
رھبري او مدیریت



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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:

د رھبرۍ او مدیریت پیژندنھ
د عامې روغتیا رھبران ھغھ کارکوونکي دي چې کولی شي د وخت، مالي او بشري سرچینو اداره کولو او ماموریتونو سرتھ رسولو سربیره د احساساتو 
ھوښیاري (emotional intelligence)، خپلمنځي مھارتونو، الھام او ځواک ورکولو وړتیا سره کار وکړي د نړیوال روغتیا پھ ساحھ کې، دا عام دي 

چې روغتیایی کارکوونکي د دوی د تخنیکي پوھې لھ املھ د نظارت پوستونو تھ وده ورکړل شوې مګر د رھبریت او مدیریت لږه روزنھ لري. 

دا پھ ځانګړي توګھ پھ ھغھ ھیوادونو کې لیدل کیږي چیرې چې غیر متمرکز کیدل ترسره شوي او د مدیریت مسؤلیتونھ پھ لویھ کچھ لیږدول شوي. دا د 
اړین مھارتونو د نشتوالي لھ املھ دواړه پھ غیر مؤثر او غیر مثمره توګھ د کار پایلي لري. دا پھ کاري ځایونو کي ھم خپلي اغٻزي لري چې لھ ګډوډۍ او 

نا رضایتۍ څخھ ډک دي. 

پھ اساس کې، د نړۍ ډیری روغتیایی مسئلې د مدیریت اړوند ښھ کړنو لخوا پوښښ، ھڅونې، او وړتیا سره کمیدلی شي. د روغتیا پراختیا کې د سیمھ ایز 
ظرفیت رامینځتھ کولو پھ ھڅھ کې، د عامې روغتیا لپاره د رھبریت او مدیریت بنسټونو کې ھغھ  تریننګ پروګرامونھ، او کورسونھ شامل دي، چي د 

روغتیا متخصصینو د غوره روزنې لپاره اړین دي..

د رھبرۍ او مدیریت پروګرام
دا پروګرام لھ دریو مختلفو بخشو څخھ، چي ھر بخش د مختلف مدیریت کچې پھ نښھ کوي جوړ شوي پدې پروګرام کې مختلف بخشونھ دا دي: اداري، 
اجرایوي او عملیاتي. دا کورس د روغتیا پھ سیسټم  کې پھ بیالبیلو کچو کې د مدیرانو د اړتیاو د  نښھ کولو لپاره جوړ شوي.  پداسې حال کې چې د 

پروګرام اصلي بڼھ پاتې دی، د ساحې پھ برخھ کې د  بھبود او ښھ کولو مختلف سیشنونھ او د پلي کولو الري وړاندې کوي  .
  

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

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
دا پروګرام د ھغو عامې روغتیا متخصصینو لپاره ګټور ده چې د روغتیا پھ وزارتونو کي، غیر دولتي سازمانونو کي، او بشردوستانھ ادارو لپاره 

کار کوي.  دا د ھغو کسانو لپاره ھم ارزښتناک دی چې پھ رھبریت او مدیریت کې د مسلکي کار پھ لټھ کې دي.



در پایان این پروگرام، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
  -  یو ستراتیژیک پالن چي سازمان د دې لیدلور(ویژن) او ماموریت (میشن) سرتھ رسولو پھ لور رھبري کوي رامینځتھ کړي، تشریح کړي او پلي 

کړي 
-  فعالیتونھ تعقیب کړي او د دې فعالیتونو د فعالیت ارزونھ وکړي، او/یا د پروګرام د فعالیتونو د بیا ارزونې لپاره د ارزونې پایلې وکاروي.

-  د ماموریت الستھ راوړنو د مالتړ لپاره د سرچینو مناسبي کچې اټکل ، توجیھ او اداره کړي.
-  ھغھ انساني منابع د الستھ راوړلو لپاره، چې د ډیرو مؤثرو پایلو ترالسھ کولو لپاره پھ حساسھ، مؤثره او مسلکي ډول متقابل عمل کوي وایخلي، ویساتي 

او پھ نظر کي یي ونیسي 
-  پھ روښانھ ډول خبرې وکړیاو ولیکئ ، د کمیونیکشن سټایلونھ او میتودونھ تنظیم کړي چې د مطلوبو لیدونکو او اوریدونکواړتیاو لپاره مناسب وي.

-  د تیرو تجربو او غلطیو څخھ زده کړې تھ لیوالتیا وښایي، او د فعالیت د ښھ کولو لپاره درسونھ پلي کړي.

د زده کړې پایلې:

-  ستراتیژیک پالن جوړونھ او رھبري
-  د روغتیا پروژې مدیریت

-  د سرچینو مدیریت
-  د ارتباط یا کمیونیکشن مھارتونھ

-  مؤثره ټریننګ

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 سیمې د اړتیاو سره سم د روغتیا مداخلو رامینځتھ کول چې د اجرایوي او عملیاتي الرو لپاره اړین د.

-  پھ خپل بخش کې د پالن شویو پروژو مطابق د پروژې پروپوزل جوړ کړي چي د ټولو بخشو لپاره اړین دی
-  د بشري منابعو د فعلیت ارزونھ دي وکړي د خپلو کارو د ښھ کولو لپاره دي پالن رامینځتھ کړي.

د ټولو ټریکونو لپاره اړین لھ الندې څخھ یو غوره کړي:
-  د دوی پھ کاري ځای کې د کلیدي سرچینو پالن جوړول، تنظیم کول او نظارت کول او د ښھ والي لپاره پالنونھ جوړ کړي

 (publication) د بریالیتوب کیسھ ولیکي چې پھ ھغھ پروژه کې منعکس کیږي چې پدې وروستیو کې د دوی پھ کاري ځای کې بشپړه شوې او د  -
لپاره یي اړونده دفتر تھ وسپاري.

  د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي د وروستي پریزینټیشنونو او بحث لپاره سره راټول شي.
  

ساحوي کار:

رھبري او مدیریت 

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


