
 

 

صورت جلسه اولین جلسه امور ایمنی آزمایشگاههای دانشگاه صنعتی سهند 

 در محل دفتر معاونت اداری و مالی  81ساعت   81/88/11در مورخه 

در ارتببط بب اَیمت امًر ایمىی مغبلبی مغرح ي لسيم تًجٍ مسئًلیه ایمىی داوطگبٌ بٍ  -1

 مسئلٍ ایمىی بیبن گردیذ.

مسئًل ایمىی آن آزمبیطگبٌ تعییه ضذ ي مسئًل وظبرت بر  تکىسیه َر آزمبیطگبٌ بعىًان -2

 مسئًل داوطکذٌ مربًعٍ تعییه گردیذ.عملکرد آوُب ویس 

وکبت ایمىی الزم َىگبم کبر در آزمبیطگبَُبی داوطکذٌ ) وکبت کلی امیىی مقرر گردیذ  -3

م یک کبر در آزمبیطگبٌ، وکبت ایمىی َىگبم کبر بب یک دستگبٌ خبظ ي وکبت ایمىی در اوجب

آزمبیص خبظ در صًرت لسيم( تًسظ مسئًلیه آزمبیطگبَُبی داوطکذٌ تُیٍ ي تبیپ ضًد 

برای جلب تًجٍ داوطجً بٍ ایه وکبت الصبق ضًد ي بعذ از تکمیل از عریق ي تصبيیری 

بٍ معبيوت اداری ي مبلی )بخص امًر  20/12/88حذاکثر تب تبریخ مسئًلیه ایمىی داوطکذٌ 

 ysharghi@sut.ac.irزیست( ي یب فبیل مربًعٍ بٍ آدرس  ایمىی، بُذاضت ي محیظ

 ارسبل گردد. 

در سبیت ایىتروتی داوطگبٌ بخطی بٍ امًر ایمىی داوطگبٌ در آیىذٌ اختصبظ مقرر گردیذ  -4

یببذ. تب اعالع رسبوی امًر مربًط بٍ ایمىی، بُذاضت ي محیظ زیست بٍ مجمًعٍ داوطگبَی 

 از عریق آن صًرت گیرد.

تًسظ اعضب َیبت علمی مسئًل آزمبیطگبٌ ضیًٌ ای برای حصًل اعمیىبن از مقرر گردیذ  -5

آگبَی داوطجً از وکبت ایمىی َىگبم کبر در آزمبیطگبٌ اتخبر ضًد. در ایه خصًظ 

در ضريع ترم از وکبت ي مسبئل مرتبظ بب ایمىی آزمًوی پیطىُبد گردیذ استبد مربًعٍ 

 بعمل آيرد.

ومًوٍ پیص وًیس گسارش حًادث اصالح ي بصًرت بريضًری تُیٍ ي تکثیر مقرر گردیذ  -6

 َب ي راَريَبی داوطگبٌ قرار گیرد. َبی مىبسب در آزمبیطگبٌ ضذٌ ي در محل

اسبتیذ آزمبیطگبَُب تجُیسات ایمىی مًرد ویبز آزمبیطگبٌ خًد را در فرمُبی مقرر گردیذ  -7

 ىی داوطکذٌ بٍ معبيوت اداری ي مبلیومًوٍ درج ومًدٌ ي جُت خریذ از عریق مسئًل ایم

تب جُت تُیٍ ي خریذ آوُب اقذام الزم  ،ارسبل 20/12/88حذاکثر تب تبریخ  )امًر ایمىی(

 صًرت گیرد.



الزم است در ديرٌ َبی خبظ مربًط بٍ ایمىی  یآزمبیطگبَ مقرر گردیذ چىبوچٍ تکىسیه -8

طکذٌ مًضًع را بٍ اعالع ي بُذاضت در خبرج از داوطگبٌ ضرکت ومبیذ، مسئًل ایمىی داو

تب اقذمبت الزم در ایه خصًظ صًرت دَذ  معبيوت مبلی ي اداری )بخص ایمىی( گسارش 

 گیرد.

چک لیستی  ،بٍ مىظًر کىترل يضعیت ایمىی آزمبیطگبَُب تًسظ مسئًل ایمىی داوطکذٌ -9

 از السامبت ایمىی آزمبیطگبٌ تًسظ مسئًل آزمبیطگبٌ ي بب تبییذ مسئًل ایمىی داوطکذٌ

 رفتٍ ي ومًوٍ ای از آن ویستُیٍ تب در عی ديرٌ َبی زمبوی خبظ مًرد بُرٌ برداری قرار گ

 بٍ معبيوت اداری ي مبلی ) بخص ایمىی( ارسبل گردد. 20/12/88حذاکثر تب تبریخ 
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