
جلسٍ امًر ایمىی آزمایشگاَُای داوشگاٌ صىعتی سُىد در  چُارمیهصًرت جلسٍ 

 در محل دفتر معاين اداری ي مالی،  14-12، ساعت  3/12/89مًرخٍ 

 

دس اختیبس اػضب قشاس گشفت تب ثؼذ اص ثشسسی ّبی  HSEًسخِ ًْبیی ضیَُ ًبهِ هذیشیت  -1

 الصم ًظشات ًْبیی خَد سا دس خػَظ آى اػالم ًوبیٌذ.

استبًذاسد آقبی دکتش آرغبًی گضاسضی دس خػَظ ثشسسی ّبی خَد دس هَسد چگًَگی اخز  -2

اسائِ ًوَدًذ. طجق ثشسسی ّبی آقبی دکتش آرغبًی,  (OHSAS 18002-2000)ایوٌی 

ضشکتْبی هطبٍس دس ایي صهیٌِ اثتذا آهَصضْبی الصم سا ثِ تکٌیسیي ّب ٍ کبسکٌبى هَسسِ 

هستٌذات الصم اخز گَاّی اص طشیق ثشخی ضشکتْبی اسائِ هی ًوبیٌذ. سپس ثب تکویل 

داخلی یب خبسجی غَست هی گیشد. ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع  هقشس گشدیذ اص کبسضٌبسبى 

دػَت ضَد تب جضئیبت خذهبت خَد سا ایوٌی استبًذاس  یکی اص ضشکتْبی اسائِ دٌّذُ گَاّی

 اسائِ ًوبیٌذ.

ٍقَع خطش هوکي است ًطبًِ ّبیی اص ػلی سغن پیص ثیٌی ّبی الصم جْت جلَگیشی اص  -3

ٍقَع یک حبدثِ دس ثخطی اص داًطگبُ ٍجَد داضتِ ثبضذ. ثِ هٌظَس گضاسش ایي هَاسد تَسط 

هقشس ضذ فشم ّبی هخػَغی تَسط ، اسبتیذ، کبسکٌبى ٍ داًطجَیبى ثِ هسئَلیي هشثَطِ

 شد.آقبی دکتش حقیقی تْیِ تب ثؼذ اص ثشسسی تکثیش ٍ هَسد ثْشُ ثشداسی قشاس گی

ثِ هٌظَس ثشسسی دقیق حَادث احتوبلی ٍ جلَگیشی اص تکشاس آًْب هقشس گشدیذ آقبی دکتش  -4

 تْیِ تب هَسد ثْشُ ثشداسی قشاس گیشد. ثشای گضاسش حَادث حقیقی ًوًَِ فشهْبیی

ثب تَجِ ثِ ٍجَد فلضات سوی، ٍ ػٌبغش هضش دس پسوبًذّبی ضیوبیی آصهبیطگبّْبی هَجَد  -5

آقبی دکتش کبُ فشٍضبى ثشای جوغ آٍسی پسوبًذّب ) ثب استفبدُ اص دس داًطگبُ هقشس گشدیذ 

( ٍ ًحَُ اهحبء آًْب ثشًبهِ ای سا تذٍیي ٍ اسائِ  ثب سًگ هطخع یب کیسِ ّبی ضخینظشٍف  

 ًوبیٌذ.

ثِ هٌظَس کٌتشل دقیق آصهبیطگبّْبی داًطگبُ اص ًظش سػبیت اغَل ایوٌی ٍ ثْذاضت هقشس  -6

هبِّ غَست گیشد. تشکیت  6بی داًطکذُ ّب دس فَاغل صهبًی گشدیذ ثبصسسی اص آصهبیطگبّْ

 تین ثبصدیذ کٌٌذُ ثِ غَست صیش پیطٌْبد گشدیذ.



هذیش  -4سئیس داًطکذُ هشثَطِ  -3هسئَل ایوٌی داًطکذُ  -2هسئَل ایوٌی داًطگبُ  -1

 هسئَل ًظبست ٍ اسصیبثی داًطگبُ. -5اهَس اداسی  

تین اهذاد ٍ  –) تین تخلیِ  ن ّبی ٍیژُ ایثِ هٌظَس هذیشیت حَادث پیطٌْبد گشدیذ تی  -7

تب تَسط ّش تین  اص کبسکٌبى هختلف داًطگبُ تطکیل تین آتص ًطبى( –تین تبهیي  –ًجبت 

الصم دس ضیَُ ًبهِ اجشایی اقذاهبت الصم جْت کبّص غذهبت غَست گیشد. ثشسسی ٍ اسائِ 

 ایي خػَظ ثِ آقبی دکتش اغغشی صادُ هحَل گشدیذ.

وبل ٍقَع حبدثِ ثشای داًطجَیبى ضشکت کٌٌذُ دس سفشّبی فشٌّگی ، ثب تَجِ ثِ احت -8

تفشیحی، ػلوی، ٍسصضی ٍ ًیض داًطجَیبى داسای دسٍس ػولیبت غحشایی ٍ ثبصدیذ، هقشس 

 یبى ثشسسی ّبی الصم سا اًجبمگشدیذ اهَس اداسی دس خػَظ اهکبى پَضص ثیوِ ای داًطجَ

 ایي خػَظ غَست گیشد.اقذاهبت الصم دس  ٍتب ساّکبس هٌبست ضٌبسبیی 

ُ هقشس گشدیذ اهَس ثب تَجِ ثِ قذست اًفجبسی ثبالی هخبصى گبص هَجَد دس هحَطِ داًطگب  -9

)آة پبش( هٌبست دس ثبالی هخبصى سا ثشسسی ٍ اػالم  Sprinklerت اداسی اهکبى ًػ

 ًوبیٌذ تب اقذام الصم دس ایي خػَظ غَست گیشد.

ل ّبی اطفبئ حشیق اهَس اداسی ًظش ثِ اّیوت کویت، کیفیت ٍ جبًوبیی کپسَ -11

هَظف ضذ تب ًسجت ثِ تبهیي ًَاقػبت ٍسبهبًذّی کپسَلْبی هَجَد ) تؼییي ًَع کپسَل دس 

ّش ثخص  ًػت کپسَل ّب دس هحل هٌبست ( ثب ثْشُ گیشی اص ًظش یک کبسضٌبس خجشُ اقذام 

 ًوبیذ.

هقشس گشدیذ ػولکشد سیستن ّبی ّطذاس دٌّذُ ٍ ضیلٌگ اطفبی حشیق تَسط  -11

 اهَس اداسی ثشسسی ٍ اضکبالت هَجَد دس آًْب سفغ ضَد.

 

 یدکتش اغغش -یدکتش ساله - فشٍضبى دکتشکبُ -یدکتش آرغبً- یدکتش ضشق -یقیدکتش حق :يیحبضش

 آقبی خبکیبى -سؼیذدکتش -صادُ


