
د عامې روغتیا پھ البراتوارونو کې د ژوند 
خوندیتوب یا بیوسیفتی



د بیوسیفتی پٻژندنھ پھ البراتوارونو کي :

ھغھ ګډونوال چې د نھھ میاشتني پروګرام اړتیاوې پوره کوي دوی تھ بھ مسلکي ډیپلوم ورکړل شي

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 ځینې څیړنیز البراتوارونھ، لکھ ھغھ چې د ډیرو پتوجنو موادو سره 
معاملھ کوي، پھ جنیټیک ډول تعدیل شوي ژوندی موجودات، او انتانۍ ناروغي پھ انسانانو او چاپیلایر کې د دوی د لوړ احتمالي بیولوژیکي خطر لھ املھ 
د روغتیا ډیرې اندیښنې رامینځتھ کوي.  دا بیولوژیکي خطرونھ پھ نړیوالھ کچھ پیژندل شوي چي د پروسیجرونو د سم پلي کیدو لکھ د البراتوار د تجھیزاتو 
سم اداره کول، کافي اسانتیاوې  د البراتوار د عاجل حالت پیژندل او کنټرول، او د البراتوارونو د پرسونل مناسبھ روزنھ او تعلیم سره کنټرول او چک 

کیدای شي.
  

د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) لھ اوږدې مودې راھیسې پیژني چې سیفټي او پھ ځانګړي توګھ بیولوژیکي سیفټي مھمي نړیوالي مسئلې او د عامې 
روغتیا لپاره لویھ اندیښنھ ده.  د روغتیا نړیوال سازمان پھ 1983 کې د البراتوار بیوسفټي الرښود لومړۍ نسخھ خپره کړې او پھ ټولو وروستیو نسخو 
کې د  بایورسک مدیریت اصلي ستونونھ بیوسفټي او بیوسیکیورټي روښانھ شوي:. سیفټي اساسا د مختلفو البراتوارونو سره د تړلي احتمالي خطرونو چي 
د دوی د بیورسک  طبقې پورې اړه لري پھ پیژندلو کې مرستھ کوي.  د خطرونو درک کول د اړین مخنیوي اقداماتو پھ پلي کولو کې مرستھ کوي کوم 
چې پھ طبي البراتوارونو کې د بایورسک مدیریت کې لومړنی او اصلي ګام دی.  لھ بلې خوا بیوسیکیورټي پھ البراتوارونو کې د قیمتي بیولوژیکي توکو 
محافظت، کنټرول او حساب ورکونھ تضمینوي ترڅو د دوی غیر مجاز السرسي، ضایع کیدو، ناوړه ګټھ اخیستنې یا قصدي خوشې کیدو مخھ ونیسي. پھ 
بیوسفټي او بیوسیکیورټي کي د کنټرول ډیری اقدامات شامل دي چې ممکن سره یو ځای شي.  د مناسب خوندیتوب پروسیجرونھ او خوندي اقداماتو پلي 

کول بھ د البراتوار د کارمندانو محافظت، او د دوی لھ الرې بھ د چاپیلایر او عامھ روغتیا تضمین وکړي.

د عامې روغتیا البراتوارونو پروګرام کې بیوسفټي
د عامې روغتیا البراتوارونو کې د بیوسفټي ټریننګ  درې پروګرامھ لري، د ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: د عامې روغتیا البراتوارونو کې بیوسفټي او بیوسیکیورټي
پروګرام 2: د عامې روغتیا البراتوارونو کې د خطر مدیریت

پروګرام 3: د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت

د وړتیا معیارونھ
-  د روغتیا، طب، سلوک، یا ټولنیزو علومو، یا د ساینس کوم بل اړوند ساحھ کې لھ یوه پیژندل شوي پوھنتون څخھ د لیسانس سند ولري.

-  پھ روغتیا پورې اړوند ساحھ کې د غوره کاري تجربې سره.
-  پھ انګلیسي ژبھ کې د زده کړې وړتیا ولري.

څوک باید  درخواست وکړي
پروګرام د عامې روغتیا ھغو متخصصینو لپاره ګټورې دي چې د روغتیا وزارتونو، غیر دولتي سازمانونو، او ساینس پوھانو/پرسونل لپاره چې د 
طبي څیړنې البراتوارونو کې کار کوي.  پھ دي چې  دا پروګرام  د مدیریت کورسونو باندې تمرکز کو ، نو دا پروګرام کولی شي د مسلکیانو سره 

مرستھ وکړي چې پھ بایومیډیکل صنعتونو کې د مشرتابھ پوستونو پھ لټھ کې وي.

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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



1

د دې پروګرام اصلي ھدف د بیوسفټي لومړني او لوی مفاھیمو تھ بیاکتنھ ده. دا پروګرام بھ برخھ اخستونکي د عامې روغتیا د اساساتو سره د لویو ننګونو 
او مسئلو چې اړیني دي او ممکن د عامې روغتیا عمومي خوندیتوب لھ خطر سره مخامخ کوي آشنا کړي.  پروګرام  بھ د بیوسفټي او بیوسیکیورټي 
مختلف اړخونو باندې ھم بحث وکړي چې پکې د خطر لھ کچې سره توپیر لرونکي البراتوارونھ شامل دي لکھ څنګھ چې د WHO لخوا پیژندل شوي،  
د طبي البراتوارونو سره تړلي د بایورسکونو  پیژندل، چي د مخنیوي د اقداماتو سره راځي، او پھ مختلفو محافظتي اقداماتو پوھیدل چې باید پھ ھر 
اقداماتو کې اداري، انجینري، او شخصي محافظتي پروسیجرونھ شامل دي.  دا پروګرام  بھ برخھ اخستونکي بیالبیلو  البراتوار کي پلي شي.  پدې 

البراتواري پیښو او بیړنیو حالتونو او مناسب پروسیجرونو تھ ھم آشنا کړي چې باید د ورتھ پیښو کنټرول ، کمولو او درملنې لپاره ونیول شي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 

-  پھ عمده ننګونو چې عامھ روغتیا ورسره مخ ده پوه شي.
-  د مختلف بایورسک کچو سره د البراتوارونو ترمینځ توپیر وکړي.
-  مختلف د روغتیا خطرونھ چي د ھر البراتوار سره تړلي وپیژني.

-  د خطرونو د پیژندلو وروستھ مختلف د مخنیوي اقدامات پلي کړي.
-  د پیښو او بیړنیو حالتونو کې اړین محافظتي پروسیجرونھ پلي کړي

-  د عامې روغتیا البراتوارونو کې سیفټي یا خوندیتوب -  د عامې روغتیا پیژندنھ  
-  د  بایورسک ارزونھ او مدیریت -  د  بایورسک طبقھ بندي  

د ټریننګ کورسونھ:

د عامې روغتیا البراتوارونو کې بیوسفټي او بیوسیکیورټي

د زده کړې پایلې:

(IAPH) ھغھ ګډونوال چې د درې میاشتنۍ پروګرام اړتیاوې پوره کوي تخنیکي ډیپلوم بھ ورکړل شي چې د عامې روغتیا نړیوالې اکاډمۍ
لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

ساحوي کار:
برخھ اخستونکي بھ اتھ اونۍ پھ ساحوي کار کې تیروي ترڅو د ژوند د عیني شرایطو سره مخ شي او ھغھ مھارتونھ تمرین کړي چې دوی یې د ځانګړي 

روزونکي الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
  

-  پھ طبي البراتوارونو کې احتمالي خطرونھ وپیژني او پوه شي چې بیړني حالتونو تھ څنګھ ځواب ووایی
-  پھ البراتوارونو کې د بایومیډیکل بیوسفټي تھ د پوھاوي د لوړولو لپاره د څیړنې پایلی یا موندنې پلي کړي.



(IAPH) ھغھ ګډونوال چې د درې میاشتنۍ پروګرام اړتیاوې پوره کوي تخنیکي ډیپلوم بھ ورکړل شي چې د عامې روغتیا نړیوالې اکاډمۍ
لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

2

د دې پروګرام اصلي ھدف د عامې روغتیا پھ البراتوارونو کې د خوندیتوب شرایط رامینځتھ کول دي. اصلي تمرکز بھ د کارکوونکو د خوندیتوب او 
مھار کول پھ عمده توګھ ھغھ چي د لوړ خطر ډلې البراتوارونو سره چي د خطرناکھ (ھزرد) بیولوژیکي موادو (پتوجنونھ)  سره پھ معاملھ ګي وي دي. 
پتوجنونھ د انتاني عامل پھ توګھ تعریف کیدای شي چې د ویروس، باکتریا، فنګس، پرازیتونو او پریونز (prions) پورې اړه لري.  پروګرام  د دې لپاره 
ډیزاین شوې چې برخھ اخستونکي د مایکروبیولوژی او انفیکشن د سرایت اساساتو تھ پھ ژوره کتلو سره د البراتوار د کسبي انتاناتو بیولوژي او ھمدا 
رنګھ د البراتوارونو ډیزاین چې دا مختلفي ډولھ نمونې لري وپیژني او پوه شي. دا پروګرام  بھ د برخھ اخستونکو سره مرستھ وکړي چي قواعد، مقررات، 
او کړنې رامینځتھ کړي چې د کنټرول ساتنھ وکړي کوم چې د احتمالي خطرناک بیولوژیکي موادو څخھ د وتلو او چاپیلایر تھ د خپریدو مخنیوي لپاره 

اړین دي.  پروګرام  بھ د بیولوژیکي موادو خوندي لیږد او اداره کولو باندې ھم تمرکز وکړي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  د البراتوار د کسبي انتاناتو پورې اړوند ننګونې وپیژني.

-  د کنټرول او مھار مفکورې تشریح کړي او د ساتنې لپاره میتودونھ رامینځتھ کړي
-  اړونده البراتوارونو تھ د ورتھ مشخصاتو سره مناسب د خوندیتوب کابینټونھ غوره کړي

-  د WHO سره  پھ موافقھ کې د خوندیتوب د معیارونو بشپړونکي ودانۍ ډیزاین جوړ کړي.
-  خوندي پرکټس او پروتوکولونھ رامینځتھ کړئ لکھ SOPs او MSDS چې پھ پلي کولو کې بھ مرستھ وکړي.

-  د بیولوژیکي نمونو د لیږد سره اړوند ننګونې او د حل لپاره یې میتودونھ وپیژني.

-  البراتوار کسبي انتانات
-  د خطر کمول یا مټیګیشن: د انجینرۍ کنټرولونھ

-  د خطر کمول یا مټیګیشن: خوندي پرکټسونھ
-  د تنظیم شویو بیولوژیکي توکو بارول

-  تطبیقی څیړنې پھ البراتوار او بیوسیفټي کي
  

ساحوي کار:
برخھ اخستونکي بھ اوه اونۍ پھ ساحوي کار کې تیروي ترڅو د ژوند د عیني شرایطو سره مخ شي او ھغھ مھارتونھ تمرین کړي چې دوی یې د ځانګړي 

روزونکي الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
  

-  پھ طبي البراتوارونو کې د بیولوژیکي نمونو لکھ باکتریا او ویروسونو اداره کولو سره تړلي احتمالي خطرونھ او د مخنیوي مناسب عملونھ وپیژني.
-  د خوندیتوب اسناد او پروسیجرونھ جوړ او پلي کړي چې د سمبالولو نمونې، تجھیزات او البراتوار ځای پکې شامل وي

-  ھغھ مقررات پلي  کړي چې د بیولوژیکي نمونو لیږد پکې شامل وي.

د ټریننګ کورسونھ:

د عامې روغتیا البراتوارونو کې د خطر مدیریت

د زده کړې پایلې:



د دې پروګرام اصلي ھدف د پرمختللیو برخھ اخستونکو پوھول د البراتوار او د خوندیتوب د مدیریت د الزمي مھارتونو لپاره دي. د دې پروګرام اصلي 
تمرکز بھ د البراتوار بیوسیکیورټي ساتل، د بیړني حالت اداره کول او د کثافاتو تصفیھ کول وي، دا ټول د پام وړ فکتورونھ دي چې د خوندي کاري 
چاپیلایر لپاره مؤثر مدیریت تھ اړتیا لري. د البراتوار مدیریت مختلف اړخونھ لکھ د ځای او پرسونل مدیریت، د البراتوار پالیسۍ او د فورمونو پراختیا، 
او ساینسي لیکنھ بھ بحث شي.  دا پروګرام بھ برخھ اخستونکي د بیوسیکیورټي د لویو مفاھیمو لکھ د ودانۍ امنیت، د پرسونل امنیت، ترانسپورت او د 
معلوماتو امنیت تھ ھم آشنا کړي. دا ټول فکتورونھ د بیولوژیکي او فزیکي ګواښ څخھ د امنیت او محافظت ساتلو کې مرستھ کوي چې کولی شي د پرسونل 
روغتیا، شاوخوا چاپیلایر او پھ عمومي ډول عامھ روغتیا لھ خطر سره مخامخ کړي. د بیولوژیکي او کیمیاوي کثافاتو ضایع کولو مدیریت ھم دوه مھم 
موضوعات دي چې پدې پروګرام کې بھ پرې بحث وشي.  د بیړني مدیریت سره یوځای دا پروګرام بھ خورا مھم فکتورونھ راټول کړي چې مناسبو 

مقرراتو او د مدیریت قوي سیسټم تھ اړتیا لري ترڅو د عامې روغتیا البراتوارونو کې د خوندیتوب ټول اړخونھ وساتي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د عامې روغتیا البراتوارونو مدیریت3

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  د البراتوار مدیریت اساسات تشریح کړي

-  د بیوسیکیورټي اصلي اړخونھ روښانھ کړي
-  د مضره کثافاتو (ھزرد) تصفیھ کول

-  بیړني حالتونھ اداره کړي
-  پھ طبي البراتوارونو کې د بیړنیو حالتونو د مخنیوي او مھار لپاره پالیسۍ او مقررات رامینځتھ کړي

د زده کړې پایلې:

-  د کیمیاوي کثافاتو مدیریت -  د عامې روغتیا البراتوارونو د مدیریت معرفي کول  
-  د بیولوژیکي کثافاتو مدیریت -  پھ البراتوار کې عاجل مدیریت  -  د بیوسیکیورټي مدیریت 

  
د ساحې کار:

برخھ اخستونکي بھ اوه اونۍ پھ ساحوي کار کې تیروي ترڅو د ژوند د عیني شرایطو سره مخ شي او ھغھ مھارتونھ تمرین کړي چې دوی یې د ځانګړي 
روزونکي الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:

  
-  د پرسونل او ادارې لخوا اداره شوي بیالبیل رولونھ او مسؤلیتونھ چي د دوی ترمینځ ھمغږي کوي زده کړي او وپیژني. 

-  د خوندیتوب اسناد او پروسیجرونھ رامینځتھ او پلي کړي چې د سمبالولو نمونې، تجھیزات او البراتوار ځای پکې شامل وي.
-  د البراتوار طبیعت پراساس د امنیت مقررات رامینځتھ کړي او پلي کوي.

- بیړني ځوابونھ یا ریسپانسس مدیریت کړي او د دوی د کمولو/مخنیوي لپاره ستراتیژیو تھ وده ورکړي.

د ټریننګ کورسونھ:

(IAPH) ھغھ ګډونوال چې د درې میاشتنۍ پروګرام اړتیاوې پوره کوي تخنیکي ډیپلوم بھ ورکړل شي چې د عامې روغتیا نړیوالې اکاډمۍ
لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.



لخوا تصدیق شوی د غړي  لخوا ځواکمن شوی

info@iaph.org

www.iaph.org


