
ماحولیاتی صحت





پێشەکی
گرفتی  ئێستا،  كۆمەڵ  تەندروستیی  گرفتەکانی  دەتوانن  بوارەدا  لەم  پەروەردە  و  فێرکاری  كۆمەڵ.  تەندروستیی  گرنگەکانی  بەشە  لە  ژینگە  تەندروستیی 
تەندروستیی ناوچەیی و ھەرێمی، پێداویستییەکان و چالێنجەکانی داھاتووی تەندروستی، پەتازانی نەخۆشییە پەیوەندیدارەکان لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەی 

ژینگەیی یان پیشەیی ڕوون بکاتەوە. لە بڕیارەکانی خۆی لە بواری سیاستی تەندروستیدا، یارمەتیی یاسادانەر دەدات.

و�تانی EMR بە دەست بەشێکی بەرب�و لە گرفتەکانی ژینگەیی و پیشەیی یەوە دەناڵێنن، لە ھەوڵەکانی کۆنتڕۆڵ کردنی سەرەتایی تەندروستییەوە بگرە تا 
نەبوونی لێکۆڵینەوەی پێشکەوتوو لەم بوارەدا. ئەمە پەیوەندی بە تەندروستیی کشتوکاڵ، پاراستنی شوێنی کار، کوالێتیی ھەوای دەرەوە و ناو بینا، ئاسایشی 
بەرنامە  کردنی  پێشکەش  کەوابوو  ھەیە.  ناوچەدا  لە  کەش وھەوا  گۆڕانکاریی  پەیوەندیدارەکانی  بابەتە  و  ژەھری  پاشماوەکانی  ئاو،  کوالێتیی  خۆراک، 
لە ناوچەی EMR، سەرەڕای پێکھێنانی سەقامگیری لەو  ئابووریی و کوالێتیی ژیان  ئاسایشی خەڵک و بەرەوپێشچوونی  لەم بوارەدا بۆ  فێرکارییەکان 

و�تانەی شەڕی تێدا ھەیە، زۆر گرینگە.

کاروباری  اور  ماحولیاتی  عالمی   :1 پروگرام 
صحت میں بنیادیں

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف
کورس 2: بنیادی ایپیڈیمولوجی

کورس 3: ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کی 
ایپیڈیمولوجی

کورس 4: عالمی ماحولیاتی صحت کا تعارف
کورس 5: ڻوکسیکالوجی کے اصول

پروگرام 2: ماحولیاتی صحت کا انتظام۔

کورس 6: فوڈ سیفڻی اور پبلک ہیلتھ۔
کورس 7: پانی کی معیار کا انتظام (کوالڻی مینجمنٹ)

کورس 8: فضائی آلودگی اور ایئر سیمپلنگ۔
کورس 9: ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی 

صحت۔
کورس 10: ماحولیاتی صحت میں اپالئیڈ ریسرچ۔

پروگرام 3: ماحولیاتی صحت کے خطرے کا انتظام۔

کورس 11: ماحولیاتی خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
کورس 12: ماحولیاتی خطرے کا انتظام (رسک مینجمنٹ)۔

کورس 13: ماحولیاتی رسک کمیونیکیشن
کورس 14: انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور لیڈرشیپ)۔

کورس 15: سائنسی تحریر یا لکھنا

ہر تربیتی کورس سیکھنے کے (30) گھنڻے کے اوقات میں دیا جاتا ہے۔ یہ کورسز ڻیکنیکل ڈپلومہ کے تین ماه کے پروگراموں کے حصے کے طور 
پر، یا اکیلے کورسز کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ کورس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر، شرکت کننده کو بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ 
(IAPH) کی طرف سے ایک کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ دیا جائے گا، جو ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ 

تسلیم شده بے۔

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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-  صحت عامہ کا تعارف
-  عالمی صحت اور ہیلتھ سیکورڻی یا صحت کی حفاظت

-  بین االقوامی صحت کے ضوابط یا ریگولیشنز
-  صحت کی خدمات

-  سائنسی تحقیق
(SDGs) پائیدار ترقی کے اہداف  -

-  یونیورسل ہیلتھ کوریج یا UHC کا تعارف اور UHC کی طرف راستہ۔
-  آبادی کی صحت کا اندازه لگانا یا اسیسمنٹ۔

صحت عامہ کی تاریخ، کامیابیوں اور صحت کی دیکھ بھال کی غلطیوں کا جائزه ہے۔ ماضی کے واقعات کا تنقیدی تجزیہ اور تحلیل صحت کی بہتری 
کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صحت کی خدمات کی تنظیم نو کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے مسئلوں کا سراغ ان کی تاریخی ترقی کے ذریعے 
لگایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار طلباء جدید صحت کی دیکھ بھال کے قیام اور موجوده بحث و فکر کی تفہیم کے علم سے آراستہ ہوں۔ 

 
یہ کورس صحت عامہ کے شعبے میں ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے علم اور مہارت کے خال کو ُپر کرنے اور صحت عامہ کے مختلف طریقوں اور ماڈلز 
کی تالش کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مختلف چیلنجز پر تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں عوامی صحت کی اخالقیات، عالمی 

صحت، اور ہیلتھ سیکورڻی جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

1-  صحت عامہ کی متعدد تعریفوں اور ان کے متعلقہ فوائد کا تشخیص کریں۔
2-  اس نظم و ضبط (ڈسپلن) کی ترقی کے مراحل کی وضاحت کریں اور روایتی اور نئی صحت عامہ کے درمیان فرق کریں۔

3-  صحت عامہ کے ضروری افعال کے لیے ایک فریم ورک کے فوائد کا اندازه کریں۔
4-  صحت عامہ کی تحقیق کے بنیادی شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مسائل کی تحقیقات میں استعمال ہونے والے مقداری اور معیاری 

(کوانڻیڻیو اور کوالڻیڻیو) طریقوں کو پہچانیں۔
5-  قومی اور عالقائی سطح پر موجوده تہدیدوں اور چیلنجوں کے اندر صحت عامہ کے جامع نظام کا تجزیہ اور تحلیل کریں۔

تفصیل پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

بنیادی ایپیڈیمولوجی
ایپیڈیمولوجی، جسے اکثر صحت عامہ کا "سنگ بنیاد" بھی کہا جاتا ہے، آبادیوں میں بیماریوں، صحت کے حاالت، یا ہونے والے واقعات کی تقسیم اور 

ان کے تعین کرنے والوں (determinants) کا مطالعہ اور، مزید برآں، صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اس علم کا اطالق ہے۔
 

یہ کورس شرکاء کو وبائی امراض کے بنیادی تصورات اور طریقوں سے متعارف کرانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ انہیں وبائی امراض یا ایپیڈیمولوجی 
کے بارے میں بنیادی مہارت بھی فراہم کرے گا، جس میں آبادی میں بیماری کی موجودگی کے بارے میں معلومات کے حصول، تجزیہ، اور تشریح کا 
عملی علم شامل ہے۔ شرکاء ایپیڈیمولوجیکل ریسرچ کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ایپیڈیمولوجیکل لڻریچر کی تشخیص کا عملی تجربہ بھی حاصل 

کریں گے۔ 

1- صحت عامہ کے وسیع میدان میں ایپیڈیمولوجی کے کردار پر بحث کریں اور طب، ماحولیاتی صحت، سماجی اور رویے کے علوم، 
اور صحت کی پالیسی کے شعبوں سے اس کے تعلق کی نشاندہی کریں- 

2- ایپیڈیمولوجی کے بنیادی تصورات اور طریقوں کے بارے میں صحیح علم کا مظاہره کریں۔
3- بیماری کی تقسیم (ڈسڻریبیوشن) کو بیان کرنے کے لیے وضاحتی ایپیڈیمولوجی کے تصورات، جیسے شخص، وقت، اور جگہ، کا 

استعمال کریں۔
 risk & odds اور ،prevalence پھیالؤ یا ،incidence 4- کورس میں سکھائے گئے ایپیڈیمولوجیکل میژرز (جیسے واقعات یا

ratio) کا حساب لگائیں اور ان کی تشریح کریں۔
5- پبلک ہیلتھ ریسرچ کا منصوبہ بنائیں اور اسے ڈیزائن کریں۔

6- صحت کی پالیسیوں کو وضع کرنے، ان پر عمل درآمد کرنے، اور ان کا اندازه لگانے کے لیے ایپیڈیمولوجیکل تحقیق کا اطالق کریں۔

- ایپیڈیمولوجی کا تعارف
- وضاحتی ایپیڈیمولوجی

- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 1
- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 2

- صحت عامہ کی سرویلنس
- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور دکھانا (نمائش)۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 1۔
- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 2۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقاتی رپورٹ لکھنا۔
- ڈیڻا کا معیار۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- ماحولیاتی ایپیڈیمولوجی: بنیادی اصول اور عمومی پریکڻس۔
- ماحولیاتی ایپیڈیمولوجی میں مطالعہ کے ڈیزائن۔

- ماحولیاتی ایپیڈیمولوجی میں تشخیص (اسسمنٹ) 
- بھاری دھاتوں کے زہریلے اثرات۔

- ماحولیاتی بیماری: تغیر (میوڻیشن)، کینسر، اور پیدائشی نقائص - 
حصہ 1۔

- ماحولیاتی بیماری: تغیر (میوڻیشن)، کینسر، اور پیدائشی نقائص - 
حصہ 2۔

- اندرونی فضائی آلودگی کی ایپیڈیمولوجی
- سمندر (SEA) کے فوائد

ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کی ایپیڈیمولوجی
اس کورس کا تعلق ایپیڈیمولوجی کی ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ شاخوں سے ہے۔ یہ ماحولیاتی صحت کے فریم ورک کے اندر ایپیڈیمولوجی کے بنیادی 
تصورات کو متعارف کراتا ہے۔ پیشہ ورانہ ایپیڈیمولوجی کام کی جگہ میں کارکنوں پر مختلف ایکسپوژرز، جیسے کیمیائی، حیاتیاتی یا جسمانی/طبیعیاتی 
(مثال شور، حرارت، تابکاری/ریڈییشن)، ایجنڻوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحت کے منفی نتائج کا جائزه لیتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جا 

سکے کہ کوئی ایجنٹ یا ایجنڻوں کا سیٹ ان کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔
 

شرکاء بیرونی عوامل کو جوڑنا سیکھیں گے جو صحت کے حاالت کے واقعات یا incidence، پھیالؤ یا prevalence، اور جغرافیائی حد کو متاثر 
کرتے ہیں۔ وه یہ بھی واضح کریں گے کہ انہیں صحت عامہ کے مسائل سے نمڻنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کورس موضوعات کی 

ایک وسیع رینج کا بھی احاطہ کرتا ہے، جو کارکنوں کی آبادی میں وبائی امراض کے طریقوں کے استعمال سے متعلق ہے۔

1- اہم ماحولیاتی ایجنڻوں، ان کے تعامل، اور ان کے منفی اثرات کی شناخت کریں۔
2- ایجنٹ کے جسمانی، کیمیائی، یا متعدی خصوصیات سے اس کے منفی اثرات کی نوعیت کا پیشن گوئی کریں، اور یہ 

بھی کہ یہ ماحولیاتی یا صحت عامہ پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔
3- حیاتیاتی نظام میں منفی اثرات کی شدت کی پیشن گوئی کے لیے ماڈل بیان کریں اور استعمال کریں۔

4- ماحولیاتی ایجنڻوں کے صحت پر اثرات اور خطرے کی تشخیص کے عمل میں غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے 
موجوده علمی بیس میں اہم خالوں کی نشاندہی کریں۔ 

5- ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے موجوده قانون سازی اور ضابطے کو پہچانیں۔ 
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- ماحولیاتی صحت کا تعارف
- ماحولیاتی صحت کے بنیادی تصورات۔

- ماحولیاتی صحت کے اشارے (انڈیکیڻرز) 
(inequalities) ماحولیاتی عدم مساوات -

- عالمی صحت کا بنیادی تصور۔
- ترقی کا نظریہ (گروتھ تھیوری۔)۔

- ایس ڈی جی میں ماحولیاتی صحت اور چیلنجز کا 
تعارف۔

- ماحولیاتی چیلنجوں کا جائزه
- ابھرتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز

- موسمیاتی تبدیلی
- جنگالت کے وسائل کی انحطاط/تنزلی۔

عالمی ماحولیاتی صحت کا تعارف
ماحولیاتی صحت پبلک ہیلتھ کا ایک شعبہ ہے۔ یہ کورس ماحولیاتی صحت کے مسائل کے حل کے لیے میدان، موجوده مسائل، اور مداخلتوں کا تعارف 
ہے۔ کورس شرکاء کو ماحولیاتی صحت کے میدان کے دائره کار اور ان خیاالت کے بارے میں آگاه کرنے میں مدد دے گا جن پر ماحولیاتی صحت 
کی مداخلت کی بنیاد ہے۔ یہ کورس ترقی پذیر ممالک پر خصوصی توجہ کے ساتھ عالمی صحت کے تصور کا بین الضابطہ (انڻر ڈسپلنری) تعارف 

بھی فراہم کرے گا۔
 

آج دنیا کو بے شمار عالمی چیلنجز درپیش ہیں، جن کا )عالمی سطح پر صحت کی دیکھ بھال پر بوجھ ڈالنے والے عام مسائل کو حل کرنے کے عالوه( 
کورس میں جائزه لیا جائے گا۔ اس طرح کے چیلنجز وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جو ممالک کے درمیان اور اس کے اندر صحت میں تفاوت پیدا 

کرتے ہیں۔

1- اہم ماحولیاتی ایجنڻوں، ان کے تعامل، اور ان کے منفی اثرات کی شناخت کریں۔
2- ایجنٹ کے جسمانی، کیمیائی، یا متعدی خصوصیات سے اس کے منفی اثرات کی نوعیت کا پیشن گوئی کریں، اور یہ بھی کہ یہ ماحولیاتی 

یا صحت عامہ پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔
3- حیاتیاتی نظام میں منفی اثرات کی شدت کی پیشن گوئی کے لیے ماڈل بیان کریں اور استعمال کریں۔

4- ماحولیاتی ایجنڻوں کے صحت پر اثرات اور خطرے کی تشخیص کے عمل میں غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے موجوده علمی بیس 
میں اہم خالوں کی نشاندہی کریں۔ 

5- ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے موجوده قانون سازی اور ضابطے کو پہچانیں۔ 
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

ڻوکسیکالوجی کے اصول
یہ کورس ڻاکسیالوجی کے بنیادی اصولوں اور ان میکانزم پر مرکوز ہے جن کے ذریعے ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ کیمیائی ایجنٹ انسانی صحت کو 
متاثر کرتے ہیں۔ اصولوں اور طریقہ کار پر تین شعبوں میں توجہ دی جائے گی: 1) عمومی اصول: تماس میں آنے (ایکسپوژر) کا راستہ؛ خوراک 
کا جواب (ڈوز رسپانس)؛ جذب، تقسیم، ذخیره، میڻابولزم، اور اخراج؛ 2) ہدف کے اعضاء پر اثرات: جگر، گردے، خون، سانس کا نظام، اور اعصابی 
نظام؛ اور 3) ڻوکسیکالوجی کے اصولوں کا اطالق مندرجہ ذیل کو استعمال کرتے ہوئے: سالوینڻس، کیڑے مار ادویات، اور دھاتیں۔ اس کورس کے 

اختتام پر، شرکاء ماحولیات اور کام کی جگہ پر پائے جانے والے مرکبات کے لیے ڻوکسیکالوجی کے اصولوں کا اطالق کر سکے گا۔

1- مرکبات کے زہریلے اثرات پر ایکسپوژر(تماس میں آنے) کے حاالت، راستوں، مدت، اور تعدد کے اثرات کی وضاحت کریں۔
2- خوراک اور زہریلے ردعمل کے مابین تعلقات کی وضاحت اور تشریح کریں۔

3- جذب، تقسیم، ذخیره، اور اخراج کے عمل کی وضاحت کریں، اور جھلیوں میں زہریلی نقل و حمل کے اصولوں کو کیمیائی ایجنڻوں کے 
استعمال/لینا، عمل، اور اخراج پر الگو کریں۔ 

4- مرحلے/ فیز I اور مرحلے/فیز II کے میڻابولک راستوں میں رد عمل کی اقسام کی وضاحت اور خصوصیت دیں اور ہر ایک کی مثالیں دیں۔ 
5- ان میکانزم کی وضاحت کریں، جس کے تحت زہریلے ایجنٹ جگر، گردے، پھیپھڑوں اور اعصابی نظام کو چوٹ پہنچاتے ہیں اور ہر عضو 

کے لیے پروڻو ڻائپیکل زہریلے ایجنڻس کی مثالیں دیں۔
6- ہائیڈرو کاربن، ہالوجنیڻڈ ہائیڈرو کاربن، کیڑے مار ادویات، اور بھاری دھاتوں کے شدید اور دائمی اثرات کی شناخت کریں؛ زہریال ہونے 

کے طریقہ کار کی خصوصیت کی وضاحت کریں؛ اور زہریلے اثرات کو روکنے یا کم کرنے کے اقدامات بیان کریں۔
 

- ڻوکسیکالوجی کا تعارف
- Toxicodynamics اور Toxicokinetics۔

- تولیدی زہریال، امیونوڻوکسیڻی، اور جلد کی زہریال۔
- کیڑے مار ادویات کی زہریال۔

- دھاتوں کی زہریال۔
- سانس کی زہریال۔

- ہیپاڻوڻوکسیڻی اور نیفروڻوکسیڻی۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

فوڈ سیفڻی اور پبلک ہیلتھ۔
یہ کورس کھانے کے بڑے آلودگیوں اور ان کی صحت عامہ کی اہمیت پر توجہ دے گا۔ شرکاء درج ذیل تصورات کو بھی دریافت کریں گے: متعدی 
بیماریوں کی ڻرانسمیشن میں کھانے کے ماحول کے کردار، مخصوص جراثیم جو ماحولیاتی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، تکنیکی 
اور دیگر اقدامات سے ان کی روک تھام اور کنڻرول، اور یہ کہ صحت کے خطرات کا اندازه کیسے لگائیں گے۔ شرکاء متعلقہ بیماریوں کے ساتھ مختلف 
غذائی آلودگیوں کا جائزه لیں گے، کہ یہ ایجنٹ کس طرح داخل ہوتے ہیں، زنده رہتے ہیں اور ماحول میں پھیلتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی ایکسپوژر 
(تماس میں آنا) ہوتی ہے، ان کے خطرات کا اندازه اور پیمائش کیسے کی جاتی ہے، اور ان خطرات کو انجینئرڈ /ڻیکنیکل، پالیسی، اور ریگولیڻری طریقوں 

کے ذریعے کیسے روکا اور کنڻرول کیا جاتا ہے۔ 

1- بڑے جراثیم اور متعدی بیماریوں اور ان کی ڻرانسمیشن کے ماحولیاتی راستوں کی شناخت کریں۔
2- انسانی اور جانوروں کے فضلے، پانی، ہوا، خوراک، fomites (فومائڻس/ استعمال کی ایسی اشیاء یا مواد جو انفیکشن کے لے جانے کا 
اور  (بائیولوجی  ماحولیات  اور  حیاتیات  والے جراثیم کی  پھیلنے  ویکڻر سے  اور  فرنیچر)،  اور  برتن،  کپڑے،  ہیں، جیسے  امکان رکھتے 

ایکالوجی) کی وضاحت کریں۔ 
3- جراثیم کے ساتھ کام کرنے اور تجزیہ کرنے اور ماحولیاتی میڈیا میں ان کا پتہ لگانے کے لیے بنیادی مہارتیں اپنائیں۔

4- ماحولیاتی ایکسپوژر (تماس میں آنے) سے انسانی بیماری کے خطرے کا تخمینہ اور خصوصیت، مائکروبیل خطرے کی تشخیص کا 
استعمال کرتے ہوئے انفیکشن اور بیماری کے خطرے کی تشخیص، بیماری کے پھیالؤ کے پیڻرن (patterns)، اور آؤٹ بریک اور دیگر 

وبائی ثبوت کی تفتیش اور ان کے خصوصیت کی وضاحت کریں۔ 
5- ماحولیاتی ذرائع (میڈیا) میں جراثیم کو ہڻانے یا تباه کرنے کے طریقوں کی وضاحت کریں، تاکہ فضلہ، پانی، خوراک، فومائڻس، ہوا اور 

ویکڻر کے ذریعے انسانی ایکسپوژر (تماس میں آنے) کو روکا جا سکے۔

- خوراک سے پیدا ہونے والی بیماری کا بوجھ۔
- کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور خطرات۔

- کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی مائکروبیل وجوہات۔
- خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی کیمیائی وجوہات۔

- خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی جسمانی اور مکینیکل وجوہات۔
- فوڈ سیفڻی کے لیے کنڻرول کے اقدامات اور آلوده مانیڻرنگ۔

- نگرانی کی رپورڻنگ اور خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک 
تھام۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

پانی کے معیار کا انتظام (کوالڻی مینجمنٹ)
یہ کورس پانی کے معیار کے انتظام کے متعلقہ امور کی پالیسی، تشخیص اور عمل درآمد سے متعلق بنیادی تصورات پیش کرتا ہے۔

 
توجہ کے موضوعات میں شامل ہیں: پانی کی کوالڻی (معیار) کے اسڻینڈرڈ اور کرائڻیریا؛ پانی کے معیار کے انتظام کے اصول؛ ریگولیڻری 
تحفظات؛ eutrophication؛ پھیالنے والی آلودگی؛ اور پانی کے عالج کے منصوبوں کے انتظام، ڻھوس/مائع ضمنی مصنوعات، اور پائیدار پانی 

کے معیار کنڻرول کی حکمت عملی کے عالمی پہلو۔

1- پانی کے معیار کے انتظام سے متعلق شرائط اور پیرامیڻرز کی اہمیت بیان کریں۔
2- موجوده مقامی پانی کے معیار اور مقدار کے مسائل کو حل کریں۔

3- مناسب پانی کے معیار کی قانون سازی (لیجسلیشن) کی اہمیت کا اندازه کریں۔
4- پانی کے معیار کے کرائڻیریا کی ضروریات کو استعمال کی بنیاد پر اطالق کریں، بشمول: میونسپل؛ صنعتی؛ تفریحی؛ زرعی استعمال؛ 

اور آبی زندگی۔
5- پانی کی صفائی کے منصوبوں میں مینجمنٹ کے بنیادی کرائڻیریا کی وضاحت کریں اور بہترین معیار (کوالڻی) کو یقینی بنائیں۔

6- پانی کے معیار کے انتظام کے بنیادی تصورات کی تشریح کریں۔

- پانی کا معیار (کوالڻی) اور اسڻینڈرڈز
- پانی کا عالج - حصہ 1۔
- پانی کا عالج - حصہ 2۔
- پانی کا عالج - حصہ 3۔

- مائکرو بائیولوجیکل کوالڻی کنڻرول۔
تاثیر  معیار،  بمقابلہ  ڈیزائن  منصوبہ  باقیات،   :3- عالج  کا  پانی   -

(Effectiveness)۔
مینجمنٹ  ریسورس  واڻر  بیسڈ  کمیونڻی  دوران  کے  ایمرجنسی   -

(CBWRM)
- ہنگامی ترتیبات میں پانی کے معیار کی تشخیص
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

اڻموسفئیر یا فضا میں آلودگی ہر جگہ ہے؛ فضائی آلوده کرنے والے (air pollutants) کے ماحول، پودوں، جانوروں، مواد ، اور انسان پر مختلف 
اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کورس درج ذیل موضوعات کا احاطہ کرتا ہے: ساخت، کامپوزیشن، اور اڻموسفئیر کی جسمانی خصوصیات اور اس کی 
مختلف تہوں (layers)؛ ماحول میں آلوده کرنے والوں کا رویہ؛ عالمی، عالقائی اور کمیونڻی فضائی آلوده کرنے والیں؛ اندرونی ہوا کا معیار؛ فضائی 
 atmospheric dispersion آلودگیوں کے ایکسپوژر (تماس میں آنے) کے انسانی صحت پر اثرات؛ فضائی آلودگی سے متعلق معیارات اور قواعد؛

کی ماڈلنگ کی تکنیک؛ اور ذرات اور فضائی آلودگی کا کنڻرول۔ 

1- ماحول (اڻموسفئیر) کی ساخت، کامپوزیشن، اور خصوصیات کی وضاحت اور ان پر بحث کریں۔
2- فضائی آلوده کرنے والوں (pollutants) کی عام اقسام کی فہرست بنائیں اور فضا میں ان کے رویے اور قسمت پر تبادلہ خیال کریں۔

3- عالمی فضائی آلودگی کے طریقہ کار، ذرائع، اور اثرات بشمول گرین ہاؤس گیسوں اور اوزون کو ختم کرنے والے مادوں کی وضاحت کریں۔
4- صاف ہوا ایکٹ (Clean Air Act) اور اس کی ترامیم میں شامل محیط ہوا کے معیارات (Ambient Air Quality Standards) اور 

فضائی آلوده کرنے والوں پر تبادلہ خیال کریں۔
5- انسان، جانوروں، پودوں، مواد اور ماحول پر کمیونڻی اور عالقائی فضائی آلودگی کے اثرات کی شناخت اور ان پر تبادلہ خیال کریں۔

6- بنیادی اور اعلی درجے کے گاؤسیائی کے ماڈلز (Gaussian atmospheric dispersion) کی حدود کو پہچانیں اور ان پر تبادلہ خیال 
کریں۔

7- ذرات اور گیس کی شکل میں آلودگیوں کے کنڻرول اور انتظام کے اصول اور نظریہ پر بحث کریں۔
8- اندرونی فضائی آلودگی یا آلوده کرنے والوں کے ذرائع، اثرات، اور کنڻرول بیان کریں۔

- فضائی آلودگی اور ایئر سیمپلنگ۔
- فضائی آلودگی  اور EMR عالقے میں فضائی آلودگی۔

- EMR عالقے میں سانس کی صحت کے نتائج
- فضائی آلودگی پر منتخب موضوعات۔

- صحت کے نتائج

فضائی آلودگی اور ایئر سیمپلنگ 8
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ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت
ماحولیاتی صحت (EH) کے نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards) مختلف طریقوں سے آفات (ڈیزاسڻر) اور ہنگامی حاالت سے قریب سے وابستہ 
ہیں۔ ماحولیاتی صحت کی سرگرمیاں انڻر ڈسپلنری ہیں اور ان میں انجینئرنگ، ہیلتھ سائنسز، کیمسڻری، اور حیاتیات سمیت سماجی، مینجمنٹ، اور 
انفارمیشن سائنسز بھی شامل ہیں۔ آفات (ڈیزاسڻر) اور ان سے بحالی کے اوقات میں، بہت سے پس منظر رکھنے والے لوگ ان سرگرمیوں میں مشغول 

ہوتے ہیں جو کہ صحت عامہ کی نگرانی، بحالی، اور دیکھ بھال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 
 

تعارف فراہم کرنے کے عالوه، یہ کورس ان جسمانی، حیاتیاتی، کیمیائی، اور سماجی عوامل، جو خطرات کا باعث بنتے ہیں، سرویلنس، صحت کے 
اشارے اور تشخیص، تیاری کے عمل، صفائی ستھرائی اور ویکڻر کنڻرول، انخالء اور عارضی رہائش، ڈیزاسڻر کے بعد صحت کی سرگرمیاں، اور 

پائیدار ترقی جیسے مسائل پر بحث کرے گا۔ 

1-  ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت کے خطرات کی شناخت اور پیش گوئی کریں۔
2-  ہنگامی حاالت کے دوران ماحولیاتی خطرات کا انتظام کرنے کے لیے صحت عامہ کی مداخلت کی وضاحت کریں۔

3-  مناسب ماحولیاتی صحت کی سرگرمیوں (پانی کی فراہمی اور صفائی، ویکڻر کنڻرول، وغیره) کے ساتھ ہنگامی حاالت 
کا جواب دیں۔

4-  ڈیزاسڻر مینیجمنٹ سائیکل کے روک تھام، تیاری، جواب، اور بحالی کے مراحل میں ماحولیاتی صحت کی ترجیحی 
ضروریات اور اعمال پر رہنمائی فراہم کریں۔

5-  ماحولیاتی صحت سے متعلق تمام شعبوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کریں۔

-  آفات کے دوران ماحولیاتی صحت۔
-  ایمرجنسی کے دوران ریپڈ واش (WASH) ضروریات کی 

تشخیص۔
-  پانی آلوده کرنے والے مادے۔

-  ہنگامی حاالت میں پانی کے معیار کی تشخیص
-  ہنگامی حاالت میں صفائی۔

-  بہتر صحت کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔
-  حفظان صحت کا فروغ اور کمیونڻی آؤٹ ریچ

-  ایمرجنسی میں کمیونڻی پر مبنی واڻر ریسورس مینجمنٹ۔
-  واش (WASH) سرگرمیوں کی نگرانی اور تشخیص۔

-  واش (WASH) کلسڻر اور کوآرڈینیشن۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل 9
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

- تحقیقی مطالعات کے ڈیزائن، مواد، اور طریقے۔
- اسڻڈی ڈیزائن کا انتخاب، اسڻڈی ایریا/سیڻنگ۔

- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) اور نمونے (سمپلز) 
- نمونہ (سمپل) سائز کی بنیادی باتیں۔

- مطالعہ کے متغیرات (variables)، اور ڈیڻا اکڻھا کرنے کے 
اوزار اور تکنیک۔

- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور پریزنڻیشن
- تحقیق اور تنقیدی تشخیص (Critical Appraisal) میں ممکنہ 

غلطیاں

ماحولیاتی صحت میں اپالئیڈ ریسرچ
یہ کورس شرکاء کو ماحولیاتی صحت کے تحقیقی طریقوں میں مختلف تصورات سیکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کورس میں کالس 
کے اندر مشقیں بھی شامل ہیں جو شرکاء کو سیکھے ہوئے تصورات کو ان کے ممکنہ تحقیقی منصوبوں سے مالنے کی اجازت دیتی ہیں۔ یہ کورس 
شرکاء میں ان کے نمونوں (samples) کو صحیح طریقے سے فریم کرنے، نمونے (سمپل) کے سائز کا حساب لگانے، اور ڈیڻا اکڻھا کرنے کے 

Aلیے مناسب ڻولز اور تکنیک استعمال کرنے کی صالحیت پیدا کرتا ہے۔

1- تحقیق کے متغیرات (variables) کی وضاحت کریں
2- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) کی شناخت کریں۔

3- نمونے لینے کی مناسب تکنیک استعمال کریں۔
4- بے ترتیب نمونے لینے کی غلطی (random sampling error) اور bias کی شناخت اور فرق کریں۔

5- مختلف سڻڈی ڈیزائن کے لیے نمونے کے سائز کا حساب لگائیں۔
6- ڈیڻا اکڻھا کرنے کی مختلف تکنیک اور ڻولز استعمال کریں۔

10
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔
سیکھنے کے نتائج

اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس ماحولیاتی آلودگیوں کو ایکسپوژر (تماس میں آنے) سے صحت کے اثرات کے امکانات کا جائزه لینے کے لیے ضروری کوالڻی اور مقداری ماحولیاتی خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
(کوالڻیڻیو اور کوانڻیڻیو) مہارتیں بناتا ہے۔ اس کورس میں کوالڻی اور مقداری خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کے بنیادی تصورات عملی کیس 

اسڻڈیز کے ساتھ ظاہر کیے جاتے ہیں۔
 

خطرے کی شناخت، خوراک کے ردعمل (ڈوز رسپانس) کی تشخیص (evaluation)، ایکسپوژر (تماس میں آنے) کی تشخیص (اسسمنٹ)، اور 
خطرے کی خصوصیت پر زور دیا گیا ہے۔ رسک مینجمنٹ کے ساتھ خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کے انضمام اور عوام کو خطرات سے 
آگاه کرنے پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کورس میں ماحولیاتی معیارات کے اعالن میں خطرے کی تشخیص کے ریگولیڻری پہلو بھی پیش کیے 

گئے ہیں۔

1- خطرے کی تشخیص کے بنیادی تصورات اور انسانی صحت کے ڻوکسیکالوجی میں ان کی بنیاد کی وضاحت کریں اور ان پر بحث کریں۔
2- کوالڻی اور مقداری (کوالڻیڻیو اور کوانڻیڻیو) خطرے کی تشخیص کے چار مراحل کی نشاندہی اور وضاحت کریں۔ 

3- غیر کینسر صحت کے نتائج میں زیاده سے کم ڈوز تک نکالنے (high-to-low dose extrapolation) کے لیے مقداری خطرے کی 
تشخیص کے طریقے اور ریاضیاتی ماڈل استعمال کریں۔ 

non-thresh-) 4- کینسر کے خطرے کی تشخیص کے لیے مقداری خطرے کی تشخیص کے طریقوں اور غیر حد کے ریاضی کے ماڈل
old mathematical models) استعمال کریں۔

probabilistic risk assess-) اور ممکنہ خطرے کی تشخیص (uncertainty analysis) 5- غیر یقینی صورتحال کے تجزیہ و تحلیل
ments) کے اخذ کرنا، استعمال، حدود، اور ان کے ایپلی کیشنز پر تبادلہ خیال کریں۔ 

6- کیس اسڻڈیز کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ایکسپوژرز (تماس میں آنے) کا جائزه لیں۔
7- رسک مینجمنٹ اور رسک ریڈکشن کے فیصلہ سازی میں خطرے کی تشخیص کے استعمال کا اندازه کریں۔

8- خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) میں شامل پبلک ہیلتھ پروفیشنل کی مدد کرنے والے ڈیڻا بیس کے لیے شائع شده خطرے کی 
تشخیص کی ہدایات اور معلوماتی وسائل حاصل کریں اور انہیں استعمال کریں۔

 

- خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کا تعارف۔
- ماحولیاتی خطرے کی تشخیص

- ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے پیشہ ورانہ صحت کے خطرات۔
- صحت کی تشخیص (اسسمنٹ) اور سرویلنس 

- خطرے کی تشخیص میں غیر یقینی صورتحال۔
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

تفصیل

کورس کا خاکہ۔

ماحولیاتی خطرے کا انتظام (رسک مینجمنٹ)
صحت عامہ جسمانی عوامل سے لے کر کیمیائی اور حیاتیاتی عوامل تک وسیع نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards) سے متاثر ہوتی ہے۔ جب 

یہ عوامل لوگوں اور نظام صحت کی کمزوری کے عوامل کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، تو لوگوں کی صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ 
 

ان خطرات کو کم سے کم کرنے کے لئے، خطرے میں کم کرنے (رسک ریڈکشن) کے مضبوط اقدامات اڻھائے جانے کی ضرورت ہے. اس کورس 
کا بنیادی مقصد یہ جاننا ہے کہ خطرات کا مناسب طریقے سے انتظام کیسے کیا جائے جو انسانی صحت اور ماحول کے لیے موزوں ہوں۔

1- خطرات کی الگت اور ان کو کم کرنے کے فوائد بیان کریں۔
2- خطرے میں کمی (رسک ریڈکشن) کے منصوبوں کی ترقی کا مظاہره کریں۔

3- رسک مینجمنٹ کے لیے بجٹ تیار کریں۔ 
4- خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کے نتائج کی بنیاد پر انتظامی فیصلے کریں۔

- رسک مینجمنٹ
- ڈیزاسڻر رسک مینجمنٹ فریم ورک

- ڈیزاسڻر مینجمنٹ پالن
- آفات (ڈیزاسڻر) میں انفارمیشن مینجمنٹ۔

- رسک مینجمنٹ کی معاشیات۔
- ماحولیاتی نقصان ده خطرات یا اضرار (hazards) اور انسانی صحت۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

ماحولیاتی رسک کمیونیکیشن
رسک کمیونیکیشن سے مراد عوام کو صحت کے خطرات اور واقعات کے بارے میں معلومات کی ترسیل ہے، اور اس میں پبلک ہیلتھ ایونٹ کی 
تیاری، ردعمل اور بحالی (ریکوری) کے مراحل کے دوران مطلوبہ کمیونیکیشن مہارتیں شامل ہوتے ہیں۔ رسک کمیونیکیشن عوامی صحت کے 
خطرات کے جواب کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، اور باخبر فیصلوں کو متاثر کرنے اور رویے میں مثبت تبدیلی النے میں اہم کردار ادا 

کرتا ہے۔
 

مابین  اور عوام کے  پالیسی سازوں،  منیجروں،  اور  سائنسدانوں  اور  بنانا  بہتر  کو  مہارتوں  کمیونیکیشن  زبانی  اور  تحریری  کا مقصد  اس کورس 
ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ مسائل کے دو طرفہ رابطے کے فن میں عملی تجربہ فراہم کرنا ہے۔

- ایمرجنسی کے دوران رسک کمیونیکیشن کا تعارف۔
- کمیونیکیشن کی مہارت کی بنیادی باتیں

- بحرانوں کی نفسیات۔
- رسک کمیونیکیشن کے بلڈنگ بالکس۔

- کمیونیکیشن کے مقاصد کا تعین
- رسک کمیونیکیشن پالنز کی ترقی۔

- کمیونیکیشن پیغاموں اور مواد کی ترقی۔
- رسک کمیونیکیشن میں انفارمیشن ڻیکنالوجی کا کردار۔

- میڈیا اور ماس کمیونیکیشن چینلز
- پیغامات اور سامعین۔

- ترجمان/نمائنده۔
- کمیونڻی مصروفیت اور سماجی متحرک (سوشل موبالئزیشن)۔

- رسک کمیونیکیشن کے وسائل، اسڻیک ہولڈر، اور شراکت دار (پارڻنر)۔

1- کمیونیکیشن اور پیغام کی بنانے/ترقی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کریں۔
2- ان عوامل کی وضاحت کریں جو عوام در میاں خطرے کے تصور پر تاثیر گذار ہیں، سائنسدانوں کے خیاالت کے ساتھ عوام کے خیاالت 

کا موازنہ اور مقارنہ کریں۔ 
3- کمیونڻی کے خدشات کو دور کرنے اور سننے کی تکنیک بیان کریں۔

4- ماحولیاتی مسائل پر نیوز میڈیا کے ساتھ کام کرنے کے عوامل اور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں۔
5- پالیسی سازوں کے ساتھ بات چیت کے لیے سائنسی تفصیل کے نقطہ نظر اور سطح پر بحث کریں۔

6- موجوده مسائل کی تحقیق کریں، نتائج کو اکڻھا کریں، اور ایک متضاد سائنسی رائے اور/یا رائے عامہ سے رابطہ کریں۔
7- عوامی کمیونڻیز، پالیسی سازوں، اور نیوز میڈیا کو نشانہ بناتے ہوئے تحریری کمیونیکیشن کی مہارت حاصل کریں۔
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔
-  ڻیم بنانا

-  قیادت کے انداز اور نظریات
-  پروجیکٹ مینجمنٹ 

-  ہیلتھ پروگراموں کی پالننگ- صحت کے ان پروگراموں کی 
تعمیر جو کار ده ہیں۔ 

-  اسڻیک ہولڈر کا تجزیہ اور تحلیل
-  وسائل کے انتظام (ریسورس مینجمنٹ)

-  صحت کی پالیسی
-  تنظیمی مینجمنٹ 

-  ہیلتھ سروس کی فراہمی۔
-  تبدیلی کا انتظام (چینج مینجمنٹ)۔

-  باہمی رابطے کی مہارت
-  خود-بیداری اور خود-تشخیص

-  تنازعات کے انتظام یا مینجمنٹ
-  مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل

-  اپنے وقت کا انتظام اور اپنے تناؤ کا انتظام۔

انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور لیڈرشیپ)
یہ کورس شرکاء کو صحت کے نظام، صحت کی پالیسی، منصوبہ بندی، اور انتظام (مینجمنٹ) کے بنیادی تصورات اور اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ کورس 
انہیں صحت کے نظام کی ترقی میں صحت کی پالیسی کے اہم پہلوؤں اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی میں حکومتوں اور وزارت صحت کے بدلتے 

ہوئے کردار کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
 

یہ صحت کے نظام کی ترقی اور اصالحات، پالیسی میں تبدیلی، اور سنڻرالئزڈ بمقابلہ ڈی سنڻرالئزڈ صحت کے نظام کو سمجھنے اور تنقیدی تجزیہ و 
تحلیل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

1-  صحت کے منصوبوں کی تیاری میں الگ فریم، نتائج، اور حقوق پر مبنی نقطہ نظر میں فرق کریں اور ان کو عملی طور پر الگو کریں۔
2-  پالیسی کی ترقی اور بنانے، منصوبہ بندی، اور صحت کے وسائل کے انتظام کے کلیدی اصولوں کی شناخت کریں۔

3-  تنظیمی مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق، انتظامی مہارت اور افعال کا استعمال کریں۔
4-  تبدیلی کے انتظام (چینج مینجمنٹ) کو پہچانیں اور الگو کریں۔

5-  ڻیم ورک اور اظہار خیال سے متعلقہ مہارتوں کا مظاہره کریں۔
6-  لیڈرشپ مینجمنٹ کی مہارت اور سڻائل کو ترقی دیں اور ان کا اندازه کریں، خاص طور پر: وفد، فعال ُسننے، تنازعات کے حل، اور ڻائم 

مینجمنٹ۔

تفصیل 14
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل سائنسی تحریر یا لکھنا
یہ کورس سائنسی اشاعت کے لیے ہم مرتبہ جائزه لینے (peer reviewing) اور سائنسی مضامین (manuscripts) پر نظرثانی کرنے کے لیے 
شامل مراحل کا جائزه لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کورس کے شرکاء مشقوں اور کالس مباحثوں کے ذریعے لکھنے، پڑھنے، ترمیم کرنے (ایڈیڻنگ)، 

اور جائزه لینے کی مہارت کو ظاہر کریں گے اور بہتر بنائیں گے۔ اس کورس کا مقصد مؤثر سائنسی تحریر کے بنیادی اصول سکھانا ہے۔

ہدایات بنیادی طور پر صرف سائنسی مسودات لکھنے اور شائع کرنے کے عمل پر مرکوز ہوں گی۔ کورس دو حصوں میں پیش کیا جائے گا: حصہ 
(1) شرکاء کو سکھاتا ہے کہ کس طرح مؤثر، جامع اور واضح طور پر سائنسی لکھنا ہے اور حصہ (2) انہیں ایک حقیقی سائنسی نسخہ کی تیاری 

1-  ماحولیاتی صحت کے عالقے میں ایک مؤثر، جامع اور واضح سائنسی نسخہ لکھیں۔
2-  ان سائنسی اشاعتوں کی شناخت کریں جو ان کے کام کے لیے سب سے زیاده مفید ہیں۔

3-  قارئین اور جائزه لینے والوں (reviewers) کی ضروریات کے بارے میں بہتر طور پر جانیں۔
4-  تحقیقی مقالے میں ہر حصے کے مقصد کو سمجھیں۔

5-  ان کی اپنی تحقیقی تحریر کو بہتر بنانے کے لیے عملی اسڻریڻیجیز کا وسیع ذخیره ہوں۔
6-  اس کے بارے میں، کہ اپنی تحقیق کو کیسے، کہاں، اور کب شائع کرنا ہے، اسڻریڻجک انتخاب کریں۔

-  تحقیقی پراسس اور ارگمنٹ (دلیل) میڻرکس۔
-  عنوان کا صفحہ، خالصہ، اور تعارف کا لکھنا۔

-  تحقیقی طریقے کا لکھنا۔
-  تحقیقی نتائج کا لکھنا۔

-  بحث، نتیجہ، اور حوالہ جات (ریفرنسز) کا لکھنا۔
-  اچھا نسخہ (manuscript) لکھنا۔
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس
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