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پٻژندنھ
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.

1ل کورس: ستراتیژیک پالن جوړونھ او رھبریت
2م کورس: د روغتیا پروژې مدیریت

3م کورس: د سرچینو مدیریت
4م کورس: د ارتباط یا کمیونیکیشن مھارتونھ
5م کورس: مؤثره روزنھ یا ایفیکتیف تریننګ

ھر روزنیز کورس پھ (30) د زده کړې ساعتونو کې وړاندې کیږي. دا کورسونھ د تخنیکي ډیپلوم د الس تھ راوړلو لپاره د دریو میاشتو پروګرامونو د 
یوې برخې پھ توګھ یا د ځانګړو کورسونو پھ توګھ اخیستل کیدای شي .د کورس د اړتیاوو پھ پوره کولو سره، ګډونوالو تھ بھ د عامې روغتیا نړیوالې 

اکاډمۍ (IAPH) لخوا پھ بریالیتوب د بشپړولو سند ورکړل شي.چي د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې، بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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ستراتیژیک پالن جوړونھ او رھبري 1

-  د ټیم جوړونھ
-  د رھبرۍ او مدیریت پیژندنھ

-  د شریکانو تحلیل
-  د روغتیا بروګرام پالن کول د روغتیایي پروګرامونو 

جوړول ھغھ چې کار ورکوي
-  د ارزښت پراساس پریکړې کول
-  د عامې روغتیا حمایت او وکالت

-  خپل وخت او خپل روحي فشار مدیریت کړي

دا سي ویل شوي چې د عامې روغتیا مشران باید پھ نړیوالھ کچھ فکر وکړي مګر پھ ځایی ډول عمل وکړي. د عامې روغتیا مشران کولی شي چي د رول 
ماډل کیدو سره، د ټولنې لپاره روغتیا پھ ھره کچھ پیاوړې کړي. پھ حقیقت کې، د یو نوي روغتیایي پروګرام پالن کول یو مھم کار دی چې کولی شي د 
خلکو روغتیا باندې د پام وړ اغیزي ولري. د پالن کولو پریکړو پر اساس د ډیټا تحلیل او تجزیھ، د ساینسي لیتراتور بیاکتنھ، او د شریکانو سره مشورې، 

د روغتیایي پروګرامونو مدیران کولی شي چي پروګرام ډیزاین او پلي کړي چې توپیر رامینځتھ کړي.
 

پدې کورس کې، برخھ اخیستونکي د ستراتیژیک پالن جوړول، توضیح کول او پلي کول زده کوي چې یو ارګنیزیشن د خپل لید (vision) او ماموریت 
(mission) سرتھ رسولو پھ لور رھبري کوي. برخھ اخیستونکي بھ اړ وي چې د قضیې مطالعاتو(case studies) سره دې ورکشاپ تھ راشي او ھغھ 
ستونزې روښانھ کړي چې دوی پھ خپل کار کې پیژندلي دي. د دې کورس پھ جریان کې، برخھ اخیستونکي بھ دا مثالونھ پھ ژوره توګھ تحلیل او د مداخلو 

وړاندیز بھ پیل کړي.

1- د روغتیا ستونزې او مداخلې تعریف او لومړیتوب ورکړي.
2- لنډ مھالھ ارګنیزیشنل موخي او د فعالیت مقاصد د مناسبو معلوماتود سرچینو پراساس تنظیم کړي.

3- اټکل وکړي او خطرونھ کم کړي.
4- د ارګنیزیشن د بریا لپاره د نوښتونو او ابتکاري الرو لټون وکړي.

5- د ځان پھ اړه پوھھ او پھ نورو اغیزه را څرګنده کړي.
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-  د پروژې مدیریت
-  د پروژې پھ مدیریت کې کلتوري وړتیاوي

-  د پروژې پھ مدیریت کې د معلوماتو مدیریت
-  نظارت او ارزونھ
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د روغتیا پروژې مدیریت پروژه یوه موقتي ھڅھ ده چې د یو ځانګړي محصول یا خدمت د رامینځتھ کولو لپاره ترسره کیږي. پروژې کولی شي څو اونۍ یا څو کالھ دوام وکړي. د دوی 2
د کاري محدودي د  پھ پام کې نیولو نھ پرتھ، بریالي پروژې د پروژې د دقیق مدیریت پایلھ ده. د پروژو بریالي مدیران خپل جوړ شوي پالنونھ د خلکو او 
تخنیکي مھارتونو سره یوځای کوي ترڅو د پروژي تکمیل تھ الرښونھ وکړي. پدې کورس کې، برخھ اخیستونکي د فعالیتونو تعقیب لپاره د وسیلو کارولو 

تمرین کوي، د ھغوي فعالیت ارزوي، او د پروګرام د فعالیتونو د بیا ارزونې لپاره د ارزونې پایلې کاروي.
 

برخھ اخیستونکي بھ پھ ھغھ پروژو کار تھ دوام ورکړي چې دوی یې پھ لومړي ورکشاپ کې وړاندیز کړی و. دوی بھ د خپلو مداخلو د اداره کولو لپاره پالنونھ 
جوړ کړي او د پروژې نظارت او ارزونې پھ الرو چارو بھ بحث وکړي ترڅو د مداخلې د موثریت اطمینان او تایید ورکړي.

1- د کاري فعالیتونو لپاره روښانھ، ښھ تعریف شوې غوښتونکي پایلې تنظیم کړي او پرمختګ تعقیب کړي.
2- ھغھ پالنونھ جوړکړي چې پیچلې پروژې، ھر یوه د خپل مھال ویش سره پھ برخوو ویشي.

3- د ټاکل شوي اھدافو پراساس د فعالیت اندازه کولو وسیلې رامینځتھ کړي.
4- اړین بدلونونھ وپیژنئ او د ډیټا پراساس وړاندیزونھ وکړي.

5- د پایلو څارنھ او ارزونھ وکاروي تر څود کار پروسي، پروسیجرونھ او وسایل ښھ کړي.
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-  د سرچینو د مدیریت معرفي 
-  د مسؤل ډیټا مدیریت

-  د پوھې مدیریت
-  د فعالیت مدیریت
-  د شخړو مدیریت

-  مالي مدیریت
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د سرچینو مدیریت 3
د سرچینو مدیریت د یوې ادارې د سرچینو مؤثره او مثمره ګمارل دي، چې پکې د مالي سرچینو، موجودي (inventory)، د انساني ظرفیت، د تولید 
سرچینو، معلوماتي ټیکنالوژي (IT) او یا د وخت مدیریت شامل دی. د "سرچینو مدیریت" اصطالح د سرچینو د تخصیص ورکولو یا مدیریت د پروسو، 

تخنیکونو او فلسفې تھ اشاره کوي.
 

د بشري سرچینو لپاره، دې تھ د "فعالیت یا پرفورمٻنس مدیریت" ویل کیدای شي، کوم چې د حاصل څخھ ډک او ګټور کاري چاپٻلایر رامینځتھ کولو پروسھ 
ده چیرې چې کارکوونکي الرښوونھ کیږي او څارل کیږي ترڅو دوی خپلي غوره وړتیاوې ترسره کړي. پدې کورس کې، برخھ اخیستونکي د پایلو ترالسھ 
کولو لپاره د سرچینو د مناسبې کچې اټکل کولو، توجیھ کولو، او د اداره کولو لھ میتودونو سره معرفي کیږي. دوی بھ د بشري سرچینو پھ الستھ راوړلو، 

حفاظت او ساتلو بحث وکړي، چې د ډیرو مؤثرو پایلو د ترالسھ کولو لپاره پھ حساس، مؤثر، او مسلکي ډول متقابل عمل وکړي. 

1- د سرچینو مؤثره ګټھ تخصیص او تضمین کړي (پیسې، خلک او توکي)
2- د ارګنیزیشن د موخو او بودیجې د واقعیتونو پراساس د کارکوونکو اوسني او راتلونکي اړتیاوې وارزوي. 

3- د پروګرام د ساحې لپاره بودیجھ چمتو کړي، توجیھ یي کړي، او اداره یي کړي.
4- د کارکوونکو ظرفیتونھ او محدودیتونھ وپیژني او د پالن شویو فعالیتونو سره یې سم تنظیم کړي.

5- کارکوونکي بھ د خپلو موخو پھ پوره کولو کې پھ روښانھ الرښود او مالتړ سمبال کړي.
6- پالیسۍ، پروسیجرونھ او ارزښتونھ رامینځتھ کړي چې کلتوري پوھاوی، منل او نورو تھ د اخالقي پریکړو، معیارونو او چلندونو پھ 

اړه روزنھ ورکړي
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-  د خپلمنځي یا انټرپیرسونل اړیکو مھارتونھ
(Presentation Skills) د پریزینټیشن مھارتونھ یا  -

(Report Writing) د راپور لیکل یا  -
(Grant Writing) وړیا لیکنھ یا  -

د ارتباط یا کمیونیکیشن مھارتونھ  4
ارتباط یا کمیونیکیشن کیداي شي پھ ډیرو بڼوونیول شي: رسمي، غیر رسمي، خبرې کول، لیکل، اوریدل، اشارې او حتی د بدن ژبھ. برخھ اخیستونکي 
پھ روښانھ ډول خبرې کول او لیکل، د ارتباط یا کمیونیکیشن سټایلونھ او میتودونھ ھغھ چي د ټاکل شویو اوریدونکو د اړتیاوو لپاره مناسب وي پرکټس 

کوي.
 

دوی بھ د خپلو ساحوي کارو نھ پریزینټیشنونھ یا ارائھ ورکړي او د تسھیل کونکو او یو بل څخھ بھ نظریات فیډبک ترالسھ کړي.

1- د داخلي او بھرني لیدونکو او اوریدنکو سره پھ لیکلي او شفاھي ډول مؤثره اړیکھ ونیسي.
2- معلومات او نظریات پھ جوړښتي او معتبر ډول وړاندې کړي.

3- د مختلف لیدونکو لپاره د پریزینټیشن مناسب میتودونھ غوره کړي.
4- د تمویل د غوښتنو لپاره د اړتیا اغیزمن بیان جوړ کړي.

5- د عامې روغتیا د پروګرام د مالتړ لپاره د بریا کیسې کارولو ګټې تشریح کړي.
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-  د روزنې یا تریننګ او پراختیا پیژندنھ
-  د روزنې یا ټریننګ ترسره کول ارزونې تھ اړتیا لري

- د روزنې ارزونھ
-  د مؤثره ټریننګ ډیزاین او پالن کول

-  د ټریننګ د موادو جوړول
-  د زده کړې اسانتیا

مؤثره روزنھ  5
ماھرین یا اکسپرټان د یوې موضوع پھ ښوونھ کي نورو تھ خپل ځانونھ مومي او حتی ممکن پھ یوه اداره کې د رھبرۍ رول ولوبوي. د نن ورځې خدماتي 

ټولنې کې، د ټول عمر زده کړې چلند د رسمي اکاډمیک مطالعاتو بشپړیدو دودیز چلند بدلوي چې د تعلیم بشپړیدو تھ اشاره کوي.
 

د لویانو ښوونھ نھ یوازې پھ یوه موضوع کې تخصص تھ اړتیا لري ، بلکھ د یو کس لپاره پھ بریالیتوب سره د دندې ترسره کولو لپاره اړینھ پوھھ، 
مھارتونھ او چلند وړاندې کولو وړتیا ھم لري. پھ کاري ځای کې، ښوونھ کولی شي د یو لھ بل څخھ مشوره/کوچینګ، یا د ټاکل شوي ګروپ تریننګ پھ 
وسیلھ وښي. پدې کورس کې ، برخھ اخیستونکي د لویانو زده کړې تیوریو تھ آشنا کیږي چیرې چې دوی د مختلف لیدونکو او زده کړې سټایلونو لپاره 

د منلو وړ تریننګ میتودونو لھ الرې د فعالیت ستونزې حل کول زده کوي.

1- مناسب د روزني او الرښود میتودونھ د نورو د مسلکي ودې پرمھال غوره کړي.
2- د فعالیت یا پرفورمینس د ستونزو پیژندل چې د ټریننګ لھ الرې حل کیدای شي.

3- د ټریننګ فھرستونھ جوړ کړئ کوم چې پوھھ، مھارت او د چلند یا اتیتود اړتیاوې پھ ګوتھ کوي.
4- د ټریننګ مناسب میتودونھ دي د مختلفو لیدونکو او د زده کړې سټایلونو لپاره غوره کړي.

5- د سمارټ څارنې او ارزونې وسایل دي د ټریننګ پروګرام لپاره جوړ کړي.
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