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 مقدمه:

 ییراهکارها یریبکارگ نیو همچن یمنیو ا شیو آسا یرفاه لیبه مسا یدگیانسان ها و رس یپرداختن به سالمت

 دهیمحسوب نگرد ازیامت کیآنها ، امروزه به عنوان  یو روان یجسم طیبا شرا یطیمح تیوضع قیدر جهت تطب

بر  یگذار ریباالتر باشد تاث سالمتبه موضوع  یدگیرس زانیو هر اندازه م دینما یم یرا تداع فهیوظ کیبلکه 

خواهد بود که با توجه به سابقه موضوع  شتریو متعاقباٌ بر سازمانها  ب ستیز طیروند رشد و توسعه جامعه و مح

 شیموجب افزا (HSE)سالمت، ایمنی و محیط زیست شرفته،یمرتبط با آنها در جوامع پ نیو قوان ایدر دن یمنیا

شدن  نهیموجب به کاری یها طیدرمح یفکر تیو امن شیو رفاه و آسا بود هدخوا یراندمان و بازده منابع انسان

 نیا یریخواهند نمود . به کار گ یخاطر بهره بردار شیبا آسا زیشده و استفاده کنندگان ن طیمح تیوضع

 شده و ستیز طیحفظ منابع و مح ،یو صدمات جان یاز حوادث و کاهش خسارات مال یریسبب جلوگ ستمیس

و خطرات در سازمان ها  ها سکیر ییتواند با شناسا یم ستمیس نیا .خواهد داشت یراندمان را در پ شیافزا

یک ابزار مدیریتی است که با ایجاد بستر سیستماتیک در راستای  ،HSE د. سیستم مدیریتشو یساز ادهیپ

افراد و صیانت از محیط  یمنیموجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب و ارتقا سطح سالمت و ا ،توسعه پایدار

حفظ و ی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ، به منظور . در همین راستا دانشگاه علوم پزشکزیست می گردد

برقراری نظام سالمت و صیانت از محیط زیست، ، اقدام به  ایمنی و سالمت اساتید، کارکنان و دانشجویانارتقاء 

مراکز ، آزمایشگاهی و کارگاهی بهداشتی درمانی،  اداری، های در محیط (HSE)،ایمنی و محیط زیست 

  دانشگاه نموده است. فناوری آموزشی، پژوهشی و

 اهداف-1ماده 

 کلی هدف 1-1

 خطرات از پیشگیری و گیری جلو جهت در دانشگاه (HSE) زیستسالمت، ایمنی و محیط ارتقای ضریب 

سالمت و  حفظ و بیولوژیکی شیمیایی، ارگونومیکی و فیزیکی، مختلف فعالیت های  انجام از ناشی احتمالی

حیط زیست با به کار بستن شیوه های علمی و استانداردهای الزم در سطح ملی و بین م و صیانت از افراد ایمنی

مراکز آموزشی، پژوهشی و ، آزمایشگاهی و کارگاهی درمانی، ، بهداشتی  اداری، های محیطکلیه المللی در 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد. فناوری

 اهداف اختصاصی 1-2

 کاهش مخاطرات زیست محیطی 1-2-1

کاهش میزان حوادث ناشی از کار 1-2-2

باالبردن سطح فرهنگ و اطالعات سالمت ایمنی و محیط زیست 1-2-3

اعمال و اجرای مقررات و استاندارهای سالمت ایمنی و محیط زیست 1-2-4
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کاهش موارد ابتال به بیماری های ناشی از کار 1-2-5

 انی پرسنل و دانشجویانکاهش هزینه های درم 1-2-6

 خطرات بالقوه مرتبط با سالمت، ایمنی و محیط زیست شناسایی، ارزیابی و کنترل 1-2-7

 

 تعاریف -2ماده 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و کلیه مراکز وابسته به آن اطالق می  دانشگاه: 2-1

 شود.

کلیه معاونت ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها ، شبکه های بهداشت و  واحد های محیطی:  2-2

 بیمارستان ها و کلیه واحد های تابعه اطالق می شود. ،درمان 

یک واحد سازمانی زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بوده و در راستای  دانشگاه: HSEدفتر  2-3

حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی کارکنان و صیانت از محیط زیست در همه واحد های محیطی انجام وظیفه می 

 نماید.

2-4 HSE:  منظور سالمت(Healthایمنی ،)(Safety) و محیط زیست (Environment)  که به اختصارHSE 

 نامیده می شود.

: شورای سالمت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده رییس دانشگاه می HSEشورای  2-5

 باشد.

: کارگروه اجرایی سالمت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده HSEکارگروه اجرایی  2-6

 اشد.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه می ب

: کمیته سالمت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده روسای واحد های HSEکمیته   2-7

 محیطی می باشد.





 ساختار سازمانی -3ماده 

ایمنی، سالمت و محیط شورای در دانشگاه،  ایمنی، سالمت و محیط زیستبه منظور اجرایی شدن اهداف 

ایمنی، سالمت و کمیته های تخصصی و  سالمت و محیط زیستایمنی، کارگروه اجرایی ،  زیست

شوند و در مواد بعدی آیین  نامیده می کمیتهو  کارگروه، شوراتشکیل شده اند که به اختصار  محیط زیست

 به جزییات آنها اشاره خواهد شد. (HSE)نامه سالمت، ایمنی و محیط زیست
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 وظایف شورای ایمنی، سالمت و محیط زیست -4ماده 

 تدوین خط مشی سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه 4-1

 تدوین و تصویب دستور العمل های مرتبط برای بخش های تابعه دانشگاه 4-2

برنامه ریزی و هماهنگی الزم با سازمان ها ملی و بین المللی جهت اخذ گواهینامه های معتبر سالمت،  4-3

  ایمنی  و محیط زیست

ی دوره های آموزشی سالمت، ایمنی و محیط زیست برای گروه های مختلف دانشگاه تدوین و راه انداز  4-4

 متناسب با فعالیت ها اجرایی آنها

 صدور گواهینامه دوره های آموزشی 4-5

 نظارت بر اجرای آیین نامه های مصوب شورا و نظارت مستمر 4-6

 انجام امور مربوط به ارتقای دانشگاه در زمینه های سالمت ،ایمنی و محیط زیست 4-7 

پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه  بر اساس الزامات ایمنی پیمانکاران در  HSEتایید گواهینامه صالحیت  4-8

 کلیه حوزه های کاری

قبل از  HSE تأیید ساختار فیزیکی ساختمان ها ،آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید از نظر رعایت اصول 4-9

 شروع فعالیت در آن ها

تأیید و بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از لحاظ رعایت دستور العمل ها و الزامات مربوط  4-10

 ه آزمایشگاه و کارگاهو سنجش توانمندی ورود ب HSE به دوره های نظام

 در دانشگاه HSE تصویب اعتبارات برای اجرای نظام 4-11

کلیه واحد های محیطی  تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره ای سالمت کارکنان شاغل در 4-12

دانشگاه

 

 ترکیب اعضاء شورای سالمت، ایمنی  و محیط زیست دانشگاه  -5ماده 

 شورا(رئیس دانشگاه )رئیس  5-1

 ) نایب رئیس شورا(دانشگاه  تحقیقات و فناوریمعاون  5-2

 دانشگاه )دبیر شورا( HSEمدیر  5-3

 دانشگاه )عضو شورا(  معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  5-4

                    بهداشتی دانشگاه )عضو شورا(معاون   5-5

 معاون آموزشی دانشگاه )عضو شورا(  5-6

 معاون درمان دانشگاه )عضو شورا(  5-7

 معاون غذا و دارو دانشگاه )عضو شورا(  5-8

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه )عضو شورا(  5-9
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 مدیر حراست دانشگاه )عضو شورا(  5-10

 مدیر حقوقی دانشگاه )عضو شورا(  5-11

 رئیس اورژانس استان)عضو شورا( 5-12

عملکرد و پاسخگویی به شکایات )عضو شورا(رئیس اداره بازرسی،ارزیابی  5-13



 وظایف و اختیارات رئیس شورای سالمت، ایمنی  و محیط زیست دانشگاه  -6ماده 

 صدور احکام اعضای شورا 6-1

 نظارت بر اجرای مصوبات شورا 6-2

  عزل و نصب اعضاء شورا 6-3

 

 وظایف دبیر شورای سالمت، ایمنی  و محیط زیست دانشگاه -7ماده 

 طبق بر دانشگاه HSEتهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی سالمت، ایمنی  و محیط زیست  7-1

 مصوب استانداردهای

هماهنگی با سازمان های محیط زیست، شهرداری، آتش نشانی، استاندارد و .... به منظور ارتقای سالمت،  7-2

 ها گاهکار و ها وآزمایشگاه دانشگاه  در HSEایمنی  و محیط زیست 

 به رییس و نایب رییس شورا پیگیری و اجرای مصوبات شورا وارایه گزارش 7-3

 شورا به آن ارائه و دانشگاه HSEتدوین برنامه های مربوط به سالمت، ایمنی  و محیط زیست   7-4

HSEکلیه گزارشات و صورتجلسات شورا ،کارگروه و کمیته های تخصصی  مستند سازی 7-5

 رییس و نایب رییس شوراارسال گزارش عملکرد شورا به  7-6
  

 سالمت، ایمنی  و محیط زیست دانشگاه کارگروه اجراییوظایف  – 8ماده 

به منظور طرح موضوع در تهیه و پیشنهاد دستور العمل های الزم نظام سالمت، ایمنی  و محیط زیست   8-1

 دانشگاه و محیط زیست سالمت، ایمنیشورای 

  ها کارگاه و ها آزمایشگاه با مرتبط انسانی نیروی آموزش برنامه  تدوین  8-2

و کلیه واحد های  تدوین برنامه های مربوط به سالمت، ایمنی  و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها 8-3

 .محیطی دانشگاه

 برنامه ریزی جهت امحاء یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی 8-4

سالمت، ایمنی  و ی صورتجلسات و گزارشات کمیته های تخصصی جهت طرح شورای بررسی و جمع بند 5-8

 محیط زیست دانشگاه

 سالمت، ایمنی  و محیط زیست دانشگاه  کارگروه اجراییترکیب اعضاء  -9ماده 
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  (کارگروه)رئیس دانشگاه  تحقیقات و فناوریمعاون   9-1

 (کارگروه) نایب رئیس دانشگاه  (HSE)مدیر   9-2

 دانشگاه )دبیر کارگروه( HSEکارشناس دفتر   9-3

 رییس دانشکده بهداشت )عضو کارگروه(   9-4

                    رییس دانشکده پزشکی )عضو کارگروه(  5-5

 رییس دانشکده دندانپزشکی )عضو کارگروه(  5-6

 رییس دانشکده پیراپزشکی )عضو کارگروه(  5-7

 مامایی )عضو کارگروه(رییس دانشکده پرستاری و   5-8

 رییس دانشکده پرستاری و مامایی بروجن)عضو کارگروه(  5-9

 رییس دانشکده فناوری های نوین )عضو کارگروه( 5-10

 مدیر حقوقی دانشگاه )عضو کارگروه(  5-11

 مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-12

 مدیر امور مالی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-13

 مدیر درمان دانشگاه)عضو کارگروه( 9-14

 مسول اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه)عضو کارگروه( 9-15

 معاون اورژانس استان)عضو کارگروه( 9-16

 مجتمع رحمتیه)عضو کارگروه( HSEمسئول امور هماهنگی  9-17

 مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-18

 یس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه)عضو کارگروه(ری9-19

 مدیر گروه سالمت کار معاونت بهداشتی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-20

 مدیر گروه سالمت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-21

مسئول سالمت خطر و بالیا معاونت بهداشتی دانشگاه)عضو کارگروه( 9-22

 )عضو کارگروه(دانشجویی و فرهنگیمدیر معاونت  9-23

 )عضو کارگروه(مدیر تشکیالت دانشگاه 9-24

 دو نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه به تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)عضو کارگروه( 9-25

نمایندگان معاونت های غذا و دارو، آموزشی دانشگاه )عضو کارگروه( 9-26





 سالمت، ایمنی  و محیط زیست  های تخصصیکمیته وظایف  – 10ماده 
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10-1 اری، برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر بهداشت و ایمنی آزمایشگاه ها و سایر محیط های ذگ سیاست

محیطیکاری در واحد های 

انتقال و دفع بهداشتی  پسمانهای خطرناک آزمایشگاهی -نظارت مستقیم بر جمع آوری 10-2

10-3 و بیرون از آن برای جلب مشارکت  فعال و همکاری  عوامل  واحد های محیطین ایجاد هماهنگی درو

و محیط های کاریموثر در ارتقاء و اجرای برنامه های بهداشت و سالم سازی محیط  آزمایشگاه ها و 

10-4 ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت  فعال در برنامه ها با سایر واحد های بهداشت حرفه ای دانشگاه ،

با  واحد های محیطیمراکز بهداشت و حفاظت محیط زیست منطقه برای همسو نمودن فعالیت های سالم سازی 

برنامه های منطقه ای و ملی

10-5 اری و برنامه ریزی  و ذگ مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز جهت سیاست

حرفه ای و محیط کار و بهداشت و انجام مراقبت های  ی محیطیواحد هااجرای برنامه های سالم سازی در 

آزمایشگاه برای دانشجویان و پرسنل

10-6  ایجاد ارتباط با رابطین ایمنی در گروه ها/واحدها و برنامه ریزی جهت بازدید و بررسی منظم مطابق با

 جهت اطالع از وضعیت یطیواحد های محبرنامه از قبل تدوین شده از آزمایشگاه ها و واحد های مختلف 

و ایمنی و اتخاذ تصمیمات برای رفع مشکالت موجود سالمت

 یکیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیآور )ف انیو کنترل عوامل ز یابیبرنامه ریزی و نظارت در جهت شناسائی، ارز 10-7

پرسنل  و یا محیط  ان،یاجتماعی همه افراد اعم از دانشجو-سالمت جسمی و روانی  که (به نحوییکیو ارگونوم

زیست را مورد تهدید قرار دهد

10-8  واحد های محیطیبررسی، جمع آوری و ثبت صحیح اطالعات و تجزیه و تحلیل حوادث احتمالی که در 

سالمت، ایمنی  و محیط زیسترییس کمیته اتفاق می افتد و اعالم به 

10-9 عوامل ارگونومیک و ارائه راه حل های مناسب جهت انجام صحیح کارها و یا تغییرات  یابیبررسی و ارز

مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسایل مورد استفاده در  یالزم در فعالیتها

محیط کار و آزمایشگاه ها

ط جهت پایش عوامل زیان آور و ارزشیابی باشد در صورتی که دانشکده فاقد دستگاه ها/ متخصصین ذیرب -تبصره

هماهنگی های الزم جهت فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از بخش دولتی یا خصوصی جهت انجام این نوع پایش 

ها به عمل خواهد آمد

10-10 ئه راه حل های علمی فنی و اجرایی مناسب در جهت کاهش مواجهه و تماس دانشجویان و کارکنان اار

وامل زیان آور موجودبا ع

10-11 برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای ضوابط کمی و کیفی مصوبه توسط کمیته

کمیته می تواند از فعالیتهایی در واحدهای تابعه دانشکده که مغایر بهداشت و ایمنی بوده و ایجاد  -تبصره

و پس از دادن تذکرات و اخطارهای  خطرات حاد برای سالمتی افراد و یا محیط زیست می نماید ممانعت نموده
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آنها تخطی کنند با هماهنگی مدیریت  زالزم از فعالیت های واحدهایی که ضوابط کمیته را رعایت ننموده و ا

دانشکده جلوگیری کند

10-12  ،برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت سرپرستان آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارشناسان

یر پرسنل به نحوی که عالوه بر ارتقاء سطح آگاهی، موجب تغییر در نگرش باورها و عملکرد دانشجویان و سا

رندیفعال قرار گ شارکترفتارهای بهداشتی محققین و پرسنل شده تا در اجرای سالم سازی محیط کار م

10-13 از پوستر،  گردآوری استاندارهای ایمنی محیط کار و تهیه، تدوین و تنظیم وسایل کمک آموزشی اعم

درگروهای هدف یو فرهنگ ساز یپمفلت، مقاله، فیلم، اسالید جهت آگاه ساز

10-14 و محیط  همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمائی ها، سمینارها در زمینه بهداشت وایمنی

  زیست

ی و  سایر واحد های مناسب در جهت رفع نواقص اعالم شده از طرف گروه های آموزش یارائه راهکارها 10-15

های تابعه

بررسی فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد جهت پیشگیری و کنترل  10-16

سالمت، رییس کمیته هر گونه مواجهه مخاطره آمیز افراد با عوامل زیان آور احتمالی و ارئه گزارش الزم به 

ایمنی  و محیط زیست

نوترکیب استفاده  DNA  یاطرح های تحقیقاتی که در آن از عوامل عفونت زا، حیوانات آزمایشگاهی و  :تبصره

سالمت، ایمنی  و محیط کمیته می شود و یا دستکاری ژنتیکی در آن انجام می گیرد باید ثبت شده و به تائید 

.دانشکده برسند زیست

ی سالمتی افراد شاغل در دانشکده و محیط زیست جهت مطرح نمودن سریع هر گونه عامل زیان آور برا 10-17

رفع سریع معضل

10-18 نظارت و کنترل فنی و مهندسی بر سیستم های آب، برق، گاز و اطفاء حریق با هماهنگی تاسیسات

تهیه دستور العمل های بهداشتی الزم برای کار در آزمایشگاه ها، و پیگیری جهت اجرای دقیق آنها و   10-19

طیبهداشت مح یگروه آموزش یهای تولیدی با همکاردبر کیفیت آب و نحوه دفع پسمان نظارت

 ی و محیط زیستمنیو ا سالمتاصول  تیاز نظر رعا یخدمات ینظارت بر عملکرد شرکت ها 10-20



 کدهسالمت، ایمنی و محیط زیست دانش کمیته تخصصیترکیب اعضاء  -11ماده 

 رییس دانشکده )رییس کمیته( 11-1

 معاون پژوهشی دانشکده)دبیر کمیته( 11-2

 معاون اداری مالی دانشکده)عضو کمیته( 11-3

 یکی از کارشناسان ازمایشگاه دانشکده)به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و تایید رییس دانشکده( 11-4

 نشکده(یک نفر کارشناس ایمنی دانشکده)به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و تایید رییس دا 11-5
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 شبکه بهداشت و درمانسالمت، ایمنی و محیط زیست  کمیته تخصصیترکیب اعضاء  -12ماده 

 مدیر شبکه)رییس کمیته( 12-1

 معاون بهداشتی شبکه)نایب رییس( 12-2

 مسئول بهداشت حرفه ای شبکه)دبیر کمیته( 12-3

 مسئول بهداشت محیط شبکه)عضو کمیته( 12-4

 بالیا شبکه)عضو کمیته(مسئول سالمت خطر و  12-5

 مسئول آموزش سالمت شبکه)عضو کمیته( 12-6

 مسئول امور درمان شبکه)عضو کمیته( 12-7

 )عضو کمیته(115مسئول اورژانس  12-8

 مسئول امورمالی شبکه)عضو کمیته( 12-9

مسئول امور اداری شبکه)عضو کمیته( 12-10

 

 بیمارستانسالمت، ایمنی  و محیط زیست  کمیته تخصصیترکیب اعضاء  -13ماده 

 رئیس بیمارستان)رییس کمیته( 13-1

 مدیر بیمارستان)نایب رییس( 13-2

 معاون آموزشی بیمارستان)عضو کمیته( 13-3

 معاون پژوهشی بیمارستان)عضو کمیته( 13-4

 مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان)دبیر کمیته( 13-5

 ان)عضو کمیته(مسئول بهداشت محیط بیمارست 13-6

 کارشناس کنترل عفونت بیمارستان)عضو کمیته( 13-7

 کارشناس اعتبار بخشی بیمارستان)عضو کمیته( 13-8

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان)عضو کمیته( 13-9

 مسئول امورمالی شبکه)عضو کمیته( 13-10

 مسئول امور اداری شبکه)عضو کمیته( 13-11



 

 آموزشی رحمتیهمجتمعسالمت، ایمنی  و محیط زیست  تخصصیکمیته ترکیب اعضاء  -14ماده 

 معاون اداری مالی مجتمع رحمتیه )رییس کمیته( 14-1

 )نایب رییس(مجتمع رحمتیه  HSEمسئول امور هماهنگی  14-2
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 کارشناس بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت )دبیر کمیته( 14-3

 کمیته(کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت )عضو  14-4

 مسئول امور مالی مجتمع رحمتیه )عضو کمیته( 14-5

رییس پژوهشکده جامع علوم پایه سالمت )عضو کمیته( 14-6

مسئول امور عمومی مجتمع آموزشی رحمتیه)عضو کمیته( 14-7

 )عضو کمیته(دانشکده پزشکی HSEکارشناس  14-8

 )عضو کمیته(دانشکده پرستاری   HSEکارشناس  14-9

 )عضو کمیته(دانشکده پیراپزشکی  HSEناس کارش 14-10

 )عضو کمیته(دانشکده فناوری های نوین HSEکارشناس  14-11

 معاونت فرهنگی و دانشجویی)عضو کمیته( HSEکارشناس  14-12

 )عضو کمیته(مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی HSEکارشناس  14-13

 کمیته()عضو سلولی و ملکولی  تحقیقات مرکز HSEکارشناس  14-14

 )عضو کمیته(مرکز تحقیقات گیاهان داروئی HSEکارشناس  14-15

 

 نحوه برگزاری جلسات  - 15ماده 

 شود.ماه یکبار برگزار می 4جلسات شورا حداکثر هر 15-1

 ماه یکبار برگزار می شود. 3جلسات کارگروه اجرایی هر  15-2

گردد و یک نسخه از صورتجلسه به دبیر خانه جلسات کمیته های تخصصی به صورت ماهیانه برگزار می  15-3

 شورا ارسال می گردد.

 رسد.جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته وکلیه موارد با اکثریت آراء به تصویب می 15-4

: حسن اجرای به موقع و دقیق مصوبات کمیته های  تخصصی بر عهده روسای کمیته های واحد های  1تبصره 

 می باشد. محیطی

: در مواقع ضروری با پیشنهاد دبیر شورا جلسه اضطرای تشکیل خواهد شد.  2تبصره

 

 سالمت، ایمنی  و محیط زیست دوره فعالیت شورای  -16ماده 

 سال می باشد. 2هر دوره فعالیت شورا   16-1
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 عضویت مجدد اعضاء در دوره های بعد بال مانع است. 16-2

بنا به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، احکام اعضاء جدید شورا توسط رئیس در پایان هر دوره  16-3

 می شود. دانشگاه صادر

جلسه تداومی ویا  3: در صورت استعفا و یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضا شورا در جلسات )به تعداد  1تبصره 

 ی جایگزین وی خواهد شد.جلسه متناوب( فرد جدید به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناور 5

 توسط رییس دانشگاه صادر می شود. سالمت، ایمنی  و محیط زیست: ابالغ اعضای شورای 2تبصره 

و روسای کمیته تخصصی توسط معاون  سالمت، ایمنی  و محیط زیست: ابالغ اعضای کارگروه اجرایی 3تبصره 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد.

توسط رییس واحد محیطی)رییس  سالمت، ایمنی  و محیط زیستضای کمیته های تخصصی : ابالغ اع4تبصره 

 کمیته( صادر می گردد.

 

 باشد.در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مستقر میسالمت، ایمنی  و محیط زیست دبیرخانه شورای  - 17ماده 

 باشد.می مسئولیت نظارت و اجرای این دستورالعمل با رئیس دانشگاه - 18ماده

 

صورتجلسه شماره  یک طبق بند 02/12/1400 تبصره در تاریخ 5 ماده و18این دستورالعمل اجرایی در 

 الزم االجرا است. 02/12/1400تصویب و تایید گردیده است. این دستورالعمل از تاریخ  ص/5478/1400

 


