
 
تا و تان و ب گاه  ش   ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست

در آزمايشگاه هاي دانشگاه بازرسيچك ليست    ايمني 
  تاريخ:  تكميل شده توسط:

  دانشكده:  :آزمايشگاه
  رئيس دانشكده:   تماس:اطالعات 

 يرا بررسگزينه نامرتبط  يا ير،هر مورد بله، خ يد. برانشو يبررس يك بار سه ماه يد هرمواد خطرناك حداقل با يحاو يشگاهيآزما يفضاها يهكل
 يبراحفظ گردد. سال  3ل حداق يانجام شده برا يها و اقدامات اصالح يافتهها، از جمله  يكه تمام اسناد مربوط به بازرس يدمطمئن شو .يدكن

  .حاصل فرماييدتماس شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست با  يشتراطالعات ب ياسؤال 
   

 نامرتبط خير  بله   مستندسازي
     ؟شده است و ثبت اصالح شده و اصالحات انجام يقبل يها يمشخص شده در بازرس يها .  يافته1
ا ريشگاه دانشجويان دوره هاي ايمني الزم براي ورود به محيط آزما. اعضاي مشغول در آزمايشگاه به ويژه 2

     شود. در سامانه ايمني رجوع دوره هاي آموزشيكسب نموده اند؟ براي اطالع از دوره هاي الزم  به صفحه 

 يندر ا يخطرات فعلو محافظت از  پوشش يبرا  يشگاهآزما) در PPEحفاظت فردي ( يزاتتجه يابيارز. 3
     ود)رجوع ش ايمني آزمايشگاه ها. (براي اطالعات از تجهيزات حفاظت فردي به صفحه كامل است يشگاهآزما

 نامرتبط خير  بله   ايمني عمومي
و در دسترس  تميز يچشم ها/دوش اضطرار يآتش، زنگ هشدار و شستشو هاي خاموش كننده . موقعيت4

     است؟

     ست؟) قرار گرفته اsprinklersتيمتري بدور از آبفشان هاي حريق (سان 50تمامي لوازم در حد فاصل . 5
       متر به ديوار متصل و مهار گرديده است؟ 2/1. كابينت ها و لوازم بلندتر از 6
     مجاور بدون مانع است؟ يراهروها و راهروها يشگاه،كف آزما. 7
     ي سطح زمين مشاهده گرديده است؟. آيا سطوح زمين خشك است ؟ هيچ گونه نشتي بر رو8
     ت؟رده اسمربوط به دستگاه ها به هم پيچ نخو رابط و سه راهي ها. آيا پريزهاي برق سالم است و سيم هاي 9

     . سيستم برق كشي از لحاظ ظاهري سالم است و آسيبي در سيم هاي برق ديده نمي شود؟10
     شيميايي در دسترس است؟مواد  .  كيف مربوط به كمك هاي اوليه و بسته رهايش11

 نامرتبط خير  بله   مواد پر مخاطره و پساب
     . فضاهاي كاري (هودها، كابينت ها، قفسه ها و روي ميز ها) مرتب و تميز است؟12
 اي ييميايش با نامو خوانا خطرناك و آب، به طور كامل  يرغ يمياييمواد ش ي، از جمله برانگهدارنده ظروف. 13

     .)يستندن ي؟ (توجه: اختصارات / فرمولها كافشده برچسب گذاري شده استشناخته  ينام تجار

 خصوصي مها ينت) در كاببدون آب يكاست يدقابل اشتعال و اس پسابهايقابل اشتعال (از جمله  يعاتما. 14
     شود.) يرهذخ كل محوطه آزمايشگاهگالن در  10شوند؟ (توجه: حداكثر  يم يرهذخ

     ؟قرار دارند حريق/ضد انفجار يها يخچالدارند در  يازن يخچالمواد قابل اشتعال كه به . آيا 15
     شوند؟ يشده و مصرف م يرهذخ يها به دور از مواد سم يدنيو نوش ييمواد غذا. 16
     مناسب ذخيره شده است؟ يهثانو نگهدارندهخطرناك در  يمياييمواد ش. 17
     . مواد مخاطره آميز در نزديك سينك و چاه فاضالب در نگهدارنده ثانويه قرار دارد؟18
     است؟ يخته شده در آنمواد رهر گونه از  يو عار يزتم يهظروف ثانو. 19

  جدول در صفحه بعدي ادامه دارد.
  
  

https://usb.ac.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-
https://usb.ac.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
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بخار  ي(مثالً تله ها است؟حداقل  در يرتبخ يزانميشات به گونه اي است كه آزما. آيا روش هاي اجراي 20
     )است حداقل درباز رو روف تبخير از ظ، مي شوداستفاده 

ده ش نصبشود،  يخطرناك انباشته م يكه زباله ها يدر محليميايي ش يعاتضا  برچسب و يا پوستر. آيا 21
     است؟

 در زماني كهسالم و  يساختار يز،تماز لحاظ ظاهري خطرناك  ضايعاتو ظروف  يمياييشمواد ظروف . 22
     بسته هستند ؟استفاده نمي شوند 

     ؟خطر از هم جدا شده اند بندي طبق طبقه يحه طور صحخطرناك ب يو ظروف زباله ها يمياييظروف ش. 23
     ؟نشانه گذاري شده است مخصوص ضايعات يبرچسب هابا خطرناك و ضايعات  ظروف زباله .24
     است؟ اخير ماهمربوط به  يشگاهخطرناك در آزما ضايعات و پسماندهاي يهكل. 25

 نامرتبط خير  بله   تحت فشارگازهاي 
 و اين ليست درذكر شده  آزمايشگاهموجود در يمياييدر فهرست مواد ش فشارتحت گاز  يلندرهايس .26

آيا اين  دارد؟قابل مشاهده گذاري برچسب  اين سيلندرها ورودي آزمايشگاه در ديدرس نصب شده است.
 شود، يم مناسب كه از منابع گرما محافظت يهو با تهو خارج از محيط داخلي خشك يدر مكانسيلندرها 

  شود؟ يم يرهذخ

   

  است؟ هدارنده ثابت شدهگسانتيمتر با يك ژاكت مستحكم به همراه زنجيره ن 70. سيلندرهاي بلندتر از 27
     حداكثر دو سيلندر به ازاي يك زنجير فلزي نگهدارنده قرار گيرد.

     دارد؟ خود قرار يدر جا اطمينان يبسته و درپوش هايلندرها س . در زمان عدم استفاده از سيلندرها شير28
  

  ياضاف يها ي و يافتهنظرات، اقدام اصالح
  )يهاولاجراي /  يخ(تار ياضاف يها يافته و ي، اقدامات اصالحثبت گردد نظر (ها)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


