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معرفی:
مانند  مختلف  ھای  زمینھ  در  خطر  مختلف  سطوح  با  پیچیده  بسیار  ھای  البراتوار  ایجاد  بھ  منجر  بیومیدیکل  تحقیقات  و  بیوتکنولوژی  ھای  پیشرفت 

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 البراتواری، امکانات کافی، 
تشخیص و مھار حاالت اضطراری البراتوار و آموزش مناسب پرسونل البراتوار کنترول و مھار کرد. 

 
از طرف دیگر، بیوسکیوریتی حفاظت، کنترول و پاسخگویی برای مواد بیولوژیکی ارزشمند در البراتوار 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 البراتوار و از طریق آنھا، محیط زیست و صحت عمومی را تضمین می 
کند. 

برنامھ مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی و امنیت 
زیستی یا بیوسیکیوریتی  در البراتوار ھای صحت 

عامھ

کورس 1: معرفی در مورد صحت عامھ
کورس 2: مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی د البراتوار 

ھای صحت عامھ
کورس 3: طبقھ بندی خطر زیستی یا بیو ریسک 

کورس 4: ارزیابی و مدیریت خطر زیستی یا 
بیو ریسک

برنامھ مدیریت ریسک در البراتوار ھای صحت عامھ
  

کورس 5: انتانات اکتسابی البراتواری 
کورس 6: کاھش ریسک: کنترول ھای انجینری 

کورس 7: کاھش ریسک: شیوه ھای مصون 
کورس 8: حمل و انتقال مواد بیولوژیکی

کورس 9: تحقیقات یا ریسرچ تطبیقی در البراتوار و 
مصونیت زیستی

برنامھ مدیریت البراتوار ھای صحت عامھ

کورس 10: معرفی در مورد مدیریت البراتوار ھای 
صحت عامھ

کورس 11: مدیریت امنیت زیستی یا 
بیوسیکیوریتی  

کورس 12: مدیریت زبالھ ھای بیولوژیکی
کورس 13: مدیریت زبالھ ھای کیمیاوی

کورس 14: مدیریت حاالت اضطراری در البراتوار

ھرکورس تریننگ در (30) ساعت 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 (IAPH) و 

تایید شده توسط (APHEA) بھ شرکت کننده اعطا می شود.

میتود ارائھ آموزش:زبان آموزش:
میتود داخلی صنف

میتود آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ پروگرام ھا:
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مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

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 مشکالت 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. 
 

این کورس برای پر کردن خال 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 اخالقیات صحت 

عامھ، صحت جھانی، و امنیت صحت یا ھیلت سکیوریتی را تحت پوشش قرارمی دھد .

- 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 مشکالت صحت 

   عامھ 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

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

معرفی در مورد صحت عامھ1

فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد صحت عامھ
-  صحت جھانی و امنیت صحت

-  مقررات بین المللی صحت
-  خدمات صحی

-  تحقیق علمی یا ریسرچ ساینتیفیک 
 (SDGs) اھداف توسعھ پایدار  -

-  معرفی در مورد پوشش عمومی صحت یا UHC و راه بھ 
 UHC سوی    

-  ارزیابی صحت نفوس
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فھرست عناوین کورس:
-  مروری بر مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی در البراتوار ھای طبی

-  شیوه ھای مصونیت زیستی
-  کابینت مصونیت بیولوژیکی

-  مصونیت کیمیاوی
-  مصونیت برق و آتش

-  مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی برای حیوانات البراتواری 

این کورس بھ عنوان یک معرفی خوب و یک نمای کلی از جنبھ ھای مختلف مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی در البراتوار 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 البراتواری بحث شده است.

 
ھای  سمپل   با  مطابقت  در  کھ  بیوسیفتی  یا  بیولوژیکی  و  کیمیاوی  مصونیت  مانند  گیرد،  می  قرار  بحث  مورد  خالصھ  طور  بھ  نیز  دیگر  مفاھیم 
بیولوژیکی/کلینیکی، حیوانات البراتواری 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.

- خطرات کلی بالقوه در البراتوارھا 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 البراتوار را توضیح دھند.
- خطرات احتمالی برق و آتش سوزی را در البراتوار ھای طبی شناسایی کنند

- چگونگی اداره البراتوار ھای حیوانی کھ در آنھا حیوانات نگھداری می شوند و برای تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند را توضیح 
    دھند

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

2
مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی در

 البراتوار ھای صحت عامھ

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  آشنایی با گروه ھای خطر و سطوح مصونیت زیستی

-  البراتوار مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی سطح 1
-  البراتوار مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی سطح 2
-  البراتوار مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی سطح 3
-  البراتوار مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی سطح 4

این کورس شرکت کنندگان را قادر میسازد تا بین البراتوار 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 البراتوار ھا از البراتوار ھای ابتدایی آموزشی گرفتھ تا البراتوار ھایی را شامل اند،  کھ سمپل  ھای بیولوژیکی بسیار انتانی  مانند ویروس HIV و 
Ebola را اداره می کنند. درک تفاوت بین این البراتوار 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. 

- بین البراتوارھایی کھ سطوح مختلف خطر زیستی را اداره می کنند، تفاوت قائل شوند 
- قواعد و مقررات حاکم بر کار در البراتوار ھا با سطوح مختلف خطر زیستی را توضیح دھند.

- اقدامات مصونیت مناسب مربوط بھ ھر سطح خطر زیستی یا بیو ریسک را اجرا کنند.
 

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

طبقھ بندی خطر زیستی یا بیو ریسک3

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد مدیریت بیوریسک 

-  معرفی در مورد ضرر یا (hazard)، خطر یا ریسک و 
     تھدید

 AMP مدیریت بیوریسک مدل  -
-  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

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

4
در این کورس شرکت کنندگان مفاھیم عمده مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی و مدیریت بیوریسک را خواھند آموخت . لکچر ھای قبلی بھ منظور ایجاد یک 
یا  امنیت زیستی  بیوسیفتی و  یا  با جنبھ ھای اساسی مصونیت حیاتی  این کورس شرکت کنندگان  این کورس بود. در  پایھء خوب برای درک و فھم 
بیوسیکیوریتی   آشنا می گردند. شرکت کنندگان در مورد مدیریت بیوریسک با درک 3 مفھوم اصلی آن: ارزیابی ریسک، کاھش ریسک و عملکرد آشنا 

خواھند شد.
 

با استفاده از این 3 مفھوم 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. 

- مفاھیم اصلی مصونیت حیاتی یا بیوسیفتی و امنیت زیستی یا بیوسیکیوریتی   را توضیح دھند
- ارزیابی خطرات و اضرار یا (hazard) ھای مربوط بھ البراتوار ھای طبی و چگونگی اجرای طرح وقایوی برای حفظ مصونیت را 

   بیاموزند.
- 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 حاالت عاجل البراتوار را شرح دھند.

ارزیابی و مدیریت خطر زیستی یا
 بیو ریسک

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:
-  معرفی در مورد میکروبیولوژی

-  باکتری شناسی و میتود ھای انتقال
-  ویروس شناسی و میکانیزم ھای انتقال

-  انتانات مرتبط با البراتوار
-  برنامھ سرویالنس طبی و خطر پتوجن ھای 

    منتقلھ از راه خون
-  اجنت ھای گروپ خطر و اصول مھارکردن آنھا

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

5
این کورس مشارکت کنندگان را با آنعده از چالش ھای عمده روبرو می کند کھ البراتوار 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 البراتوار ھای مربوطھ را کھ باید سمپل  ھای متعلقھ را داشتھ باشند، شناسایی 
کنند.

- مفاھیم اساسی بیولوژی عوامل پتوجن و انتقال آنھا را توضیح دھند.
- چالش ھای مرتبط با انتانات اکتسابی البراتواری 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 البراتوار استراتیژی ھای را تطبیق کنند

انتانات اکتسابی البراتواری 

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:

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 البراتوار 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.

- 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 البراتوارھای مربوطھ با سطوح مختلف مصونیت 
   حیاتی یا بیوسیفتی را توضیح دھند.

- کنترولھای انجینری برای حفظ سیستمھای تھویھ مناسب در البراتوارھای طبی را تطبیق نمایند

-  مھارساختن بیولٰوژیکی و ویژه گی ھای تاسیسات مربوطھ 
-  راه اندازی و صدور شھادتنامھ البراتوار

 HEPA تھویھ و فیلترھای  -
-  مفاھیم اولیھ کابینت ھای مصونیت بیولوژیکی

-  موارد حوادث مصونیت در البراتوار

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

کاھش ریسک: کنترول ھای انجینری 6

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

7



این کورس بھ شرکت کنندگان امکان می دھد تا پروتوکول ھا و میتود ھای مصونیت الزم را برای حفظ عمل ھای مصون در البراتوار 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 

البراتوار 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 البراتواری  و دست زدن و دفع مصون اشیاء تیز نیز می پردازد.

- 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 البراتوارھای مربوطھ با سطوح مختلف بیوسیفتی یا مصونیت حیاتی را 

   مشخص کنند.
- مفاھیم اصلی مددیریت تجھیزات البراتواری واشیایی نوک تیز را توضیح دھند

فھرست عناوین کورس:
-  شیوه ھای کاری البراتواری 

 (PPE) تجھیزات حفاظتی شخصی  -
-  میتود ھای عملیاتی ستندرد

-  واکنش در مقابل حوادث در البراتوار

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

کاھش ریسک: شیوه ھای مصون7

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز

8



فھرست عناوین کورس:

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 أقالم 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 (biohazards) را تنظیم می کنند.

- چالش ھای اصلی کھ با پروسھ حمل مواد بیولوژیکی خطرناک روبرو ھستند، را مشخص کنند
- خطرات یا ریسک و اضرار یا (hazard) مربوط بھ انتقال مواد بیولوژیکی و شناسایی جمعیت در معرض خطر را تجزیھ 

   و 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

-  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 

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

حمل و انتقال مواد بیولوژیکی8

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:

این کورس بھ شرکت کنندگان اجازه می دھد تا مفاھیم مختلف را در میتود ھای تحقیق در البراتوار 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.

- 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 error) و (bias) را 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

-  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  
 Critical) خطاھای احتمالی در تحقیقات و ارزیابی انتقادی یا  -

(Appraisal     

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ:

تحقیقات یا ریسرچ تطبیقی در البراتوار9
 و مصونیت زیستی

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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- 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 error) و (bias) را 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

فھرست عناوین کورس:

این کورس مبادی اصلی مدیریت البراتوار را تحت پوشش قرار می دھد. این کورس موضوعاتی را شامل می شود کھ شامل سازمان البراتوار، مقررات، 
 laboratory information) و سیستم ھای معلومات البراتواری (inventory) ارزیابی کنترول کیفیت، تجزیھ و تحلیل ھزینھ، کنترول موجودی

systems) است .
 

ھمچنین شرکت کنندگان با اساسات بیوستاتیستیک و اخالق زیستی (bioethics) و الزامات قانونی آشنا خواھند شد. پس از این کورس، شرکت کنندگان 
باید بتوانند نقش اصلی مدیریت را در حفظ محیط مقرر و مصون در البراتوار ھای طبی انجام دھند.

- نقش عمده مدیریت البراتوار در مدیریت و نگھداری البراتوار 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 البراتوار ھای طبی را توضیح دھند
- برنامھ ھای کنترول کیفیت را تطبیق نمایند

- جنبھ ھای اخالقی و قانونی عملکردھای البراتواری را توضیح دھند.

-  آشنایی با مدیریت، و مدیریت البراتوار
-  پرسونل البراتوار و مدیریت مالی

-  کنترول و ارزیابی کیفیت
-  اخالق زیستی (Bioethics) و جنبھ ھای حقوقی

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

10
معرفی در مورد مدیریت البراتوار

 ھای صحت عامھ

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:

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. 

- 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 security) را حفظ نمایند

-  امنیت فیزیکی
-  مدیریت امنیت پرسونل

-  کنترول مواد و پاسخگویی
-  امنیت حمل و نقل

(Information Security) امنیت معلومات  یا  -

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

مدیریت امنیت زیستی یا بیوسیکیوریتی  11

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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- 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 security) را حفظ نمایند

فھرست عناوین کورس:

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.

- 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.

-  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

توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

مدیریت زبالھ ھای بیولوژیکی12

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:

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.

- 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.

-  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

توضیح :

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

مدیریت زبالھ ھای کیمیاوی13

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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فھرست عناوین کورس:

ھدف این کورس اینست تا شرکت کنندگان را با یکی از چالش ھای اصلی کھ با مدیریت البراتوار 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 پالنگذاری 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 

البراتوار ھای طبی کمک می کند را تحت پوشش قرار می دھند.

- 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 پالنگذاری شرایط اضطراری را توضیح دھند

- در مورد راه ھای بھبود البراتوار ھا و بازسازی پس از حوادث اضطراری بحث کنند

-  مروری بر واکنش مدیریت حوادث
-  آموزش کمک ھای اولیھ

-  حوادث بیولوژیکی
-  مدیریت بحران

-  چرخھ مدیریت آفات
-  وقایھ و پالنگذاری برای مواقع ضروری

-  آشنایی با مدیریت و واکنش حوادث
-  بازیابی و بازسازی
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توضیح:

نتایج یادگیری:
در پایان این کورس، شرکت کننده گان قادر خواھند بود کھ: 

مدیریت حاالت اضطراری در البراتوار14

مدت زمان:  30 ساعت درسی
CPD 25 امتیاز
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