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تعارف
غیر متعدی بیماریاں اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں عالمی سطح پر صحت عامہ کے فوری مسئلے کے طور پر ابھر رہی ہیں اور دنیا بھر میں جلد 
موت اور معذوری کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہیں۔ سنہ 2012 میں، غیر متعدی بیماریوں نے مشرقی بحیره روم کے عالقے میں 2.2 ملین سے زیاده 
جانیں لیں اور 57 فیصد اموات کا سبب بنی۔ بیماریوں کے چار گروه، قلبی امراض، کینسر، ذیابیطس اور پھیپھڑوں کی دائمی بیماری اس اموات کا 
80 فیصد ذمہ دار تھی۔ 65 فیصد اموات خطرے کے عوامل سے منسلک تھیں۔ دائمی بیماریوں میں مبتال 60 فیصد لوگ 70 سال سے کم عمر میں 
مر جاتے ہیں۔ مستقبل کے تخمینے بتاتے ہیں کہ ان بیماریوں کے پھیالؤ میں تشویشناک اضافہ ہوگا، چار اہم غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے 2025 

میں 2.4 ملین اموات ہوں گی، جب تک کہ سنجیده کارروائی نہ کی جائے۔ 
 

دماغی صحت اور مجموعی طور پر تندرستی عالمی صحت کے مسائل سے نمڻنے کے لیے بہت اہم ہے جو غیر متعدی بیماریوں (این سی ڈی) سے 
متعلق ہے۔ بیماریوں ، چوڻوں اور رسک فیکڻرز کے عالمی بوجھ یا گلوبل بوڈن اسڻڈی 2015 (جی بی ڈی 2015) کے حاصلہ نتائج سے پتہ چلتا ہے 
کہ ذہنی عوارض عالمی سطح پر غیر مہلک بوجھ کی اعلٰی ترین درجہ بندی کی وجوہات میں سے ہیں (جی بی ڈی 2015 بیماری اور چوٹ کے 
واقعات اور پھیالؤ میں تعاون کرنے والوں کا گروپ 2016)۔ اس بوجھ کے متوازی طور پر، کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں زیاده تر لوگ 
جنہیں دماغی صحت کے مسائل ہیں، ان کو تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی مدد حاصل نہیں ہے، یا وه شواہد پر مبنی عالج تک رسائی کے قابل نہیں 
ہیں۔ اس بوجھ اور غیر متعدی بیماریوں کے خطرے والے عوامل کے بارے میں بہتر تفہیم ان کو روکنے اور متعلقہ بیماری اور معذوری کو روکنے 
میں مدد مدد دیتی ہیں۔ لہذا، ان حاالت کے بارے میں ہیلتھ ورکرز کی صالحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وه ان مداخلتوں کی منصوبہ بندی 

اور ان پر عمل درآمد کر سکیں جو دائمی بیماریوں سے وابستہ بوجھ کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ 

پروگرام 1: غیر متعدی بیماریوں کی 
ایپیڈیمولوجی 

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف 
کورس 2: غیر متعدی بیماریوں کی 

ایپیڈیمولوجی
کورس 3: غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس۔

کورس 4: غیر متعدی بیماریوں کے لیے 
صحت کا فروغ

کورس 5: غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام 
اور کنڻرول

پروگرام 2: دماغی صحت کی ایپیڈیمولوجی

کورس 6: دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی
کورس 7: دماغی صحت کے پروگرام اور مداخلتیں 

کورس 8: کمپلیکس ایمرجنسوں (پیچیده ہنگامی حاالت) 
میں دماغی صحت۔

کورس 9: دماغی صحت میں تحقیق یا ریسرچ۔
میں  ڈی)  سی  (این  بیماریوں  متعدی  غیر   :10 کورس 

اپالئیڈ ریسرچ

پروگرام 3: صحت سے متعلق اعلی درجے کی تحقیق کے 
طریقے۔

کورس 11: ایڈوانسڈ ریسرچ طریقے۔
کے  اعدادوشمار  کے  درجے  اعلی   :12 کورس 

(سڻیڻسڻیکل) طریقے۔
کورس 13: اعدادوشمار کے اوزار (ایپی انفو)

پیکیج  سڻیڻسڻیکل  لیے  کے  علوم  سماجی   :14 کورس 
(IBM SPSS)

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:

1



-  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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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



- غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی کا تعارف
- این سی ڈی کا تعارف

- وبائی امراض کی منتقلی/ڻرانزیشن۔
- این سی ڈی کے خطرے کے عوامل

- این سی ڈی کی ایپیڈیمولوجی اور بیماریوں کا عالمی بوجھ۔
- غیر متعدی بیماریوں کے لیے بوجھ کے اقدامات۔

یہ کورس ایپیڈیمولوجی، خطرے کے عوامل، ایڻولوجی اور صحت عامہ کی اہمیت کا ایک جائزه فراہم کرے گا، جس میں امراض قلب، ذیابیطس، کینسر، 
پھیپھڑوں کی دائمی بیماری، ذہنی عوارض اور چوٹ شامل ہیں۔ کورس دائمی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی میں پیمائش کے مسائل کو حل کرتا ہے، جس میں 
ایکسپوژر (تماس میں آنے) کی تشخیص اور نتائج (outcome) کی پیمائش دونوں کے ساتھ ساتھ دائمی بیماری وبائی تحقیق کے انعقاد کے بارے میں 

عملی خیاالت شامل ہیں۔
 

اس کورس میں سب سے زیاده عام غیر متعدی بیماریوں کے سماجی تعین کرنے والے عوامل (determinants) اور جسمانی (فزیالوجیکل) خطرے کے 
عوامل شامل ہیں۔ یہ کورس غیر متعدی بیماری کے بوجھ کی پیمائش کے طریقے پیش کرے گا، اور خطرے کے عوامل کو تبدیل کرنے اور صحت کی 

خدمات اور پالیسی کی ترقی کے مضمرات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پروگرام اور سروس ڈویلپمنٹ کے نقطہ نظر کا جائزه لے گا۔

1- غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی کے دائره کار کی وضاحت کریں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں صحت عامہ کے ایک بڑے بوجھ 
کے طور پر غیر متعدی بیماریوں کی بدلتی ہوئی اہمیت کو سمجھیں۔ 

2- بڑی غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی ، رجحانات (trends) اور بوجھ کو بیان کریں۔
3- پھیالؤ یا prevalence، واقعات یا incidence، اور اموات کا حساب لگائیں، اور DALY (معذوری کے مطابق ایڈجسٹ کئے ہوئے 
زندگی کے سالوں)، اور QALY (معیار زندگی کے مطابق ایڈجسٹ کئے ہوئے زندگی کے سالوں) کی تعریفیں الگو کریں، تاکہ غیر متعدی 

بیماریوں کا بوجھ بیان کیا جا سکے۔
4- غیر متعدی بیماریوں کے اہم عاملوں کی پیمائش اور تجزیہ و تحلیل کریں اور غیر متعدی بیماری پر سماجی تعین کرنے والے عوامل 

(determinants) اور رویے کے عوامل کے اثرات کو سمجھیں۔ 

تفصیلغیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی

کورس کا خاکہ۔

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

2

3
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- پبلک ہیلتھ سرویلنس سسڻم کا استعمال۔
- این سی ڈی سرویلنس سسڻم اور اشارے (انڈیکیڻرز)۔

- مانیڻرنگ اور تشخیص (M&E) کے فنکشن کے طور پر این سی ڈی کی 
سرویلنس

- سرویلنس کے اعداد و شمار یا ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور تشریح۔
- ایک پبلک ہیلتھ پروگرام کا اندازه کرنے کے لئے سی ڈی سی کے فریم 

ورک 
- STEPS یا خطرے کے عوامل کی سرویلنس کے لیے عالمی اداره 

 STEP Wise Approach صحت کی

صحت عامہ کی سرویلنس "صحت سے متعلق اعداد و شمار یا ڈیڻا کا جاری منظم اکڻھا کرنا، تجزیہ و تحلیل، اور تشریح کرنا ہے، جو صحت عامہ کے 
عمل کی منصوبہ بندی، نفاذ، اور تشخیص کے لیے ضروری ہے"۔ صحت عامہ کی سرویلنس باخبر شواہد اور صحت عامہ کی موثر مداخلت کی بنیاد 
ہے۔ صحت سے متعلق واقعات کو سمجھنے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے سرویلنس کی ضرورت ہے، تاکہ ترجیحات (پریاریڻیز) کا تعین کیا جا سکے 
اور صحت عامہ کے مناسب اقدامات کے لیے حکمت عملی مرتب کی جا سکے۔ سرویلنس سسڻم صحت کی مداخلت کے اثرات کو دستاویز کرنے یا 

صحت عامہ کے مخصوص اہداف کی جانب پیش رفت کی مانیڻرنگ کے لیے ایک آلہ کے طور پر کام کرتا ہے۔
 

یہ کورس صحت عامہ اور غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کے نظام اور طریقوں کا جائزه فراہم کرتا ہے۔ اس میں شامل ہے غیر متعدی بیماریوں 
کی سرویلنس کا جائزه، غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کی منصوبہ بندی میں غور، اعداد و شمار یا ڈیڻا کا اکڻھا کرنا اور ذخیره، سرویلنس کے اعداد 
و شمار کا تجزیہ و تحلیل اور تشریح، سرویلنس کے اعداد و شمار کا ابالغ، صحت عامہ کی سرویلنس کے نظام کی ڻیکنالوجی، غیر متعدی بیماریوں 
کی سرویلنس کی تشخیص کی سرگرمیاں، سرویلنس میں اخالقی اور قانونی مسائل، سرویلنس میں مقامی مسائل، ترقی پذیر ممالک میں سرویلنس کے 

مسائل، اور سرویلنس کی مستقبل کے بارے میں خیاالت۔

1- غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کے نظام کے ذریعے ڈیڻا کی ساخت اور بہاؤ کو سمجھیں۔
2- سرویلنس ڈیڻا کی طاقتوں اور حدود کو استعمال اور ان کی شناخت کے لیے ڈیڻا کے ذرائع یا ماخذ منتخب کریں اور اس کی وضاحت کریں۔

3- غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کے نظام کے لیے انتخابی (selection bias) اور معلوماتی تعصب (information bias) کے ممکنہ 
ذرائع کی شناخت کریں۔

4- سرویلنس ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور تشریح کریں، بشمول رجحانات (trends) اور نمونے (patterns)۔
5- غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کے نظام کا جائزه لینے کا منصوبہ بنائیں۔

6- سی ڈی سی فریم ورک پر عمل کریں، اور غیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس کے نظام کا جائزه لینے کے چھ مراحل مکمل کریں۔

تفصیلغیر متعدی بیماریوں کی سرویلنس

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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- صحت کے فروغ کے طریقے، اصول، اور مداخلتیں
- اچھی غذائیت کو فروغ دینے کی حکمت عملی

- جسمانی سرگرمی کو فروغ دینے کی حکمت عملی
- صحت کے کنڻرول کے اخالقی اور سیاسی جہتیں۔

- صحت کے فروغ اور صحت کو سمجھنا۔
- شراکت کی قدر اور کردار۔

یہ کورس شرکاء کو صحت کے فروغ کے شعبے سے متعارف کراتا ہے، اور صحت کے فروغ کی کلیدی تعریفوں اور تصورات کا جائزه پیش کرتا 
ہے۔ تربیت یافتہ افراد صحت کے فروغ کے لیے کچھ اہم نظریات سیکھیں گے، اور ہیلتھ پروموڻرز کے ذریعہ استعمال ہونے والی اہم حکمت عملیوں 

کا جائزه لیں گے تاکہ افراد اور کمیونڻیز (برادریوں) کو متاثر کرنے والی بڑی غیر متعدی بیماریوں پر کارروائی کی جا سکے۔
 

اس کورس کا مقصد انفرادی، گروپ، کمیونڻی، اور قومی سطح پر صحت کے فروغ کے شرکاء کی تفہیم، نیز غیر متعدی بیماریوں کے سماجی 
عاملوں کے بارے میں ان کی تنقیدی سوچ کو فروغ دینا ہے۔

1- صحت کے فروغ کی کلیدی تعریفیں اور تصورات کی وضاحت کریں۔
2- صحت کے فروغ کی پریکڻس میں استعمال ہونے والے کلیدی نظریات کی وضاحت کریں۔

3- اس کو سمجھیں کہ کس طرح انفرادی، برادری, اور معاشرتی سطح پر صحت کو فروغ دینے کے لیے نظریات کا استعمال کیا جاتا ہے۔
4- صحت کے فروغ کے اہم طریقوں (جیسے پالیسی، رویے میں تبدیلی، کمیونڻی کی مصروفیت، وکالت اور سماجی مارکیڻنگ) کا جائزه لیں اور ان 

طریقوں پر تنقید کریں۔ 
5- ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ملکوں میں صحت کے فروغ کے پروگراموں کو درپیش اہم چیلنجوں کی نشاندہی کریں اور ان کی وضاحت کریں۔

6- سمجھیں کہ صحت کو فروغ دینے کی حکمت عملی کس طرح جسمانی سرگرمی، اچھی غذائیت، اور غذائی طریقوں، اور دھواں سے پاک ماحول 
کو فروغ دیتی ہے۔

7- غیر متعدی بیماریوں سے نمڻنے کے لیے انتہائی مناسب حکمت عملی، یا حکمت عملی کا مرکب منتخب کریں۔

تفصیلغیر متعدی بیماریوں کے لیے صحت کا فروغ

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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- این سی ڈی کی روک تھام کے لیے تصوراتی فریم ورک
- صحت کے فروغ کے نظریات اور رویے میں تبدیلی کے نظریات۔

- ہیلتھ پروموشن کی مداخلتوں کو ڈیزائن کرنا اور ہیلتھ پروموشن 
کے علمی ثبوت کو عملی جامہ پہنانا۔

- این سی ڈی کی روک تھام اور کنڻرول کے لیے اہم نقطہ نظر۔

یہ کورس دل کی بیماری، ذیابیطس، کینسر، پھیپھڑوں کی دائمی بیماری، ذہنی عوارض، اور چوڻوں سمیت بڑی غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام 
اور کنڻرول پر توجہ دیتا ہے۔ اس کورس کا مقصد بین االقوامی سفارشات اور نقطہ نظر کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام 

اور کنڻرول کے لیے کثیر الشعبہ منصوبوں کو تیار اور نافذ کرنے کی مہارت فراہم کرنا ہے۔
 

یہ کورس دائمی غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول کے لیے موجوده بین االقوامی حکمت عملی پیش کرے گا، اور اس پر تبادلہ خیال 
کرے گا۔ مزید یہ کہ، یہ کورس غیر متعدی بیماریوں کو روکنے کے لیے صحت عامہ کی حکمت عملی، اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں 

تبدیلیوں، اور خاص طور پر ان سب سے زیاده موثر، سستی، اور توسیع پذیر مداخلت ('بہترین خریداری')، پر توجہ دیتی ہے۔

1- سب سے زیاده سرمایہ کاری مؤثر اور سستی صحت عامہ کی مداخلتوں کو سمجھیں اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول 
کے لیے کلیدی 'بہترین خریدیں' اور ان مداخلتوں کو صحت کے نظام کو مضبوط بنانے سے تعلق دیں۔

2- غیر متعدی بیماریوں کے مؤثر انتظام کی فراہمی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو مضبوط بنانے کے لیے درکار انتہائی اہم 
عناصر کی وضاحت کریں۔ 

3- غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول کے لیے مداخلت کو نافذ کرنے کے لیے درکار منطق/عقلی بنیاد، فوائد، اور وسائل کی 
شناخت کریں۔ 

4- صحت کے سماجی تعین کرنے والے عوامل (determinants) اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام سے متعلق قومی مداخلت اور 
پروگرام تجویز کریں۔

تفصیلغیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول

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:

determi-) دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی آبادیوں میں دماغی صحت کی خرابیوں کی تقسیم اور دماغی بیماریوں کے تعین کرنے والوں
nants) کا مطالعہ ہے۔ ذہنی امراض دنیا بھر میں معذوری کی 10 اہم وجوہات میں سے چار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا بوجھ انسانی 
مصیبت، معذوری، اور معاشی نقصان کے لحاظ سے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر بہت زیاده الگت کا سبب بنتا ہے۔ یہ کورس زندگی بھر میں 

(بچہ، نوعمر، بالغ، اور بڑی عمر کے دوران) دماغی صحت اور ذہنی خرابیوں کا جائزه لیتا ہے۔ 
 

کورس طلباء ذہنی عوارض کے خطرے کے اہم عوامل اور ایڻولوجک ماڈلز کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں سماجی عوامل، حیاتیاتی عوامل، 
جینیاتی عوامل، اور ان کے باہمی تعامل کی جانچ پڑتال شامل ہوگی۔ دماغی صحت میں ایپیڈیمولوجیکل ریسرچ کے ذریعے نمایاں کیے گئے منفرد 
طریقہ کار اور تجزیاتی مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کورس میں شامل تصورات کی بنیاد پر، شرکاء صحت عامہ کے پروگراموں 

اور مداخلت کے مضمرات پر غور کریں گے۔

1- دماغی صحت میں ان مسائل کی ایپیڈیمولوجی کو بیان کریں، جو بالغوں، نوعمروں اور بچوں کو متاثر کرتے ہیں۔
2- زندگی کے مختلف مراحل میں دماغی صحت کے تعین کرنے والے عوامل (determinants)، خطرے، اور حفاظتی عوامل 

کا حساب لگائیں۔
3- دماغی صحت کے مختلف تشخیصی اقدامات کا اطالق کریں۔

4- مانیڻرنگ سے لے کر پالیسی کی تشخیص تک، ذہنی عوارض کے بوجھ اور ان کے اطالق کے اقدامات کا تنقیدی انداز میں 
جائزه لیں۔ 

5- دماغی صحت کے فروغ اور ذہنی بیماری کی روک تھام کے اپروچز کی ایک وسیع رینج کا موازنہ اور مقارنہ کریں۔

- ذہنی امراض کا تصور اور درجہ بندی
- ذہنی امراض کے لئے صحت کی خدمات 

- دماغی صحت اور ذہنی تندرستی: تعریف اور پیمائش
determi-) دماغی صحت اور ذہنی تندرستی: سماجی اور ثقافتی تعین کرنے والے عوامل -

nants)۔
- دماغی صحت اور ذہنی تندرستی: دماغی صحت پر خاندانی اثر۔

- دماغی صحت اور ذہنی تندرستی: ماحولیاتی اثرات اور دماغی صحت۔
- دماغی صحت اور ذہنی تندرستی: دماغی صحت کی معاشیات۔

- دماغی صحت کی تشخیص اور اسکریننگ کے اوزار۔
- کمیونڻی سروے میں فالح و بہبود کی پیمائش

- بچوں اور نوعمروں میں دماغی صحت۔
- دماغی صحت اور بڑھاپا۔

- والدین اور خاندان پر مرکوز حمایت۔
- روک تھام اور دماغی صحت کو فروغ دینا۔
- اسکول پر مبنی دماغی صحت کی خدمات۔

- کام کی جگہ کی فالح و بہبود۔
- کمیونڻی ہیلتھ اپروچز (نقطہ نظر)

- دماغی صحت کی دیکھ بھال کو بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ مربوط کرنا۔

دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی 6
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

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

یہ کورس ڻرینیوں کو دماغی صحت کے پروگراموں اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کی سرگرمیوں کو ڈیزائن کرنے، تیار کرنے، اور ان پر عمل درآمد 
کرنے کے لیے، اور وه بھی کم وسائل کی ترتیبات میں، علم اور مہارت فراہم کرتا ہے۔ اس کورس میں ذہنی عوارض کی دیکھ بھال کے پیکیجز کو نگہداشت 
کے مختلف پلیٹ فارمز بشمول بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور زچگی کی صحت کی دیکھ بھال کے پلیٹ فارم یا دیگر متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی 
دیکھ بھال کے پلیٹ فارم میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، کورس ذہنی صحت کے پروگراموں کی تشخیص اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کی حکمت 

عملی پر مرکوز ہے۔

1- دماغی صحت کے فروغ کے بارے میں ایک اہم گہرائی سے آگاہی کا مظاہره کریں۔
2- دماغی صحت کو فروغ دینے والے پروگراموں اور مداخلتوں کی تاثیر کے ثبوت کی تشخیص اور اسسمنٹ کے بنیادی طریقوں اور نظریاتی 

طریقوں کی وضاحت کریں اور ان پر تنقیدی بحث کریں۔
3- ایک ذہنی خرابی کی دیکھ بھال کے پیکیج کو صحت کی دیکھ بھال کے پلیٹ فارم میں ضم کرنے کا طریقہ بیان کریں۔

4- ذہنی صحت اور ماده کے استعمال کو روکنے اور اس کے نقصان کو کم کرنے کی حکمت عملیوں کے ڈیزائن، نفاذ اور تشخیص میں مہارت 
پیدا کریں۔

5- صحت عامہ کی ان حکمت عملیوں کا تنقیدی انداز میں جائزه لیں، جن کا مقصد ذہنی صحت کو فروغ دینا ہو۔
6- آبادی کی سطح پر ذہنی صحت کی مداخلت کے ایک ایسے پروگرام کو ڈیزائن کریں جس میں اس کی تاثیر کا جائزه لینے کا منصوبہ شامل ہو۔
7- مختلف ترتیبات میں مخصوص سڻیک ہولڈرز کے لیے ذہنی صحت کے موثر، سستے اور مثمر، ثقافتی طور پر حساس، اور اخالقی مداخلتوں 

اور ذہنی صحت کے فروغ کی کارروائی کو منصوبہ بندی اور ڈیزائن کریں-
8- انفرادی، کمیونڻی، اور پالیسی ڈویلپمنٹ کی سطح پر صحت کے فروغ کو نافذ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اہم طریقوں کا موازنہ کریں۔

- دماغی صحت کو فروغ دینے کا نظریہ اور پریکڻس۔
- دماغی صحت کے فروغ کے ماڈل اور نقطہ نظر

- صحت سے متعلقہ رویے اور سلوک میں تبدیلی کے نظریات حصہ 1۔
- صحت سے متعلق رویے اور سلوک میں تبدیلی کے نظریات حصہ 2۔

- دماغی صحت کے فروغ میں انڻر سیکڻرل اپروچز کا کردار۔
- صحت پر انڻرسیکڻرل ایکشن کو نافذ کرنا۔

- ذہنی صحت کی ضرورت کی تشخیص۔
- مختلف ترتیبات میں ذہنی صحت کو فروغ دینے کی حکمت عملی۔

- دماغی عوارض کی دیکھ بھال کو پلیٹ فارم آف کیئر میں ضم کرنا۔
- دماغی صحت کے پروگراموں کی فراہمی کے لیے درکار وسائل۔

- دماغی صحت کے پروگرام کو ڈیزائن کرنے کے لیے ابتدائی تحقیق اور پائلڻنگ۔
- دماغی صحت کے پروگراموں کی تشخیص

دماغی صحت کے پروگرام اور مداخلتیں 7
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یہ کورس ڻرینیوں کو تنازعات اور تنازعات کے بعد کے عالقوں میں انسانیت کے تناظر میں ذہنی صحت یا نفسیاتی پروگرام کو قائم کرنے میں مدد 
کرتا ہے۔ یہ کورس ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت سے متعلق صحت عامہ کے اہم اقدامات/خیاالت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اس کورس میں، شرکاء 
مہاجرین کے نفسیاتی اور ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں اپنی تفہیم میں اضافہ کریں گے، اور مؤثر مداخلتوں کو نافذ کرنے کا طریقہ سیکھیں 
گے۔ اس کا مقصد ایک عملی واقفیت فراہم کرنا ہے، کہ کس طرح تیزی سے تشخیص اور ڈیزائن کیا جائے اور ذہنی صحت کی خدمات یا نفسیاتی 

پروگرام ترتیب دیے جائیں۔
 

یہ ثقافتی ویلیڈڻی، بچوں کے لیے پروگرامنگ، شدید ذہنی خرابیوں، صنفی بنیاد پر تشدد (GBV)، انسانی حقوق، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اور زیاده کام 
یا تناؤ کی وجہ سے جسمانی یا ذہنی تھکن سے نمڻنے کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ کورس مستفیدین کی فالح و بہبود پر زور دیتا ہے، جیسا کہ 
یونیسیف،   ،WHO اور  ہے  گیا  کیا  پر غور  ان  میں  ہدایات   IASC 2007 کے  معاونت کے سنہ  نفسیاتی  اور  ذہنی صحت  میں  سیڻنگز  ایمرجنسی 

UNHCR، IFRC، اور متعدد مقامی اور بین االقوامی ایجنسیوں کی طرف سے توثیق کی گئی ہے۔ 

1- ذہنی صحت اور نفسیاتی ضروریات اور پیچیده ہنگامی حاالت میں مداخلت کی وضاحت کریں۔
2- پیچیده ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی مسائل کے تنوع اور ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کے مسائل کو متاثر کرنے والے 

ثقافتی اور سیاق و سباق کے عوامل کا کردار بیان کریں۔
3- ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت پر IASC ہدایات کا اطالق کریں۔

4- ایمرجنسی سیاق و سباق میں ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کے مسائل کی تشخیص (اسسمنٹ)، مانیڻرنگ اور جائزه لینے (M&E) کے 
اصول بیان کریں، بشمول یہ کہ WHO/UNHCR MHPSS کے تشخیصی ڻولز سے واقف ہوں۔

5- مختلف ایمرجنسی سیاق و سباق میں ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد، نفسیاتی پیشہ ور افراد، اور ذہنی اور نفسیاتی صحت کے معاون 
کارکنوں کے مختلف کرداروں کی وضاحت کریں۔

6- ذہنی صحت اور نفسیاتی ڈومین میں پروگراموں کے قیام کے اصول بیان کریں۔

- ہنگامی تغذیہ اور نفسیاتی ضروریات۔
- شواہد پر مبنی ذہنی صحت اور پیچیده ہنگامی حاالت میں نفسیاتی مداخلت۔

- ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی پروگراموں کا قیام۔
- ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کے لیے IASC کے 

ہدایات۔
- کمیونڻی پر مبنی نفسیاتی پروگرام

- ضروریات کی تشخیص، مانیڻرنگ اور جائزه لینے (M&E)۔
- بین الثقافتی مسائل، انسانی حقوق، تنازعات کا حل۔

- کثیر الثقافتی سیاق و سباق میں کام کرنے کے اثرات
- میدان میں انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی ذاتی حفاظت (سیکورڻی)۔

- ثقافتی طور پر حساس انڻرویو کی مہارت۔

تفصیلکمپلیکس ایمرجنسوں (پیچیده ہنگامی حاالت) میں دماغی صحت

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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یہ کورس ڻرینیوں کو بنیادی ایپیڈیمولوجی کے اصولوں اور ذہنی صحت کی تحقیق کے مرکزی طریقوں کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار یا ڈیڻا کے تجزیہ 
و تحلیل کے لیے مناسب سڻیڻسڻیکل طریقوں اور سماجی تحقیق کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں علم اور عملی مہارت فراہم کرتا ہے، بشمول 
انتہائی مناسب طریقے منتخب کرنے کی صالحیت، تحقیقات کیلئے خاص تحقیقی سواالت، تنقیدی سماجی تحقیق کا جائزه لینا، اور تحقیق کو عمل میں 

الگو کرنا۔ 
 

یہ کورس صحت، بیماری، اور چوٹ کے سماجی جہتوں پر زور دیتا ہے، اور بچپن، جوانی، اور بڑی عمر کے دوران زندگی کی بڑی ذہنی خرابیوں 
کے لیے وضاحتی (descriptive) اور تجزیاتی ایپیڈیمولوجی کا جائزه لیتا ہے۔ کورس نفسیاتی امراض کی درجہ بندی کے مسائل کے ساتھ ساتھ 
آپریشنل کیس کی تعریفیں اور فیلڈ سروے اور رسک فیکڻر ریسرچ کو بڑھانے کے لیے پیمائش کی تکنیک کا بھی جائزه لیتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ کورس 
طلباء کو کوالڻی ریسرچ سے متعارف کراتا ہے اور انہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح کوالڻی ریسرچ انسانی رویے اور سماجی علوم 

میں مقداری (کوانڻیڻیو) انکوائری کی تکمیل کرتی ہے۔

1- ذہنی صحت کی تحقیق میں مرکزی ایپیڈیمولوجیکل اور شماریاتی (سڻیڻسڻکل) تصورات کی وضاحت کریں۔
2- سماجی ایپیڈیمولوجی کے اہم تصورات کی وضاحت کریں، جن میں محرومی اور سماجی و معاشی حالت اور ذہنی صحت کی تحقیق میں ان کے 

استعمال اور حدود شامل ہیں۔
3- ذہنی صحت کے مقداری (کوانڻیڻیو) تحقیقی مطالعات کو ڈیزائن، طرز عمل، اور تشریح کریں۔

4- ذہنی صحت کی تحقیق میں استعمال ہونے والے کوالڻیڻیو ڈیزائن کی بڑی اقسام اور کوالڻیڻیو انڻرویو سڻڈیز کے لیے انڻرویو گائیڈز کا مسوده بیان 
کریں۔ 

5- مسلسل اور کڻگوریکل ڈیڻا پر، لینئر اور الجسڻک ریگریشن سمیت، مناسب Univariate (ایک متغیر والے) اور Multivariate (کثیر المتغیر 
والے) تجزیہ و تحلیل کا اطالق کریں۔ 

6- کوالڻیڻیو ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا موازنہ کریں۔
7- ذہنی صحت کے آالت کی نفسیاتی (psychometric) خصوصیات کا اندازه کریں۔

8- ذہنی صحت کے میدان میں مختلف تحقیقی طریقوں کا موازنہ اور مقارنہ کریں۔
9- ذہنی صحت میں ایک وسیع رینج کے ڈسپلنز سے نظریہ، طریقوں، اور تحقیق کے نتائج کا اندازه کریں۔

10- اخالقی اصولوں اور تحقیقی گورننس کے ڈھانچے اور ذہنی میدان سے متعلقہ عمل کا وزن کریں۔

- سماجی ایپیڈیمولوجی میں تصورات
- دماغی صحت اور نفسیاتی خصوصیات میں پیمائش کے آالت۔

- نفسیاتی اور ذہنی صحت کی ایپیڈیمولوجی میں بڑے مطالعے کے 
ڈیزائن۔

- کوالڻی ریسرچ ڈیزائن۔
- تجرباتی مواد جمع کرنے اور تجزیہ و تحلیل کرنے کے طریقے۔

- ایک متغیر پر مشتمل (Univariate) شماریاتی تجزیہ و تحلیل
- کثیر المتغیر (Multivariate) تجزیہ و تحلیل

- بنیادی اجزاء اور فیکڻر تجزیہ و تحلیل کا تعارف
- ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کے لیے اخالقی معیارات۔

دماغی صحت میں تحقیق یا ریسرچ
تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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1- ذہنی صحت کی تحقیق میں مرکزی ایپیڈیمولوجیکل اور شماریاتی (سڻیڻسڻکل) تصورات کی وضاحت کریں۔
2- سماجی ایپیڈیمولوجی کے اہم تصورات کی وضاحت کریں، جن میں محرومی اور سماجی و معاشی حالت اور ذہنی صحت کی تحقیق میں ان کے 

استعمال اور حدود شامل ہیں۔
3- ذہنی صحت کے مقداری (کوانڻیڻیو) تحقیقی مطالعات کو ڈیزائن، طرز عمل، اور تشریح کریں۔

4- ذہنی صحت کی تحقیق میں استعمال ہونے والے کوالڻیڻیو ڈیزائن کی بڑی اقسام اور کوالڻیڻیو انڻرویو سڻڈیز کے لیے انڻرویو گائیڈز کا مسوده بیان 
کریں۔ 

5- مسلسل اور کڻگوریکل ڈیڻا پر، لینئر اور الجسڻک ریگریشن سمیت، مناسب Univariate (ایک متغیر والے) اور Multivariate (کثیر المتغیر 
والے) تجزیہ و تحلیل کا اطالق کریں۔ 

6- کوالڻیڻیو ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا موازنہ کریں۔
7- ذہنی صحت کے آالت کی نفسیاتی (psychometric) خصوصیات کا اندازه کریں۔

8- ذہنی صحت کے میدان میں مختلف تحقیقی طریقوں کا موازنہ اور مقارنہ کریں۔
9- ذہنی صحت میں ایک وسیع رینج کے ڈسپلنز سے نظریہ، طریقوں، اور تحقیق کے نتائج کا اندازه کریں۔

10- اخالقی اصولوں اور تحقیقی گورننس کے ڈھانچے اور ذہنی میدان سے متعلقہ عمل کا وزن کریں۔

یہ کورس شرکاء کو غیر متعدی بیماریوں (این سی ڈی) 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 لیے 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۔

- 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

تفصیلغیر متعدی بیماریوں (این سی ڈی) میں اپالئیڈ ریسرچ

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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یہ کورس صحت عامہ اور طب میں ایپیڈیمولوجک ایپلی کیشنز کی وسیع رینج کے لیے اہم طریقہ کار کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ تصورات اور 
طریقوں کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے، بشمول جدید مطالعہ کے ڈیزائن، measures of association اور impact ایپیڈیمولوجی کے 
لحاظ سے، وجہ کا اندازه لگانا confounding ،(causal inference) کو سنبھالنے کے طریقے، اثر میں تبدیلی (effect modification) کی 

شناخت کے طریقے، پیمائش کی غلطی (measurement error)، اور معلوماتی bias، اور ولڈیڻی (validity) اور reliability۔ 
 

کورس کا بنیادی مقصد غیر جانبدارانہ (unbiased) اور موثر صحت ریسرچ اسڻڈیز کو ڈیزائن اور چالنے کے لیے طالب علم کی صالحیت کو 
بڑھانا ہے۔ 

1- ایکسل کے یوزر انڻرفیس (UI) میں گھومیں۔
2- ڈیڻا بیس بنانے کے لیے ڈیڻا داخل اور فارمیٹ کریں۔

3- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے فارمولے اور افعال (فنکشنز) استعمال کریں۔ 
4- چھانٹ (سورٹ) اور فلڻرنگ کے ذریعے ڈیڻا کو منظم کریں۔

5- ڈیڻاسیٹ سے ہسڻوگرام، وبا کا وکر (epidemic curve)، اور الئن گراف بنائیں۔ 
6- ورک شیٹ تیار کریں اور پرنٹ کریں۔

- ایپیڈیمولوجک اسڻڈی ڈیزائنز کا جائزه۔
measures کے (impact) ایسوسی ایشن اور اثر -

- confounding کا تصور۔
- مالپ (Matching) کرنا۔

- تعامل (Interaction)۔
- مرتب شده (Stratified) تجزیہ و تحلیل۔

- Error اور تعصب Precision ،(Bias) اور Validity، کوالڻی 
اشورینس اور کنڻرول۔

تفصیلایڈوانسڈ ریسرچ طریقے

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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یہ کورس طلباء کو ضروری مہارت مہیا کرتا ہے جس کی انہیں بایومیڈیکل ریسرچ، ہیلتھ کیئر ایڈمنسڻریشن، الیکڻرانک میڈیکل ریکارڈز، اہم 
(وائڻل) اعدادوشمار، بیماریوں کے اندراجات، اور تحقیقی ڈیڻا بیس سے اعداد و شمار کا شماریاتی تجزیہ کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ طلباء 

تخمینہ اور اندازه لگانے کے لیے استعمال ہونے والی مناسب شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تکنیک سیکھیں گے۔
 

کورس شرکاء کو مسلسل اور ثنائی (بائنری) اعداد و شمار اور ان کے مفروضوں (ہائپوتھیسس)، متعلقہ (correlated) ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل، اور 
طوالنی (longitudinal) اعداد و شمار کے تجزیے کے لیے شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) ماڈلنگ کی تفہیم میں اضافہ کرتا ہے۔ ایس پی ایس ایس 

(SPSS) جیسے سڻیڻسڻیکل پیکیج کا استعمال کیس اسڻڈیز کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے اہم ہوگا۔

1- جدید مطالعہ کے مختلف ڈیزائنوں کی طاقتوں، حدود/کمزوریاں، اور اصولوں کو سمجھیں۔
2- اثر کی تبدیلی (effect modification) کی شناخت اور تشریح کریں۔

3- انتخاب اور معلوماتی تعصب (selection and information bias) کے ممکنہ ذرائع کی شناخت کریں اور سمجھیں کہ مناسب 
مطالعہ ڈیزائن کے ذریعے bias کو کیسے کنڻرول کیا جائے۔

میں  تجزیے  اور  ڈیزائن  کے  مطالعے  کے  امراض  وبائی  کہ  سمجھیں  اور  کریں  شناخت  کی  ذرائع  ممکنہ  کے   confounding  -4
confounding کو کیسے حل کیا جائے۔

5- عام طور پر استعمال ہونے والے تصورات جیسے causal inference اور causality کے ماڈلز کے کی وضاحت کریں۔
systematic mea- اور 'سسڻمیک پیمائش کی غلطی یا 'random بے ترتیب یا' ،'precision' اور 'validity 6- تصورات 'درستگی یا
valida-) اور ایپیڈیمولوجک تحقیق کے لیے توثیق ،non-differential misclassification' اور 'surement error'، 'differential

tion) اور تولیدی مطالعات (reproducibility studies) کے استعمال کو سمجھیں-

- وضاحتی (descriptive) اعدادوشمار (سڻیڻسڻیکس) کا جائزه۔
- وقفے (انڻرول) کا تخمینہ اور قیاس کی جانچ۔

- آزاد (Independent) ڻی ڻیسٹ
- کای اسکوئیر ڻیسٹ۔

- انووا (ANOVA) ڻیسٹ۔
- بار بار Repeated Measures کا تجزیہ و تحلیل۔

- ساده لکیری رجعت (سمپل لینئر ریگریشن)۔
- ایک سے زیاده لکیری رجعت (ملڻی پل لینئر ریگریشن)

- ثنائی (بائنری) الجسڻک ریگریشن۔

تفصیلاعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے

کورس کا خاکہ۔
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ایپی انفو ڈیڻا مینجمنٹ کے لیے ایک شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) سافٹ ویئر ہے جو پبلک ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے مائیکروسافٹ ونڈوز کے تحت چلتا 
ہے۔ پروگرام الیکڻرانک سروے بنانے، ڈیڻا انڻری اور ان کا تجزیہ و تحلیل کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر شرکاء کو سوالنامے تیار کرنے، ڈیڻا 
انڻری کے عمل کو حسب ضرورت بنانے، ڈیڻا داخل کرنے، اور تجزیہ و تحلیل کرنے، اور نقشے اور گراف تیار کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کورس 

عملی تجربہ فراہم کرتا ہے اور مشقیں اور مواد مہیا کرتا ہے۔

1- فارم ڈیزائنر کا استعمال کرتے ہوئے ساده ڈیڻا انڻری فارم ڈیزائن کریں۔
2- چیک کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڻا انڻری فارم پر انڻیلی جنس نافذ کریں۔

3- ایپی انفو فارم میں ریکارڈ درج کریں۔
4- ایک سے زیاده ڈیڻا کے ذرائع پڑھیں اور، ڈیڻا کو جوڑ توڑ، انتظام، اور تجزیہ کے لیے، بصری ڈیش بورڈ اور کالسیکی 

تجزیہ سیشن کا استعمال کریں۔
5- فریکوئنسی، 2X2 ڻیبلز، اور کمانڈز سے اعدادوشمار (سڻیڻسڻیکس) بنائیں۔

6- آؤٹ پٹ نتائج کو HTML، ایکسل، یا ورڈ فارمیڻس میں بنائیں۔ 
7- اینڈرائیڈ کے لیے ایپی انفو ساتھی سافٹ ویئر (کمپینین) کی وضاحت کریں۔

8- نقشے بنائیں۔ 

- ایپی انفو کا تعارف اور شروع کرنا۔
- فارم ڈیزائنر میں سروے بنانا۔

- چیک کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڻا انڻری اور توثیق (validation)۔
- ڈیڻا انڻری اور ایپی انفو ڈیڻا پیکیج کا استعمال۔

- کالسیکل تجزیہ و تحلیل کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل۔
- بصری (Visual) ڈیش بورڈ اور گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڻا کا 

تجزیہ و تحلیل۔
- نقشے بنانا۔

- اینڈرائیڈ کے لیے ایپی انفو ساتھی سافٹ ویئر (کمپینین)۔

تفصیل اعدادوشمار کے اوزار (ایپی انفو)
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اس کورس میں شرکاء سافٹ ویئر کی اہم خصوصیات سیکھیں گے، جن میں شامل ہے: تجزیہ و تحلیل کے لیے تیار آئی بی ایم ایس پی ایس ایس 
(IBM SPSS) میں نئی ڈیڻا فائل ترتیب دینا، نیز ڈیڻا مینجمنٹ کی کچھ تکنیک، اور مزید جدید شماریاتی طریقہ کار جو ایس پی ایس ایس میں دستیاب 

ہیں۔ 

یہ کورس شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) پیکیج برائے سماجی علوم (ایس پی ایس ایس) کے تازه ترین ورژن کو گہری تربیت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا 
ہے، جسے اب آئی بی ایم ایس پی ایس ایس شماریات کہا جاتا ہے۔ ڻریننگ لیکچر اور ہینڈ آن سیشنز کو یکجا کرتی ہے، اور اس میں ایک بڑے 
ڈیڻاسیٹ کے سب سیٹ کا تجزیہ و تحلیل شامل ہے۔ شرکاء کو بنیادی شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تصورات کا علم ہونا چاہیے اور انہیں مائیکروسافٹ ونڈوز 
کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوڻر آپریشنز کا تجربہ ہونا چاہیے۔  SPSS  کے ساتھ تجربہ ضروری نہیں ہے، حاالنکہ سافٹ ویئر کے مقصد اور افعال 

کی بنیادی تفہیم مددگار ہے۔

1- سافٹ ویئر کی اہم خصوصیات کو سمجھیں۔
SPSS -2 میں ڈیڻا کا نظم کریں۔

3- ڈیڻا کا خالصہ اور وضاحت کرنے کے لیے SPSS شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تکنیک کا اطالق کریں۔
4- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے مزید جدید SPSS شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) طریقہ کار کا اطالق کریں۔

5- نتائج اور مطالعہ کے ڈیزائن کی قسم کی بنیاد پر آزادانہ طور پر شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تجزیہ و تحلیل کریں۔
6- نتائج اور موجوده دریافتوں کی تشریح کریں۔

- تعارف
- وضاحتی (descriptive)۔
- تبدیل کرنا (Transform)۔

- الپتہ ڈیڻا (Missing)۔
- کای اسکوئیر۔

- ڻی ڻیسٹ
- یکطرفہ انووا (ANOVA)۔

- دو طرفہ انووا (ANOVA)۔
- بار بار Repeated Measures انووا (ANOVA)۔

- لکیری رجعت (لینئر ریگریشن)۔
- ثنائی (بائنری) الجسڻک ریگریشن۔

- کثیر الجہتی (Multinomial) الجسڻک۔
- فیکڻر کا تجزیہ و تحلیل 

ROC -
- غیر-پیرامیڻرک 2 گروپ A کا حصہ 1۔
-  غیر-پیرامیڻرک 3 گروپس کا حصہ 2۔

- کپالن میئر

(IBM SPSS) تفصیلسماجی علوم کے لیے سڻیڻسڻیکل پیکیج
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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 

کے ذریعے مدد کرے گا۔

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۔

تفصیل
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