


وضع موجود

افزایش سوانح و وجود پتانسیل خطرزایی عملیات آزمایشگاهی•
کمبود فرهنگ ایمنی در کا دانشگاه •
نبود سیاست های ایمنی و سالمت درآزمایشگاه ها•
کمبود بازرسی قانونمند و کنترل مدون در تمامی آزمایشگاه ها•

ن به ارتقاء اعتبار، توسعه یکپارچه سالمت و ایمنی، قوام بخشید•
جایگاه بین المللی دانشگاه

ایجاد سازمان سالمت و ایمنی•
تامین زیرساخت فراگیر آموزش های سالمت و ایمنی  •
تامین نیازمندی های حداقلی سالمت وایمنی در دانشگاه•

صرفه جویی در بودجه ناشی از برقراری نظام سالمت و ایمنی•
سمت گیری فرهنگ سازمانی در جهت سالمت و ایمنی•



ی دانشگاهارتقاء اعتبار، توسعه یکپارچه سالمت و ایمنی، قوام بخشیدن به جایگاه بین الملل•

زیرساخت فراگیر آموزش های سالمت و ایمنی  تامین •
اهتامین نیازمندی های حداقلی سالمت وایمنی در دانشگ•

صرفه جویی در بودجه ناشی از برقراری نظام سالمت و•
ایمنی

سمت گیری فرهنگ سازمانی در جهت سالمت و ایمنی•

گاهیافزایش سوانح و وجود پتانسیل خطرزایی عملیات آزمایش
کمبود فرهنگ ایمنی در کا دانشگاه 

نبود سیاست های ایمنی و سالمت درآزمایشگاه ها
گاه هاکمبود بازرسی قانونمند و کنترل مدون در تمامی آزمایش

ایجاد سازمان 
سالمت و ایمنی

زیرساخت ها
منابع انسانی

مشاورین با تجربه 

تعیین میزان اختیارات
و مسئولیت ها 

محدودیت بودجه
محدودیت منابع انسانی

اختیارات ناکافی



ذینفعان  
خارجی

وزارت علوم

آتش نشانی

خانواده 
دانشجویان

صنعت و 
جامعه

ذینفعان  
داخلی

شورای دانشجویان
/سرپرستان

هیات 
..رییسه منابع 

انسانی

دانشکده ها

مدیریت 
تاسیسات و 

ساختمان

رییس 
دانشگاه

معاونت ها

آزمایشگاه ها

پژوهشگران

هسته اصلی
(Core 

team)



آتش 
نشانی

رییس 
دانشگاه

خانواده 
دانشجوی

ان

صنعت و  
جامعه

دانشجوی
ان و منابع 

انسانی 
حمایتگر

وزارت 
علوم

شورای 
سرپرست

هیات /ان
..رییسه

منابع 
انسانی

آزمایشگاه 
ها

دانشکده ها

مدیریت 
تاسیسات

و  
ساختمان

دانشجوی
ان و منابع 

انسانی 
غیر همراه

معاونت ها

قدرت تاثیر گذاری

ی
تمایل به تاثیر گذار

حامیان



:نحوه تعامل
هر ترم از طریق برگزاری کارگاه

رییس  
دانشگاه

خانواده 
دانشجویان

صنعت و 
جامعه

دانشجویان 

وزارت  
علوم

شورای 
سرپرستان

هیات /
..رییسه

آزمایشگاه ها
دانشکده ها

مدیریت  
تاسیسات و 

ساختمان

منابع 
معاونت هاانسانی

:نحوه تعامل
:سه ماه یکبار از طریق جلسه

اطالع رسانی
اخذ مصوبات

:نحوه تعامل
:هر ترم از طریق برگزاری کارگاه

اطالع رسانی

پژوهشگران



فاز آغازین فاز طراحی

1ایجاد  1توسعه 

3ایجاد و توسعه 

:شناسایی
وضع موجود•
منبع در دسترس•
زیرساخت ها•

:طرح اولیه
یجایگاه سازمانی ایمن•
زیرساخت آموزشی•
حداقل نیازهای ایمنی•

ساختار واحد ایمنی•
میزان اختیارات•
مسئولیت ها•

تعیین هدف آموزش•
مواد آموزشی•
مدت دوره•
تعیین دیدگاه دوره•
تعیین روش آزمون•

آزمایشگاه های دارای  
استاندارد ایمنی زیرساخت آموزشی ایمنی

2ایجاد  2توسعه 

اداره ایمنی



فاز آغازین

شناسایی وضع موجوداخت هادسترس و زیرسدر شناسایی منبع 

ارتباط با  
کارگاه ها

شناسایی  
موقعیت های 
خطرزا در 
آزمایشگاه ها

شناسایی عوامل 
بالقوه ریسک 
در آزمایشگاه ها

ثبت اتفاقات 
روزانه در 
آزمایشگاه ها

شناسایی تجهیزات  
ایمنی در آزمایشگاه ها

شناسایی منبع  
انسانی 

ی منابع مالشناسایی
در دسترس داخل و 

خارج از دانشگاه



راحیطفاز

:تهیه طرح اولیه
تاسیس دفتر ایمنی•
زیرساخت آموزشی•
حداقل نیازهای ایمنی•

تدارک راهنمای ایمنی بر  
اساس فعالیت برای هر یک 

ار آزمایشگاه ها

تدارک کتب و  
مقاالت در زمینه 

ایمنی

بررسی زیرساخت 
های مختلف آموزشی



1ایجاد

تاسیس دفتر ایمنی

مشخص کردن فعالیت های
دفتر ایمنی

تعیین حدود  
اختیارات و وظایف

تعیین اعضا دفتر  
ایمنی

1توسعه 



2ایجاد

زیرساخت آموزش ایمنی

تعیین دیدگاه ارزیابی

یتعیین مواد آموزش

تعیین آموزش های 
مخصوص هر دپارتمان

2توسعه 

اجرای آموزش های 
عمومی برای هر 

آزمایشگاه

هدف برای  PPLتعیین 
هر آزمایشگاه بنا به 

فعالیتش



3ایجاد+ 3توسعه 

حداقل نیازهای ایمنی و  
استاندارهای آزمایشگاه ها

نظارت بر فعالیت هر 
آزمایشگاه

اندارد  تعیین شناسه و است
مخصوص هر آزمایشگاه

نی تعیین زیرساخت ایم
مورد نیاز هر آزمایشگاه


