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پیشہ ورانہ  الشعبہ  لیے ایک کثیر  ہیلتھ ورک فورس کے  پبلک   (IAPH) اکیڈمی صحت عامہ بین االقوامی 
ترقیاتی اکیڈمی ہے۔ ایک خصوصی اکیڈمی کے طور پر، IAPH مطالعہ، پروگراموں، اور کورسز کے مختلف 

شعبے فراہم کرتا ہے۔
 

یہ تربیتی کورس صحت عامہ کے متعدد شعبوں میں طویل مدتی ، درمیانی اور قلیل مدتی تربیت پر مشتمل ہیں۔ 
ان کا مقصد پبلک ہیلتھ ورک فورس کی صالحیت کو بڑھا کر مشرقی بحیره روم کے عالقے (EMR) کے 

ممالک میں صحت عامہ کی خدمات کی ترقی میں حصہ لینا ہے۔
 

IAPH صرف EMR عالقے میں صحت عامہ کے تعلیمی اداروں کی تعداد کے عالوه نہیں ہے، بلکہ یہ 
ریزیڈنسی ماڈل پر مبنی پبلک ہیلتھ ایجوکیشن کی پریکڻس سے چلنے والی قسم کو فروغ دینے میں منفرد ہے۔

 
یہ تعلیمی اور نظریاتی تعلیم کے روایتی ماڈل سے الگ ہے، جو کہ اگرچہ مفید ہے، عوامی صحت کے شعبے 
میں موجوده حقائق اور چیلنجوں کے مطابق مطلوبہ قابلیت کے حامل گریجویڻس پیدا کرنے کے مطابق نہیں 

ہے۔
 

اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے، IAPH مطالعہ، پروگراموں، اور کورسز کے مختلف شعبے پیش کرتا 
مہارت  کی  ہونے  پر الگو  فوری طور  میں  فیلڈ  اور  ہیں  کرتے  استعمال  کو  ہے جو سیکھنے کے طریقوں 

سکھاتے ہیں۔
 

IAPH کے پیشہ ورانہ تربیتی پروگراموں کا مقصد عوامی صحت کے نظام کی قیادت اور کارکردگی کو 
 IAPH بڑھانا اور قومی اور عالقائی سطح پر لوگوں کی صحت اور صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانا ہے۔
اب صحت عامہ کے علم اور طریقوں میں قومی سطح پر شناخت شده خال کو ُپر کرنے میں اہم کردار ادا کر 

رہا ہے۔
 

صالحیت کی تعمیر IAPH کے مشن کا بنیادی حصہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ریزیڈنڻوں اور ڻرینیوں کے 
علم اور مہارت کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر الگو کیا جا سکتا ہے، تاکہ وه اپنے فرائض کو زیاده 

موثر اور مثمر انداز میں انجام دے سکیں۔

تعارف



انوویشن یا جدت طرازی:  ہم ایسی تربیت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جدید سوچ اور عمل کی 
حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

سیکھنا:  ہم سیکھنے کو ایک بنیادی عنصر اور اصول کے طور پر اہمیت دیتے ہیں جو ترقی اور تبدیلی کی 
رہنمائی کرتا ہے۔

فضیلت یا ایکسیلینس:  ہم ایکسیلینس کے لیے پرعزم ہیں اور تربیتی پروگراموں کے لیے اعلٰی ترین بین 
االقوامی معیار اپناتے ہیں۔

شراکت داری یا پارڻنرشپ:  ہماری کامیابی کے لیے اہم ہے۔ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر تربیت 
کی ضروریات کی نشاندہی کرتے ہیں اور مناسب حل پیش کرتے ہیں۔

تنوع:   ہم ثقافتی تنوع اور شمولیت کو دوسرے کے احترام کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں۔

بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ 
(IAPH) کو صحت عامہ کی 
تربیت، تعلیم، صالحیت، اور 

عالقائی اور عالمی شعبوں میں جدت 
طرازی کے حوالے سے ایک 

سرکرده اداره قرار دینا۔

وژن
موجوده اور ابھرتے ہوئے 

عالقائی خال کو ُپر کرنے کے 
لیے صحت عامہ کے مختلف 
موضوعات پر معیاری پوسٹ 
گریجویٹ تعلیمی اور تربیتی 

پروگراموں کو ڈیزائن اور فراہم 
کرنا۔

مقصد
صحت عامہ کے افرادی قوت کو 
فروغ دینا تاکہ قومی صحت کے 

نظام کو مضبوط بنانے اور 
عالقے اور اس سے باہر آبادی 
کی صحت کو بہتر بنانے کے 

چیلنجوں سے نمڻنے کے قابل ہو۔

مشن

IAPH مندرجہ ذیل تین اسڻریڻجک مقاصد کے لیے کام کرتا ہے۔
- IAPH کے لیے انسڻیڻیوشنل گورننس کی تعمیر اور مضبوطی۔

- صحت عامہ کی تعلیم اور تربیتی پروگراموں کا متنوع اور معیاری سیٹ متعارف کرانا۔
- پبلک ہیلتھ سائنس، پریکڻس اور پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا۔

اقدار یا ویلیوز:

اسڻریڻجک مقاصد:



APHEA
 Accredited Continuing 

Training & Educational Event 

منظوری/ایکریڈیڻیشن: 
IAPH پبلک ہیلتھ ایجوکیشن میں عالمی سطح پر تسلیم شده ڻریننگ کے اعلٰی ترین معیار کو اپناتا ہے۔ 

IAPH کو بین االقوامی معروف ایکریڈیڻیشن باڈیز نے تسلیم کیا ہے:
 

 جو کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسڻیوں اور آن الئن ،(ASIC) ایکریڈیڻیشن سروس فار انڻرنیشنل کالجز -
سیکھنے والوں کے لیے بین االقوامی سطح پر معروف معیار کا معیار ہے۔

 
 تمام تربیتی نصاب قابلیت کے بین االقوامی معیار کی پیروی کرتے ہیں اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ -

کے ذریعہ تسلیم شده ہیں۔ (APHEA) ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن

شراکت داری یا پارڻنرشپ:
IAPH علم اور تجربے کے تبادلے کے لیے شراکت داری کے کردار پر یقین رکھتا ہے۔ ان شراکت داریوں 

میں نصاب کی ترقی، تربیت میں شرکت اور رہنمائی شامل ہیں۔
 

ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ ان کی تربیت کی ضروریات کی نشاندہی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور 
اسی کے مطابق مناسب حل پیش کرتے ہیں۔

 
مختلف تنظیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف دورانیوں کے لیے تربیت بھی اپنی مرضی 

کے مطابق کی جا سکتی ہے۔
 

IAPH کے ھدف بنائے گئے شراکت دار یا پارڻنرز صحت کی وزارتیں، صحت عامہ کے ادارے، تعلیمی 
ادارے، اور قومی اور بین االقوامی تنظیمیں ہیں۔



تربیتی اپروچز :
ہم پبلک ہیلتھ سیکڻر کے کام کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، اور طویل مدت تک کام چھوڑنے کے 

ناممکنات کو سمجھتے ہیں۔ لہذا، IAPH نے ایسے ڻریننگ اپروچ ڈیزائن کیے ہیں جو آسانی سے تغیر 
کے قابل ہے اور ہمارے ریزیڈنڻوں کے شیڈول کے مطابق ہیں:

 
- آن الئن تربیت۔

- کالس میں تربیت۔
مخلوط تربیت۔

کون شامل ہو سکتا ہے۔ 
ہیلتھ  اور  میڈیکل  مختلف  لیے  اہلکاروں کے  عامہ کے  اندراج صحت  میں  پروگراموں  تربیتی  IAPH کے 
کے  شعبوں  تمام  خواہاں  کے  کیریئر  میں  شعبے  کے  عامہ  ہے۔ صحت  کھال  سے  منظر  پس  کے  سائنسز 

درخواست گزار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

تدریسی فیکلڻی اور اساتذه۔
IAPH کے پاس انتہائی پیشہ ور ڻرینرز کا ایک پول ہے جو موضوع کے ماہر اور تدریسی ماسڻر دونوں 
ہیں۔ ڻرینرز اور انسڻرکڻرز کو EMR، یورپ اور امریکہ کے ۱۲ سے زائد ممالک کا عالقائی اور بین 
االقوامی تجربہ ہے۔ ان کے مہارت فیلڈ سے لے کر تعلیمی اداروں، سرکاری، اور غیر سرکاری تنظیموں 

تک ہے۔



IAPH کا انتخاب کیوں کریں؟

بین االقوامی سطح پر تسلیم شده

پبلک ہیلتھ ڻریننگ کا جامع پورٹ فولیو

ایک سے زیاده سرڻیفکیٹ ڻریننگ لیول

قابلیت پر مبنی تربیت کا طریقہ

پبلک ہیلتھ ریذیڈنسی ماڈل ڻریننگ

اعلی تعلیم یافتہ انسڻرکڻرز کی قیادت میں تربیت

تربیت کے مختلف طریقے

EMR کی پبلک ہیلتھ ضروریات کو پورا کرتا ہے

اپنی مرضی کے مطابق تربیت کی دستیابی

کثیر لسانی تربیتی پروگرام



IAPH سائنسی کونسل

IAPH ایڈوائزری بورڈ
ایڈوائزری بورڈ بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کا ایک اعلٰی سطحی اداره ہے جو اسڻریڻجک 

ایڈوائزری اور رہنمائی کا کردار رکھتا ہے۔
 

ایڈوائزری بورڈ کی رکنیت مشرقی بحیره روم کے عالقے کے اندر اور باہر کی اعلٰی شخصیت کے تجربہ 
کار اور ممتاز شخصیات میں سے حاصل کی گئی ہے۔

 
بورڈ، دیگر تنظیمی اداروں کے ساتھ مل کر، IAPH کے مینڈیٹ کی حمایت کرتا ہے اور ہمارے عالقے 

میں صحت عامہ کے لیے کلیدی صالحیتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
 

ہمارے ایڈوائزری بورڈ ممبرز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کریں:

سائنسی کونسل IAPH کے اندر اعلٰی ترین علمی/سائنسی ادارے کی نمائندگی کرتی ہے اور تمام سائنسی 
اور علمی مسائل کے لیے ریفرل پوائنٹ ہوگی۔

 
سائنسی کونسل اسپیشلڻی کمیڻیوں کی رہنمائی کرتی ہے جو علمی بنیاد کی نمائندگی کرتی ہیں اور مخصوص 

خاص پروگرام اور ڈسپلنری پبلک ہیلتھ کے مسائل کے لیے ریفرل پوائنٹ کی نمائندگی کرتی ہیں۔
 

ہمارے سائنسی کونسل کے ارکان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں:

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

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



مطالعہ کا
میدان 

9 ماہ

3 ماہ

5 دن 

ڻیکنیکل ڈپلومہ

کورسز

پروفیشنل ڈپلومہ

ڻیکنیکل ڈپلومہ

کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ

تربیتی ساخت اور سرڻیفیکیشن
IAPH مختلف دورانیوں میں تربیت فراہم کرتا ہے جسے مختلف تنظیموں کی ضروریات کے مطابق حسب 

ضرورت بنایا جا سکتا ہے:
 

- مختصر کورس جو "کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ" فراہم کرتے ہے: وقت کے لحاظ سے موثر کورسز جو 
مخصوص موضوعات کی گہرائی سے تشریح کرتے ہیں۔ کل دورانیہ ایک سے دو ہفتے ہے۔

 
- تین ماه کا پروگرام جو "پوسٹ گریجویٹ سرڻیفکیٹ (PGCert)" فراہم کرتا ہے: اس میں فیلڈ ڻریننگ کے 
ساتھ مل کر چار سے پانچ مختصر کورسز شامل ہیں۔ مدت پانچ ہفتوں کی کالس ڻریننگ کے ساتھ ساتھ ماہر 

کی نگرانی میں سات ہفتوں کا فیلڈ ورک ہے۔
 

- "ہائیر ڈپلوما سرڻیفکیٹ": پوسٹ گریجویٹ سرڻیفکیٹ (PGCert) پروگراموں کا گروپ جو مطالعہ کے 
ایک ہی شعبے سے متعلق ہے۔ اس کا مقصد گہری معلومات اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا ہے۔ کل مدت 

نو ماه ہے۔



مطالعہ کے 13 میدان

32 پروگرام

133 کورسز

تربیت/ڻریننگ
IAPH صحت عامہ کے مختلف مضامین/ڈسپلن میں معیاری پوسٹ گریجویٹ پیشہ ور تعلیمی اور تربیتی 

پروگرام فراہم کرتا ہے۔ یہ اداره ذیل میں درج مختلف قسم کے پروگرام اور کورسز مہیا کرتا ہے۔
 

پوسٹ گریجویٹ پروفیشنل ڻریننگ پروگرام جو پبلک ہیلتھ فیلڈز کے مکمل شعبے پر محیط ہیں، ڻریننگ 
پورٹ فولیو درج ذیل پر مشتمل ہے:

فیلڈ ورک
فیلڈ ورک ایک ہینڈس آن (عملی) طریقہ ہے جو پبلک ہیلتھ ورک فورس کو کام کی جگہ پر مخصوص/متعدد 
قابلیتوں کو انجام دینے کے لیے درکار مہارتیں سکھاتا ہے۔ فیلڈ ورک کے دوران، ریزیڈنٹ اپنی علمی تربیت 

کے دوران حاصل کرده علم اور مہارت پر عمل کریں گے۔
فیلڈ ورک کا عمومی مقصد ریزیڈنڻوں کو حقیقی زندگی کے منظرناموں سے آشنا کرنا اور انہیں صحت کی 
قیادت اور انتظام سے واقف کرنا ہے، تاکہ وه ایک وقف شده سرپرست/رہنما استاد کی کی رہنمائی سے 

حاصل کرده مہارتوں کو الگو کریں اور ان پر عمل کریں۔

مطالعہ کا میدان

پروگرام 3پروگرام 2پروگرام 1

کورس 1 

کورس 2 

کورس 3 

کورس 4 
کورس 5 

فیلڈ ورک

کورس 1 

کورس 2 

کورس 3 

کورس 4 
کورس 5 

فیلڈ ورک

کورس 1 

کورس 2 

کورس 3 

کورس 4 
کورس 5 

فیلڈ ورک



ڻریننگ ڈائریکڻری

مطالعہ کے میدان (پروفیشنل ڈپلومہ):

(PHEM) 1۔ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ

(AMR) 2۔ اینڻی مائکروبیل مزاحمت

(RS) 3۔ صحت میں تحقیق اور مطالعہ

(LM) 4۔ لیڈر شپ اور مینجمنٹ

(PH) 5۔ عوامی صحت

(ENV) 6۔ ماحولیاتی صحت

(OCH) 7۔ پیشہ ورانہ صحت

(NCD) 8۔ غیر متعدی بیماریاں

 (BSL) 9۔ صحت عامہ لیبارڻریز میں بائیو سیفڻی

10۔ صحت کی معاشیات (HE)  (جلد آرہا ہے)

11۔ متعدی بیماریاں (سی ڈی)  (جلد آرہا ہے)

12۔ عالمی صحت  (GH)  (جلد آرہا ہے)

13۔ خواتین اور بچوں کی صحت (WCH)  (جلد آرہا ہے)



پروگرام (ڻیکنیکل ڈپلومہ)
AMR-100  بنیادی اینڻی مائکروبیل مزاحمت۔

AMR-200  اینڻی مائکروبیل مزاحمت کی سرویلنس۔
AMR-300  اعلی درجے کی مائکروبیل مزاحمت۔

RS-100  پبلک ہیلتھ ریسرچ میں کی بنیادیں۔
RS-200  ایڈوانسڈ ہیلتھ ریسرچ طریقے۔

LM-100  قیادت اور انتظام (لیڈرشیپ اور مینجمنٹ)۔
PH-100  عوامی صحت میں کی بنیادیں۔

PH-200  متعدی اور غیر متعدی بیماریاں۔
PH-300  عوامی صحت میں ترجیحی پروگرام۔

ENV-100  عالمی ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت میں کی بنیادیں۔
ENV-200  ماحولیاتی صحت کا انتظام۔

ENV-300  ماحولیاتی صحت کا رسک مینجمنٹ۔
OCH-200  پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت/سیفڻی کا انتظام۔

OCH-300  پیشہ ورانہ صحت کا رسک مینجمنٹ۔
NCD-100  غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی

NCD-200  دماغی صحت کی ایپیڈیمولوجی
BSL-100  پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بایو سیفڻی اور بایوسیکیوریڻی۔

BSL-200  پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں رسک مینجمنٹ۔
BSL-300  پبلک ہیلتھ لیبارڻریز کا انتظام/مینجمنٹ۔
HE-100  ہیلتھ اکنامکس، ہیلتھ فنانسنگ اور پالیسی۔

CD-100  متعدی بیماریوں میں فاؤنڈیشن
CD-200  متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی۔

CD-300  متعدی بیماریوں کے کنڻرول کے لیے ثبوت پر مبنی نقطہ نظر۔
GH-100  عالمی صحت کے چیلنجز
GH-200  گلوبل ہیلتھ سیاق و سباق

GH-300  گلوبل اور ریجنل ہیلتھ ایکشن۔
WCH-100  خواتین اور بچوں کی صحت میں کی بنیادیں۔

WCH-200  انسانی بنیادوں پر خواتین اور بچوں کی صحت کی مینیجمنٹ
WCH-300  خواتین اور بچوں کی صحت کی دیکھ بھال اور خدمات کا معیار



- PHEM-112   مینجمنٹ اور لیڈرشپ۔
- PHEM-113   پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول۔

- PHEM-114   ہنگامی حاالت میں صحت عامہ کی مداخلت۔
- PHEM-115   انسانی تنازعات اور انسان دوست کام۔

- PHEM-211   چیلنجنگ حاالت میں صحت عامہ کے اوزار اور تکنیک۔
- PHEM-212   پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔

- PHEM-213   رسک کمیونیکیشن
- PHEM-214   بڑے اجتماعات کا پبلک ہیلتھ مینجمنٹ۔

- PHEM-215   کمیونڻی بیسڈ رسک مینجمنٹ۔
- PHEM-311   ہنگامی حاالت میں متعدی اور غیر متعدی بیماریاں۔

- PHEM-312   انسانی ماحول میں خواتین اور بچوں کی صحت۔
- PHEM-313   ایمرجنسی میں غذائیت۔

- PHEM-314   ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت۔
- PHEM-315   سائنسی تحریر

- AMR-112   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 1
- AMR-113   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 1

- AMR-114   انفیکشن کنڻرول - لیول 1
- AMR-212   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 2

- AMR-213   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 2
- AMR-214   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- AMR-311   ملڻی ڈریگ مزاحمت۔
- AMR-312   انفیکشن کنڻرول - لیول 2

- AMR-313   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 3 
- AMR- 14   مینجمنٹ اور لیڈرشپ

- AMR-315   سائنسی تحریر
- RS-111   تحقیقی طریقوں کا تعارف

- RS 112   ریسرچ ڈیزائن۔
- RS-113   تحقیقی طریقہ کار میں بنیادی تصورات۔

- RS-114   پبلک ہیلتھ میں اپالئیڈ ریسرچ۔
- RS-115   شماریاتی اوزار (ایکسل)
- RS-211   تحقیق کے جدید طریقے۔

- RS-212   اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔
- RS-213   شماریاتی اوزار اوزار (ایپی انفو)

- RS-214   سماجی علوم کے لیے شماریاتی/سڻیڻسڻیکل پیکیج (IBM SPSS)۔
- RS-215   سائنسی تحریر

کورسز



- PHEM-112   مینجمنٹ اور لیڈرشپ۔
- PHEM-113   پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول۔

- PHEM-114   ہنگامی حاالت میں صحت عامہ کی مداخلت۔
- PHEM-115   انسانی تنازعات اور انسان دوست کام۔

- PHEM-211   چیلنجنگ حاالت میں صحت عامہ کے اوزار اور تکنیک۔
- PHEM-212   پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔

- PHEM-213   رسک کمیونیکیشن
- PHEM-214   بڑے اجتماعات کا پبلک ہیلتھ مینجمنٹ۔

- PHEM-215   کمیونڻی بیسڈ رسک مینجمنٹ۔
- PHEM-311   ہنگامی حاالت میں متعدی اور غیر متعدی بیماریاں۔

- PHEM-312   انسانی ماحول میں خواتین اور بچوں کی صحت۔
- PHEM-313   ایمرجنسی میں غذائیت۔

- PHEM-314   ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت۔
- PHEM-315   سائنسی تحریر

- AMR-112   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 1
- AMR-113   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 1

- AMR-114   انفیکشن کنڻرول - لیول 1
- AMR-212   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 2

- AMR-213   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 2
- AMR-214   اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- AMR-311   ملڻی ڈریگ مزاحمت۔
- AMR-312   انفیکشن کنڻرول - لیول 2

- AMR-313   اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 3 
- AMR- 14   مینجمنٹ اور لیڈرشپ

- AMR-315   سائنسی تحریر
- RS-111   تحقیقی طریقوں کا تعارف

- RS 112   ریسرچ ڈیزائن۔
- RS-113   تحقیقی طریقہ کار میں بنیادی تصورات۔

- RS-114   پبلک ہیلتھ میں اپالئیڈ ریسرچ۔
- RS-115   شماریاتی اوزار (ایکسل)
- RS-211   تحقیق کے جدید طریقے۔

- RS-212   اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔
- RS-213   شماریاتی اوزار اوزار (ایپی انفو)

- RS-214   سماجی علوم کے لیے شماریاتی/سڻیڻسڻیکل پیکیج (IBM SPSS)۔
- RS-215   سائنسی تحریر

- LM-111   اسڻریڻجک منصوبہ بندی (پالننگ) اور قیادت
- LM-112   ہیلتھ پروجیکٹ مینجمنٹ

- LM-113   وسائل کا انتظام (ریسورس مینجمنٹ)
- LM-114   کمیونیکیشن کی مہارت
- LM-115   مؤثر تربیت (ڻریننگ)۔

- PH-111   پبلک ہیلتھ کا تعارف۔
- PH-112   انفارمیڻکس اور شماریات (سڻیڻسڻیکس) میں بنیادی باتیں۔

- PH-113   بنیادی ایپیڈیمولوجی
- PH-114   ریسرچ (تحقیق) کے طریقوں میں بنیادی تصورات۔

- PH-115   مینجمنٹ اور لیڈرشپ۔
- PH-211   غیر متعدی بیماریاں (این سی ڈی)۔

- PH-212   سماجی تعین کرنے والے (determinants) اور عدم مساوات (inequity)۔
- PH-213   بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور خدمت کا معیار۔

- PH-214   متعدی بیماریاں۔
- PH-215   پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول۔

- PH-311   صحت کو فروغ دینا۔
- PH-312   خواتین کی صحت۔

- PH-313   ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت۔
- PH-314   ہیلتھ اکنامکس (صحت کی معاشیات)۔

- PH-315   آبادی کی صحت اور فالح و بہبود کی گورننس۔
- ENV-113   ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کی ایپیڈیمولوجی۔

- ENV-114   عالمی ماحولیاتی صحت کا تعارف
- ENV-115   ڻوکسیکالوجی کے اصول۔
- ENV-211   فوڈ سیفڻی اور پبلک ہیلتھ۔
- ENV-212   پانی کے معیار کا انتظام۔

- ENV-213   فضائی آلودگی اور ایئر سیمپلنگ۔
- ENV-214   ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت۔
- ENV-215   ماحولیاتی صحت میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- ENV-311   ماحولیاتی خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
- ENV 312   ماحولیاتی خطرے کا انتظام (رسک مینجمنٹ)۔

- ENV-313   ماحولیاتی رسک کمیونیکیشن
- ENV-314   مینجمنٹ اور لیڈرشپ

- ENV-315   سائنسی تحریر

کورسز



- OCH-113   ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کی ایپیڈیمولوجی۔
- OCH-114   عالمی ماحولیاتی صحت کا تعارف

- OCH-115   ڻوکسیکالوجی کے اصول۔
- OCH-211   پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت۔

- OCH-212   انڈور ایئر کوالڻی (اندرونی ہوا کا معیار)۔
- OCH-213   انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول۔

- OCH-214   خطرناک/مضر فضلے کا انتظام۔
- OCH-215   پیشہ ورانہ صحت میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- OCH-311   پیشہ ورانہ خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
- OCH-312   پیشہ ورانہ خطرے کا انتظام (رسک مینجمنٹ)۔

- OCH-313   پیشہ ورانہ رسک کمیونیکیشن
- OCH-314   مینجمنٹ اور لیڈرشپ

- OCH-315   سائنسی تحریر
- NCD-112   غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی

- NCD-113   غیر متعدی بیماری کی سرویلنس
- NCD-114   غیر متعدی بیماریوں کے لیے صحت کا فروغ۔

- NCD-115   غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول۔
- NCD-211   دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی۔

- NCD-212   دماغی صحت کے پروگرام اور مداخلتیں
- NCD-213   کمپلیکس ایمرجنسوں (پیچیده ہنگامی حاالت) میں دماغی صحت۔

- NCD-214   دماغی صحت میں تحقیق/ریسرچ۔
- NCD-215   غیر متعدی بیماریوں میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- NCD-311   ایڈوانسڈ ریسرچ کے طریقے
- NCD-312   اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔

- NCD-313   شماریاتی اوزار (ایپی انفو)
(IBM SPSS) سماجی علوم کے لیے سڻیڻسڻیکل پیکیج   NCD-314 -

- NCD-315   سائنسی تحریر
- BSL-112   پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بایو سیفڻی۔

- BSL-113   بائیو رسک کی درجہ بندی
- BSL-114   بائیو رسک اسسمنٹ اور مینجمنٹ۔

- BSL-211   لیبارڻری سے حاصل کیے انفیکشن۔
- BSL-212   رسک کی تخفیف: انجینئرنگ کنڻرولز۔

- BSL-213   رسک کی تخفیف: محفوظ پریکڻس۔
- BSL-214   حیاتیاتی مواد کی ترسیل

- BSL-215   لیبارڻری اور بائیو سیفڻی میں اپالئیڈ ریسرچ۔
- BSL-311   پبلک ہیلتھ لیبارڻریز مینجمنٹ کا تعارف

- BSL-312   بایوسیکیوریڻی مینجمنٹ
- BSL-313   حیاتیاتی فضلے کا انتظام/مینجمنٹ

- BSL-314   کیمیکل فضلے کا مینجمنٹ
- BSL-315   لیبارڻری میں ایمرجنسی مینجمنٹ

کورسز



- HE-111   ہیلتھ سسڻم مینجمنٹ۔
- HE-112   صحت کی معاشیات کا تعارف
- HE-113   ہیلتھ کیئر فنانسنگ کے اصول۔

- HE-114   اقتصادی تشخیص (اسسمنٹ)
- HE-115   اپالئیڈ ریسرچ برائے ہیلتھ اکنامکس۔

- CD-111   متعدی امراض کی بنیادی باتیں۔
- CD-112   متعدی امراض میں لیبارڻری کا کردار۔

- CD-113   متعدی امراض کی ایپیڈیمولوجی
- CD-114   ہنگامی حاالت میں متعدی امراض۔

- CD-115   وبائی حاالت (ایپیڈیمیک) کا پتہ لگانا اور کنڻرول کرنا۔
- CD-211   ویکسین سے بچاؤ کی بیماریاں۔

- CD-212   نیگلیکڻڈ (نظر انداز شده) ڻروپیکل بیماریاں
- CD-213   ویکڻر سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔

- CD-214   زونوڻک بیماریاں۔
- CD-215   جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور ایچ آئی وی/ایڈز۔

- CD-216   متعدی سانس کی بیماریاں اور ڻی بی (تپ دق)۔
- CD-217   ہسپتال سے حاصل شده انفیکشن اور وائرل ہیپاڻائڻس۔

- CD-218   بالینڈنگ بیماریاں (وه بیماریاں جو لوگوں کو اندھا کر دیتی ہیں)۔
- CD-219   وبائی امراض اور ابھرتی ہوئی متعدی بیماریاں۔

- CD-220   خاتمے (elimination یا eradication) کا ہدف بنایے ہوے بیماریاں۔
- CD-311   متعدی امراض کے پروگرام۔

- CD-312   ثبوت پر مبنی پبلک ہیلتھ۔
- CD-313   متعدی بیماریوں کے لیے اپالئیڈ ریسرچ۔

- GH-111   عالمی صحت میں کی بنیادیں۔
- GH-112   عالمی آبادی اور بیماری کا بوجھ۔

- GH-113   عالمی صحت کے چیلنجز
- GH-114   عالمی ہجرت۔

(inequity) اور عدم مساوات (determinants) سماجی تعین کرنے والے   GH-115 -
(SDGs) پائیدار ترقی کے اہداف   GH-211 -

- GH-212   گلوبل ہیلتھ ورک فورس
- GH-213   گلوبل ہیلتھ لیڈر شپ

- GH-214   عالمی صحت کے حقوق اور ضابطے۔
- GH-215   گلوبل فنانشل ہیلتھ مینجمنٹ۔

- GH-311   تشدد اور عالمی صحت کی حفاظت
- GH-312   انسانی تنازعات اور انسان دوست کام

- GH-313   سیویل سوسائڻی اور گلوبل ہیلتھ۔
- GH-314   عالمی تناظر میں صنف (جنڈر) اور صحت۔

- GH-315   یونیورسل ہیلتھ کوریج

کورسز



- OCH-113   ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کی ایپیڈیمولوجی۔
- OCH-114   عالمی ماحولیاتی صحت کا تعارف

- OCH-115   ڻوکسیکالوجی کے اصول۔
- OCH-211   پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت۔

- OCH-212   انڈور ایئر کوالڻی (اندرونی ہوا کا معیار)۔
- OCH-213   انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول۔

- OCH-214   خطرناک/مضر فضلے کا انتظام۔
- OCH-215   پیشہ ورانہ صحت میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- OCH-311   پیشہ ورانہ خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ)
- OCH-312   پیشہ ورانہ خطرے کا انتظام (رسک مینجمنٹ)۔

- OCH-313   پیشہ ورانہ رسک کمیونیکیشن
- OCH-314   مینجمنٹ اور لیڈرشپ

- OCH-315   سائنسی تحریر
- NCD-112   غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی

- NCD-113   غیر متعدی بیماری کی سرویلنس
- NCD-114   غیر متعدی بیماریوں کے لیے صحت کا فروغ۔

- NCD-115   غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول۔
- NCD-211   دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی۔

- NCD-212   دماغی صحت کے پروگرام اور مداخلتیں
- NCD-213   کمپلیکس ایمرجنسوں (پیچیده ہنگامی حاالت) میں دماغی صحت۔

- NCD-214   دماغی صحت میں تحقیق/ریسرچ۔
- NCD-215   غیر متعدی بیماریوں میں اپالئیڈ ریسرچ۔

- NCD-311   ایڈوانسڈ ریسرچ کے طریقے
- NCD-312   اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔

- NCD-313   شماریاتی اوزار (ایپی انفو)
(IBM SPSS) سماجی علوم کے لیے سڻیڻسڻیکل پیکیج   NCD-314 -

- NCD-315   سائنسی تحریر
- BSL-112   پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بایو سیفڻی۔

- BSL-113   بائیو رسک کی درجہ بندی
- BSL-114   بائیو رسک اسسمنٹ اور مینجمنٹ۔

- BSL-211   لیبارڻری سے حاصل کیے انفیکشن۔
- BSL-212   رسک کی تخفیف: انجینئرنگ کنڻرولز۔

- BSL-213   رسک کی تخفیف: محفوظ پریکڻس۔
- BSL-214   حیاتیاتی مواد کی ترسیل

- BSL-215   لیبارڻری اور بائیو سیفڻی میں اپالئیڈ ریسرچ۔
- BSL-311   پبلک ہیلتھ لیبارڻریز مینجمنٹ کا تعارف

- BSL-312   بایوسیکیوریڻی مینجمنٹ
- BSL-313   حیاتیاتی فضلے کا انتظام/مینجمنٹ

- BSL-314   کیمیکل فضلے کا مینجمنٹ
- BSL-315   لیبارڻری میں ایمرجنسی مینجمنٹ

- WCH-111   خواتین اور بچوں کی صحت کا تعارف۔
- WCH-112   خواتین اور بچوں کی صحت کا تعین کرنے والے (determinants)۔

- WCH-113   عالمی خواتین اور بچوں کی صحت کی دیکھ بھال۔
- WCH-114   زندگی بھر میں خواتین کی صحت۔

- WCH-211   مینجمنٹ اور لیڈرشپ
- WCH-212   انسانی ماحول میں خواتین اور بچوں کی صحت۔

- WCH-213   ایمرجنسی میں غذائیت۔
- WCH-214   صنف (جنڈر)پر مبنی تشدد

- WCH-215   سائنسی تحریر
- WCH-311   پالیسی اور منصوبہ بندی برائے خدمات WCH۔

- WCH-312   خواتین اور بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کا معیار۔
- WCH-313   صحت کو فروغ دینا۔

- WCH-314   خواتین اور بچوں کی صحت میں اپالئیڈ ریسرچ۔
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