
صَرت جلسِ دٍهیي جلسِ اهَر ایوٌی آزهبیطگبّْبی داًطگبُ صٌعتی سٌْذ در هَرخِ 

 صبح در هحل دفتر هعبًٍت اداری ٍ هبلی 10سبعت  21/4/89

 

 حبضریي: آقبیبى دکتر حقیقی، دکتر طبلبی ، دکتر ضوسی، دکتر سعیذ، دکتر ضرقی

 ، دکتر اصغری زادُغبیبیي: آقبیبى دکتر افطیي، دکتر حسیي پَر، دکتر کبُ فرٍضبى

 

 

 رعبیت اصَل ایوٌی ٍ هذیریت آى هطبلبی هطرح ًوَدًذ.آقبی دکتر حقیقی در خصَظ اّویت -1

هقرر گردیذ جْت صذٍر حکن هسئَلیي ایوٌی ٍ آزهبیطگبّْبی داًطکذُ ّب اقذاهبت الزم  -2

 .صَرت گیرد ٍ در ضوي ٍاحذ هعبدل هربَط بِ ٍظیفِ هحَل ضذُ بِ ّوکبراى تعییي ضَد

 هقرر گردیذ جلسبت ایوٌی بصَرت هبّبًِ ٍ در ّفتِ آخر ّر هبُ تطکیل ضَد. -3

هقرر گردیذ آییي ًبهِ هربَط بِ اهَر ایوٌی داًطگبُ  تَسط آقبی دکتر ضرقی تذٍیي ٍ جْت  -4

کٌترل ٍ اظْبر ًظر بِ هسئَلیي ایوٌی ارسبل ضَد تب در صَرت تکویل در جلسِ بعذی هطرح 

 گردد.

ِ هبّیت هتفبٍت فعبلیت ّبی ادارُ اهَر فرٌّگی، تربیت بذًی، اهَر داًطجَیبى ٍ بب تَجِ ب -5

بخص ّبی اداری هقرر گردیذ جلسبت ایوٌی هربَط بِ ایي بخص ّب بصَرت جذاگبًِ ٍ در هَاقع 

 لسٍم تطکیل گردد.

هقرر گردیذ ضٌبسٌبهِ ایوٌی آزهبیطگبّْب تذٍیي ٍ بِ اهَر ایوٌی داًطگبُ ارسبل گردد. ایي  -6

 ضٌبسٌبهِ حبٍی هَارد زیر خَاّذ بَد:

 ٍ فعبلیت ّب لیست آزهبیص ّب -1

 دستَر کبر آزهبیص ّب  -2

 ًکبت کلی ایوٌی کبر در آزهبیطگبُ -3



 بظًکبت ایوٌی ٌّگبم کبر بب دستگبُ خبظ ٍ یب اًجبم آزهبیص خ -4

 چک لیست الساهبت ایوٌی ٌّگبم کبر در آزهبیطگبُ -5

 ارزیببی ریسک ٍ سٌجص هخبطرات کبر در آزهبیطگبُ -6

 ٍسبیل حفبظت فردی هَرد ًیبز در آزهبیطگبُ -7

هقرر گردیذ پی گیری الزم در خصَظ ًصب تببلَّبی ایوٌی برای داًطکذُ ّبیی کِ ًصب تببلَ -7

 در آًْب اًجبم ًطذُ است صَرت گیرد.

ر گردیذ ّوبٌّگی الزم برای برگساری یک دٍرُ آهَزش اطفب حریق ٍ ًیس یک دٍرُ آهَزش هقر-8

 کوکْبی اٍلیِ برای تکٌسیي ّبی آزهبیطگبّْب صَرت گیرد.

 

 دکتر حسیي پَر دکتر افطیي دکتر حقیقی

 دکتر ضوسی دکتر طبلبی دکتر اصغری زادُ

  دکتر ضرقی دکتر کبُ فرٍضبى

 


