ څوک چې ازموینھ کې بریالي کیږي د لوړ ډیپلوم سند ترالسھ کوي. د 

څیړنې موضوعات کولی شي د عامې روغتیا ھره ساحھ وپوښي.
 

ساحوي څیړنو تھ لومړیتوب ورکول کیږي او ھغھ څوک چې د روغتیا سیسټم، ټولنې روغتیا او خوندیتوب، ساحوي اپیډیمولوژی، او نورو اړوندو پورې 
اړوند موجوده ستونزو لپاره عملي حل وړاندیز کوي یا ازموي .

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پلي شوي څیړنې پروژه3

-  د عامې روغتیا پھ موضوعاتو کې د پوھې تشې وپیژني او مطالعھ کړي.
-  د لیتراتور بیاکتنھ ترسره کړي او پھ یوه ځانګړې موضوع کې شواھد پھ جدي توګھ و ارزي.

-  د څیړنې یا ریسرچ ھدف او موخي تنظیم کړي.
-  د څیړنې د موخو د پوره کولو لپاره مناسبھ مطالعھ ډیزاین کړي.

-  مناسب احصایوي یا سټاټسټیک تحلیل ترسره کړي.
-  د نړیوالو ساینسي ژورنالونو معیارونو سره سم پھ ساینسي مقالھ کې د څیړنې پایلې ولیکي.

د زده کړې پایلې:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



لخوا تصدیق شوی د غړي  لخوا ځواکمن شوی

info@iaph.org

www.iaph.org


