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"آیین نامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست پژوهشگاه دانش های بنیادی"

مقدمه:

محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و زیست در برقراری نظام ایمنی 

ات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین مایمنی و سالمت استفاده کنندگان از خدفناوری جهت حفظ 

، پژوهشگاهشورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آن بخش جزو الزامات قانونی هر موسسه می باشد. 

آیین  ریزی، نظارت و ارزیابی در این زمینه تشكیل میشود و در این بعنوان مرجع برای سیاستگذاری، برنامه

نامه به اختصار شورای ایمنی نامیده می شود. سایر جزئیات مربوط به شكل گیری این شورا به شرح زیر 

 .میباشد

تعاریف:

 های بنیادی می باشد. منظور از موسسه پژوهشگاه دانش :موسسه

ا نامیده می شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست آزمایشگاهها، کارگاهها که از به بعد به اختصار شور شورا:

 شود

HSE: .منظور ایمنی، بهداشت و محیط زیست است

: هدف1ماده 

ایمنی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی متنوع و اهتمام در جهت ارتقاء ضریب "شكیل شورای ایمنی هدف از ت

شیمیایی و  شی از فعالیت های میدانی و آزمایشهای مختلف فیزیكی،پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی نا

ستاندارد در های علمی و ا ست با بهره گیری از شیوهمت افراد و محیط زیالشت، سبیولوژیكی و حفظ بهدا

 .است "المللی سطح ملی و بین
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 شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیستوظایف - 2اده م

 :وظایف شورای ایمنی به شرح زیر است

 نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیستبررسی تخصصی و مستمر وضعیت موجود از  -1-2

 تدوین و تصویب شیوه نامه های مشخص برای ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط زیست  -2-2

سیاست گذاری برای آموزش نیروهای خدماتی، تكنسینها، کارشناسان، دانشجویان و اعضاء هیات  -3-2

 نامه  های موضوع این آیین علمی در زمینه

در زمینه ایمنی، بهداشت و امه های آموزشی پیشنهادی واحد های مختلف بررسی و تصویب برن -4-2

 محیط زیست

 تی ایمنی، بهداشت و محیط زیست به مراجع ذیربط التهیه و پیشنهاد ساختار تشكی -5-2

  پژوهشگاهنظارت و ارزیابی مستمر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در  -6-2

 بررسی و صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه های جدید  -7-2

قبل از شروع  HSEتایید ساختار فیزیكی آزمایشگاهها و کارگاههای جدید از نظر رعایت اصول  -8-2

 فعالیت در آن ازمایشگاه

 پژوهشگاهدر  HSEتصویب اعتبارات برای اجرای نظام  -9-2

تعیین فواصل زمانی مناسب برای بررسی دوره ای سالمت کارکنان و اعضای شاغل در آزمایشگاهها  -10-2

 و کارگاهها 

 پژوهشگاهبه ریاست  پژوهشگاهارائه مستمر گزارش وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در  -11-2
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 ایمنی شورای اعضای – 3ماده 

  :اعضای شورای ایمنی به شرح زیر میباشند 

 رئیس موسسه )رئیس شورا( -3-1

 معاون فناوری )نائب رئیس شورا( -3-2

 معاون پژوهشی و تحصیالت تكمیلی -3-3

 معاون اداری و مالی -3-4

 رئیس آزمایشگاه مرکزی )دبیر شورا( -3-5

 روسای پژوهشكده ها و واحدهای مربوطه -3-6

)با معرفی معاون  (HSE)دو نفر از صاحبنظران در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست  -3-7

 فناوری و حكم ریاست شورا(

کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و سالمت حرفه ای )با معرفی معاون فناوری و حكم ریاست  -3-8

 شورا(

 

 پژوهشکده/واحدهاکمیته ایمنی  -4ماده 

ها در راستای اهداف و فعالیتهای شورای ایمنی ملزم به تشكیل کمیته ایمنی هستند. پژوهشكده ها/واحد

 :وظائف و مسئولیت این کمیته عبارت است از

در  پژوهشگاهمسئولیت برنامه ریزی ونظارت بر اجرای صحیح مصوبات شورای ایمنی  -4-1

  پژوهشكده/واحد مربوط به خود

 پژوهشگاه.ارائه پیشنهاد های مناسب به شورای ایمنی  -4-2

ت الو انعكاس مشك پژوهشكده/واحد مربوطهبازدید ادواری از کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای  -4-3

 پژوهشگاه.به شورای ایمنی  واحدایمنی، بهداشت و محیط زیست 

پژوهشگاه )دفتر معاونت به دبیرخانه شورای ایمنی  پژوهشكده ها/واحدهاگزارش حوادث مرتبط  -4-4

  فناوری(

  پژوهشگاهو ارسال صورتجلسات به شورای ایمنی  پژوهشكده/واحدبرگزاری جلسات منظم در  -4-5

 پژوهشكده ها/واحدهاش در جهت ترویج فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در الت -4-6

 



 

آیین نامه ایمنی، بهداشت و محیط 

 زیست

 IPM-DT-REG-HSE9803شماره: 

 19/01/98 تاریخ:

 7تا  1صفحه:                     1ویرایش: 

 

 ت:به شرح زیر اس پژوهشكده/واحدهاایمنی  اعضای کمیته

 به عنوان رئیس کمیتهپژوهشكده /واحد ریاست  (1

  پژوهشگاهدر شورای ایمنی  پژوهشكده/واحدنماینده  (2

 مدیر آزمایشگاههای پژوهشكده/واحد دبیر شورا  (3

تایید رئیس ه تشخیص و بپژوهشكده/واحد )از کارشناسان آزمایشگاههای  یا دو نفر یك (4

 پژوهشكد/واحد(

 )پژوهشكده/واحدبه پیشنهاد و تایید رئیس پژوهشكده/واحد )یك نفر کارشناس ایمنی  (5

 

 .است ریاست پژوهشكده/واحدو با مسئولیت  دفتر پژوهشكده/واحددبیرخانه کمیته ایمنی در  :1تبصره

 

 پژوهشکده ها/واحدهاهای  نحوه برگزاری جلسات شورای ایمنی و کمیته – 5ماده 

 .جلسات شورای ایمنی و کمیته ها با نظر اعضاء و در تناوبهای مختلف برگزار میشود -5-1

جلسات شورای ایمنی و کمیته ها با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و کلیه موارد با  -5-2

 تصویب میرسداکثریت نسبی آراء حاضرین به 

  .حضور رئیس یا دبیر شورا الزامی است : 2تبصره

 در مواقع ضروری با پیشنهاد دبیر شورا جلسه اضطراری تشكیل می شود.  : 3تبصره

 

 وظایف و اختیارات رئیس شورای ایمنی -6ماده 

 پیگیری مصوبات شورا در هیات رئیسه -6-1

 پیگیری و تامین اعتبارات مورد نیاز -6-2

 شورا صدور احكام اعضای -6-3

 نظارت بر اجرای مصوبات شورا -6-4

 عزل و نصب اعضای شورا -6-5
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 وظایف دبیر شورای ایمنی  - 7ماده 

 و ارائه به شورا HSEو پیشنهاد دستورالعمل های الزم نظام  تهیه -7-1

تدوین برنامه آموزش نیروی انسانی مرتبط با آزمایشگاههاو کارگاهها، اعم از نیروهای خدماتی،  -7-2

 دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارائه به شورا تكنسین ها، کارشناسان،

موسسه بر  (HSE)تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی ایمنی، سالمت و محیط زیست  -7-3

 اساس استانداردهای مصوب

هماهنگی با سازمانهای محیط زیست، آتش نشانی، استاندارد، شهرداری و ... به منظور ارتقای  -7-4

 در آزمایشگاهها و کارگاهها (HSE)سالمت و محیط زیست 

برنامه ریزی و هماهنگی های الزم با سازمان های بین المللی جهت اخذ گواهینامه معتبر در  -7-5

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست مطابق نظر شورا

 پیگیری و اجرای مصوبات شورا -7-6

 تدوین برنامه های مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست موسسه و ارائه آن به شورا. -7-7

 مستندسازی -7-8

 ارسال گزارش عملكرد شورا به شبكه شاعا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -7-9

 برنامه ریزی جهت امحا و یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی. -7-10

 

 وظایف دبیر کمیته ها -8ماده 

برگزاری جلسات و پیگیری و نظارت بر حسن انجام کلیه مصوبات شورای ایمنی و عملكرد  -8-1

 کمیته ایمنی

 پژوهشگاهارائه گزارش به رئیس شورای ایمنی   -8-2

  

 :دوره عضویت اعضای شورای ایمنی و کمیته های تخصصی و کمیته های دانشکده ها  9ماده 

 .سال میباشد 4مدت عضویت اعضا در هر دوره حداکثر  -9-1

 .مانع استالعضویت مجدد اعضا پس از یك دوره ب -9-2

احكام اعضای جدید شورا توسط رئیس شورا  ایان هر دوره بنا به پیشنهاد معاون فناوریپدر  -9-3

 صادر می شود.
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سات موجه هر یك از اعضای حقیقی شورا در جلستعفا، عدم فعالیت موثر و یا غیبت غیر در صورت ا: 4تبصره

 .، عضو جدید جایگزین میشود (سه متناوبجل 5سه پی درپی و یا جل 3تعداد به  )

 

 

 :10اده م

جرا السید و از تاریخ تصویب الزم اصویب ربه ت 30/02/98تاریخ صره در تب 4ماده و  10نامه در  این آیین

 .میباشد




