
 
تا و تان و ب گاه  ش   ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست

  يشگاه هاآزما يساز يرفعالغ يبازرس يستچك ل
  

  تاريخ:  تكميل شده توسط:
  دانشكده:  :آزمايشگاه

  رئيس دانشكده:   تماس:اطالعات 
  

. پس از نموده است يهته يشگاهكردن كامل آزما يرفعالغ يبرا دانشگاهكمك به بخش ها و محققان  يبراليست چك  يك شوراي ايمني دانشگاه
استفاده حاضر  يستلچك از آخرين بازرسي خود  ي، در طبراي انتقال و يا بازسازي آن يشگاهآزما يفضاو آماده شدن  يساز يرفعالاتمام كار غ

 يهاليست  كچ يدبا و مسئول دانشكده/ادارهتكميل شده دو نسخه در چك ليست مي بايست توسط رئيس دانشكده يا نماينده آن  ين. ايدكن
جهت ثبت در دبيرخانه شورا به اين شورا تحويل دهد. پس از ثبت و تكميل اين چك ليست را اي از آن و نسخه  ودهبايگاني نمشده را  يلتكم

  .مي گيردقرار معاونت محترم طرح و توسعه  ياردر اخت يبتخر يا ينوساز يبرامايشگاه زآ
  
  نظرات/توضيحات نامرتبط خير  بله   مواد شيميايي. 1
       دارند؟ وجودهدارنده مواد شيميايي يا ضايعات گآيا ظروف ن .1
       دارند؟ وجودآيا سيلندرهاي گاز  .2
       ر به خوبي تميز شده است؟سطوح كا .3
       شده است؟ )purge(مسيرهاي خروجي گازهاي سمي تخليه  .4
  
  نظرات/توضيحات نامرتبط خير  بله   زيستيمواد . 2
       دارند؟ وجود مواد يا محتويات ظروف مواد زيستيآيا  .1
       دارند؟ وجود كيسه هاي قرمز رنگ و يا ظروف با لبه تيزآيا  .2
از تمامي قسمت ها  يستيخطر ز يبرچسب ها و نشانه ها .3

     رفع شده است؟اين خطرات  يابرداشته شده 
  

قفسه هاي مخصوص نگهداري مواد زيستي ضدعفوني شده  .4
     است و سند آن نصب شده است.

  

  
  نظرات/توضيحات نامرتبط خير  بله   متفرقه. 3
       دارند؟ وجود تجهيزات قابل حركت و لوازم و اثاثيهآيا  . 5
       دارد؟ وجود نگهدارنده سهقف/مواد متفرقه يا ظروف .6
       دارد؟ وجودزباله عمومي و يا الكترونيكي  .7
       هيچ شرايط و يا مواد قابل توجهي وجود دارد .8

  :توضيحات
  
  
  
  
  

  تاييد مي نمايم.يل شده فوق را مصحت موارد تك____________________اينجانب
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