
International Academy
of Public Health

د عامې روغتیا کاري ځواک
لپاره مسلکي روزنھ

د عامې روغتیا
(IAPH) نړیوالھ اکاډمي





د عامې روغتیا نړیوالھ اکاډمي  (IAPH)د عامې روغتیا د کاري ځواک لپاره څو اړخیزي مسلکي ودې اکاډمۍ 
ده. د یوې تخصصي اکاډمۍ پھ توګھ، IAPH د مطالعې، پروګرامو او کورسونو مختلفي ساحې چمتو کوي.

 
دا ټریننګ کورسونھ د عامې روغتیا ډیری برخو کې د اوږدې مودې، مینځ مھالھ او لنډ مھالھ روزنې څخھ دي. 
دوی ھدف لري د ختیځي مدیترانې سیمې (EMR)کې د عامې روغتیا د کاري ځواک د ظرفیت لوړولو سره پھ 

ټول ھیواد کې د عامې روغتیا خدماتو پراختیا کې برخھ واخلي .
 

 IAPH د EMR پھ سیمھ کې یوازې یوه اضافھ شوي د عامې روغتیا تعلیمي موسسھ نده، بلکي دا د ریزیدنسي 
ماډل پراساس د عامې روغتیا ښوونې پرکټس پھ عملي ډول ھڅولو کې ځانګړی دی.

 
دا د اکاډمیک او تیوریکي زده کړې د معمول ماډل سره توپیر لري، کوم چې کھ څھ ھم ګټور دي، د فراغت 
ورکولو پھ برخھ کي د عامې روغتیا سکتور کې د اوسنیو واقعیتونو او ننګونو سره د مطابقت لرونکي اړینو 

وړتیاو سره سمون نلری.
 

د دې ماموریت ترالسھ کولو لپاره،IAPH  د مطالعې د مختلفو پروګرامونو، او کورسونو وړاندیز کوي چې د 
زده کړې میتودونھ کاروي او مھارتونھ ښیي ترڅو سمدستي پھ ساحھ کې پلي شي.

 
د IAPH مسلکي ټریننګ پروګرام ھدف د عامې روغتیا سیسټم د رھبري او فعالیت لوړول او پھ ملي او سیمھ 
ایزه کچھ د خلکو روغتیا او روغتیا پاملرنې تھ وده ورکول دي . IAPH اوس د عامې روغتیا پوھھ او کړنو کې 

پھ ملي کچھ پیژندل شوي تشو ډکولو کې د مرستې لپاره لوی ګامونھ پورتھ کوي.
 

د ظرفیت لوړول د IAPH ماموریت اساس دی؛ موږ باور لرو چې زموږ د برخھ اخستونکو او زده کونکو پوھھ 
او مھارتونو تھ وده ورکول سمدستي پلي کیدای شي، دوی تھ دا وړتیا ورکوي چې خپلې دندې پھ مؤثره او مثمره 

توګھ ترسره کړي.

پٻژندنھ



نوښت: موږ ھڅھ کوو داسې روزنھ چمتو کړو چې نوښتګر فکر او عمل ھڅوي.

زده کړه:  موږ زده کړې تھ د اصلي عنصر او اصل پھ توګھ ارزښت ورکوو چې پراختیا او بدلون تھ الرښود 
کوي.

غوره والی: موږ غوره والي تھ ژمن یو او د ټریننګ پروګرامو لپاره لوړ نړیوال معیارونھ غوره کوو.

ملګرتیا:  زموږ د بریا لپاره خورا مھم دی. موږ د خپلو ھمکارانو سره کار کوو ترڅو د روزنې اړتیاوې وپیژنو 
او مناسب د حل الري وړاندې کړو.

تنوع:  موږ یو بل تھ د درناوي پر بنسټ کلتوري تنوع او شمولیت تھ ارزښت ورکوو.

اکاډمۍ  نړیوالھ  روغتیا  عامې  د 
(IAPH) پھ سیمھ ایز او نړیوال 
روغتیا  عامې  د  کې  ډګرونو 
روزنې، تعلیم، ظرفیت، او نوښت 
توګھ  پھ  ادارې  مخکښي  د  کې 

پیژندل.

ویژن
بیالبیلو  پھ  روغتیا  عامې  د 
موضوعاتو کې د اوسني او راپورتھ 
کیدونکي سیمھ ایز تشو ډکولو لپاره د 
لرونکي  کیفیت  دورې  ماسټرۍ 
ښوونې او روزنې برنامې ډیزاین او 

وړاندې کول.

ھدف
د عامې روغتیا کاري ځواک تھ وده 
روغتیا  ملي  د  ترڅو  ورکول 
او  سیمھ  پھ  او  پیاوړتیا  سیسټمونو 
ھاخوا کې د نفوس روغتیا ښھ کولو 

ننګونو تھ د رسیدو وړتیا ولري.

ماموریت

IAPH د الندې دریو ستراتیژیکو اھدافو لپاره کار کوي:
-  د IAPH لپاره د بنسټیزې حکومتدارۍ رامینځتھ کول او پیاوړي کول.

-  د عامې روغتیا یو ګروپ ښوونیز او روزنیز د کیفیت لرونکي پروګرام پیژندنھ.
-  د عامې روغتیا ساینس، پرکټس، او مسلکیتوب لوړول.

ارزښتونھ:

ستراتیژیک اھداف:



APHEA
 Accredited Continuing 

Training & Educational Event 

اعتبار ورکول:
IAPH د عامې روغتیا تعلیم کې د نړیوال اعتبار لرونکي روزنې لوړ معیارونھ غوره کوي IAPH د نړیوال 

پیژندل شوي اعتبار ورکولو ادارو لخوا منل شوی:
 

-  د نړیوالو کالجونو لپاره د اعتبار خدمت (ASIC)، کوم چې د ښوونځیو، کالجونو، پوھنتونونو، او آنالین زده 
کړې چمتو کونکو لپاره پھ نړیوالھ کچھ مشھور کیفیت معیار دی.

 
-  د روزنې ټول نصابونھ د وړتیاو لپاره نړیوال معیارونھ تعقیبوي او د عامې روغتیا ښوونې باورلیک ادارې 

(APHEA) لخوا منل شوي.

ملګرتیا:
IAPH د پوھې او تجربې تبادلې لپاره د ملګرتیا رول باندې باور لري. پدې ملګرتیاو کې د نصاب پراختیا، پھ 

روزنھ کې برخھ اخیستنھ، او الرښود شامل دي.
 

موږ د خپلو ھمکارانو سره کار کوو ترڅو د دوی د روزنې اړتیاوې وپیژنو او پھ وینا یې مطابق مناسب د حل 
الري وړاندې کړو.

 
پریننګ د مختلفو دورو لپاره ھم تنظیم کیدای شي ترڅو د مختلفو سازمانونو د اړتیاو سره سمون ولري.

 
د IAPH پھ نښھ شوي شریکان د روغتیا وزارتونھ، د عامې روغتیا انسټیټونھ، اکاډمیک انسټیټونھ، او ملي او 

نړیوال سازمانونھ دي.



د ټریننګ طریقې :
موږ د عامې روغتیا سکتور د کار پیچلتیاوې درک کوو، او د اوږدې مودې لپاره د کار پریښودو احتمال. لھ 

ھمدې املھ، IAPH د انعطاف وړ روزنې الرې طرح کړې چې زموږ د برخھ اخستونکو مھال ویش سره 
سمون خوري:

 
- آنالین ټریننګ

- پھ ټولګي کې ټریننګ
- مخلوط ټریننګ

څوک کولی شي یوځای شي
د IAPH ټریننګ پروګرام کې نوم لیکنھ د عامې روغتیا کارکوونکو لپاره د مختلفو طبي او روغتیا علومو د 
پس منظر دي درلودلو سره آماده ده. د ټولو برخو څخھ غوښتونکي چې د عامې روغتیا پھ برخھ کې د کار پھ 

لټھ کې دي ھم ورسره یوځای کیدای شي.

استادان او تدریس کوونکي
 IAPH د خورا مسلکي روزونکو یوه مجموعھ لري چې دواړه ھم پھ موضوع کي وارد او ھم د او د ښوونې 
ماھرین دي. روزونکي او ښوونکي پھ EMR ، اروپا او متحده ایاالتو کې لھ ۱۲ څخھ ډیر ھیوادونو څخھ 
سیمھ ایز او نړیوالھ تجربھ لري. د تخصص لړ لھ ساحي څخھ نیولي تر علمي، دولتي او غیر دولتي سازمانونو 

پوري دي.



ولې IAPH غوره کړئ؟

پھ نړیوالھ کچھ منل شوی

د عامې روغتیا د ټریننګ جامع پورټ فولیو

د ډیری سندونو د ټریننګ کچې

د وړتیا پراساس د ټریننګ تګالره

د عامې روغتیا ریزیدنسي ماډل ټریننګ

د لوړ مسلکي ښوونکي پھ مشرۍ ټریننګ

د ټریننګ متنوع طریقې

د EM  د عامي روغتیا اړتیاوو تھ رسیدنھ

د اړتیا مطابق د ټریننګونو برابرول

د څو ژبو ټریننګ پروګرام



د IAPH ساینسي شورا

د IAPH مشورتي بورډ
اداره ده چې د ستراتیژیک  اکاډمۍ (IAPH) پھ یوه عالي کچھ  مشورتي بورډ د عامې روغتیا نړیوالې 

مشورې او الرښود رول پھ برخھ کي پري اعتبار کیږي.

د مشورتي بورډ غړیتوب د ختیځي مدیترانې سیمې دننھ او بھر څخھ د لوړ پروفایل، تجربھ لرونکي او 
متخصص شخصیتونو څخھ اخیستل شوی .

 
بورډ، د نورو سازماني ادارو سره پھ ګډه، پھ سیمھ کې د عامې روغتیا لپاره د کلیدي ظرفیتونو پھ پیاوړي 

کولو کې د IAPH د ماموریت مالتړ کوي او وده ورکوي.
 

زموږ د مشورتي بورډ د غړو پھ اړه د نورو معلوماتو ترالسھ کولو لپاره الندې لینک باندې کلیک وکړي:

ساینسي شورا پھ IAPH کې ترټولو لوړ د علمي/ساینسي ارګان استازیتوب کوي او د ټولو ساینسي او 
اکاډمیک مسئلو لپاره د راجع نقطھ وي.

 
ساینسي شورا د تخصص کمیټو رھبري کوي چې د ځانګړي تخصصي برنامې او د عامې روغتیا مسئلو 

لپاره د پوھې اساس او د راجع نقطي نمایندګي کوي.
 

زموږ د ساینسي شورا د غړو پھ اړه د نورو معلوماتو ترالسھ کولو لپاره الندې لینک باندې کلیک وکړي

https://iaph.org/en/iaph/advisory-board/

https://iaph.org/en/iaph/scientific-council/



د مطالعې
ساحھ 

9 میاشتې 

3 میاشتې

5 ورځې 

پروګرام

کورسونھ

د لوړ ډیپلوم سند

د تکمیلي تحصیالتو سند 

د بریالي تکمیل کولو سند

د ټریننګ جوړښت او تصدیق
IAPH پھ مختلف دورو کې ټریننګ چمتو کوي چې د مختلفو سازمانونو د اړتیاو سره سم تنظیم کیدای شي او 

پھ الندې ډول دي:
 

-لنډ کورس "د بریالي تکمیل کولو سند" چمتو کوي: د وخت مؤثره کورسونھ چې ځانګړي موضوعاتو تھ ژوره 
توجھ کوي. ټولھ موده لھ یوي څخھ تر دوه اونیو پورې ده.

 
- د درې میاشتني برنامې "د تکمیلي تحصیالتو سند (PGCert) چمتو کوي": پدې کې د ساحوي روزنې سره 
لنډ کورسونھ شامل دي. موده پنځھ اونۍ پھ ټولګي کې روزنھ ده او د  یوځای شوي لھ څلورو څخھ تر پنځو 

کارپوھانو تر نظارت الندې د اوو اونیو ساحوي کار سره.
 

- "د لوړ ډیپلوم سند": د فراغت سند (PGCert) پروګرام ھغھ ګروپ چې د مطالعې ورتھ ساحې پورې اړه لري. 
دا د ژورې پوھې او مسلکي روزنې چمتو کول دي. ټولھ موده یي نھھ میاشتې ده.



13 د مطالعې ساحې

32 پروګرامونھ

133 کورسونھ

روزنھ
IAPH د عامې روغتیا پھ مختلفو مسئلو/ډیسپلینونو کې د فراغت وروستھ مسلکي زده کړې او روزنٻز 

پروګرامونھ وړاندې کوي. دا د الندې پھ څیر مختلف پروګرامونھ او کورسونھ وړاندې کوي:
 

د فراغت مسلکي روزنٻز پروګرام چې د عامې روغتیا برخو بشپړه ساحھ پوښي، د ټریننګ پورټ فولیو پکې 
شامل دي:

ساحوي کار
د ساحې کار د الس پھ الس میتود دی چې د عامې روغتیا د کاري ځواک لخوا اړین مھارتونھ ښوونھ کوي ترڅو 

پھ کار ځای کې ځانګړي/ډیری وړتیاوې ترسره کړي. د ساحې کار پھ جریان کې، اوسیدونکي بھ د دوی د 
ښوونې روزنې پرمھال ترالسھ شوي پوھھ او مھارتونھ تمرین کړي.

د ساحوي کار عمومي ھدف دا دی چې برخھ اخسیونکي د ریښتیني ژوند سناریوګانو او د روغتیا مشرتابھ او 
مدیریت سره یې آشنا کړي ترڅو ھغھ مھارتونھ پلي او عملي کړي چې دوی د وقف شوي الرښود الرښوونې 

سره ترالسھ کوي.

د زدکړې ساحي

پروگرام 1

کورس 1 

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

ساحوي کار

پروگرام 2

کورس 1 

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

ساحوي کار

پروگرام 3

کورس 1 

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

ساحوي کار



د تریننگ الرښود

د مطالعې ساحې (د لوړ ډیپلوم سند):

(PHEM) 1- د عامې روغتیا بیړني مدیریت

(AMR) 2- ضد میکروبي مقاومت

(RS) 3- د روغتیا څیړنھ او مطالعات

(LM) 4- رھبري او مدیریت

(PH) 5- عامھ روغتیا

(ENV) 6- چاپیلایر روغتیا

(OCH) 7- مسلکي روغتیا

(NCD) 8- غیر ساري ناروغۍ

(BSL) 9- د عامې روغتیا البراتوارونو کې خوندیتوب

10- روغتیا اقتصاد (HE) (ژر بھ راشي)

11- ساري ناروغۍ (CD) (ژر بھ راشي)

12- نړیوال روغتیا (GH) (ژر بھ راشي)

13- د ښځو او ماشومانو روغتیا (WCH) (ژر بھ راشي)



پروگرامونھ (د تکمیلي تحصیالتو سند )
PHEM-100 - د عامې روغتیا د بیړني مدیریت اساسات

PHEM-200 -  د عامې روغتیا د خطر مدیریت
PHEM-300 - پھ بیړني حالت کې د لومړني روغتیا پاملرنې خدماتو اداره کول

AMR-100 - لومړني ضد میکروبي مقاومت
AMR-200 – د ضد میکروبي مقاومت سرویالنس

AMR-300 - پیشرفتھ د ضد میکروبي مقاومت 

RS-100 - - د عامې روغتیا څیړنې یا ریسرچ کې اساسات
RS-200 - روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ

LM-100 - رھبري او مدیریت

PH-100 - روغتیا کې بنسټونھ
PH-200 - ساري او غیر ساري ناروغۍ

PH-300 - پھ عامې روغتیا کې د لومړیتوب پروګرامونھ

ENV-100 - پھ نړیوال چاپیلایر او شغلي روغتیا کې بنسټونھ 
ENV-200 - د چاپیلایر روغتیا مدیریت

ENV-300 - د چاپیلایر روغتیا خطر مدیریت

OCH-200 - د شغلي روغتیا او خوندیتوب مدیریت
OCH-300 - د شغلي روغتیا د خطر مدیریت

NCD-100 – د غیر ساري ناروغۍ اپیډیمولوژي
NCD-200 – د رواني روغتیا اپیډیمولوژي

BSL-100 - - د عامې روغتیا البراتوارونو کې بیوسفټي او بیوسیکیورټي
BSL-200 - د عامې روغتیا البراتوارونو کې د خطر مدیریت

BSL-300 - د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت

HE-100 - روغتیا اقتصاد، روغتیا تمویل او پالیسي

CD-100 - پھ ساري ناروغیو کې بنسټ
CD-200 - د ساري ناروغیو اپیډیمولوژي

CD-300 - د ساري ناروغیو کنټرول لپاره د شواھدو پراساس چلند

GH-100 – د نړیوالي روغتیا ننګونې
GH-200 – د نړیوال روغتیا شرایط او حکومتداري

GH-300 - نړیوال او سیمھ ایز روغتیا عمل

WCH-100 - د ښځو او ماشومانو روغتیا کې بنسټونھ
WCH-200 - پھ بشري حاالتو کي د ښځو او ماشومانو د روغتیا مدیریت

WCH-300 - د ښځو او ماشومانو روغتیا لپاره د پاملرنې او خدماتو کیفیت



PHEM-112 - مدیریت او رھبري
PHEM-113 - د عامې روغتیا بیړني مدیریت اصول.

PHEM-114 - پھ بیړني حالت کې د عامې روغتیا مداخل
PHEM-115 - بشري شخړې او بشردوستانھ کار

PHEM-211 - پھ ننګونکیو شرایطو کې د عامې روغتیا وسیلې او تخنیکونھ
PHEM-212 - د عامې روغتیا د خطر مدیریت.

PHEM-213 - د خطر کمیونیکیشن
PHEM-214 - د ډلھ ایزو غونډو د عامھ روغتیا مدیریت.

PHEM-215 - د ټولنې پر بنسټ د خطر مدیریت
PHEM-311 - پھ بیړني حالت کې ساري او غیر ساري ناروغۍ 

PHEM-312 - پھ بشردوستانھ حاالتو کې د میرمنو او ماشومانو روغتیا.
PHEM-313 - پھ بیړنیو حاالتو کې تغذیھ. 

PHEM-314 - پھ بیړني حالت کې د چاپیلایر روغتیا
PHEM-315 – علمي لیکنھ یا.

AMR-112 – د ضد میکروبي سټیورډشپ-کچھ 1.
AMR-113 - د ضد میکروبي مقاومت-کچھ 1

AMR-114 – د انفیکشن کنټرول-کچھ 1.
AMR-212 - د میکروب ضد مقاومت-کچھ 2.

AMR-213 – د ضد میکروبی ستیواردشپ - کچھ 2.
AMR-214 - د مایکروبیل ضد مقاومت کې پلي شوې څیړني

AMR-311 – د څوګونو درملو مقاومت 
AMR-312 - انفیکشن کنټرول-کچھ 2.

AMR-313 - انټي مایکروبیل سټیورډشپ-کچھ 3..
AMR-314 - مدیریت او رھبري
AMR-315 – ساینسي لیکنھ. یا.

RS-111 - د څیړنې میتودونو تھ معرفي کول
RS-112 - د څیړنې ډیزاینونھ.

RS-113 - د څیړنې میتودولوژي کې بنسټیز مفاھیم.
RS-114 - پھ عامې روغتیا کې تطبیق شوې څیړنھ

RS-115 - د احصایوي وسیلې (ایکسل) 
RS-211 – د څیړنې پرمختللي میتودونھ..
RS-212 - پرمختللي احصایوي میتودونھ.

RS-213 - د احصایوي وسیلې (د ایپي انفو).
RS-214 - د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج

RS-215 – ساینسي لیکنھ یا. 

کورسونھ



کورسونھ
- LM-111 ستراتیژیک پالن جوړونھ او رھبري.

- LM-112 روغتیا پروژې مدیریت.
- LM-113 د سرچینو مدیریت

- LM-114 د کمیونیکیشن مھارتونھ.
- LM-115 مؤثره روزنھ.

- PH-111 د عامې روغتیا پیژندنھ.
- PH-112 پھ معلوماتي او احصایو کې اساسات

- PH-113 اساسي اپیدمیولوژی.
- PH-114 د څیړنې میتودولوژي کې بنسټیز مفاھیم

- PH-115 مدیریت او رھبري
- PH-211 غیر ساري ناروغۍ.

- PH-212 ټولنیز تشخیص کونکي او نابرابري.
- PH-213 د روغتیا لومړنۍ پاملرنھ او د خدمت کیفیت.

- PH-214 ساري ناروغۍ.
- PH-215 د عامې روغتیا اضطراري مدیریت اصول.

- PH-311 روغتیا ھڅونھ.
- PH-312 د میرمنو روغتیا

- PH-313 چاپیلایر او شغلي روغتیا.
- PH-314 د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ

- PH-315 د نفوس روغتیا او ھوساینې حکومتولۍ.

- ENV-113 د چاپیلایر او شغلي روغتیا اپیډیمولوژي.
- ENV-114 د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ

- ENV-115 د توکسیکولوژي اصول.
- ENV-211 د خواړو خوندیتوب او عامھ روغتیا.

- ENV-212 د اوبو کیفیت مدیریت. 
- ENV-213 د ھوا ککړتیا او د ھوا سمپل اخستل.
- ENV-214 پھ بیړني حالتونو کې چاپیلایر روغتیا

- ENV-215 پھ چاپیلایر روغتیا کې پلي شوې څیړنھ.
- ENV-311 د چاپیلایر خطر ارزونھ.
- ENV-312 د چاپیلایر خطر مدیریت

- ENV-313 د چاپیلایر خطر کمیونیکیشن
- ENV-314 مدیریت او رھبري.

 Scientific Writing .ساینسي لیکنھ یا ENV-315 -



- OCH-113 د چاپیلایر او شغلي روغتیا اپیډیمولوژي.
- OCH-114 د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ

- OCH-115 د توکسیکولوژي اصول 
- OCH-211 شغلي روغتیا او خوندیتوب 

- OCH-212 د داخلي ھوا کیفیت
- OCH-213 د انفیکشن مخنیوي او کنټرول

- OCH-214 د خطرناکو کثافاتو مدیریت.
- OCH-215 پھ شغلي روغتیا کې تطبیق شوې څیړني

- OCH-311 د شغلي خطر ارزونھ.
- OCH-312 د شغلي خطر مدیریت.

- OCH-313 د شغلي خطر کمیونیکیشن.
- OCH-314 مدیریت او رھبري.

- OCH-315 علمي لیکنھ یا 

- NCD-112 د غیر ساري ناروغیواپیډیمولوژي.
- NCD-113 د غیر ساري ناروغۍ سرویالنس.

- NCD-114 د غیر ساري ناروغیو لپاره روغتیا ھڅونھ
- NCD-115 د غیر ساري ناروغیو مخنیوي او کنټرول

- NCD-211 د رواني روغتیا اختالالتواپیډیمولوژي.
- NCD-212 د رواني روغتیا پروګرامونھ او مداخلې یا
- NCD-213 پھ پیچلي بیړني حالتونو کې ذھني روغتیا

- NCD-214 پھ رواني روغتیا کې څیړنھ
- NCD-215 پھ غیر ساري ناروغیو کې تطبیق شوې څیړنھ

- NCD-311 پرمختللي څیړنې میتودونھ 
- NCD-312 پرمختللي احصایوي میتودونھ 

- NCD-313 د احصایوي وسیلې
- NCD-314 د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج 

- NCD-315 ساینسي لیکنھ

- BSL-112 د عامې روغتیا البراتوارونو کې بیوسفټي.
- BSL-113 د بایو خطر طبقھ بندي یا

- BSL-114 د بایو رسک ارزونھ او مدیریت.
- BSL-211 د البراتوار کسبی انتانات 

- BSL-212 د خطر کمول: د انجینرۍ کنټرولونھ
- BSL-213 د خطر کمول: خوندي پرکټسونھ

- BSL-214 بیولوژیکي توکي لیږدول
- BSL-215 پھ البراتوار او بیوسفټي کې پلي شوې څیړنھ.

- BSL-311 د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت تھ پیژندنھ. 
- BSL-312 د د بایوسیکیورټي مدیریت

- BSL-313 د بیولوژیکي کثافاتو مدیریت.
- BSL-314 د کیمیاوي کثافاتو مدیریت.

- BSL-315 پھ البراتوار کې د بیړني حالت مدیریت.

کورسونھ



دوره ھا
- HE-111 د روغتیا سیسټم مدیریت

- HE-112 د روغتیا اقتصاد تھ پیژندنھ
- HE-113 د روغتیا پاملرنې د تمویل اصول

- HE-114 اقتصادي ارزونھ.
- HE-115 د روغتیا اقتصاد لپاره تطبیق شوې څیړنھ

- CD-111 د ساري ناروغیو اساسات
- CD-112 پھ ساري ناروغیو کې د البراتوار رول

- CD-113 د ساري ناروغیو اپیډیمولوژي
- CD-114 پھ بیړني حالت کې ساري ناروغۍ

- CD-115 د آوټ بریک کشف او کنټرول
- CD-211 د مخنیوي وړ ناروغیو واکسین

(NTD) لھ پامھ غورځول شوي ناروغۍ CD-212 -
- CD-213 د ویکتورپھ وسیلھ انتقالي ناروغۍ

- CD-214 زونوټیک ناروغۍ د انسان او حیوان یا 
- CD-215 د جنسي مقاربتی لٻږد شوي انتانات یا

- CD-216 تنفسي ساري ناروغۍ او نري رنځ یا توبرکلوز
- CD-217 د روغتون- کسبی انتان او ویروس ھیپاټایټس

- CD-218 د ړندو ناروغیو
- CD-219 ناروغۍ او راڅرګندیدونکي ساري ناروغۍ

- CD-220 د ناروغۍ د لھ مینځھ وړو یا مھار کولو لپاره ھدف شوی
- CD-311 د ساري ناروغیو پروگرام 

- CD-312 د شواھدو پراساس عامھ روغتیا
- CD-313 د ساري ناروغیو لپاره تطبیق شوې څیړنھ

- GH-111 پھ نړیوال روغتیا کې بنسټونھ
- GH-112 نړیوال ډیموګرافي او د ناروغۍ بار

- GH-113 نړیوال روغتیا ننګونې
- GH-114 نړیوال مھاجرت 

- GH-115 ټولنیز ټاکونکي او نابرابري یا
- GH-211 د دوامداره پراختیا اھداف

- GH-212 د نړیوال روغتیا کاري ځواک
- GH-213 د نړیوال روغتیا رھبري یا 

- GH-214 د روغتیا نړیوال حقوق او مقررات 
- GH-215 د نړیوال مالي روغتیا مدیریت

- GH-311 تاوتریخوالی او نړیوال روغتیا امنیت
- GH-312 بشري شخړې او بشردوستانھ کار

- GH-313 مدني ټولنھ او نړیوالھ روغتیا
- GH-314 پھ نړیوال لید کې جندر او روغتیا

- GH-315 نړیوال روغتیا پوښښ



- WCH-111 د میرمنو او ماشومانو د روغتیا پیژندنھ
- WCH-112 د میرمنو او ماشومانو د روغتیا ټاکونکي یا 

- WCH-113 د میرمنو او د ماشومانو نړیوالھ روغتیا پاملرنھ
- WCH-114 د ژوند پھ دوره کې د میرمنو روغتیا

- WCH-211 مدیریت او رھبري
- WCH-212 پھ بشردوستانھ محیط کې د میرمنو او ماشومانو روغتیا

- WCH-213 پھ بیړني حالت کې تغذیھ
- WCH-214 د جندر پر بنسټ تاوتریخوالی

- WCH-215 علمي لیکنھ
- WCH-311 د خدماتو پالیسي او پالن جوړونھ

- WCH-312 د میرمنو او ماشومانو روغتیا لپاره د پاملرنې کیفیت
- WCH-313 روغتیا تھ وده ورکول

- WCH-314 پھ میرمنو او ماشومانو روغتیا کې پلي شوې څیړنھ

دوره ھا
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