د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د
ژوﻧد ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﺑﺎﯾو ټﯾﮑﻧﺎﻟوژۍ او ﺑﺎﯾوﻣﯾډﯾﮑل څﯾړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرﭼوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ډﯾری ﺑرﺧو ﻟﮑﮫ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ،اﯾﻣﯾوﻧوﻟوژی ،ﺟﻧﯾټﯾﮏ او ﻧﺎﻧو ټﯾﮑﻧﺎﻟوژۍ ﮐﯥ د
ډﯾرو ﭘﯾﭼﻠﯾو ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﺑﯾوروﺳﮏ د ﻣﺧﺗﻠﻔوﮐﭼو ﺳره د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدو ﻻﻣل ﺷوی
دا ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺧطروﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﻲ د د ھﻐو ﮐﻧټرول ﭘروﺳﯾﺟروﻧو د ﺳم ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﺳره ﭼﻲ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﻟﮑﮫ د ﻻﺑراﺗوار د ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ﺳم
اداره ﮐول ،ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ،د ﻋﺎﺟل ﺣﺎﻟت ﭘﯾژﻧدل او ﮐﻧټرول ،او د ﻻﺑراﺗوار د ﭘرﺳوﻧل ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ روزﻧﮫ او ﺗﻌﻠﯾم.
ﮐﻧټرول ﺷﻲ.
ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﻗﯾﻣﺗﻲ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو ﻣﺣﺎﻓظت ،ﮐﻧټرول او ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧوي ﺗرڅو د دوی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻻﺳرﺳﻲ،
زﯾﺎن ،ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﯾﺎ ﻗﺻدي ﺧوﺷﯥ ﮐﯾدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ.
د ﻣﻧﺎﺳب ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘروﺳﯾﺟروﻧو او ﺧوﻧدي اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﻠﻲ ﮐول ﺑﮫ د ﻻﺑراﺗوار د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﻣﺣﺎﻓظت ،او د دوی ﻟﮫ ﻻرې ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن
ﮐړي.

1ل ﭘروګرام :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ
ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ

2م د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
5م د ﻻﺑراﺗوار اﮐﺗﺳﺎﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت

1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ
ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ
3م ﮐورس :د ﺑﺎﯾورﺳﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي
4م ﮐورس :د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ارزوﻧﮫ او ﻣدﯾرﯾت

6م د رﺳﮏ ﮐﻣول :د اﻧﺟﯾﻧرۍ ﮐﻧټروﻟوﻧﮫ
7م ﮐورس :د رﺳﮏ ﮐﻣول :ﺧوﻧدي ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ
8م ﮐورس :د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣوادو ﺣﻣل او اﻧﺗﻘﺎل
9م ﮐورس :ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار او ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ ﮐﯥ ﺗطﺑﯾق ﺷوي
څﯾړﻧﯥ

3م ﭘروګرام :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻣدﯾرﯾت
10م د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
11م ﮐورس :د ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﻣدﯾرﯾت
12م ﮐورس :د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
13م ﮐورس :د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت
14م ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﻲ

ھر روزﻧﯾز ﮐورس ﭘﮫ ) (30د زده ﮐړې ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐﯾږي .دا ﮐورﺳوﻧﮫ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم د ﻻس 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 ) (IAPHﻟﺧوا ﭘﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب د ﺑﺷﭘړوﻟو ﺳﻧد ورﮐړل ﺷﻲ.ﭼﻲ د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

1

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

1

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
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ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو او ﻏﻠطﯾو ﺗﮫ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ده .د ﺗﯾرو ﭘﯾښو اﻧﺗﻘﺎدي ﺗﺣﻠﯾل د روﻏﺗﯾﺎ ښﮫ واﻟﻲ ګړﻧدي ﮐوﻟو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي.
د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺎﺗو ﺑﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐول د دوی د ﺗﺎرﯾﺧﻲ ودې ﻟﮫ ﻻرې د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﺗﻌﻘﯾب ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﻻزﻣﻲ ده ﭼﯥ ﻧوﻣﺎﻧدان د ﻋﺻري
روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﭘوھﮫ او د اوﺳﻧﻲ ﺑﺣث او ﻓﮑر ﭘﮫ ﭘوھﻲ ﺳره ﻣﺟﮭز وي.
دا ﮐورس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو د ﭘوھﯥ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﺗﺷو ډﮐوﻟو ﻟﭘﺎره او ھﻣداراز د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو او ﻣﺎډﻟوﻧو
ﺳﭘړﻟو ﺳره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻧﻧګوﻧو ﺑﺎﻧدې د اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی دی .دا ﮐورس ﻣﮭم ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﮑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﻼق،
ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﭘوښﻲ.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﻣﻘررات روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ څﭔړﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ رﯾﺳرچ د دواﻣداري ﭘراﺧﺗﯾﺎ اھداف )(SDGs د ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﭘوښښ ) (UHCﭘﭔژﻧدﻧﮫ او UHCﺗﮫ ﻻره -د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾو ﻟړ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او د دوی د ﻧﺳﺑﻲ ګټو ارزوﻧﮫ وﮐړي.
 -2د دې ډﺳﭘﻠﯾن ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺣﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او د دودﯾز او ﻧوي ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -3د ﻓرﯾم ورک ګټﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻻزﻣﻲ دﻧدو ﯾﺎ ﻓﻧﮑﺷن ﻟﭘﺎره وارزوي.
 -4د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺣﯥ د ﮐﻣﻲ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( او ﮐﯾﻔﯥ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﯾﺗف( ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳره ﯾوځﺎی ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو
ﭘﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯾﺳټم ﮐﻲ اوﺳﻧﻲ ګواښوﻧﮫ او ﻧﻧګوﻧﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.ړ
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ
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ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﻲ ﯾوه ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو اړﺧوﻧو ﭘﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﮐوﻟو ﮐﻲ وړاﻧدې ﮐړي .دا ﮐورس د ﻋﻣوﻣﻲ
ﺧوﻧدﯾﺗوب اړﺗﯾﺎوو ﻟﮑﮫ د ﻻﺑراﺗوار ﻋﻣوﻣﻲ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﭘﮫ ﺷﻣول د ذﺧﯾره ﮐوﻟو اړﺗﯾﺎوې ،ﭘﺎﮐواﻟﯽ او د ﻻﺑراﺗوار ﻋﻣوﻣﻲ ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﮐﺎروﻟو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث ﮐوي.
ﻧور ﻣﻔﺎھﯾم ﻟﮑﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﭼﯥ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ/ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو اداره ﮐوﻟو ،ﻻﺑراﺗواري ﺣﯾواﻧﺎت ،او د ځﯾﻧو ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺗوﮐو ﮐﺎرول ﺑﮫ ھم ﭘﮫ
ﻟﻧډ ډول ﺑﺣث ﺷﻲ .دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ﺑرﯾښﻧﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ او د اور ﺧطروﻧو ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ او ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺧﻧﯾوي ﺗداﺑﯾر ھم ﭼﻣﺗو ﮐړي

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﭘر ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ
د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ
د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﺎﺑﯾﻧټوﻧﮫ
ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب
د ﺑرﯾښﻧﺎ او اور وژﻧﯥ ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب
د ﻻﺑراﺗوار ﺣﯾواﻧﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﻋﻣوﻣﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو او د ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره اﻗداﻣﺎت وﭘﯾژﻧﻲ
 -2د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو ﻟﮑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو ﺳره ﮐﺎر ﮐوﻟو ﭘورې اړوﻧد د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو او اداره ﮐوﻟو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ د ﺧﺎﺻو ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻣوادو ﮐﺎروﻟو ﭘورې اړوﻧد ﺧطر ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑرﯾښﻧﺎﯾﯽ او اور ﺳره ﺗړﻟﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -5د څﺎروﯾو ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎﺗو د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭼﯾرې ﭼﯥ څﺎروي ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او د څﯾړﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي د اداره ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﯽ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي

3

3

د ﺑﺎﯾورﺳﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗوﺿﯾﺢ
دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ ورﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ ﮐﭼو ﺳره د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي .ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر
د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ د څﻠورو ﮐﭼو ﺳره ،ﭼﻲ د ) (biocontainmentﭘﮫ ﻧوم ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾږي ،ﻣطﺎﺑق ﻟوړﯾږي.
دﻏﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ د اﺑﺗداﯾﻲ ښووﻧﯥ ﻻﺑراﺗواروﻧو څﺧﮫ ﻧﯾوﻟﻲ ﺗر ھﻐو ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘورې ﭼﯥ ﺧورا ﺳﺎري ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧﯥ اداره ﮐوي ﻟﮑﮫ  HIVاو اﯾﺑوﻻ
وﯾروﺳوﻧﮫ ﭘوري اړه ﻟري .د دې ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ د ﺗوﭘﯾر درک ﮐول ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻧﺎﺳب ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘروﺳﯾﺟروﻧو د ﭘﻠﻲ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر وﻧﯾﺳﻲ ﭼﯥ دا ﺑﮫ د دوی او ﺷﺎوﺧوا ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

د ﺧطر ګروﭘوﻧﮫ او د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﮐﭼو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼﮫ  1ﻻﺑراﺗوار
د ﺣﯾواﻧﻲ ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼﮫ  2ﻻﺑراﺗوار
د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼﮫ  3ﻻﺑراﺗوار
د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼﮫ  4ﻻﺑراﺗوار

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﭼﯥ د ﺑﯾوروﺳﮏ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﭼﯥ اداره ﮐوي ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -2ھﻐﮫ ﻣﻘررات او ﻗواﻧﯾن ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﮐﭼو ﺳره ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐول اداره ﮐوي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ھر ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﮐﭼﯥ ﭘورې اړوﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗداﺑﯾر ﭘﻠﻲ ﮐړي.

4

4

د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ارزوﻧﮫ او ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﻣدﯾرﯾت ﻟوی ﻣﻔﺎھﯾم زده ﮐړي .ﭘﺧواﻧﻲ ﻟﮑﭼروﻧﮫ د دې ﮐورس درک او اھﻣﯾت ﻟﭘﺎره د ښﮫ
ﺑﻧﺳټ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره و.دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﻲ ﭘﮫ اﺳﺎﺳﻲ اړﺧوﻧو آﺷﻧﺎ ﮐړي .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د درﯾو
اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو د ﺧطر ارزوﻧﮫ  ،ﻣﯾټﯾګﯾﺷن ) ،(Mitigationاو اﺟرات )ﭘرﻓورﻣﯾﻧس( ﭘﮫ ﭘوھﯾدو ﺳره د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ اړه زده ﮐړي.
د دې درﯾو اﺻﻠﻲ ﻣﻔﮑورو ﺳره ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺧطروﻧو ﭘﯾژﻧدﻟو څرﻧګواﻟﻲ  ،د ډﯾری ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﻟﮫ ﻻرې د ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐول،
او د اﺳﺎﺳﻲ ﭘﯾښو ﻣدﯾرﯾت ﮐول او ځواب )رﯾﺳﭘﺎﻧس( زده ﮐړي .څرﻧګﮫ ﭼﯥ دا ﯾو اﺑﺗداﯾﻲ ﮐورس دی ﻧو ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﺑﺎﻧدې ﺑﮫ ﺑﺣث وﺷﻲ ،او ﻧور
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﮫ ﭘﮫ ﺧورا ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯾو ﮐورﺳوﻧو ﮐﯥ ﺑﺣث ﺷﻲ.

-

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﺑﺎﯾورﺳﮏ د ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د ﺧطر ،ﺿرر ) (Hazardاو ګواښ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د ﺑﺎﯾورﺳﮏ د ﻣدﯾرﯾت  AMPﻣﺎډل
د ﺧطر ارزوﻧﮫ ،ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې او ارزﯾﺎﺑﻲ
د ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺧطر ارزوﻧﮫ
د ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ
د ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﺧطر ارزوﻧﮫ
د ﭘﯾښﯥ ﻣدﯾرﯾت او ځواب ﯾﺎ رﯾﺳﭘﺎﻧس
ﻧړﯾوال ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ او ﻻرښووﻧﯥ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘورې اړوﻧد ﺧطروﻧﮫ او ﺿرروﻧﮫ ) (Hazardارزوﻧﮫ وﮐړي او د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﻣﺧﻧﯾوي
ﭘﻼن ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ زده ﮐړي.
 -3اﺻﻠﻲ ﮐړﻧﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو او ادارې ﻟﺧوا ﺑﺎﯾد د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4ﭘﯾښو ﺗﮫ ځواب )رﯾﺳﭘﺎﻧس( وﯾﻠو او اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اﺻﻠﻲ ﻣرﺣﻠﯥ ﻟﮑﮫ د ﻻﺑراﺗوار ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.

5

5

د ﻻﺑراﺗوار اﮐﺗﺳﺎﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ﻟوﯾۍ ﻧﻧګوﻧﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ټوﻟﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﻧﺗﺎﻧﻲ اﺟﻧټﺎﻧو ﯾﺎ ﻧﻣوﻧو ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي ﻣﻌرﻓﻲ ﮐوي .ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻧﻧګوﻧو د ﺷدت د درک ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﺑﺎﯾد د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی او د ﺑﯾوﻟوژي ﻟوﻣړﻧﻲ اﺳﺎﺳﺎت ﻟﮑﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ،د ژوﻧد ﺳﺎﯾﮑل ،او د اﻧﻔﯾﮑﺷن
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﭼﯥ ډﯾر ﻋﻣده ﭘﺗوﺟن راښﯾﯽ وﭘﯾژﻧﻲ
ﭘﮫ ھﻣدې اﺳﺎس ،زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺧطر ګروﭘوﻧﮫ او اړوﻧده ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﭘﯾژﻧدﻟو څرﻧګواﻟﻲ ﭼﯥ ﺿرور دي اړوﻧد ﻧﻣوﻧﯥ وﻟري زده ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﺑﺎﮐﺗرﯾوﻟوژي او د ﺳراﯾت ﻣﯾﺗودوﻧﮫ وﯾروﻟوژي د ﺳراﯾت او ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﻻﺑراﺗوار ﺗﮫ اړوﻧد اﻧﺗﺎﻧﺎت د طﺑﻲ ﺳروﯾﻼﻧس ﭘروګرام او د وﯾﻧﯥ ﻟﮫ طرﯾﻘﮫ دﭘﺗوﺟﻧوﻧو د ﺳراﯾت ﺧطر
 -د ﺧطر ګروپ اﺟﻧټﺎن او د ﮐﻧټرول اﺻول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﭘﺗوﺟﻧوﻧو ﺑﯾوﻟوژي او د دوی د ﺳراﯾت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﮑورې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د ﻻﺑراﺗوار د اﮐﺗﺳﺎﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو او د ﮐﻧټرول ﭘﮫ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﭘورې اړوﻧده ﻧﻧګوﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ.
 -3د وﯾﻧﯥ څﺧﮫ ﭘﯾدا ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ﭘﺗوﺟﻧوﻧو اﺳﺎﺳﺎت روښﺎﻧﮫ ﮐړي.
 -4د ﻻﺑراﺗوار ﻟﺧوا د اﮐﺗﺳﺎﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

6

6

د رﺳﮏ ﮐﻣول :د اﻧﺟﯾﻧرۍ ﮐﻧټروﻟوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ زده ﮐوﻧﮑﻲ د ﻣﺧﺗﻠﻔو اﻧﺟﯾﻧري ﮐﻧټروﻟوﻧو ﺳره ﭼﻲ د ﻣﻧﺎﺳب ﮐﻧټرول او ﺧوﻧدي ﭘرﮐټﺳوﻧو ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺳره ﺗړاو ﻟري آﺷﻧﺎ ﮐړي .ﭘﮫ اﺑﺗداﯾﻲ ﮐورس
ﮐﻲ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ،د ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﭼو ﺳره ﺗﮫ آﺷﻧﺎ ﺷوي.
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ اړوﻧده ﮐﭼو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ،ﭼﯥ څﻧګﮫ د وداﻧۍ ډﯾزاﯾن او ﻋﻣﻠﯾﺎت ،د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ د ﮐﺎﺑﯾﻧﺗوﻧو اﻧﺗﺧﺎب ،د ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ
ھوا ورﮐول ،د ﮐﺎرګرو ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺧوﻧدي ﮐړﻧو او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ډاډﻣن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن دي زده ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

د ﺑﯾواوژﯾﮑﻲ ﻋواﻣﻠوﻣﮭﺎر ﮐول او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې
د ﻻﺑراﺗوار ﮐﻣﯾﺳﯾون او ﺗﺻدﯾق
وﯾﻧټﯾﻠﯾﺷن او  HEPAﻓﻠټروﻧﮫ
د ﮐﺎﺑﯾﻧﺗوﻧو د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب
د ﻻﺑراﺗوار ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ ﺗﮫ اړوﻧﮫ ﭘﯾښﻲ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ د ﮐﺎﺑﯾﻧﺗوﻧو ﻋﻣده ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
 -2د ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ ﮐﺎﺑﯾﻧﺗوﻧو ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل اﻧﺟﯾﻧري ﮐﻧټروﻟوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو ﺳره د اړوﻧده ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻟﭘﺎره د وداﻧۍ ډﯾزاﯾن او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو اړﺗﯾﺎوې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﻣﻧﺎﺳب وﯾﻧټﯾﻠﯾﺷن ﺳﯾﺳټﻣوﻧو د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د اﻧﺟﯾﻧرۍ ﮐﻧټروﻟوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
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د رﺳﮏ ﮐﻣول :ﺧوﻧدي ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧوﻧدي ﮐړﻧو ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ او ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ
راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي .دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﻣوادو د ﺧوﻧدﯾﺗوب ډﯾټﺎ ﺷﯾټوﻧو او ﻣﻌﯾﺎري ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو اﺳﻧﺎدو
راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺗودوﻧﮫ وښﯾﯥ.
دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﭼﯥ ﻏﯾر ﻣﻧﺗن ﮐول ،ﺗﻌﻘﯾم ﮐول او ﭘﺎﮐول ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دي ﮐوم ﭼﯥ د ﮐﺎرګراﻧو او ﺑﮭر ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﻟﭘﺎره د ﺗﻌﻘﯾم ،ﭘﺎک او ﺧوﻧدي ځﺎی ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره اړﯾن دي ھم آﺷﻧﺎ ﮐړي .څرﻧګﮫ ﭼﯥ دا ﮐورس ﺑﮫ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ﭘرﮐټﺳوﻧو ﺗﻣرﮐز وﮐړي ،دا ﺑﮫ د ﺷﺧﺻﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ،ﻻﺑراﺗوار ﺗﺟﮭﯾزاﺗو اداره ﮐوﻟو ،او د ﺗﯾزو ﺷﯾﺎﻧو ﺧوﻧدي اداره او ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗو ﺗﮫ ژور ﻟﯾد وﻟري.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﻻﺑراﺗوار ﮐﺎري ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺗﺟﮭﯾزات )(PPE ﻣﻌﯾﺎري ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﯾﺎ ﮐړﻧﻼرې -ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ د ﭘﯾښﯥ ﻏﺑرګون

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﻣﻌﯾﺎري ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او ﮐړﻧﻼري د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي او ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -2د ﻣوادو ﺳﯾﻔټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب ډﯾټﺎ ﺷﯾټوﻧو ﺗﮫ دي وده ورﮐړي.
 -3د ډﯾس اﻧﻔﯾﮑﺷن ،ﺗﻌﻘﯾم ،او د ﭘﺎﮐوﻟو ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د اړوﻧده ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو ﺳره وي اړﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺗﺟﮭﯾزات وﭘﯾژﻧﻲ.
 -5د ﻻﺑراﺗوار ﺗﺟﮭﯾزاﺗو او ﺷﺎرﭘوﻧو اداره ﮐوﻟو اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣوادو ﺣﻣل او اﻧﺗﻘﺎل

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﻟوﯾﯥ ﻧﻧګوﻧﯥ ﭼﯥ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو د اﻧﺗﻘﺎل او ﺑﺎروﻟو ﭘروﺳﯥ ﺳره ﻣﺦ دي زده ﮐړي .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ،دا ﮐورس ﺑﮫ
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﺧطرﻧﺎﮐو ﺗوﮐو د ﻣﺧﺗﻠﻔو ټوﻟګﯾو ﺳره آﺷﻧﺎ ﮐړي او د ﺧطرﻧﺎک/اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻣوادو ﭼﯥ ﻟﯾږدول ﮐﯾدای ﺷﻲ او د دوی د ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘﮫ ﻣﻘرراﺗو
ﺑﺎﻧدي ﺗوﺿﯾﺣﺎت وړاﻧدې ﮐړي .
دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﻲ د ﮐﺎرګرو ﺧوﻧدﯾﺗوب او د ﺧﻠﮑو ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯾﺷن ﭘﮫ ﻟړۍ ﮐﯥ ډاډﻣن ﯾﺎ ﺳﯾف ﮐړي .دا ﮐورس د ټﯾﮑﻧﯾﺷﻧﺎﻧو او څﯾړوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ھﻐﮫ
ﭼﯥ ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو او ﺣﯾواﻧﻲ ﻧﻣوﻧﻲ ) (specimensﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي ﮐوي او ﺑﺎﯾو ھﺎزارډ ﺗﻧظﯾﻣوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﻧﻣوﻧو راټوﻟول ،ذﺧﯾره ﮐول او ﺗراﻧﺳﭘورت د ﻧﻣوﻧو راټوﻟول ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدي ﮐول او د ﺗراﻧﺳﭘورت ﻻرښووﻧﯥ د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو او ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻧﻣوﻧو ﻟﯾږدول د درې ګوﻧﻲ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدۍ ) (Triple Packagingاو اﻧﺳﺗﯾﺗوﺷﻧلﭘروګرام ﻣدﯾرﯾت
 -د ﺑﺎر وړﻟو ﺧطر ﮐﻣول )(Shipping Risk Mitigation

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ھﻐﮫ اﺻﻠﻲ ﻧﻧګوﻧﯥ ﭼﯥ د ﺧطرﻧﺎﮐو ) (hazardousﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘروﺳﯥ ﺳره ﻣﺦ دي وﭘﯾژﻧﻲ.
 -2د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘورې اړوﻧد ﺧطروﻧﮫ او  hazardsﺗﺣﻠﯾل ﮐړي او د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﻧﻔوس وﭘﯾژﻧﻲ.
 -3د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو د ﺑﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اﺻﻠﻲ ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو ﺑﺎر او ﻟﯾږد ﮐﯥ ښﮑﯾل اﺻﻠﻲ ﻣﻘررات او د ﮐﺎﻏذ ﭘر ﻣﺦ ﮐﺎر ﯾﺎ ) (paperworkﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5د ﺑﺎر وړﻟو د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﭘﯾښﯥ ﭘﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ دﺧﯾل د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرګون ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.

9

9

ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار او ﺑﺎﯾوﺳﻔټﻲ ﮐﯥ ﺗطﺑﯾق ﺷوي څﯾړﻧﯥ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ګډوﻧواﻟو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار او ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﮐﯥ د څﯾړﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻧو ﮐﯥ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎھﯾم زده او وﮐﺎروي .ﭘﮫ ﮐورس ﮐﯥ دﻧﻧﮫ ټوﻟګﻲ
ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ھم ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﺗر څو ھﻐﮫ ﻣﻔﮑورې ﭼﻲ د دوی د راﺗﻠوﻧﮑﻲ څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘروژو ﺳره ﻣطﺎﺑﻘت ﻟري
زده ﮐړې.
دا د دې وړﺗﯾﺎ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ دوی ﻧﻣوﻧﯥ ﯾﺎ ﺳﻣﭘﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐړي ،د ﺳﻣﭘل اﻧدازه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي او د ډﯾټﺎ راټوﻟوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ وﺳﯾﻠﯥ او
ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وﮐﺎروي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 ﻣواد او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ د ډﯾزاﯾن اﻧﺗﺧﺎب ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﺳﺎﺣﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ وړ ﻧﻔوس او د ھﻐﻲ ﺳﻣﭘل ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز اﺳﺎﺳﺎت د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺗﻐﯾرات ) ،(Variablesاو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو وﺳﯾﻠﯥاو ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
 د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او د ھﻐوی اراﺋﮫ ﯾﺎ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﭘﮫ رﯾﺳرچ ﮐﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطﺎګﺎﻧﯥ او د ھﻐﮫ اﻧﺗﻘﺎدي ارزوﻧﮫ)(Critical Appraisal
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د رﯾﺳرچ ﻣﺗﻐﯾرات ) (Variablesﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻧﻔوس وﭘﭔژﻧﻲ.
 -3د ﺳﻣﭘل اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وﮐﺎروي.
 -4د ﺳﻣﭘل ﻏﻠطۍ ﭘﮫ ﺗﺻﺎدﻓﻲ ډول ) (random sampling errorاو ﺑﺎﯾس ) (biasﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺧﺗﻠف ډﯾزاﯾﻧوﻧو ﻟﭘﺎره د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي.
 -6د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ او وﺳﯾﻠﯥ وﮐﺎروي.
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗوﺿﯾﺢ
دا ﮐورس د ﻻﺑراﺗوار د ﻣدﯾرﯾت اﺻﻠﻲ اﺳﺎﺳﺎت او ھﻐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘوښﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﻻﺑراﺗوار ارګﻧﯾزﯾﺷن ،ﻗواﻧﯾن او ﻣﻘررات ،د ﮐﯾﻔﯾت ﮐﻧټرول ارزوﻧﮫ،
د ﻟګښت ﺗﺣﻠﯾل ،د ټوﮐو ﮐﻧټرول ،او د ﻻﺑراﺗوار ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺳټﻣوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي.
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ اﺳﺎﺳﺎﺗو او ھﻣدارﻧګﮫ ﺑﺎﯾواﯾټﯾﮑس او ﻗﺎﻧوﻧﻲ اړﺗﯾﺎو ﺳره ھم آﺷﻧﺎ ﺷﻲ .د دې ﮐورس وروﺳﺗﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد
وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺗﻧظﯾم ﺷوي او ﺧوﻧدي ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ د ﻣدﯾرﯾت ﻟﺧوا ﻟوﺑول ﺷوي ﻟوی رول وﭘﯾژﻧﻲ.

-

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﻻﺑراﺗوار ﻣدﯾرﯾت او د ادارې ﻣﻌرﻓﻲ ﮐول
د ﻻﺑراﺗوار د ﭘرﺳوﻧل او ﻣﺎﻟﻲ ﻣدﯾرﯾت
د ﮐﯾﻔﯾت ﮐﻧټرول او ارزوﻧﮫ
ﺑﯾواﯾټﯾﮑس او ﻗﺎﻧوﻧﻲ اړﺧوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻻﺑراﺗوار ادارې ﻟوی رول د طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘﮫ اداره او ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د ﭘرﺳوﻧل ﻣدﯾرﯾت ،د ﮐﺎر ﺑﺎر ،د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو او ھڅوﻧﯥ ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﻣﻔﮑورې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ دﺧﯾل ﻣﺎﻟﻲ اړﺧوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د ﮐﯾﻔﯾت ﮐﻧټرول ﭘروګرام ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -5د ﻻﺑراﺗوار د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو اﺧﻼﻗﻲ او ﻗﺎﻧوﻧﻲ اړﺧوﻧﮫ روښﺎﻧﮫ ﮐړي.
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د ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ دي ﺧوﻧدي ﮐړﻧو ﯾﺎ ﭘرﮐټﺳوﻧو ﺳره ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو او د ﻧﺎروﻏﯾو ﻋواﻣل ﯾﺎ اﺟﻧټﺎن ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ د ﺳراﯾت د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
ډﯾزاﯾن ﺷوي آﺷﻧﺎ ﮐړي .دا ﮐورس ﺑﮫ د ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﻟوی اړﺧوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻓزﯾﮑﻲ اﻣﻧﯾت ﺳره ﭘﯾل ﮐﯾږي او د ﮐﻧټروﻟوﻧو ﻻﺳرﺳﻲ ،د ﭘرﺳوﻧل ﺑﺎﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ،
د ﻣوادو ﮐﻧټرول ،د ﺗراﻧﺳﭘورت اﻣﻧﯾت او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د اﻣﻧﯾت د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺳره ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐوي ﭘوښﻲ.
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺧوﻧدي ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻣﻧﯾت د ﻣﻘرراﺗو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ،ﺳﺎﺗل او ﭘﺎﯾښت زده ﮐړي

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

ﻓزﯾﮑﻲ اﻣﻧﯾت
د ﭘرﺳوﻧل اﻣﻧﯾت ﻣدﯾرﯾت
د ﻣوادو ﮐﻧټرول او ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﮫ
د ټراﻧﺳﭘورټ اﻣﻧﯾت
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اﻣﻧﯾت ﯾﺎ )(Information Security

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻓزﯾﮑﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب اﺻﻠﻲ ﻋواﻣل ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د ﭘرﺳوﻧل اﻣﻧﯾت ﻣدﯾرﯾت اﺻﻠﻲ اﺻول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﻣوادو ﮐﻧټرول او ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﮫ وﺳﺎﺗﻲ.
 -4د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﻣوﻧو ﭘﮫ ﻟﯾږدوﻟو ﮐﯥ ﻣﮭم ﺗﻧظﯾم ﮐووﻧﮑﻲ ﻋواﻣل ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اﻣﻧﯾت ﺳﺎﺗل ) (information securityاو ﮐﻧټرول ﮐول.
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د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣوادو ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑﮫ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو اداره ﮐوﻟو ﻟوی اړﺧوﻧﮫ وﭘوښﻲ .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډوﻟوﻧو ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د دوی اداره
ﮐول ،ذﺧﯾره ﮐول ،ﻟﯾﺑل ﮐول او ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﺳره آﺷﻧﺎ ﺷﻲ.
دا ﭼﻲ څﻧګﮫ اﻧﺗﺎﻧﻲ او ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﻲ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎت ﺳره ﺟﻼ او اداره ﮐړي او د ﺗﺻﻔﯾﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ ﻣﺧﮑﻲ ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وړﻟو ﻧﮫ زده ﮐړي .دا ﮐورس ﺑﮫ
د څﺎروﯾو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل اﺻﻠﻲ ﻣﻘررات ھم وﭘوښﻲ.

-

ﺧﺷﺗەی ﮐۆرﺳەﮐە:

د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺑﺳﺗﮫ ﮐول ،ﻟﯾﺑل ﮐول ،او ﺗراﻧﺳﭘورت
د راډﯾو اﮐټﯾو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐول
د اﻧﺗﺎﻧﻲ او ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﻲ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎت ﺿﺎﯾﻊ ﮐول
د څﺎروﯾو د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﻣﺧﺗﻠف ډوﻟوﻧﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﮐړي.
 -2د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ذﺧﯾره ﮐوﻟو ،ﻟﯾﺑل ﮐوﻟو او ﻟﯾږدوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘررات ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د راډﯾو اﮐټﯾو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ﭘروﺳﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي
 -4د اﻧﺗﺎﻧﻲ او ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺟﻼ ﮐول او د ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺗودوﻧﮫ اداره ﮐول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5د څﺎروﯾو ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﭘروﺳﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣوادو ﻣدﯾرﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت اﺻﻠﻲ اړﺧوﻧﮫ زده ﮐړي .دوي ﺑﮫ ﻟوﻣړی د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣﺧﺗﻠف ډوﻟوﻧو او د ھﻐوي
د ﮐټګورﯾو ﺳره آﺷﻧﺎ ﺷﻲ .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ دا ﭼﯥ څﻧګﮫ ﮐﯾﻣﯾﮑﻠوﻧﮫ د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﻟﯾﺑل ،زﯾرﻣﮫ او درﻣﻠﻧﮫ ﮐړي او ﭘدې ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ دﺧﯾل اﺻﻠﻲ
ﻣﻘررات او ﻗواﻧﯾن ھم زده ﮐړي.
دا ﮐورس ﺑﮫ د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻋواﻗب ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﭘر ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدې ھم رڼﺎ واﭼوي او ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺗﻔﺗﯾش او ﮐﻣوﻟو
ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ ښوول ﮐﯾژي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﭘﯾژﻧدل د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو ﻟﯾﺑل ﮐوﻟو او ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﭘروﺳﯥ د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو درﻣﻠﻧﮫ او ﺿﺎﯾﻊ ﮐول د ﺧطرﻧﺎﮐو او ﺿرر رﺳوﻧﮑو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو اﻏﯾزي د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘرﺑﯾوﻟوژي ﺑﺎﻧدې
 -د ﺧطرﻧﺎﮐو ﯾﺎ ﺿرر رﺳووﻧﮑو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺗﻔﺗﯾش او ﮐﻣول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣﺧﺗﻠف ډوﻟوﻧﮫ او د ھﻐوی د ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﺗرﻣﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي
 -2د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره د ﮐﯾﻣﯾﮑل ﻟﯾﺑل ﮐوﻟو او ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو دﻣﺧﮫ د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺗوﮐو د درﻣﻠﻧﯥ ﭘروﺳﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د ھﻐو ﻻرو ﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړي ﭼﯥ ﺧطرﻧﺎک )ﮐﯾﻣﯾﺎوي( ﮐﺛﺎﻓﺎت ﺗﻔﺗﯾش او ﮐم ﮐړي.
 -5د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﯥ او ﻋواﻗب ﭘرﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﺎﻧدي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﻲ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﯾو ﻟﮫ ﻟوی ﻧﻧګوﻧو ﺳره ﭼﯥ د ﻻﺑراﺗوار ﻣدﯾرﯾت او د ﺳﺗراﺗﯾژﯾو اداره ﮐول ور ﺳره ﻣﺦ دي آﺷﻧﺎ ﮐوي.
ﭘدې ﮐورس ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﭘﯾښﯥ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻری زده ﮐړي ﭼﯥ څرﻧګﮫ د ﺑﭔړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت ،ارزوﻧﮫ،
او ﻣﺧﻧﯾوي ﺗرﺳره ﮐړي.
ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﻟوﻣړﻧۍ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗرﯾﻧﻧګ ،د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ،د ﺑﯾړﻧﯾو ﭘﯾښو د ﻣﺧﻧﯾوي ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧو ﭘﻼن او ھﻣدا راز د ﺑﯾﺎ رﻏوﻧﯥ او ﺑﯾﺎ ﺟوړوﻧﻲ
ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﺳره آﺷﻧﺎ ﮐﯾژي .د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ھﻐﮫ ټول ﻟوی اړﺧوﻧﮫ د ﮐورس ﭘوښﻠﻲ وي ﭼﯥ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د
ﺑﺎﯾوﺳﺎﻓټﻲ ﺳم ﻣدﯾرﯾت او ﭘﺎﯾښت ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

-

د ﭘﯾښﯥ ﻣدﯾرﯾت ﻏﺑرګون ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ
د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو ﺗرﯾﻧﻧګ
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﭘﯾښﯥ
د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت
د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎﯾﮑل
ﻣﺧﻧﯾوی او ﭘﻼن ﮐول د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻟﭘﺎره
د ﭘﯾښﯥ ﻣدﯾرﯾت او ځواب ﯾﺎ رﯾﺳﭘﺎﻧس ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
رﻏوﻧﮫ او ﺑﯾﺎﺟوړښت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﺑﯾړﻧﻲ ﺧطروﻧﮫ او د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﯾړﻧﯾو ﭘﯾښو ﺳره ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐول وﭘﯾژﻧﻲ.
 -2د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻣرﺳﺗو ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘﮫ ځواب ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐړي.
 -3ﻣﮭم ﻣﻔﺎھﯾم د ﻧﺎورﯾن ﻣدﯾرﯾت ﻻﻧدې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي او ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ ﮐﯥ دﺧﯾﻠﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾګﺎﻧﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻻرو ﺑﺣث وﮐړي ﭼﯥ ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﭘﯾښو ﺑﯾرﺗﮫ ﺟوړﯾدي ﺷﻲ او ﺑﯾﺎرﻏول ﮐﯾدای ﺷﻲ.
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د ﻏړي

ﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی

ﻟﺧوا ځواﮐﻣن ﺷوی

