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ﻣﻌرﻓﯽ:
ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾوﻣﯾدﯾﮑل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ژﻧﺗﯾﮏ ،و ﻧﺎﻧوﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺷده اﺳت.
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 ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻻﺑراﺗوار و آﻣوزش ﻣﻧﺎﺳب ﭘرﺳوﻧل ﻻﺑراﺗوار ﮐﻧﺗرول و ﻣﮭﺎر ﮐرد.
از طرف دﯾﮕر ،ﺑﯾوﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ ﺣﻔﺎظت ،ﮐﻧﺗرول و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑرای ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ارزﺷﻣﻧد در ﻻﺑراﺗوار ھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز،
از دﺳت دادن ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣدی آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
اﺟرای ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺻوون ﻣﻧﺎﺳب و اﻗداﻣﺎت ﻣﺻووﻧﯾت ،ﺣﻔﺎظت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻻﺑراﺗوار و از طرﯾق آﻧﮭﺎ ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت
زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس  :1ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس  :2ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ د ﻻﺑراﺗوار
ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس  :3طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾو رﯾﺳﮏ
ﮐورس  :4ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾو رﯾﺳﮏ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﮐورس  :5اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻻﺑراﺗواری
ﮐورس  :6ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﮐﻧﺗرول ھﺎی اﻧﺟﯾﻧری
ﮐورس  :7ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻون
ﮐورس  :8ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﮐورس  :9ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﻻﺑراﺗوار و
ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ

ﮐورس  :10ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار ھﺎی
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس  :11ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ
ﮐورس  :12ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﮐورس  :13ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی
ﮐورس  :14ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری در ﻻﺑراﺗوار

ھرﮐورس ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ) (30ﺳﺎﻋت درﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐورس ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﮔرام ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﮐورس ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از ﺑدﺳت آوردن ﺷراﯾط ﮐورس ،ﺳﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

1

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

1

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺻﺣت ﻣﯽ
ﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش
اﯾﺟﺎد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣدرن و درک ﺑﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ
اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ  UHCو راه ﺑﮫ
ﺳوی UHC
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ﻧﻔوس

اﯾن ﮐورس ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ ھﺎ در داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی داﮐﺗران در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎوش در روﯾﮑردھﺎ و ﻣدل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ،ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت ﯾﺎ ھﯾﻠت ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرارﻣﯽ دھد .

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎف اﯾن رﺷﺗﮫ ﯾﺎ دﺳﭘﻠﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و.ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﯾن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد ﯾﮏ ﻓرﯾم ورک ﯾﺎ ﭼوﮐﺎت ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺳﺎﺳﺎت رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف و ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣتﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد

2

2

ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ در
ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧوب و ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣورد ﻧﯾﺎز
ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧظﺎﻓت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺿرورﯾﺎت ذﺧﯾروی ،ﻧظﺎﻓت و اﺳﺗﻔﺎدهء ﻣﺻون از ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻣوﻣﯽ ﻻﺑراﺗواری ﺑﺣث ﺷده اﺳت.
ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺳﻣﭘل ھﺎی
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ/ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ،ﺣﯾواﻧﺎت ﻻﺑراﺗواری و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﻣﯽ ﭘردازد .اﯾن ﮐورس ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرق و آﺗش ﺳوزی و اﻗداﻣﺎت
وﻗﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣروری ﺑر ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ
ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ
ﮐﺎﺑﯾﻧت ﻣﺻوﻧﯾت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﯾﻣﯾﺎوی
ﻣﺻوﻧﯾت ﺑرق و آﺗش
ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎت ﻻﺑراﺗواری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻟﻘوه در ﻻﺑراﺗوارھﺎ و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﻣﯾﺗود ھﺎی دﺳﺗﮑﺎری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻣﭘل ھﺎی ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی در ﻻﺑراﺗوار را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرق و آﺗش ﺳوزی را در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد را ﺗوﺿﯾﺢدھﻧد

3

3

طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾو رﯾﺳﮏ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﯾن ﻻﺑراﺗوار ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد .ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،و اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳطﺢ ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳطوح ﻣﮭﺎرﮐردن ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
اﯾن ﻻﺑراﺗوار ھﺎ از ﻻﺑراﺗوار ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ آﻣوزﺷﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻻﺑراﺗوار ھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣل اﻧد ،ﮐﮫ ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد وﯾروس  HIVو
 Ebolaرا اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درک ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﯾن ﻻﺑراﺗوار ھﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای اﺟرای ﻣﯾﺗود ھﺎی
ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ و ﻣﺣﯾط اطراف آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺧطر و ﺳطوح ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ
ﻻﺑراﺗوار ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺳطﺢ 1
ﻻﺑراﺗوار ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺳطﺢ 2
ﻻﺑراﺗوار ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺳطﺢ 3
ﻻﺑراﺗوار ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺳطﺢ 4

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن ﻻﺑراﺗوارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻗواﻋد و ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺎر در ﻻﺑراﺗوار ھﺎ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -اﻗداﻣﺎت ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺳطﺢ ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾو رﯾﺳﮏ را اﺟرا ﮐﻧﻧد.

4

4

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾو رﯾﺳﮏ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
در اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻣده ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾورﯾﺳﮏ را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت  .ﻟﮑﭼر ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﭘﺎﯾﮫء ﺧوب ﺑرای درک و ﻓﮭم اﯾن ﮐورس ﺑود .در اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾورﯾﺳﮏ ﺑﺎ درک  3ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ آن :ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ،ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ و ﻋﻣﻠﮑرد آﺷﻧﺎ
ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن  3ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی از طرﯾق ﭼﻧدﯾن روش و ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣدﯾرﯾت
و واﮐﻧش ﺣوادث را ﺧواھﻧد آﻣوﺧت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﮐورس ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﮐورس ھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

5

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾورﯾﺳﮏ
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺿرر ﯾﺎ ) ،(hazardﺧطر ﯾﺎ رﯾﺳﮏ و
ﺗﮭدﯾد
ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾورﯾﺳﮏ ﻣدل AMP
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﻣﺷﺧص ﺳﺎزی ،و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺑﯾورﯾﺳﮏ
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث و واﮐﻧش
اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات و اﺿرار ﯾﺎ ) (hazardھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺟرای طرح وﻗﺎﯾوی ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺻوﻧﯾت راﺑﯾﺎﻣوزﻧد.
 ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران و ادارهء ﻣرﺑوطﮫ اﺟرا ﺷود را ﺑرای رﻓﻊ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. -ﻣراﺣل اﺻﻠﯽ واﮐﻧش و ﻣدﯾرﯾت ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل ﻻﺑراﺗوار را ﺷرح دھﻧد.

5

اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻻﺑراﺗواری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ آﻧﻌده از ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻋﻣده روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن طﯽ آن ﺑﺎ ﻋواﻣل ﯾﺎ ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه اﻧﺗﺎﻧﯽ
روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﺑرای درک دﻗﯾق ﭼﺎﻟش ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﯾوﻟوژی و اﺳﺎﺳﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺳﻌﮫ ،ﭼرﺧﮫ ﺣﯾﺎت ،و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻋﻔوﻧت
ﮐﮫ ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،را ﺑداﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮔروپ ھﺎی ﺧطر و ﻻﺑراﺗوار ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﻣﭘل ھﺎی ﻣﺗﻌﻠﻘﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی
ﺑﺎﮐﺗری ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﯾﺗود ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل
وﯾروس ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل
اﻧﺗﺎﻧﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳروﯾﻼﻧس طﺑﯽ و ﺧطر ﭘﺗوﺟن ھﺎی
ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از راه ﺧون
اﺟﻧت ھﺎی ﮔروپ ﺧطر و اﺻول ﻣﮭﺎرﮐردن آﻧﮭﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾوﻟوژی ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن و اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻻﺑراﺗواری و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﮭﺎر آن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺳﺎﺳﺎت ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن ﻣﻧﺗﻘﻠﮫ از طرﯾق ﺧون را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎﻧﺎت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ از ﻻﺑراﺗوار اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد

6

6

ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﮐﻧﺗرول ھﺎی اﻧﺟﯾﻧری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﮐﻧﺗرول ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﯾﻧری /اﻧﺟﯾﻧری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﮭﺎر ﻣﻧﺎﺳب و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻون آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﮐورس ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ،
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ ،در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دﯾزاﯾن و ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ و ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﻗداﻣﺎت ﻣﺻون ،ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﺎرﮔران و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺿروری اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ٰ
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻣرﺑوطﮫ
ﻣﮭﺎرﺳﺎﺧﺗن
راه اﻧدازی و ﺻدور ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ ﻻﺑراﺗوار
ﺗﮭوﯾﮫ و ﻓﯾﻠﺗرھﺎی HEPA
ﻣﻔﺎھﯾم اوﻟﯾﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﻣوارد ﺣوادث ﻣﺻوﻧﯾت در ﻻﺑراﺗوار

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻣده ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﮐﻧﺗروﻟﮭﺎی اﻧﺟﯾﻧری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﮐﺎﺑﯾﻧت ھﺎی ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻧﯾﺎز ھﺎی دﯾزاﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻻﺑراﺗوارھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻوﻧﯾتﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 -ﮐﻧﺗروﻟﮭﺎی اﻧﺟﯾﻧری ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب در ﻻﺑراﺗوارھﺎی طﺑﯽ را ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﮐﺎھش رﯾﺳﮏ :ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻون

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﭘروﺗوﮐول ھﺎ و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺻوﻧﯾت ﻻزم را ﺑرای ﺣﻔظ ﻋﻣل ھﺎی ﻣﺻون در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای اﯾﺟﺎد دﯾﺗﺎﺷﯾت ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺻوﻧﯾت ﻣواد و اﺳﻧﺎد ،ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳﺗﻧدرد ﻋﻣﻠﮑرد در
ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ آﻣوزش ﻣﯽ دھد .
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺿداﻧﺗﺎﻧﯽ ﻧﻣودن ،ﺗﻌﻘﯾم ﺳﺎزی و ﻏﯾرﻣﻠوث ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻓﺿﺎی ﻣﻌﻘم ،ﺗﻣﯾز و ﻣﺻون
ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﻣﺣﯾط ﺑﯾرون ﺿروری اﺳت ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐورس ﺑر روی ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻون ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺟﮭﯾزات
ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ،دﺳت زدن ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺑراﺗواری و دﺳت زدن و دﻓﻊ ﻣﺻون اﺷﯾﺎء ﺗﯾز ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘردازد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

-

ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎری ﻻﺑراﺗواری
ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ )(PPE
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺗﻧدرد
واﮐﻧش در ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث در ﻻﺑراﺗوار

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺗﻧدرد را ﺗدوﯾن و ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد دﯾﺗﺎﺷﯾت ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣواد ﻣﺻوﻧﯾت را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد. ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺿداﻧﺗﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻘﯾم ﺳﺎزی و ﻏﯾرﻣﻠوث ﺳﺎزی را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﻓردی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻻﺑراﺗوارھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ راﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 -ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﻠﯽ ﻣددﯾرﯾت ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺑراﺗواری واﺷﯾﺎﯾﯽ ﻧوک ﺗﯾز را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد
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ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
در اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻋﻣده ﭘروﺳﮫ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐورس ﻣذﮐور ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﺻﻧف
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣواد و أﻗﻼم ﺧطرﻧﺎک آﺷﻧﺎ ﮐرده و ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣواد ﺧطرﻧﺎک /اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﻣل و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھد .
اﯾن اﻣر ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﺎرﮔران در زﻧﺟﯾره ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل و ﻣﺻوﻧﯾت ﻣردم ﺿروری اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺑرای ﺗﮑﻧﯾﺷن ھﺎ و ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧطرات زﯾﺳﺗﯽ ) (biohazardsرا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻣﭘل ،ذﺧﯾره ﺳﺎزی و ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل
ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻣﭘل ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل
ﺣﻣل ﻣواد اﻧﺗﺎﻧﯽ و ﺳﻣﭘل ھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ و ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﮭﺎدی
ﮐﺎھش ﺧطرات ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﭼﺎﻟش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘروﺳﮫ ﺣﻣل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧطرﻧﺎک روﺑرو ھﺳﺗﻧد ،را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﺧطرات ﯾﺎ رﯾﺳﮏ و اﺿرار ﯾﺎ ) (hazardﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻣﻌﯾت در ﻣﻌرض ﺧطر را ﺗﺟزﯾﮫو ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد
 ﻣﯾﺗود ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد ﻣﻘررات و ﻣدارک اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﻣﯾﺗود ھﺎی واﮐﻧش اﺿطراری را در ﺻورت ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ در طول ﭘروﺳﮫ ﺣﻣل ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﻻﺑراﺗوار
و ﻣﺻوﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را در ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در ﻻﺑراﺗوار و ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت داﺧل ﺻﻧﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود
ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن ﮐورس ظرﻓﯾت را ﺑرای ﺷﮑل ﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻣﭘل ھﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﺳﻣﭘل )ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز( و اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری
دﯾﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

10

ﻣواد و روش ھﺎ ،دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺗﺧﺎب دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻔوس و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری
اﺳﺎﺳﺎت ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ورﯾﺑل ھﺎ ،ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن ،اﻓزارھﺎ و
ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی آن
اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ
ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﯾﺎ )Critical
(Appraisal

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ورﯾﺑل ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد از ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺧطﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ) (random sampling errorو ) (biasرا ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز را ﺑرای دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ و اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار
ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣﺑﺎدی اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮐورس ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻻﺑراﺗوار ،ﻣﻘررات،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯾت ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ ،ﮐﻧﺗرول ﻣوﺟودی ) (inventoryو ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺑراﺗواری )laboratory information
 (systemsاﺳت .
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾوﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ و اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ ) (bioethicsو اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد .ﭘس از اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﻘش اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت را در ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط ﻣﻘرر و ﻣﺻون در ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ،و ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار
ﭘرﺳوﻧل ﻻﺑراﺗوار و ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻧﺗرول و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت
اﺧﻼق زﯾﺳﺗﯽ ) (Bioethicsو ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﻘش ﻋﻣده ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار در ﻣدﯾرﯾت و ﻧﮕﮭداری ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣﻔﺎھﯾم ﻣدﯾرﯾت ﭘرﺳوﻧل ،ﺣﺟم ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﯾﺗود ھﺎی اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧﺗرول ﮐﯾﻔﯾت را ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻻﺑراﺗواری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ :
اﯾن ﮐورس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺻوون دﯾزاﯾن ﺷده ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗداﺧل و اﻧﺗﻘﺎل اﻣراض و ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن ﺑﮫ ﻣﺣﯾط اطراف آﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن ﮐورس ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرول دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت،
اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ ﭘرﺳوﻧل ،ﮐﻧﺗرول ﻣواد ،اﻣﻧﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻣﺻون و اﻣن ،ﻣﻘررات اﻣﻧﯾت را ﺗوﺳﻌﮫ داده و ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت ﭘرﺳوﻧل
ﮐﻧﺗرول ﻣواد و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ
اﻣﻧﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل
اﻣﻧﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ )(Information Security

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﻣﻧﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻣدﯾرﯾت اﻣﻧﯾت ﭘرﺳوﻧل را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﻧﺗرول ﻣواد را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد ﻋواﻣل ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﮭم در اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻣﭘل ھﺎی اﻧﺗﺎﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﮐﻧﺗرول اﻣﻧﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ) (information securityرا ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻋﻣده ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﯾﺗود
ھﺎی ﺣﻣل ،ذﺧﯾره ،ﺑرﭼﺳب ﮔذاری و دﻓﻊ آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت و ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺗﺎﻧﯽ و ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﯽ و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ را ﻗﺑل از دﻓﻊ ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .اﯾن ﮐورس
ﻣﻘررات اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ را ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ،ﺑرﭼﺳب زﻧﯽ و ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی
ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
دﻓﻊ ﻣواد زاﺋد رادﯾواﮐﺗﯾو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ اﻧﺗﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻏﯾر اﻧﺗﺎﻧﯽ
دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﻧواع زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧﻧد ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذﺧﯾره ،ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ،و ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺷرح دھﻧد. ﭘروﺳﮫ ھﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ رادﯾواﮐﺗﯾو را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی اﻧﺗﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾراﻧﺗﺎﻧﯽ ﺟدا ﮐرده و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻓﻊ آن را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد -ﭘروﺳﮫ ھﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی
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ﺗوﺿﯾﺢ :

در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺑﺗدا ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی
و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی را ﺟﮭت دﻓﻊ درﺳت ﺷﺎن ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ،ذﺧﯾره ،و
درﻣﺎن ﮐﻧﻧد و ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد.

اﯾن ﮐورس ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی را ﺑر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن رو ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی را آﻣوزش ﻣﯽ دھد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

14

ﻣﻌرﻓﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﯾﻣﯾﺎوی
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺑرﭼﺳب ﮔذاری و ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﮐﯾﻣﯾﺎوی
ﺗﺻﻔﯾﮫ و دﻓﻊ ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی
ﺗﺄﺛﯾر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧطرﻧﺎک ﺑر زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ )ﺑﯾوﻟوژی(
ﻣﺣﯾطﯽ
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﺧواص آﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺑرﭼﺳب ﮔذاری و ذﺧﯾره ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی ﺟﮭت دﻓﻊ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﻣراﺣل ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی را ﻗﺑل از دﻓﻊ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد در ﻣورد ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎک )ﮐﯾﻣﯾﺎوی( ﺑﺣث ﮐﻧﻧد. -ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﯾﻣﯾﺎوی را ﺑروی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری در ﻻﺑراﺗوار
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ھدف اﯾن ﮐورس اﯾﻧﺳت ﺗﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻻﺑراﺗوار و اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣواﺟﮫ اﺳت آﺷﻧﺎ ﮐﻧد .در
اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و وﻗﺎﯾﮫ از ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ آﻣوزش ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ،ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت ،اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرای ﺣوادث و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﺣل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ رﯾﮑوری و
ﺑﺎزﺳﺎزی آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ و ﭘﺎﯾدار اﻣﻧﯾت زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورﯾﺗﯽ در
ﻻﺑراﺗوار ھﺎی طﺑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣروری ﺑر واﮐﻧش ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث
آﻣوزش ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺣوادث ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران
ﭼرﺧﮫ ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت
وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرای ﻣواﻗﻊ ﺿروری
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و واﮐﻧش ﺣوادث
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺧطرات اﺿطراری را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑﺎ ﺣوادث ﻣﺧﺗﻠف اﺿطراری ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد. ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﮑﮭﺎی اوﻟﯾﮫ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم دھﻧد ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﮭم زﯾر ﺑﻧﺎی ﻣدﯾرﯾت آﻓﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی دﺧﯾل در وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺷراﯾط اﺿطراری را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -در ﻣورد راه ھﺎی ﺑﮭﺑود ﻻﺑراﺗوار ھﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘس از ﺣوادث اﺿطراری ﺑﺣث ﮐﻧﻧد
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اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺗوﺳط
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