
ایمنی زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت 
عمومی



مقدمھ ای بر ایمنی زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی:

بھ افرادی کھ شرایط برنامھ نھ  ماھھ را تکمیل می کنند گواھینامھ دیپلم حرفھ ای اعطا می شود.

مانند  مختلف  زمینھ ھای  در  خطر  مختلف  سطوح  با  پیچیده  بسیار  آزمایشگاه ھای  ایجاد  بھ  منجر  پزشکی  علوم  تحقیقات  و  بیوتکنولوژی  پیشرفت ھای 
میکروبیولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک و نانوتکنولوژی شده است.. برخی از آزمایشگاه ھای تحقیقاتی، مانند آزمایشگاه ھایی کھ با مواد شدیداً بیماری زا، 
ارگانیسم ھای اصالح شده ژنتیکی و  طغیان ھای بیماری ھای عفونی سروکار دارند، بھ دلیل خطر بالقوه بیولوژیکی روی انسان و محیط زیست، نگرانی ھای 
بیشتری را در مورد سالمتی ایجاد می کنند. این خطرات بیولوژیکی را می توان با اجرای صحیح روش ھای شناختھ شده بین المللی مانند استفاده مناسب از 

تجھیزات آزمایشگاھی، امکانات کافی، تشخیص و مھار موارد اضطراری آزمایشگاه و آموزش مناسب کارکنان آزمایشگاه کنترل و مھار کرد.

سازمان جھانی بھداشت) از دیر زمان تأیید کرده است کھ ایمنی و بھ طور خاص ایمنی بیولوژیکی از مسائل مھم بین المللی و نگرانی عمده ای برای بھداشت 
عمومی است. در سال 1983 سازمان جھانی بھداشت در اولین نسخھ کتابچھ راھنمای  ایمنی زیستی آزمایشگاه  و در تمام نسخھ ھای بعدازآن ستون ھای 
اصلی مدیریت خطر زیستی را برجستھ نمود. امنیت زیستی. ایمنی زیستی در شناسایی خطرات بالقوه کھ ارتباط با آزمایشگاه ھای مختلف طبقھ بندی خطر 
زیستی دارند کمک می کند. درک خطرات در اجرای اقدامات پیشگیرانھ ضروری است. اولین و عمده ترین گام در مدیریت خطر زیستی در آزمایشگاه

 ھای پزشکی ھست. از طرف دیگر، امنیت زیستی حفاظت، کنترل و پاسخگویی برای مواد بیولوژیکی ارزشمند در آزمایشگاه ھا را تضمین می کند تا از 
دسترسی غیرمجاز،و از سوءاستفاده یا انتشار عمدی آن ھا جلوگیری شود. ایمنی زیستی و امنیت زیستی شامل چندین اقدام کنترل است کھ ممکن است باھم 
تداخل داشتھ باشند. اجرای روش ھای ایمنی مناسب و اقدامات ایمن، حفاظت از کارکنان آزمایشگاه و از طریق آن ھا، محیط زیست و سالمت عمومی را 

تضمین می کند.

ایمنی زیستی در برنامھ ھای آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی
آموزش ایمنی زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی شامل سھ برنامھ است کھ ھر برنامھ برای مدت سھ ماه طول می کشد:

برنامھ 1: ایمنی زیستی و امنیت زیستی  در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی
برنامھ 2: مدیریت ریسک در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

برنامھ 3: مدیریت آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

معیارھای واجد شرایط بودن
- مدرک کارشناسی از یک دانشگاه شناختھ شده در زمینھ بھداشت، پزشکی، علوم رفتاری یا اجتماعی یا ھر زمینھ علمی مرتبط دیگر.

- ترجیحاً دارای سابقھ کاری در فیلد بھداشتی 
- توانایی قابل عرضھ مطالعھ بھ زبان انگلیسی 

چھ کسی باید درخواست دھد
این برنامھ ھا برای متخصصان بھداشت عمومی کھ در وزارتخانھ ھای بھداشت، سازمان ھای مردم نھاد و دانشمندان/کارکنان شاغل در آزمایشگاه ھای 
تحقیقات پزشکی کار می کنند مفید است. ازآنجاکھ این برنامھ ھا بر روی دوره ھای مدیریت تمرکز می کند، می تواند بھ متخصصانی کھ بھ دنبال 

موقعیت ھای رھبری در صنایع علوم پزشکی ھستند کمک کند.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:
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ھدف اصلی این برنامھ مروری بر مفاھیم اساسی و عمده  ایمنی زیستی است. این برنامھ دانشجویان را با اصول بھداشت عمومی آشنا می کند آن ھایی کھ 
برای دانشجویان مھم است تا چالش ھا و مسائل اصلی کھ ممکن است ایمنی عمومی بھداشت عمومی را بھ خطر بیندازد بدانند. ھمچنین این برنامھ جنبھ

 ھای مختلف ایمنی زیستی و امنیت زیستی را شامل می شود کھ شامل تشخیص آزمایشگاه ھایی با سطوح مختلف خطر است کھ توسط: سازمان جھانی 
بھداشت مشخص شده است، شناسایی خطرات زیستی مرتبط با آزمایشگاه ھای پزشکی، ارائھ اقدامات پیشگیرانھ و درک اقدامات حفاظتی مختلف کھ در 
ھر آزمایشگاھی این اقدامات شامل مراحل اداری، مھندسی و حفاظت شخصی مھم است. این برنامھ دانشجویان را با حوادث مختلف آزمایشگاھی و شرایط 

اضطراری و روش ھای مناسب کھ باید برای مھار، کاھش و مقابلھ با چنین حوادثی اتخاذ شود، آشنا می کند.

مروری بر برنامھ:

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

- چالش ھای متداول بھداشت عمومی را درک نمایند.
- بین آزمایشگاه ھا با سطوح مختلف خطر زیستی تمایز قائل شوند.

- خطرات مختلف سالمتی مرتبط با ھر آزمایشگاه را شناسایی نمایند.
- اقدامات پیشگیرانھ مختلف را پس از شناسایی خطرات اعمال کنند.

- اقدامات حفاظتی الزم در موارد حوادث و شرایط اضطراری را تطبیق کنند.

- ایمنی زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی - معرفی در مورد بھداشت عمومی  
- ارزیابی و مدیریت خطر زیستی - طبقھ بندی خطر زیستی   

دوره ھای آموزشی:

ایمنی زیستی و امنیت زیستی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

نتایج یادگیری:

کار میدانی:
دانشجویان ھشت ھفتھ در محل کار می کنند تا در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی 

یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، تمرین کنند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:

- شناسایی خطرات احتمالی در آزمایشگاه ھای پزشکی و نحوه واکنش بھ شرایط اضطراری
- از یافتھ ھای تحقیق برای افزایش آگاھی نسبت بھ ایمنی زیستی پزشکی در آزمایشگاه ھا استفاده کنند.

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.
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ھدف اصلی این برنامھ پوشش جزئیات اساسی توسعھ و حفظ تنظیمات ایمنی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی است. تمرکز اصلی بر مھار و محافظت 
از کارگران عمدتاً در آزمایشگاه ھای گروه پرخطر است کھ با مواد بیولوژیکی خطرناک (یعنی عوامل بیماری زا) سروکار دارند. عوامل بیماری زا را 
می توان بھ عنوان عوامل عفونی اعم از ویروس، باکتری، قارچ، انگل و پریون تعریف کرد. این برنامھ بھ منظور کمک بھ دانشجویان جھت شناسایی و 
درک زیست شناسی عفونت ھای بھ دست آمده از آزمایشگاه با بررسی عمیق اصول میکروبیولوژی و انتقال عفونت است؛ بنابراین طراحی، این آزمایشگاه

 ھا حاوی انواع مختلف نمونھ ھا طراحی شده است. ھمچنین این برنامھ 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 موردنیاز باشد. این برنامھ ھمچنین بر حمل و انتقال ایمن مواد مختلف بیولوژیکی تمرکز 

خواھد کرد.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- چالش ھای مرتبط با عفونت ھای اکتسابی آزمایشگاھی را شناسایی نمایند.

- چگونگی حمل و انتقال مواد بیولوژیکی را توضیح دھند.
- در آزمایشگاه و ایمنی زیستی تحقیقات کاربردی انجام دھند.

دانشجویان بھ منظور مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، 
ھفت ھفتھ را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار فیلد انجام شود:

- شناسایی خطرات احتمالی مربوط بھ دست زدن بھ نمونھ ھای بیولوژیکی مانند باکتری ھا و ویروس ھا در آزمایشگاه ھای پزشکی و آگاھی از شیوه ھای 
مناسب مھار

- تھیھ و پیاده سازی اسناد و روش ھای ایمنی کھ مستلزم حمل نمونھ ھا، تجھیزات و فضای آزمایشگاه
- اجرای مقرراتی کھ مستلزم حمل نمونھ ھای بیولوژیکی 

کار میدانی:

مدیریت ریسک در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی

نتایج آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



ھدف اصلی این برنامھ کھ برای دانشجویان پیشرفتھ در نظر گرفتھ شده است، تسلط بر مھارت ھای اساسی آزمایشگاه و مدیریت ایمنی است. تمرکز اصلی 
این برنامھ بر حفظ امنیت زیستی آزمایشگاھی، مدیریت شرایط اضطراری و دفع زبالھ خواھد بود کھ ھمھ آن ھا عوامل مھمی ھستند کھ باید بھ طور مؤثر 
برای محیط کار ایمن مدیریت شوند. جنبھ ھای مختلف مدیریت آزمایشگاه مانند مدیریت فضا و کارکنان، تدوین سیاست ھا و فرم ھای آزمایشگاھی و نوشتن 
علمی موردبحث قرار خواھد گرفت. این برنامھ دانشجویان را با مفاھیم اصلی امنیت زیستی مانند امنیت ساختمان، امنیت کارکنان، حمل و انتقال و امنیت 
اطالعات آشنا می کند. ھمھ این عوامل بھ حفظ امنیت و حفاظت در برابر تھدیدھای بیولوژیکی و فیزیکی کمک می کند کھ می تواند سالمت کارکنان، محیط 
اطراف و سالمت عمومی را بھ خطر بیندازد. مدیریت دفع زبالھ ھای بیولوژیکی و شیمیایی نیز دو موضوع مھمی است کھ در این برنامھ موردبحث قرار 
خواھد گرفت. این برنامھ ھمراه با مدیریت اضطراری، مھم ترین عواملی را کھ نیازمند مقررات مناسب و یک سیستم مدیریتی جامد برای حفظ ھمھ جنبھ

 ھای ایمنی در آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی است، جمع بندی می کند.

مروری بر برنامھ:

مدیریت آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی3

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- مبانی مدیریت آزمایشگاه را توضیح دھید

- جنبھ ھای اصلی امنیت زیستی را توضیح دھید
- مدیریت دفع زبالھ ھای خطرناک

- مدیریت شرایط اضطراری
- تدوین سیاست ھا و مقررات برای مھار و جلوگیری از شرایط اضطراری در آزمایشگاه ھای پزشکی

نتایج آموزشی:

- مدیریت امنیت زیستی - مدیریت زبالھ ھای شیمیایی   - مقدمھ ای بر مدیریت آزمایشگاه ھای بھداشت عمومی 
- مدیریت زبالھ ھای بیولوژیکی - مدیریت فوریت ھا در آزمایشگاه   

کار میدانی:
دانشجویان بھ منظور در معرض قرار گرفتن شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ 

دست می آورند ھفت ھفتھ را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:
- نقش ھا و مسئولیت ھای مختلف کھ توسط کارکنان و اداره انجام می شود را بشناسند، تصدیق کنند و ھماھنگی بین آن ھا را بیاموزند

- تھیھ و پیاده سازی اسناد و روش ھای ایمنی کھ مستلزم حمل نمونھ ھا، تجھیزات و فضای آزمایشگاه است
- تدوین و اجرای مقررات امنیتی بر اساس ماھیت آزمایشگاه.

- مدیریت واکنش ھای سریع و تدوین استراتژی ھایی برای بھ حداقل رساندن/جلوگیری از آن ھا.

دوره ھای آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



info@iaph.org

www.iaph.org

توانمند شده توسط:


