
عامھ روغتیا



د عامې روغتیا پیژندنھ

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

پھ عامھ روغتیا کې دوامداره مسلکي پرمختګ د عامې روغتیا د ټولو کاري ځواک لپاره اړین دی. دا اساسا د دوی مھارتونھ ګړندي کول، د دوی پوھھ 
تازه کول او پھ روغتیایي سیسټم کې د تلپاتې ودې اړتیاوې پوره کول دي.

 
د روغتیا سکتور پدې تخصصي برخھ کې د روزل شویو متخصصینو شمٻر د اړتیا پھ پرتلھ خورا کم دی، لھ ھمدې املھ د ټریننګ پروګرامونو پھ ډیزاین 
کولو کي دا مھم دي چي د عامې روغتیا پھ برخھ کې پوھھ او مھارتونھ شامل شي، کوم چې د روغتیا سیسټم د اړتیاو او د تخصص او مھارت لرونکو 
بشري سرچینو ترمینځ د تشو ډکولو لپاره د یو ارتباطي پل پھ توګھ ګڼل کٻږي. د عامې روغتیا تخصص پھ دغھ برخھ کي (عامھ روغتیا) د ټولو نورو 

فرعي تخصصي برخو لپاره اساس او بنسټ دی.
 

د عامې روغتیا پروګرام
پھ عامې روغتیا کې تریننګ درې پروګرامونھ لري، ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: پھ عامې روغتیا کې اساسات
پروګرام 2: ساري او غیر ساري ناروغۍ

پروګرام 3: پھ عامې روغتیا کې د لومړیتوب پروګرامونھ

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
ھغھ مسلکی کسان چې د دوی پھ خپل مسلک کي د پراخولو لیوالتیا لري او پھ ملي یا سیمھ ایز روغتیایي خدماتو/روغتیا سیسټمونو کې د مشرتابھ 

پوستونو لپاره وړتیا لري یا څوک چې د روغتیا پھ ډګر کې د اکاډمیک یا سیاسي مسلک لپاره ھڅھ کوي.

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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



1

دا پروګرام د عامې روغتیا اساسات پھ ګوتھ کوي. دا کورس د عامې روغتیا ساحې د درک کولو لپاره اړینھ پوھھ او مھارتونھ چمتو کوي. دا د پنځھ 
ماډلونو څخھ جوړ دی.

 
د دې پروګرام الندې ماډل د ختیځي مدیترانې سیمې (EMR) باندې د ځانګړي تمرکز سره د عملي ستونزو، حلولو او پلي کولو تحلیل کولو لپاره د 

انټرډیسیپلینري تعلیم او ټریننګ اصلي موضوعات پوښي.
 

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  د عامې روغتیا د بیالبیلو تګالرو پر اھمیت پوه شي.

-  پھ عامې روغتیا کې د کړنو یا اکشن د خبرولو لپاره ډیټا مدیریت کړي.
-  د ناروغیو او نورو عامې روغتیا ننګونو مطالعې او اداره کولو لپاره د اپیډیمولوژي پلي کړي.

-  آپریشنل ریسرچ یاڅیړنې ترسره کړي.
-  د روغتیا سیسټمونھ تحلیل کړي.

-  د عامې روغتیا پیژندنھ
-  اساسات پھ انفارمټیک او احصایھ کې 

-  اساسي اپیډیمولوژي
-  د څیړنې یا ریسرچ میتودولوژي کې اساسي مفاھیم

-  مدیریت او رھبري
 
 

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:
 

1- د عامې روغتیا ستونزې وپیژني او د عامې روغتیا پھ سکتورونو کې د ډیټا د کارولو پوھھ درک کړي.
2- د اپیډیمولوژي، بایوسټاټیسټیک، او چاپیلایر روغتیا میتودونھ پھ ساحھ کې پلي کړي.

3- د عامې روغتیا واقعیت لرونکي او متمرکز پروژې/دندې رامینځتھ کړي او پلي کړي.

د ټریننګ کورسونھ:

پھ عامې روغتیا کې 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.



(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.

2

دا پروګرام د درې میاشتنۍ مسلکي درجې پروګرام دي چې د ھغو فارغینو لپاره پھ پام کي دي چي د عامې روغتیا پھ مسلکي پرکټس کي مخ تھ والړ شي 
او پھ ټولنھ کې د اغیزمن بدلون عامل وګرځي.

 
ماډلونھ د ختیځ مدیترانې سیمې (EMR) باندې د ځانګړي تمرکز سره د عملي ستونزو حلولو او پلي کولو تحلیل لپاره د انټرډسیپلینري تعلیم او ټریننګ 

اصلي موضوعات پوښي . د دې پروګرام قوي ساحوي موقف پھ سیمھ کې ځانګړی دی.

د پروګرام عمومي کتنھ :

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 -  د ډیرو عامو غیر ساري ناروغیو (NCDs) د ارزونې او مخنیوي لپاره اصول پلي کړي.

-  ټولنیز ټاکونکي عوامل او د جنډر فریم ورک د عامې روغتیا د مداخلو د خبرولو لپاره پلي کړي.
-  د بشپړ کیفیت مدیریت او د عامې روغتیا د اخالقو مفکورې د لومړني روغتیا پاملرنې خدماتو د وده ورکولو لپاره وکاروي.

-  د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول اقدامات پالن او پلي کړي.
-  د بشردوستانھ بیړنیو حاالتو پھ محیط کې د اپیډیمولوژیکي میتودونھ او وسیلې پلي کړي.

-  غیر ساري ناروغۍ
-  ټولنیز تشخیص کونکي عوامل او نابرابري

-  د روغتیا لومړني پاملرنې او د خدماتو کیفیت
-  ساري ناروغۍ

-  د عامې روغتیا د بیړني مدیریت اصول
 

 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:
 

-  اړونده غیر ساري ناروغي غوره کړي او د کیفیت لرونکي درملنې ظرفیت دي پھ ټاکل شویو ټولنو کې تحلیل کړي.
-  پھ خپل ھیواد کې د نفوس ټولنیز تدریج مشخص کړي او د کلیدي اشخاصو سره د مرکو پھ شمول ټاکل شوي زیانمن شوي خلکو څخھ دي لیدنھ وکړي.

-  پھ خپل ھیواد/ سیمھ کې د عمده ناروغۍ/ د روغتیا خطر/ د صدمي پیژندل او غوره کول، خپل انتخاب کي توجیھ کړي، د دې بار تحلیل کړي او د 
پیژندل شوي بار پراساس د عامې روغتیا اړوند مداخلو پروپوز وکړي.

-  پھ خپل ھیواد کې د ادارو څخھ لیدنھ وکړي او د ھر ډول بیړني حاالتو سره د مقابلې لپاره ملي ظرفیت تحلیل کړي.

د ټریننګ کورسونھ:

ساري او غیر ساري ناروغۍ

د زده کړې پایلې :



دا پروګرام د خلکو پھ روغتیا کې لومړیتوبونھ پھ ګوتھ کوي. او د پوھیدو لپاره اړینھ پوھھ او مھارتونھ چمتو کوي او لھ ھمدې املھ د عامې روغتیا 
ځانګړي پروګرامونھ اداره کوي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

پھ عامې روغتیا کې د لومړیتوب پروګرامونھ3

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 -  د روغتیا ھڅونې (ھیلت پروموشن) فعالیتونھ پھ مؤثره توګھ پیل، پالن او پلي کړي.

-  د عامې روغتیا اغیزو پورې اړوند د میرمنو روغتیا مسئلې تحلیل او اداره کړي.
-  د چاپیلایر او شغلي روغتیا د ستونزو د تحلیل او مدیریت اصول پلي کړي.
-  د روغتیا پاملرنې مداخلو لګښتونھ او اغیزې اندازه او ارزونھ یي وکړي.

-  د بشري منابعو د پالیسیو او پروسو اغیزي د عامې روغتیا د  ارګانیزیشن پھ فعالیت باندې تحلیل کړي.

د زده کړې پایلې:

-  روغتیا تھ وده ورکول
-  د ښځو روغتیا

-  چاپیلایر او حرفوي یا شغلي روغتیا
-  روغتیا اقتصاد

-  د نفوس روغتیا او ھوساینې اداره کول
 

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 اوسني روغتیا ھڅونې یا ھیلت پروموشن پروګرام کې بوخت شي: او ھغوي دې ارزونھ کړي، ښھ کړي او بیا یي دي وارزوي.
-  د خلکو د استازو سره د میرمنو یا د محرومو میرمنو د زیان منونکو سره د اړونده پوښتنو د خپلو جوړ کړل شویو سوالنامو یا تطبیق شوي سوالنامو 

پراساس دي کیفي مرکې راټولي کړي.
-  د چاپیلایر یا حرفوي روغتیا د ستونزو او ډیرو ارزانھ مداخلو اقتصادي تحلیل جوړ کړي.

-  د پالیسي پریکړو جوړونکو سره عامھ غونډې تنظیم کړي او د دوی سره د روغتیا د خدماتو د اصالح کولو یا ریفورمینګ پھ اړه بحث وکړي.

د ټریننګ کورسونھ:

(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.



info@iaph.org

www.iaph.org
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لخوا ځواکمن شوی:


