ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ )ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ( در ﻻﺑراﺗوار
ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ )ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ( در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺑﯾوﻣﯾدﯾﮑل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ژﻧﺗﯾﮏ ،و ﻧﺎﻧوﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺷده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻻﺑراﺗوار ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواد ﺷدﯾدآ ﭘﺗوﺟن،
ارﮔﺎﻧﯾزم ھﺎی اﺻﻼح ﺷده ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﺷﯾوع ﯾﺎ  outbreaksاﻧﺗﺎﻧﯽ ﺳروﮐﺎر دارﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوه ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ روی اﻧﺳﺎن و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در ﻣورد ﺻﺣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺧطرات ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﻧﺎﺳب از ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺑراﺗواری ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﮭﺎر ﻣوارد اﺿطراری ﻻﺑراﺗوار و آﻣوزش ﻣﻧﺎﺳب ﭘرﺳوﻧل ﻻﺑراﺗوار ﮐﻧﺗرول و ﻣﮭﺎر ﮐرد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ) (WHOاز دﯾر زﻣﺎن ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻوﻧﯾت )ﺳﯾﻔﺗﯽ( و ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺳﯾﻔﺗﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ
ﻋﻣده ای ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .در ﺳﺎل  WHO 1983در اوﻟﯾن ﻧﺳﺧﮫء  Laboratory biosafety manualو در ﺗﻣﺎم ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺑﻌد از آن ﺳﺗون
ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾورﯾﺳﮏ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﻣود .اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ .ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات ﺑﺎﻟﻘوه ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺑﯾورﯾﺳﮏ دارﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .درک ﺧطرات در اﺟرای اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﺿروری اﺳت .اوﻟﯾن و ﻋﻣده ﺗرﯾن ﮔﺎم در ﻣدﯾرﯾت ﺧطر ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار
ھﺎی طﺑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .از طرف دﯾﮕر ،اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ،ﮐﻧﺗرول و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑرای ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ارزﺷﻣﻧد در ﻻﺑراﺗوار ھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از
دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز،و از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣدی آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﻧدﯾن اﻗدام ﮐﻧﺗروﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎ ھم ﺗداﺧل ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﺗرک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﺟرای ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت ﯾﺎ ﺳﯾﻔﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب و اﻗداﻣﺎت ﻣﺻوون ،ﺣﻔﺎظت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻻﺑراﺗوار و از طرﯾق آﻧﮭﺎ،
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺻووﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﭘروﮔرام ھﺎی ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

آﻣوزش ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام :1ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﭘروﮔرام :2ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﭘروﮔرام :3ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﭘروﮔرام ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،ﻋﻠوم طﺑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕررا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﺳﺎﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﺑﺎﺷﻧد -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺑرای ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ  NGOsو داﻧﺷﻣﻧدان/ﭘرﺳوﻧل ﺷﺎﻏل در
ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت طﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻔﯾد اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺑر روی ﮐورس ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣوﻗف ھﺎی رھﺑری در ﺻﻧﻌت ﯾﺎ ﺑﺧش ﺑﯾوﻣﯾدﯾﮑل ھﺳﺗﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

1

ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت vﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ﻣروری ﺑر ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻣده ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﭘروﮔرام داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ اﺻول ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺻووﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد ﺑداﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﭘروﮔرام
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺷﺧﯾص ﻻﺑراﺗوار ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
ﺧطر اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط  WHOﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت  ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ ،اراﺋﮫ اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و درک اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ
ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در ھر ﻻﺑراﺗوار اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﻣراﺣل اداری ،اﻧﺟﯾﻧری و ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد  .اﯾن ﭘروﮔرام داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﺣوادث ﻣﺧﺗﻠف
ﻻﺑراﺗواری و ﺷراﯾط اﺿطراری و ﻣﯾﺗودھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﮭﺎر ،ﮐﺎھش و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣوادﺛﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷود  ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:

-

ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺗداول ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺑﯾن ﻻﺑراﺗوار ھﺎ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﯾل ﺷوﻧد
ﺧطرات ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھر ﻻﺑراﺗوار را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻣﺧﺗﻠف را ﭘس از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد.
اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻻزم در ﻣوارد ﺣوادث و ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ -طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺑﯾورﺳﮏ

 ﻣﺻووﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ -ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ Biorisk

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﺷت ھﻔﺗﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ واﮐﻧش ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری -از ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺑرای اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺻووﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ طﺑﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ﭘوﺷش ﺟزﺋﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺣﻔظ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺻووﻧﯾت در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت  .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﺑر ﻣﮭﺎر و
ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﮔران ﻋﻣدﺗﺎ در ﻻﺑراﺗوارھﺎی ﮔروپ ﭘرﺧطر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧطرﻧﺎک )ﯾﻌﻧﯽ ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن( ﺳروﮐﺎر دارﻧد .ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن
را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋواﻣل اﻧﺗﺎﻧﯽ اﻋم از وﯾروس ،ﺑﺎﮐﺗری ،ﻗﺎرچ ،اﻧﮕل و ﭘرﯾون ) (prionsﺗﻌرﯾف ﮐرد .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و درک ﺑﯾوﻟوژی اﻧﺗﺎﻧﺎت ﺑدﺳت آﻣده از ﻻﺑراﺗوار ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﯾق اﺻول ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی و اﻧﺗﻘﺎل اﻧﺗﺎن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﯾزاﯾن ،اﯾن ﻻﺑراﺗوار
ھﺎ ﺣﺎوی اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻣﭘل ھﺎی دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓرار و اﻧﺗﺷﺎر ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧطرﻧﺎک در ﻣﺣﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘروﮔرام ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺻوون ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻻﺑراﺗواری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﮭﺎر و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯾﺗودھﺎی ﻧﮕﮭداری را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﮑﻣل اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺻوون ﯾﺎ ﺳﯾﻔﺗﯽ در ﺗواﻓق ﺑﺎ .WHOرا دﯾزاﯾن ﮐﻧﻧد. ﺷﯾوه ھﺎ و ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻣﺻوون ﻣﺎﻧﻧد  SOPو  MSDSﮐﮫ ﺑﮫ اﺟرا ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ.را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻻﺑراﺗواری
ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﮐﻧﺗرول ھﺎی اﻧﺟﯾﻧرﯾﻧﮓ
ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎ )ﭘرﮐﺗس( ھﺎی ﻣﺻوون
ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﻻﺑراﺗوار و ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در ﺟرﯾﺎن دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳت زدن ﺑﮫ ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ و وﯾروس ھﺎ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ و آﮔﺎھﯽ از ﺷﯾوه ھﺎیﻣﻧﺎﺳب ﻣﮭﺎر
 ﺗﮭﯾﮫ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﺳﻧﺎد و ﻣﯾﺗودھﺎی ﻣﺻووﻧﯾت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻣل ﺳﻣﭘل ھﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻓﺿﺎی ﻻﺑراﺗوار اﺳت -اﺟرای ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻣل ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ،ﮐﮫ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻻﺑراﺗوار و ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﻔﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺻووﻧﯾت
اﺳت  .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ﺑر ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ ﻻﺑراﺗواری ،ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط اﺿطراری و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ
ﻋواﻣل ﻣﮭﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ﺑرای ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻣﺻوون ﻣدﯾرﯾت ﺷوﻧد .ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ﻣﺎﻧﻧد ﻣدﯾرﯾت ﻓﺿﺎ و ﭘرﺳوﻧل،
ﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﻓﺎرم ھﺎی ) (formsﻻﺑراﺗواری و ﻧوﺷﺗن ﻋﻠﻣﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﭘروﮔرام داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت
ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﻧﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،اﻣﻧﯾت ﭘرﺳوﻧل ،ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل و اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮫ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت
و ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺣت ﭘرﺳوﻧل ،ﻣﺣﯾط اطراف و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد .ﻣدﯾرﯾت
دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﻧﯾز دو ﻣوﺿوع ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﭘروﮔرام ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﭘروﮔرام ھﻣراه ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت
اﺿطراری ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻘررات ﻣﻧﺎﺳب و ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺟﺎﻣد ﺑرای ﺣﻔظ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺻووﻧﯾت در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ اﺳت ،ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻣدﯾرﯾت دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط اﺿطراری -ﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻘررات ﺑرای ﻣﮭﺎر و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷراﯾط اﺿطراری در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل در ﻻﺑراﺗوارداﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در ﺟرﯾﺎن دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
-

 -ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ

ﻧﻘﺷﮭﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘرﺳوﻧل و اداره اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﻧد و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد
ﺗﮭﯾﮫ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﺳﻧﺎد و ﻣﯾﺗودھﺎی ﻣﺻووﻧﯾت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻣل ﺳﻣﭘل ھﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻓﺿﺎی ﻻﺑراﺗوار اﺳت
ﺗدوﯾن و اﺟرای ﻣﻘررات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎھﯾت ﻻﺑراﺗوار.
ﻣدﯾرﯾت واﮐﻧش ھﺎی اﺿطراری و ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن/ﺟﻠوﮔﯾری از آﻧﮭﺎ.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

www.iaph.org
info@iaph.org

ﺗواﻧﻣﻧد ﺷده ﺗوﺳط

اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺗوﺳط

ﻋﺿو ﯾﺎ ﺟزء

