
د عامې روغتیا پھ البراتوارونو کې د 
ژوند خوندیتوب یا بیوسیفتی 





1

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 البراتوارونو د بیوروسک د مختلفوکچو سره د رامینځتھ کیدو المل 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 البراتوار د تجھیزاتو سم 
اداره کول، کافي اسانتیاوې، د عاجل حالت پیژندل او کنټرول، او د البراتوار د پرسونل مناسبھ روزنھ او تعلیم.

کنټرول شي.
  

لھ بلې خوا بایوسیکیورټي پھ البراتوارونو کې د قیمتي بیولوژیکي توکو محافظت، کنټرول او حساب ورکونھ تضمینوي ترڅو د دوی غیر مجاز السرسي، 
زیان، ناوړه ګټھ اخیستنې یا قصدي خوشې کیدو مخھ ونیسي.

  
د مناسب خوندیتوب پروسیجرونو او خوندي اقداماتو پلي کول بھ د البراتوار د کارکوونکو محافظت، او د دوی لھ الرې چاپیلایر او عامھ روغتیا تضمین 

کړي.

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

1ل کورس: د عامې روغتیا پیژندنھ
2م کورس: د عامې روغتیا البراتوارونو کې 

بایوسفټي
3م کورس: د بایورسک  طبقھ بندي

4م کورس: د بایورسک ارزونھ او مدیریت

2م د عامې روغتیا البراتوارونو کې د خطر مدیریت
5م د البراتوار اکتسابي انتانات

6م د رسک کمول: د انجینرۍ کنټرولونھ
7م کورس: د رسک کمول: خوندي پرکټسونھ
8م کورس: د بیولوژیکی موادو حمل او انتقال

شوي  تطبیق  کې  بایوسفټي  او  البراتوار  پھ  کورس:  9م 
څیړنې

3م پروګرام: د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت

10م د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت پیژندنھ
11م کورس: د بایوسیکیورټي مدیریت

12م کورس: د بیولوژیکي کثافاتو مدیریت
13م کورس: د کیمیاوي کثافاتو مدیریت

14م بیړني مدیریت پھ البراتوار کي
 

ھر روزنیز کورس پھ (30) د زده کړې ساعتونو کې وړاندې کیږي. دا کورسونھ د تخنیکي ډیپلوم د الس 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 (IAPH) لخوا پھ بریالیتوب د بشپړولو سند ورکړل شي.چي د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

 د تریننګ د ورکولو میتود: د تریننګ ژبھ:
پھ صنف کې میتود

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

-  د عامې روغتیا پٻژندنھ
-  نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت

-  د روغتیا نړیوال مقررات
- روغتیایی خدمتونھ

-  ساینسي څٻړنھ یا ساینتیفیک ریسرچ
(SDGs) د دوامداري پراختیا اھداف  -

-  د نړیوال روغتیا پوښښ (UHC) پٻژندنھ او  UHCتھ الره
- د نفوس روغتیا ارزونھ

 

د عامې روغتیا تاریخ د روغتیا پاملرنې د الستھ 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 الرې د روغتیا ستونزې تعقیب تھ اړتیا لري. لھ ھمدې املھ الزمي 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 بیالبیلو الرو او ماډلونو 
سپړلو سره د عامې روغتیا پھ بیالبیلو ننګونو باندې د انتقادي فکر لوړولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا کورس مھم موضوعات لکھ د عامې روغتیا اخالق، 

نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت پوښي.

1- د عامې روغتیا یو لړ تعریفونھ او د دوی د نسبي ګټو ارزونھ وکړي.
2- د دې ډسپلین پراختیا کې مرحلې تشریح کړي او د دودیز او نوي عامې روغتیا ترمینځ توپیر وکړي.

3- د فریم ورک ګټې د عامې روغتیا د الزمي دندو یا فنکشن لپاره وارزوي.
4- د 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.
5- د عامې روغتیا پھ جامع سیسټم کي اوسني ګواښونھ او ننګوني پھ ملي او سیمھ ایزه کچھ تحلیل کړي.ړ

تفصیل 1

2

د عامې روغتیا پیژندنھ

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې

  د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

-  پھ طبي البراتوارونو 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 البراتوار حیواناتو لپاره بایوسافټي یا خوندیتوب

دا کورس مرستھ کوي چي یوه عمومي کتنھ پھ طبي البراتوارونو کې د بایوسافټي د بیالبیلو اړخونو پھ معرفي کولو کي وړاندې کړي. دا کورس د عمومي 
خوندیتوب اړتیاوو لکھ د البراتوار عمومي ساتنھ پھ شمول د ذخیره کولو اړتیاوې، پاکوالی او د البراتوار عمومي تجھیزاتو پھ خوندي کارولو باندې بحث کوي.

  
نور مفاھیم لکھ بیولوژیکي او کیمیاوي بایوسافټي چې د بیولوژیکي/کلینیکي نمونو اداره کولو، البراتواري 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  

1- پھ البراتوارونو کې د عمومي احتمالي خطرونو او د مناسب مخنیوي لپاره اقدامات وپیژني
2- د بیولوژیکي نمونو لکھ کلینیکي نمونو سره کار کولو پورې اړوند د احتمالي خطرونو او اداره کولو میتودونھ تشریح کړي.

3- پھ البراتوار کې د خاصو کیمیاوي موادو کارولو پورې اړوند خطر تشریح کړي.

4- پھ طبي البراتوارونو کې د بریښنایی او اور سره تړلي احتمالي خطرونھ وپیژني.
5- د څارویو یا حیواناتو د البراتوارونو چیرې چې څاروي ساتل کیږي او د څیړنې لپاره کارول کیږي د اداره کولو څرنګوالی تشریح کړي 

3

د عامې روغتیا پھ البراتوارونو کې بایوسفټي2



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
توضیح 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

-  د خطر ګروپونھ او د بایوسافټي یا خوندیتوب د کچو پیژندنھ
-  د بایوسافټي یا خوندیتوب کچھ 1 البراتوار

-  د حیواني بایوسافټي یا خوندیتوب کچھ 2 البراتوار
-  د بایوسافټي یا خوندیتوب کچھ 3 البراتوار
-  د بایوسافټي یا خوندیتوب کچھ 4 البراتوار

دا کورس بھ برخھ اخیستونکو تھ وړتیا ورکړي چې د مختلفو بایوسفټي کچو سره د البراتوارونو ترمینځ توپیر وکړي. قوانین، مقررات، او احتیاطي تدابیر 
د بایوسفټي د څلورو کچو سره، چي د (biocontainment) پھ نوم پیژندل کیږي، مطابق  لوړیږي.

  
دغھ البراتوارونھ د ابتدایي ښوونې البراتوارونو څخھ نیولي تر ھغو البراتوارونو پورې چې خورا ساري بیولوژیکي نمونې اداره کوي لکھ HIV او ایبوال 
ویروسونھ پوري اړه لري. د دې البراتوارونو 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 چاپیلایر ساتنھ وکړي.

1- د البراتوارونو ترمینځ چې د بیوروسک مختلف کچې اداره کوي توپیر وکړي.
2- ھغھ مقررات او قوانین چې پھ بیالبیلو بایورسک کچو سره پھ البراتوارونو کې کار کول اداره کوي تشریح کړي.

3- د ھر بایورسک کچې پورې اړوند مناسب بایوسافټي یا خوندیتوب تدابیر پلي کړي.

4

د بایورسک طبقھ بندي3



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

-  د  بایورسک د مدیریت پیژندنھ
-  د خطر، ضرر (Hazard) او ګواښ پیژندنھ

-  د  بایورسک د مدیریت AMP ماډل
-  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 الرښوونې

5

4
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 (Mitigation)، او 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 الرې 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. 

1- د بایوسفټي او بایوسیکیوریتي اصلي مفاھیم تشریح کړي.
2- د طبي البراتوارونو پورې اړوند خطرونھ او ضررونھ (Hazard) ارزونھ وکړي او د بایوسفټي یا خوندیتوب د ساتلو لپاره د مخنیوي 

پالن پلي کولو څرنګوالي زده کړي.
3- اصلي کړنې چې د کارکوونکو او ادارې لخوا باید د احتمالي خطرونو پھ نښھ کولو کې پلي شي تشریح کړي.

4- پیښو تھ ځواب (ریسپانس) ویلو او اداره کولو لپاره اصلي مرحلې لکھ د البراتوار بیړني حالتونھ تشریح کړي.

د بایورسک ارزونھ او مدیریت



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

-  د مایکروبیولوژی پیژندنھ
-  باکتریولوژي او د سرایت میتودونھ

-  ویرولوژي د سرایت او میکانیزمونھ
-  البراتوار تھ اړوند انتانات

-  د طبي سرویالنس پروګرام او د وینې لھ طریقھ د 
پتوجنونو د سرایت خطر

-  د خطر ګروپ اجنټان او د کنټرول اصول

6

5
انتاني اجنټانو یا نمونو سره مخ کیږي معرفي کوي. برخھ  دا کورس برخھ اخستونکو تھ لویۍ ننګوني چې پھ ټولھ نړۍ کې البراتوارونھ د احتمالي 
انفیکشن  باید د مایکروبیولوژی او د بیولوژي لومړني اساسات لکھ پراختیا، د ژوند سایکل، او د  لپاره،  اخیستونکي د ننګونو د شدت د درک کولو 

میکانیزمونھ چې ډیر عمده پتوجن راښیی وپیژني
  

پھ ھمدې اساس، زده کونکي بھ د خطر ګروپونھ او اړونده البراتوارونو د پیژندلو څرنګوالي چې ضرور دي اړوند نمونې ولري زده کړي.

1- د پتوجنونو بیولوژي او د دوی د سرایت اساسي مفکورې تشریح کړي.
2- د البراتوار د اکتسابي انتاناتو او د کنټرول پھ پروسیجرونو پورې اړونده ننګونې وپیژني.

3- د وینې څخھ پیدا کیدونکي پتوجنونو اساسات روښانھ کړي.
4- د البراتوار لخوا د اکتسابي انتاناتو د مخنیوي او کنټرول لپاره ستراتیژیګاني پلي کړي.

د البراتوار اکتسابي انتانات



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

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 البراتوارونو د بیالبیلو 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 چاپیلایر د ډاډمن کولو لپاره اړین دي زده کړي.

1- د بایوسفټي د کابینتونو عمده ځانګړتیاوې پھ ګوتھ کړي.
2- د بایوسفټي کابینتونو پھ جوړولو کې دخیل انجینري کنټرولونھ تشریح کړي.

3- د بیولوژیکي بیالبیلو کچو سره د اړونده البراتوارونو لپاره د ودانۍ ډیزاین او عملیاتو اړتیاوې تشریح کړي.
4- پھ طبي البراتوارونو کې د مناسب وینټیلیشن سیسټمونو د ساتلو لپاره د انجینرۍ کنټرولونھ پلي کړي.

-  د بیواوژیکي عواملومھار کول او اسانتیاوې
-  د البراتوار کمیسیون او تصدیق

-  وینټیلیشن او HEPA فلټرونھ
-  د کابینتونو د اساسي مفاھیمو بیولوژیکي خوندیتوب 

-  د البراتوار خوندیتوب یا سیفټي تھ اړونھ پیښي
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د رسک کمول: د انجینرۍ کنټرولونھ6



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
 تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

دا کورس بھ برخھ اخیستونکو تھ وړتیا ورکړي چې  پھ طبي البراتوارونو کې د خوندي کړنو ساتلو لپاره د خوندیتوب پروتوکولونھ او پروسیجرونھ 
رامینځتھ کړي. دا کورس بھ برخھ اخیستونکو تھ  پھ طبي البراتوارونو کې د موادو د خوندیتوب ډیټا شیټونو او معیاري عملیاتي پروسیجرونو اسنادو 

رامینځتھ کولو لپاره مختلف میتودونھ وښیې.
  

دا کورس بھ برخھ اخیستونکي پھ بیالبیلو پروسیجرونو چې غیر منتن کول، تعقیم کول او پاکول پکې شامل دي کوم چې د کارګرانو او بھر چاپیلایر 
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، البراتوار تجھیزاتو اداره کولو، او د تیزو شیانو خوندي اداره او ضایع کولو توضیحاتو تھ ژور لید ولري.

1- معیاري عملیاتي پروسیجرونھ او کړنالري د رامینځتھ کړي او پلي کړي.
2- د موادو سیفټي یا خوندیتوب ډیټا شیټونو تھ دي وده ورکړي.
3- د ډیس انفیکشن، تعقیم، او د پاکولو پروسیجرونھ پلي کړي.

4- د اړونده البراتوارونو لپاره چې د بیولوژیکي بیالبیلو کچو سره وي اړین مختلف شخصي محافظتي تجھیزات وپیژني.
5- د البراتوار تجھیزاتو او شارپونو اداره کولو اصلي مفاھیم تشریح کړي.

- د البراتوار کاري پرکټسونھ
(PPE) شخصي محافظتي تجھیزات -

- معیاري عملیاتي پروسیجرونھ یا کړنالرې
- پھ البراتوار کې د پیښې غبرګون

8

د رسک کمول: خوندي پرکټسونھ7



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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 (specimens) بستھ بندي کوي او بایو ھازارډ تنظیموي.

1- ھغھ اصلي ننګونې چې د خطرناکو (hazardous) بیولوژیکي توکو ترانسپورت پروسې سره مخ دي وپیژني.
2- د بیولوژیکي توکو ترانسپورت پورې اړوند خطرونھ او hazards تحلیل کړي او د خطر سره مخ نفوس وپیژني.

3- د مختلفو بیولوژیکي توکو د بستھ کولو لپاره اصلي پرکټسونھ پلي کړي.
4- د بیولوژیکي توکو بار او لیږد کې ښکیل اصلي مقررات او د کاغذ پر مخ کار یا (paperwork) تشریح کړي.

5- د بار وړلو د پروسې پھ جریان کې د پیښې پھ حالت کې دخیل د بیړني غبرګون پروسیجرونھ تشریح کړي.

- د نمونو راټولول، ذخیره کول او ترانسپورت
- د نمونو راټولول، بستھ بندي کول او د ترانسپورت الرښوونې

- د انتاني ناروغیو او تشخیصي نمونو لیږدول
- د درې ګوني بستھ بندۍ (Triple Packaging) او انستیتوشنل 

پروګرام مدیریت
(Shipping Risk Mitigation) د بار وړلو خطر کمول -

9

 تفصیل د بیولوژیکی موادو حمل او انتقال8

 د کورس د عناوینو لست

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 



تفصیل 

 د کورس د عناوینو لست

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

دا کورس ګډونوالو تھ اجازه ورکوي چې پھ البراتوار 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.

1- د ریسرچ متغیرات (Variables) تعریف کړي.
2- د مطالعې نفوس وپٻژني.

3- د سمپل اخیستنې مناسب تخنیکونھ وکاروي.
4- د سمپل غلطۍ پھ تصادفي ډول (random sampling error) او بایس (bias) تر مینځ توپیر وپٻژني.

5- د مطالعې مختلف ډیزاینونو لپاره د سمپل سایز محاسبھ کړي.
6- د معلوماتو راټولولو مختلف تخنیکونھ او وسیلې وکاروي.

-  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 (Variables)، او د معلوماتو راټولولو وسیلې 
او 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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پھ البراتوار او بایوسفټي کې تطبیق شوي څیړنې9



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
توضیح 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

دا کورس د البراتوار د مدیریت اصلي اساسات او ھغھ موضوعات پوښي چې پکې د البراتوار ارګنیزیشن، قوانین او مقررات، د کیفیت کنټرول ارزونھ، 
د لګښت تحلیل، د ټوکو کنټرول، او د البراتوار 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 البراتوارونو کې د تنظیم شوي او خوندي چاپیلایر ساتلو کې د مدیریت لخوا لوبول شوي لوی رول وپیژني.

1- د البراتوار ادارې لوی رول د طبي البراتوارونو پھ اداره او ساتنھ کې تشریح کړي.
2- د پرسونل مدیریت، د کار بار، د کارمندانو او ھڅونې پروسیجرونو مفکورې تشریح کړي.

3- د طبي البراتوارونو ساتلو کې دخیل مالي اړخونھ تشریح کړي.
4- د کیفیت کنټرول پروګرام پلي کړي.

5- د البراتوار د فعالیتونو اخالقي او قانوني اړخونھ روښانھ کړي.

-  د البراتوار مدیریت او د ادارې معرفي کول
-  د البراتوار د پرسونل او مالي مدیریت

-  د کیفیت کنټرول او ارزونھ
-  بیوایټیکس او قانوني اړخونھ
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د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت پیژندنھ10



تفصیل 

 د کورس د عناوینو لست

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

دا کورس بھ برخھ اخیستونکي دي خوندي کړنو یا پرکټسونو سره چې د ناروغیو او د ناروغیو عوامل یا اجنټان چاپیلایر 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 السرسي، 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 چاپیلایر ډاډ ترالسھ کولو لپاره د امنیت د مقرراتو رامینځتھ کول، ساتل او پایښت زده کړي

1- د فزیکي خوندیتوب اصلي عوامل تشریح کړي.
2- د پرسونل امنیت مدیریت اصلي اصول تشریح کړي.

3- د موادو کنټرول او حساب ورکونھ وساتي.
4- د انتاني نمونو پھ لیږدولو کې مھم تنظیم کوونکي عوامل تشریح کړي.
5- د معلوماتو امنیت ساتل (information security) او کنټرول کول.

-  فزیکي امنیت
-  د پرسونل امنیت مدیریت

-  د موادو کنټرول او حساب ورکونھ
-  د ټرانسپورټ امنیت

(Information Security) د معلوماتو امنیت یا  -
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د بایوسیکیورټي مدیریت 11
موده: 30 روزنیز ساعتونھ 

25 د CPD نمرې



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

خشتەی کۆرسەکە:

 د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

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 جال 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.

1- د بیولوژیکي ضایعاتو مختلف ډولونھ طبقھ بندي کړي.
2- د بیولوژیکي کثافاتو ذخیره کولو، لیبل کولو او لیږدولو کې دخیل مختلف مقررات تشریح کړي.

3- د راډیو اکټیو بیولوژیکي کثافاتو ضایع کیدو پروسھ تشریح کړي
4- د انتاني او غیر انتاني کثافاتو جال کول او د ضایع کولو مختلف میتودونھ اداره کول تشریح کړي.

5- د څارویو یا حیواني کثافاتو ضایع کولو پروسھ تشریح کړي.

-  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
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موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

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 چاپیلایر باندې ھم رڼا واچوي او لھ ھمدې املھ برخھ اخیستونکو تھ د کیمیاوي کثافاتو تفتیش او کمولو 
ستراتیژیګاني ښوول کیژي.

1- د کیمیاوي کثافاتو مختلف ډولونھ او د ھغوی د ځانګړتیاو ترمنځ توپیر وکړي
2- د ضایع کیدو لپاره د کیمیکل لیبل کولو او ذخیره کولو ستراتیژیګانې تشریح کړي.

3- د ضایع کیدو دمخھ د کیمیاوي توکو د درملنې پروسھ تشریح کړي.
4- د ھغو الرو پھ اړه بحث وکړي چې خطرناک (کیمیاوي) کثافات تفتیش او کم کړي.

5- د کیمیاوي کثافاتو پایلې او عواقب پرچاپیلایر باندي تشریح کړي.

-  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 چاپیلایر پر 

بیولوژي باندې 
-  د خطرناکو یا ضرر رسوونکو کثافاتو تفتیش او کمول
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د کیمیاوي فاضلھ موادو مدیریت13



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل 25 د CPD نمرې

 د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 

دا کورس د دې لپاره دی چې برخھ اخیستونکي یو لھ لوی ننګونو سره چې د البراتوار 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 ترالسھ کولو لھ الری زده کړي چې څرنګھ د بٻړنیو حاالتو مدیریت، ارزونھ، 

او مخنیوي ترسره کړي. 
  

برخھ اخیستونکي بھ د لومړنۍ مرستې تریننګ، د ناورین مدیریت، د بیړنیو پیښو د مخنیوي ستراتیژیګانو پالن 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 البراتوارونو کې د 

بایوسافټي سم مدیریت او پایښت کې مرستھ کوي.

1- بیړني خطرونھ او د مختلفو بیړنیو پیښو سره معاملھ کول وپیژني.
2- د لومړنیو مرستو تخنیکونھ د مختلفو بیړنیو حاالتو پھ ځواب کې ترسره کړي.

3- مھم مفاھیم د ناورین مدیریت الندې تشریح کړي.
4- د بیړنیو حاالتو پھ مخنیوي او پالن جوړونھ کې دخیلي ستراتیژیګاني تشریح کړي.

5- پھ ھغھ الرو بحث وکړي چې البراتوارونھ وروستھ لھ بیړنیو پیښو بیرتھ جوړیدي شي او بیارغول کیدای شي.

-  د پیښې مدیریت غبرګون عمومي کتنھ
-  د لومړنیو مرستو تریننګ

-  بیولوژیکي پیښې
-  د ناورین مدیریت

-  د ناورین مدیریت سایکل
-  مخنیوی او پالن کول د بیړنیو حاالتو لپاره 

-  د پیښې مدیریت او ځواب یا ریسپانس پیژندنھ
-  رغونھ او بیاجوړښت
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