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 فرم مشخصات سند

 هاها و كارگاهاجرايي شورای نظام ايمني، سالمت و محیط زيست آزمايشگاه دستورالعملعنوان سند: 

 09/10/1394 تاريخ تصويب سند:

 212487/3 شماره  سند:

  دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوریتهیه كننده: 

های كلی علم ستاسی 1ها با استناد به بند ها و كارگاهی، سالمت و محیط زیست آزمایشگاهناجرای شورای نظام ایم دستورالعمل
اهداف، وظایف و تشكیالت های موجود در قانون ها و رویهو فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین، سیاست

ها و مراكز مجلس شورای اسالمی تدوین و جهت اجرا و اقدام به دانشگاه 18/5/1383وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 
 .شودپژوهشی و فناوری ابالغ می

 تصويب كننده:

 وحید احمدی

 معاون پژوهش و فناوری
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 هاها و كارگاهآزمايشگاه و محیط زيست سالمتشورای ايمني،  اجرايي دستورالعمل

 : مقدمه

، تحقيقاتيآزمايشگاهي و کارگاهي در مراکز هاي و محيط زيست در محيط سالمتبا توجه به اهميت ايمني، 

هاي علم و فناوري و به منظور ايجاد شرايطي که در آن همه بتوانند با حداکثر ايمني ممکن به کار دانشگاهي و پارک

آن وضعيت مطلوب خود را داشته و دچار خسارات مختلف  دهند و آزمايشگاه و تجهيزات و مواد موجود درخود ادامه 

ريزي، نظارت گذاري، برنامهعنوان يك مرجع براي سياسته ، ب«و محيط زيست سالمتايمني، شوراي نظام »نگردند؛ 

 :باشدمي ذيلبه شرح شورا گيري اين شود. ساير جزئيات مربوط به شکلو ارزيابي در اين زمينه تشکيل مي

 تعاريف - 1ماده 

 باشد.هاي علم و فناوري ميعالي و پارکها، مراکز پژوهشي، مؤسسات آموزشمنظور از مؤسسه دانشگاه مؤسسه :

 

-ها که از اين به بعد به اختصار شورا ناميده ميها و کارگاهشوراي ايمني، سالمت و محيط زيست آزمايشگاه شورا :

 شود.

 HSEباشد.: منظور ايمني، سالمت و محيط زيست مي 

 

  هدف -2ماده 

هاي تحقيقاتي متنوع و اهتمام در جهت جلوگيري و فعاليت (HSE، سالمت و محيط زيست )ضريب ايمني يارتقا

و  سالمتهاي مختلف فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي و حفظ پيشگيري از خطرات احتمالي ناشي از انجام آزمايش

در  الملليدر سطح ملي و بين هاي الزمهاي علمي و استانداردکار بستن شيوههسالمت افراد و محيط زيست با ب

 هاي مؤسسات.ها و کارگاهآزمايشگاه

 

 زيست، سالمت و محیطايمنييف شورای وظا -3ماده 

 ه،مؤسسهاي تابعه هاي مرتبط براي بخشتدوين و تصويب آيين نامه 3-1

ه مؤسسهاي مختلف و محيط زيست براي گروه سالمتهاي آموزشي ايمني، اندازي دورهتدوين و راه  3-2

 ها اجرايي آنها،متناسب با فعاليت

 هاي آموزشي،صدور گواهينامه دوره 3-3

 هاي مصوب شورا و نظارت مستمر،نظارت بر اجراي آيين نامه 3-4

 يط زيست، و مح سالمتهاي ايمني، ه در زمينهمؤسسانجام امور مربوط به ارتقاي  3-5

قبل از شروع  HSEهاي جديد از نظر رعايت اصول ها و کارگاهساختار فيزيکي آزمايشگاه تأييد 3-6

 فعاليت در آن آزمايشگاه،
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و  HSE هاي دانشجويان تحصيالت تکميلي از لحاظ رعايت دستورالعملپروپوزال پايان نامه تأييد 3-7

 ،سنجش توانمندي ورود به آزمايشگاه و کارگاه

 در مؤسسه، HSEتصويب اعتبارات براي اجراي نظام  3-8

 هازيست در دانشگاه، سالمت و محیطايمنيشورای  اعضایتركیب  -4ماده 

 :باشنداعضاي شورا به شرح زير ميترکيب             

 )رئيس شورا(مؤسسه رئيس  4-1

 معاون پژوهش و فناوري )نائب رئيس شورا( 4-2

 معاون آموزشي 4-3

 معاون اداري، مالي 4-4

 مرکزي )دبير شورا( آزمايشگاه رئيس 4-5

 رئيس پارک علم و فناوري )در صورت وجود( 4-6

 هاي مربوطه روساي دانشکده 4-7

 رئيس حراست مؤسسه 4-8

 معاون دانشجويي 4-9

)با معرفي معاون پژوهش و  (HSE، سالمت و محيط زيست )ايمنيدو نفر از صاحبنظران در حوزه  4-10

 فناوري و حکم رياست شورا(

اي )با معرفي معاون پژوهش و فناوري و حکم حرفه سالمتکارشناس ايمني، حفاظت فني و  4-11

 رياست شورا(

 ات پژوهشي درون دانشگاهي )در صورت وجود(مؤسسيك نفر از روساي  4-12

 

 زيست در واحدهای پژوهشي ، سالمت و محیطايمنيشورای  اعضایتركیب  -5ماده 

 :باشندزير مياعضاي شورا به شرح ترکيب             

 )رئيس شورا(مؤسسه رئيس  5-1

 معاون پژوهش و فناوري )نائب رئيس شورا( 5-2

 معاون آموزشي )در صورت وجود( 5-3

 معاون اداري، مالي 5-4

 مرکزي )دبير شورا( رئيس آزمايشگاه 5-5

 هاي مربوطه روساي پژوهشکده 5-6

 رئيس حراست مؤسسه 5-7

 معاون دانشجويي )در صورت وجود(  5-8
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)با معرفي معاون پژوهش و  (HSE، سالمت و محيط زيست )ايمنيدو نفر از صاحبنظران در حوزه  5-9

 فناوري و حکم رياست شورا(

اي )با معرفي معاون پژوهش و فناوري و حکم حرفه سالمتکارشناس ايمني، حفاظت فني و  5-10

 رياست شورا(

 

های علم و فناوری وابسته به پارکزيست در ، سالمت و محیطايمنيشورای  اعضایتركیب  -6ماده 

 وزارت و جهاد دانشگاهي 

 :باشندمي ذيلاعضاي شورا به شرح ترکيب             

 )رئيس شورا(مؤسسه رئيس  6-1

 معاون پژوهش و فناوري )نائب رئيس شورا( 6-2

 معاون اداري، مالي 6-3

 مرکزي )دبير شورا( رئيس آزمايشگاه 6-4

 داخل پارک  هايتن از روساي شرکت 5و حداکثر 3حداقل  6-5

 رئيس حراست مؤسسه 6-6

)با معرفي معاون پژوهش و  (HSE، سالمت و محيط زيست )ايمنيدو نفر از صاحبنظران در حوزه  6-7

 فناوري و حکم رياست شورا(

اي )با معرفي معاون پژوهش و فناوري و حکم رياست حرفه سالمتکارشناس ايمني، حفاظت فني و  6-8

 شورا(

 زيست، سالمت و محیطايمنييف و اختیارات رئیس شورای وظا -7ماده 

 پيگيري مصوبات شورا در هيات رئيسه، 7-1

 مورد نيازاعتبارات  تأمينو  پيگيري 7-2

 صدور احکام اعضاي شورا. 7-3

 نظارت بر اجراي مصوبات شورا 7-4

 شورا اعضايعزل  7-5

 زيست، سالمت و محیطايمني شورای يف دبیروظا -8ماده 

 شورابه و ارائه  (HSE، سالمت و محيط زيست )ايمني هاي الزم نظامدستورالعمل تهيه و پيشنهاد 8-1

ها، خدماتي، تکنسينها، اعم از نيروهاي انساني مرتبط با آزمايشگاهآموزش نيروي تدوين برنامه  8-2

 و ارائه آن به شورا ت علميأهي اعضايکارشناسان، دانشجويان و 
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برطبق مؤسسه  (HSEزيست )، سالمت و محيطارزيابي ايمنينظارت و مناسب جهت  برنامهتهيه   8-3

 استانداردهاي مصوب

، ايمنينشاني، استاندارد و ... به منظور ارتقاي هاي محيط زيست، شهرداري، آتشهماهنگي با سازمان 8-4

 هاها و کارگاهدر آزمايشگاه (HSEزيست )سالمت و محيط

، سالمت ايمنيين المللي جهت اخذ گواهينامه معتبر در هاي بريزي و هماهنگي الزم با سازمانبرنامه  8-5

 ( مطابق نظر شوراHSEزيست )و محيط

 ه گزارش ئپيگيري و اجراي مصوبات شورا و ارا 8-6

 مؤسسه و ارائه آن به شورا (HSEزيست )، سالمت و محيطايمنيهاي مربوط به تدوين برنامه 8-7

 مستندسازي 8-8

پشتيباني امور پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  ارسال گزارش عملکرد شورا به دفتر حمايت و 8-9

 فناوري.

 زيست ، سالمت و محیطايمنيشورای  نحوه برگزاری جلسات -9ماده 

  .شودبرگزار مي ماه يکبار 4هر  حداکثر لسات شوراج 9-1

 .رسدجلسات با حضور حداقل دو سوم رسميت يافته و کليه موارد با اکثريت آراء به تصويب مي 9-2

 در مواقع ضروري با پيشنهاد دبير شورا جلسه اضطراري تشکيل خواهد شد . :1تبصره 

 

 زيست، سالمت و  محیطايمنيشورای دوره فعالیت  -10ماده 

 .باشدسال مي 4هر دوره فعاليت شورا  10-1

 .بالمانع است هاي بعددوره در اعضايضويت مجدد ع 10-2

توسط  شورا جديد اعضاياحکام و فناوري مؤسسه،  به پيشنهاد معاون پژوهش بنا در پايان هر دوره 10-3

 .شودرئيس مؤسسه صادر مي

جلسه تداومي  3موجه هر يك از اعضاي شورا در جلسات )به تعداد در صورت استعفا و يا غيبت غير :2 تبصره

 فرد جديد جايگزين وي خواهد شد.جلسه متناوب(   5و يا 

 

 .شودمستقر ميمؤسسه  و فناوري پژوهش تمعاونزيست در محيط، سالمت و ايمنيي شورادبيرخانه   -11ه ماد

 

 باشد.مسئوليت نظارت و اجراي اين دستورالعمل با رئيس مؤسسه مي -12ماده 

 

 دستورالعمل اعتبار -13ماده 

گرديده است، اجراي اين  تأييدتصويب و  09/10/94در تاريخ تبصره  2 ماده و 13 دردستورالعمل اجرايي اين 

 باشد.دستورالعمل از تاريخ تصويب در کليه مراکز آموزشي، پژوهش و فناوري الزم االجرا مي


