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  همكاران عزيز
محيط و ايمني  ماهه شوراي بهداشت، 3 عملكردگزارش  مفتخريم كه 1399 با نزديك شدن به سال

بدون مي كند، بيان امات انجام شده رااقدارائه دهيم. اين گزارش برخي از دانشگاه را به حضورتان زيست 
، با توان وقدرت بيشتر در اين زمينه گام بر داريم آينده سال  شك ما هنوز در شروع راه هستيم و اميدواريم در

  .دنياي واقعي استدر به دنبال گسترش مرز دانش و حل مشكالت سيستان و بلوچستان زيرا دانشگاه 

همه جانبه رياست محترم دانشگاه تالش خود را براي تدوين اساس ماه گذشته باحمايت  3اين شورا در 
نامه، ساختارهاي ضروري، برنامه راهبردي و خط مشي شورا نموده است. بدون شك اين موارد بدون 
همكاري تنگاتنگ  تمامي اعضاي دانشگاه سيستان و بلوچستان بويژه هيات رئيسه محترم  محقق 

آينده به جهت تحقق بخشيدن اهداف و آرمان هايي است كه در برنامه اكنون نگاه ما رو به  نمي گشت.
  راهبردي تدوين گرديده است.

 يناز ا يمخواه يو م يمكن يم يقدردان اعضاي دانشگاههمه  يو تعهد مستمر از سو يتما از حما
ش تالبخاطر  گاهدانشمديران و اعضاي هيات علمي  ،كاركنان يان،فرصت استفاده كرده و از دانشجو

 يو فرصت يد. ما چشم به راه سال جديممثبت تشكر كن يمنياز فرهنگ ا يتخود در جهت حماهاي 
استعانت از در سال جديد ما اميدواريم با . افتد يكه اتفاق م يمهست ياز كار فوق العاده ا يتحما يبرا

نهادينه كردن براي  خود بتوانيم به اهداف ،تمركز بر اولويت هاي مصوب برنامه راهبرديخداوند منان و 
   فرهنگ سالمت و ايمني در دانشگاه سيستان و بلوچستان دست يابيم.
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  دوره هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي 

اين دوره ها به منظور ارتقاء فرهنگ و دانش ايمني دانشجويان قبل از ورود به 
  بهمن ماه برگزار گرديد.  30الي  26آزمايشگاه هاي تحقيقاتي در روزهاي 

هدف اصلي از اين دوره ها آشنايي دانشجويان با مباحث ايمني، تجهيزات 
ردي، اطفاء حريق، كمك هاي اوليه، برچسب گذاري مواد شيميايي، حفاظت ف

و در اين خصوص  مخاطرات عمومي و شيميايي در آزمايشگاه ها بوده است
ضمن ارزشيابي نهايي براي دانشجويان گواهي نيز صادر گرديده است كه در سال 

 وه هاي آموزشي دريافت نمايندرجديد مي توانند آن را از گ

 اي ايمنيهدورهزاري گبر. 1

 

به  ثهر چه بيشتر كارشناسان با مباحهدف اصلي از اين دوره ها آشنايي 
روز ايمني و تجهيزات حفاظت فردي در آزمايشگاه ها همچنين وظايف 
كارشناسان در قبال مسئوليت پذير نمودن همه افراد در مقوله ايمني بوده 

است. در خالل اين دوره تمامي دغدغه هاي كارشناسان مورد بررسي قرار 
  گرفت و براي برخي از آنان راهكارهايي نيز ارائه شده است.

در اين دوره فرم ها و چك ليست هاي تدوين شده تشريح و نحوه تعامل 
 شورا با كارشناسان توضيح داده شد.

  عمومي ايمني كارشناسان آزمايشگاه ها/ كارگاه ها دوره

  اين دوره ها به منظور ارتقاء فرهنگ و دانش ايمني كارشناسان آزمايشگاه برگزار گرديد. 

 

  



  

  

 راه اندازي سامانه ايمني دانشگاه.2
www.usb.ac.ir/hse 

اين سامانه با هدف آگاهي رساني، تسهيل و دسترسي سريع تمامي 
و خدمات  اعضاي داننگشاه سيستان و بلوچستان به مباحث ايمني

  دانشگاه طراحي و بارگزاري شده است.  HSEشوراي 

يكي از مزيت هاي اين سامانه بوجود آوردن يك مرجع استاندارد براي 
دستيابي به تمامي اطالعاتي است كه در زمينه بهداشت و ايمني در 

  دانشگاه مورد نياز است.

حوادث و  آنالين ثبتاز مزيت هاي ديگر اين سامانه مي توان به فرم هاي 
اشاره نمود. پر واضح است اين فرايند تحت گزارش عمليات مخاطره آميز 

ارتقاء وب مي تواند در تسريع خدمات رساني در تمامي حوزه هاي دانشگاه 
  چشمگيري بوجود آورد.

از تمامي اعضاي محترم دانشگاه سيستان و بلوچستان مي خواهيم با رجوع 
اده شده در اين سامانه را در جهت ارتقاء به بخش هاي مربوطه، مطالب قرار د

  دانش مربوط به ايمني، بهداشت، طرح واكنش اضطراري و...مطالعه نمايند.



  

  

تدوين دستورالعمل ها و چك ليست ها. 3

 يطشرا ييشناسا يشده برا يزيبرنامه ر يدوره ا يها يبازرس
الزامات استاندارد  يبر مبنا يبهداشت ينمواز يتو رعا يمنناا

OSHA دانشگاه  يدر فضاها يحو صح يمنتواند از عملكرد ا يم
دستورالعمل  يبر مبنا يستچك ل ين. ايدحاصل نما يناناطم
 ينمربوط تدو يدانشگاه به واحدها HSE يشورا ياز سو  يابالغ
سند بر  ينو حفظ ا يلاست، لذا خواهشمند است در تكم يدهگرد
 ي. شوراييدفرما يتكمال دقت را رعا ابالغيدستورالعمل  يمبنا

و بلوچستان  يستانس شگاهدان يستز يطمح و يمنيبهداشت، ا
ارائه شده  يزمان بند يبر مبنا يستچك ل ينكند كه ا يم يشنهادپ

 يكشده و  يلدر دو نسخه تكم در چك ليست و ساامانه ايمني
و نسخه دوم در واحد مربوطه  يمنيا يشورا يلنسخه از آن تحو

 گردد.  يگانيبا

 

 



  

  
 . تدوين و تصويب برنامه4

 1398-1400راهبردي 

  اميدواريم كه بتوانيم  ما
فرهنگ ايمني و سالمت را با 

عملكردمان در آزمايشگاه ها و 
كالس هاي درسي و ساير محيط 
هاي دانشگاه يكپارچه سازيم؛ تا 
نسبت به آنچه از گذشته آموخته 
ايم و آنچه به نسل آينده منتقل 

 اشيم.مي كنيم فرهنگساز ب

 يكبه عنوان طرح  ين. اشده استگذشته بنا تجربيات كند بر ينگاه م يندهكه به آ يدر حالارائه شده  ينقشه راهبرد
 يمتنظ و يابيارز يند،فرآ ينجنبه مهم در ا يكدر نظر گرفته شده است.  يادگيري يندفرا يكاز  يسند زنده بخش

در  ييرتغاين طرح نسبت به دهد  يو اجازه م بنا كرده ايم است تمانو تجربيا دانشآنچه ما بواسطه  ر پايهب يرمانمس
  .منعطف باشد زمان طول

به  ،HSEبا هدف پيشبرد اهداف شوراي ، با شرايط حال سازگار يندر عي و جمعجامع بر پايه خرد  يدد يكداشتن 
 ها از تالش ها و منابع بدست آوردر يطيمح يستو ز يمنيا ي،سالمت يايمزا يشتريندهد تا ب يامكان را م يندانشگاه ا
 استفاده كند. دانشگاه سيستان و بلوچستان و پتانسيل هاي موجود در ها يو از برتر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راهكارهاي اجرايي براي مقابله با .4
 COVID-19 ويروس جديد كرونا

توليد محتواي آموزشي، پوستر و 
راه هاي جلوگيري از  در زمينهاينفوگرافيك 

انتشار بيماري از ابتداي شيوع اين ويروس 
 در چين و قبل از ورود ويروس به كشور

تدوين دستورالعمل راه هاي مقابله براي ويروس جديد كرونا در محيط هاي 
  اداري و آموزشي

همكاري با مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه در راستاي تهيه موارد الزم براي 
  نشجويي، آموزشي و  دا ضدعفوني فضاها و محيط هاي اداري
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