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ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر در زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ژﻧﺗﯾﮏ و ﻧﺎﻧوﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷده اﺳت .اﯾن ﺧطرات زﯾﺳﺗﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ روشھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧﺎﺳب از ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﮭﺎر ﺣﺎﻻت اﺿطراری آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و آﻣوزش ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرﮐﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﻧﺗرل و
ﻣﮭﺎر ﮐرد.
از طرف دﯾﮕر ،اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ،ﺣﻔﺎظت ،ﮐﻧﺗرل و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑرای ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ ارزﺷﻣﻧد در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ از دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ،از
دﺳت دادن ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣدی آنھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
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اﺟرای روشھﺎی اﯾﻣن ﻣﻧﺎﺳب و اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ،ﺣﻔﺎظت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و از طرﯾق آنھﺎ ،ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺣﯾطزﯾﺳت را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
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ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دوره ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دوره
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از اﺣراز ﺷراﯾط دوره ،ﻣدرک ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:
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ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺳﻼﻣت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت وراھﯽ ﺑﮫﺳوی ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾتھﺎ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آنھﺎ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدرن ،درک ﻣﺑﺎﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻸ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷف روﯾﮑردھﺎ و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼق ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌﺎرﯾف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آنھﺎ را ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد. ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺑﯾن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. ﻓواﯾد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. اﺻول ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ ﺧوب و ﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .در ﻣورد ﻧﯾﺎزھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﻧظﺎﻓت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣل ازﺟﻣﻠﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻧﮕﮭداری ،ﻧظﺎﻓت و اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن از ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻣوﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺣث ﺷده اﺳت.
ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﮕر ،ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻣﻧﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و زﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ/ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،ﺣﯾواﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘردازد ﻧﯾز
ﺑﮫطور ﺧﻼﺻﮫ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن دوره ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرقﮔرﻓﺗﮕﯽ ،آﺗشﺳوزی و اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣروری ﺑر اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﯾوهھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺑرق و آﺗش -اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻟﻘوه در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و روشھﺎی دﺳتزدن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده اﻧواع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرق و آﺗشﺳوزی را در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. -ﻧﺣوه اداره آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ در آنھﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره :
اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد .ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﭼﮭﺎر
ﺳطﺢ اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺳطوح ﻣﮭﺎرﮐﻧﻧده زﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد را اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ آﻣوزﺷﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣلاﻧد ،ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد وﯾروس  HIVو اﺑوﻻ را
اداره ﻣﯽﮐﻧﻧد .درک ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای اﺟرای روشھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم
دھﻧد ﮐﮫ از آنھﺎ و ﻣﺣﯾط اطراف آنھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﺧطر و ﺳطوح اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺳطﺢ 1 آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺳطﺢ 2 آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺳطﺢ 3 آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﺳطﺢ 4ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. ﻗواﻋد و ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -اﻗداﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺳطﺢ ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ را اﺟرا ﮐﻧﻧد.
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ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻣده اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺑﯽﺧطر را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .درسھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮫ¬ای ﺧوب ﺑرای درک
و ﻓﮭم ﯾن دوره ﺑود .در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ و اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺑﯽﺧطر
ﺑﺎ درک  3ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ آن :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ،ﮐﺎھش ﺧطر و ﻋﻣﻠﮑرد آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن  3ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺣوه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ از طرﯾق ﭼﻧدﯾن روش و ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣدﯾرﯾت و
واﮐﻧش ﺣوادث را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .ازآﻧﺟﺎﮐﮫ اﯾن دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در دورهھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗر ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺧﺎطره  ،ﺧطر و ﺗﮭدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﻣدل AMP ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ،ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ راھﺑردھﺎی ﮐﺎھش ﺧطر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث و واﮐﻧش -اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ و اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺧطرات و ﻣﺧﺎطرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﻧﺣوه اﺟرای طرح ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد. روشھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و اداره ﻣرﺑوطﮫ اﺟرا ﺷود را ﺑرای رﻓﻊ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -ﻣراﺣل اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ و ﻣدﯾرﯾت ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷراﯾط اﺿطراری آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺷرح دھﻧد.
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ﻋﻔوﻧتھﺎی اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره :
اﯾن دوره ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ آن ﻋده از ﭼﺎﻟشھﺎی ﻋﻣده روﺑرو ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن طﯽ آن ﺑﺎ ﻋواﻣل ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﻋﻔوﻧﯽ
روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﺑرای درک دﻗﯾق ﭼﺎﻟش ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﯾوﻟوژی و اﺻول اوﻟﯾﮫ ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ،ﭼرﺧﮫ ﺣﯾﺎت و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﻋﻔوﻧت ﮐﮫ
ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد را ﺑداﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ،ﻓراﮔﯾران ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮔروهھﺎی ﺧطر و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻣﺗﻌﻠﻘﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای درﺑﺎره ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﺑﺎﮐﺗریﺷﻧﺎﺳﯽ و روشھﺎی اﻧﺗﻘﺎل وﯾروسﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ و ﺧطرﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از راه ﺧون
 ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﮔروه ﺧطر و اﺻول ﻣﮭﺎرﮐردن آنھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾوﻟوژی ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزا و اﻧﺗﻘﺎل آنھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻋﻔوﻧتھﺎی اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و روشھﺎی ﻣﮭﺎر آن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. اﺻول ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از طرﯾق ﺧون را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎی اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه راھﺑردھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری را ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد.
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ﮐﺎھش ﺧطر :ﮐﻧﺗرلھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﻓراﮔﯾران را ﺑﺎ ﮐﻧﺗرلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﮭﺎر و ﺷﯾوهھﺎی اﯾﻣن آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد .در دورهھﺎی اﻓراد ﻣﺑﺗدی ،ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ ،در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ طراﺣﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
زﯾﺳﺗﯽ و ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﻗداﻣﺎت اﯾﻣن ،اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎرﮔران و ﻣﺣﯾط ﺿروری اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﮭﺎر ﺳﺎﺧﺗن زﯾﺳﺗﯽ و وﯾژﮔﯽھﺎی ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣرﺑوطﮫ راهاﻧدازی و ﺻدور ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ و ﻓﯾﻠﺗرھﺎی HEPA ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ ﻣواردی از ﺣوادث اﯾﻣﻧﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻣده ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﮐﻧﺗرلھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻧﯾﺎزھﺎی طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوردﻧﯾﺎز آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻣﻧﯽزﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 -ﮐﻧﺗرلھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾرﻧد.
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ﮐﺎھش ﺧطر :ﺷﯾوهھﺎی اﯾﻣن
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﭘروﺗﮑلھﺎ و روشھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم را ﺑرای ﺣﻔظ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اﯾﻣن در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺑرﮔﮫ دادهھﺎی اطﻼﻋﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﻣواد و اﺳﻧﺎد ،روشھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد ﻋﻣﻠﮑرد در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ آﻣوزش ﻣﯽدھد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣودن ،اﺳﺗرﯾﻠﯾزاﺳﯾون و ﻏﯾر آﻟودﮔﯽ ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻓﺿﺎی اﺳﺗرﯾل ،ﺗﻣﯾز
و اﯾﻣن ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﻣﺣﯾط ﺑﯾرون ﺿروری اﺳت ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ازآﻧﺟﺎﯾﯽﮐﮫ اﯾن دوره ﺑر روی ﺷﯾوهھﺎی اﯾﻣن ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺟﮭﯾزات
ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ،دﺳت زدن ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و دﺳت زدن و دﻓﻊ اﯾﻣن اﺷﯾﺎء ﺗﯾز ﻧﯾز ﻣﯽﭘردازد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺷﯾوهھﺎی ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓردی روشھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد واﮐﻧش در ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 روشھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد را ﺗدوﯾن و اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد. ﺑرﮔﮫ داده¬ھﺎی ﻣواد اﯾﻣﻧﯽ را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد. روشھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ،اﺳﺗرﯾﻠﯾزاﺳﯾون و ﻏﯾر آﻟودﮔﯽ ﺳﺎزی را ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد. ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﻓردی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. -ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ و اﺷﯾﺎﯾﯽ ﻧوکﺗﯾز را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره:
در اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻋﻣده ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،دوره ﻣذﮐور ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﻣواد و اﻗﻼم ﺧطرﻧﺎک آﺷﻧﺎ ﮐرده و ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣواد ﺧطرﻧﺎک /ﻋﻔوﻧﯽ ﻗﺎﺑلﺣﻣل و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل آنھﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.
اﯾن اﻣر ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎرﮔران در زﻧﺟﯾره ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل و اﯾﻣﻧﯽ ﻣردم ﺿروری اﺳت .اﯾن دوره ﺑرای ﮐﺎردان¬ھﺎ و ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی و ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﺧﺎطرات زﯾﺳﺗﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺟﻣﻊآوری ﻧﻣوﻧﮫ ،ذﺧﯾرهﺳﺎزی و ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﺟﻣﻊآوری ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻣل ﻣواد ﻋﻔوﻧﯽ و ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ و ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣوﺳﺳﮫای ﮐﺎھش ﺧطرات ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎلﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﭼﺎﻟشھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧد ﺣﻣل ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ ﺧطرﻧﺎک روﺑرو ھﺳﺗﻧد را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﺧطرات و ﻣﺧﺎطرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻣﻌﯾت در ﻣﻌرض ﺧطر را ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد. روشھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد. ﻣﻘررات و ﻣدارک اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد زﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -روشھﺎی واﮐﻧش اﺿطراری را در ﺻورت ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ در طول ﻓرآﯾﻧد ﺣﻣل ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره :
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن دوره
ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت درون ﮐﻼﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫﺷده را ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن دوره ظرﻓﯾﺗﯽ را ﺑرای ﭼﺎرﭼوب ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آن اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ -ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮫ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد. ﺟﻣﻌﯾت ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. از روشھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد. ﺧطﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﺳوﮔﯾری را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑرای طراﺣﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ﯾﺎ  data collectionاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن دوره ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﻣﻘررات ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﺗرل
ﮐﯾﻔﯾت ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ،ﮐﻧﺗرل ﻣوﺟودی و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اطﻼﻋﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﺳت را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺻول آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ و اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ و اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد .ﭘسازاﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﻘش اﺻﻠﯽ
ﻣدﯾرﯾت را در ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط ﻣﻘرر و اﯾﻣن در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و ﻣدﯾرﯾت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎرﮐﻧﺎن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧﺗرل و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺣﻘوﻗﯽﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﻘش ﻋﻣده ﻣدﯾرﯾت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﻣدﯾرﯾت و ﻧﮕﮭداری آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺣﺟم ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و روشھﺎی اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ را ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد. -ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره :
اﯾن دوره ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی اﯾﻣن طراﺣﯽﺷده ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗداﺧل و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزا ﺑﮫ ﻣﺣﯾط اطراف آﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن دوره ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ،اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﮐﻧﺗرل
ﻣواد ،اﻣﻧﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت ﺷروع ﻣﯽﺷود.
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اﯾﻣن و اﻣن ،ﻣﻘررات اﻣﻧﯾت را اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت ﻓردی ﮐﻧﺗرل ﻣواد و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ اﻣﻧﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل -اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﮐﻧﺗرل ﻣواد را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد. ﻋواﻣل ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﮭم در اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت را ﮐﻧﺗرل و ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ
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ﺗوﺻﯾف دوره:
اﯾن دوره ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻋﻣده ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ و روش
ھﺎی ﺣﻣل ،ذﺧﯾره ،ﺑرﭼﺳبﮔذاری و دﻓﻊ آنھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت و ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﻋﻔوﻧﯽ و ﻏﯾر ﻋﻔوﻧﯽ و راھﺑردھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ را ﻗﺑل از دﻓﻊ ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .اﯾن دوره ﻣﻘررات اﺻﻠﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ را ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ﺿﺎﯾﻌﺎت زﯾﺳﺗﯽ ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ،ﺑرﭼﺳبزﻧﯽ و ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫھﺎیﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
 دﻓﻊ ﻣواد زاﺋد رادﯾواﮐﺗﯾو زﯾﺳﺗﯽ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﻋﻔوﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾرﻋﻔوﻧﯽ
 -دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﻧواع زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ را طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﮐﻧﻧد ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذﺧﯾره ،ﺑرﭼﺳبﮔذاری و ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ را ﺷرح دھﻧد. ﻓرآﯾﻧدھﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی زﯾﺳﺗﯽ رادﯾواﮐﺗﯾو را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾر ﻋﻔوﻧﯽ ﺟدا ﮐرده و روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻓﻊ آن را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد. -ﻓرآﯾﻧدھﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره :
در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻓراﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی آنھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺟﮭت دﻓﻊ درﺳﺗﺷﺎن ﺑرﭼﺳبﮔذاری ،ذﺧﯾره و ﺳﺎﻟمﺳﺎزی ﮐﻧﻧد و
ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻓرآﯾﻧد را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد.
اﯾن دوره ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺑر ﻣﺣﯾطزﯾﺳت روﺷن ﻣﯽﮐﻧد و ازاﯾنرو ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن راھﺑردھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن زﺑﺎﻟﮫھﺎی
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را آﻣوزش ﻣﯽدھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ روشھﺎی ﺑرﭼﺳبﮔذاری و ذﺧﯾرهﺳﺎزی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧطرﻧﺎک ﺑر زﯾﺳﺗﯽ )ﺑﯾوﻟوژی( ﻣﺣﯾطﯽ -ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺧواص آنھﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد. راھﺑردھﺎی ﺑرﭼﺳبﮔذاری و ذﺧﯾره ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺟﮭت دﻓﻊ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣراﺣل ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻗﺑل از دﻓﻊ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. در ﻣورد روشھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧطرﻧﺎک )ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ( ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. -ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺑروی ﻣﺣﯾطزﯾﺳت ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف دوره:
ھدف اﯾن دوره اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟشھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و راھﺑردھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣواﺟﮫ اﺳت آﺷﻧﺎ ﮐﻧد .در اﯾن
دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﻓراﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ آﻣوزش ﮐﻣﮏھﺎی اوﻟﯾﮫ ،ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ،راھﺑردھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺣوادث و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﺣل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی آﺷﻧﺎ
ﻣﯽﺷوﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ و ﭘﺎﯾدار اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد را
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣروری ﺑر واﮐﻧش ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث آﻣوزش ﮐﻣﮏھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺣوادث زﯾﺳﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺷراﯾط اﺿطراری آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و واﮐﻧش ﺣوادث -ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑﺎ ﺣوادث ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد. روشھﺎی ﮐﻣﮏھﺎی اوﻟﯾﮫ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم دھﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﮭم زﯾرﺑﻧﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑﻼﯾﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. راھﺑردھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -در ﻣورد راهھﺎی ﺑﮭﺑود آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘس از ﺣوادث اﺿطراری ﺑﺣث ﮐﻧﻧد.
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