
شغلي روغتیا



شغلي روغتیا پیژندنھ

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

د نړیوال کار روغتیا او خوندیتوب Occupational Health and Safety (OH&S)  د اقتصادي نړیوال کیدو سره خورا ډیر تړاو لري. لکھ څنګھ 
چې نړیوال بازار وده کوي، د پرمختللو او د پرمختګ پھ لور روان ھیوادونو ترمینځ تشي ډیریږي، کوم چې پھ پرمختللو ھیوادونو کې د OH&S خدماتو 
پورې اړوند ډیری مسئلې رامینځتھ کوي، لکھ شغلي یا کاري ناروغۍ، د کار خراب شرایط، او صدمي. کھ څھ ھم اقتصادي تشھ او د سرچینو نشتوالی د 
ورتھ ستونزو اصلي الملونھ دي، د پرمختګ پھ لور روان ھیوادونو کې نوري مسئلي د OH&S خدماتو پھ ټیټ حالت کې ، پھ شمول د غیر روزل شویو 

کارګران، غیر رسمي او غیرقانوني کار، د قانون پلي کولو نشتوالی، د ساختماني وضعیت خراب شرایط، او زراعتي سکتورونو مرستھ کړې

عامھ روغتیا د کارګرو د روغتیا پھ شمول د اوسني وضعیت څخھ اغیزمنھ شوې. ناکافي روزنھ او تعلیم او د سرچینو نشتوالي د سیمې پھ ډیری ھیوادونو 
کې د OH&S خدمات اغیزمن کړي. سربیره پردې، د OH&S خدماتو اھمیت پھ اړه نازک زیربناوې او ضعیف پوھاوی پھ ساحھ کې د لوړ کیفیت 

روزنې پروګرام تھ اړتیا ډیروي.
پدې توګھ، د مناسبي روزنې پروګرام رامینځتھ کول د زیربناوو د لوړولو د تضمین الره ده، د پوھاوي کچھ لوړیږي، او د ډیری کارګرو کاري شرایطو 

تھ وده ورکول کیږي.

د شغلي روغتیا پروګرام
شغلي روغتیا درې پروګرامونھ لري، ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: پھ نړیوال چاپیلایر او شغلي روغتیا کې اساسات
پروګرام 2: د شغلي روغتیا او خوندیتوب مدیریت

پروګرام 3: د شغلي روغتیا د خطر مدیریت

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 ھدف وړ کسان د عامې روغتیا متخصصین دي چې د روغتیا وزارتونو ، غیر دولتي سازمانونو، او د بشردوستانھ ادارو لپاره 

کار کوي. دا پروګرامونھ بھ د ھغو کسانو لپاره ھم ارزښتناکھ وي چې پھ چاپیلایر او شغلي روغتیا کې د وظیفوي مسلک پھ لټھ کې دي.

 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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پھ نړیوال چاپیلایر او شغلي روغتیا Global Environmental and Occupational Health (GEOHealth) پروګرام کې د بنسټونو ھدف دا 
دی چې برخھ اخستونکو تھ د عامې روغتیا پھ اساسي برخو کې لومړني پوھھ چمتو کړي چې د GEOHealth ساحې پورې اړه لري . ھغھ برخھ 
اخستونکي چې دا پروګرام بشپړولوي پھ عامھ روغتیا کې بھ یو قوي بنسټ ولري چې دوی تھ دا وړتیا ورکوي چې پھ ساحھ کې نور ګامونھ پورتھ کړي. 
د GEOHealth ماډلونھ او ټریننګ موخھ لري چي ډیری ډیسپلینونھ سره یو کړي ترڅو د اوسیدونکو وړتیا تھ وده ورکړي او د دوی راتلونکي مسلک 

کې ساینسي میتودولوژی وکاروي. دا پروګرام د درې میاشتو بنسټیز کچې پروګرام دي چې د نھو میاشتو پروګرام برخھ ده.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  ھغھ عمده فکتورونھ چې پھ نړۍ کې د افرادو او نفوس روغتیا اغیزمنھ کوي تشریح کړي او د دوی مغلق توب وښایي.

-  د چاپیلایر د ضررونو (ھزرد) لوی صنفونھ، د دوی سرچینې، او د صدمھ لیدو او زیان منني میکانیزمونھ وپیژني.
-  د چاپیلایر د ضررونو (ھزرد) د مخنیوي او کمولو لپاره الري چاري، او د چاپیلایر د ضررونو (ھزرد) څخھ د خلکو ساتنھ وپیژني.
-  د اندازې، شخص، ځای او وخت پھ اساس د عامې روغتیا ستونزي تشریح کړي، او د اپیډیمولوژیک لومړني اقداماتو محاسبھ وکړي.

-  د ساده احصایوي تحلیلونو غوره کول او پلي کول او د ورکړل شویو څیړنو د (hypotheses) لپاره پایلې تشریح کړي.
-  د زھرجنو موادو سره د مواجھ کیدو د ارزوني او وړاندوینې کې د توکسیکولوژي د اصولو پوھھ پلي کړي.

-  اساسي اپیډیمولوژي -  د عامې روغتیا پیژندنھ    
-  د نړیوال چاپیلایر روغتیا پیژندنھ -  د چاپیلایر او حرفوي روغتیا اپیډیمولوژي  

-  د توکسیکولوژي اصول

د روزنې کورسونھ:

پھ نړیوال چاپیلایر او شغلي 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.

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

-  پھ ټولنھ کې د چاپیلایر او شغلي ګواښونو ارزونھ او توپیر کول
 



(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.
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پرمختللي شغلي روغتیا او خوندیتوب (OH&S) د برخھ اخستونکو لپاره د ودانۍ بالک دی څوک چې د OH&S پھ ساحھ کې د تخصص یا د خپلو 
مھارتونو د ال پراختیا لپاره لیوالتیا لري. پھ دغھ دري میاشتني پروګرام پھ نصاب کي بھ وکولي شي چې د اساسي  OH & S، د شغلي خوندیتوب او روغتیا 
ادارې (OSHA) مقرراتو مفاھیمو، او ھمدارنګھ د خطر د اصولو او مدیریت سره پیژندنھ پیدا کړي. سربیره پردې چي د یوې ځانګړې ساحھ کي اړین 
ټریننګ تر السھ شي. پرګرام بھ د برخھ اخستونکو سره مرستھ وکړي چي پھ OH&S کې د پوھې او ټریننګ ھغھ الزمي کچې ترالسھ کړي چې پھ ټولو 
مسلکونو او صنعتونو کې د پلي کیدو وړ وي. برخھ اخستونکي د دې پروګرام پھ بشپړیدو بھ د دي وړتیا ولري چې فزیکي او کیمیاوي خطرونھ او نور 
ډولھ فشارونھ وپیژني او اداره یې کړي چې د کارګرانو روغتیا اغیزمنھ کوي. دوی بھ د کار ځای بیا ډیزاین، د سالم او خوندي کاري چاپیلایر ساتنھ، روزنھ 
او بیا روزنھ، د کار غوښتنو ارزونھ، طبي تشخیص، روغتیا سکرینینګ، او د کاري ظرفیتونو ارزولو لھ الرې د کارکوونکوګمارنې وړتیا کې مرستھ 

وکړي.

د پروګرام عمومي کتنھ :

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 -  یو لړ ضررونھ یا ھزرد پھ کاري ځایونو کي او د دوی اړوندو شغلي اختالالتو ارزونھ او مدیریت وکړي.

-  پھ کاري ځای کې د شغل روغتیا او د خوندیتوب یا سیفټي اصولو د پلي کولو ګټي او پھ خوندیتوب او تولید باندې د دوی اغیزې منعکس کړي.
-  د داخلي ککړتیا سرچینې وپیژني او د دوی د ککړتیا د کمولو او لھ مینځھ وړلو لپاره اقدامات پلي کړي.

-  د خطرناکو (ھزردیوس) کثافاتو مدیریت دې وپیژندلو، مقرراتو پلي کولو، او د کنټرول تخنیکونو شاملولو لھ الرې وکړي.
-  د حرفوي روغتیا او خوندیتوب خطراتو پورې اړوند د اپیډیمولوژیکي ډیټا څخھ مناسب استنباط وکړي.

-  د داخلي ھوا کیفیت -  شغلي روغتیا او خوندیتوب یا سیفټي  
-  د مضرو کثافاتو مدیریت -  د انفیکشن مخنیوي او کنټرول  

-  پھ حرفوي روغتیا کې پلي شوې څیړني

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:
- پھ خپلو کاري ځایونو کې د عامو ضررونو یا ھزرد ارزونھ ترسره کړي.

- د ارزول شویو ضررونو یا ھزرد لپاره دي د خطر کمولو پالن جوړ کړي.
- د پھ ځای کې دي د اړوندو کارکوونکوسره د موندنو د شریکولو لپاره یوه غونډه ترسره کړي او د خوندیتوب یا سیفټي اقداماتو پورې اړوند مسئلې 

راپورتھ کړي.

د روزنې کورسونھ:

شغلي روغتیا او خوندیتوب مدیریت

د زده کړې پایلې :



پدې پروګرام کې کورسونھ بھ د خطرونو وړاندوینې او تحلیل کولو لپاره د برخھ اخستونکو وړتیا ډیروي، د ډیزاین مطالعات د دې سره مطابقت لري
د کار ځای ، او د کارګرانو خوندیتوب پھ اړه قضاوت کول.

 
د پروګرام ټولھ موده درې میاشتې ده، کوم چې پھ صنف/آنالین مطالعې کې پنځھ اونۍ او پھ ساحھ کې اوه اونۍ د وقف شوي ښوونکي لخوا نظارت کیږي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د شغلي روغتیا د خطر مدیریت3

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  پھ چاپیلایر کې د خطرونو او ضررونو یا ھزرد د سپړلو وړتیا لرونکي څیړنې مطالعات ډیزاین کړي.

-  د کیفی(کوالیتیتیف) او کمی (کوانتیتیف) خطر ارزونې کې څلور مرحلې پلي کړي: د ھزرد پیژندنھ ، د دوز ریسپانس ارزونھ، د مواجھ کیدو ارزونھ، 
او د خطر مشخصات

-  د چاپیلایر خطراتو د اداره کولو لپاره پالنونھ جوړ کړي.
-  د ټولنې د آوټ ریچ پروګرامونو ډیزاین کولو لپاره د کمیونیکیشن او پیغام پراختیا اساسي اصول پلي کړي.

-  د کار ځای شغلي روغتیا او خوندیتوب یا سیفټي خدماتو پورې اړوند د رھبریت مھارتونھ وښایاست
-  نورو تھ د شغلي روغتیا او خوندیتوب یا سیفټي لومړني مفاھیمو کې ټریننګ او تعلیم ورکړي.

 

د زده کړې پایلې:

-  د شغلي خطر مدیریت -  د شغلي خطر ارزونھ  
-  مدیریت او رھبري -  د شغلي خطر کمیونیکیشن  

-  علمي لیکنھ
 

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 خطر پھ ارزونھ کې دي وروستي میتودونھ د چاپیلایر بیالبیلو مواجھ وو لپاره پلي کړي.

2- د خطر ارزونې ارزیابي پھ روښانھ ډول خلکو تھ وړاندې کړي.
3- د چاپیلایر روغتیا مسئلو لپاره مداخلې ترسره کړي

4- د مختلفو څٻړنو د نتایجو (آوټ لیټ) تحلیل او انتقادي ارزونھ د دغھ پروګرام پھ پای کې وکړي، برخھ اخستونکي او د وروستۍ پریزنټشنونو او بحث 
لپاره بھ راغونډیږي.

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

لخوا تصدیق شوی د غړي  لخوا ځواکمن شوی


