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The necessity and procedure of HSE audit
of academic laboratories and workshops

Soheil Aber*

This article discusses the importance of HSE audit in laboratories and workrooms
of universities. A lot of risks lurk in laboratories and workrooms that can cause

abundant damages. All laboratories must implement HSE standards. For this purpose,
HSE audit at appropriate time intervals must be fulfilled to assure the compliance of
work conditions with the known regulations and if needed, follow-ups must be done to
rectify deficiencies. These inspections can lead to encouragement and, in some cases,
punishment depending on how people comply with the HSE rules. Obviously, the elim-
ination of existing flaws and the mentioned encouragements and punishments without
management support will not be possible. This paper is to discuss the most important
points of HSE inspection from laboratories and workrooms. It is important to note that
all the requirements that must be considered in the HSE inspections are not limited to
the ones mentioned in this article, and HSE inspectors must carefully consider other
issues.

(*) Secretary of Health, Safety and Environment (HSE) Committee of Technology Affairs of
University of Tabriz, Tabriz, Iran. E-mail: s_aber@tabrizu.ac.ir, Phone Number: 041 33393153
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و آزمایشگاه ها از HSE بازرسی نحوه و ضرورت
دانشگاهی کارگاه های

عابر* سهیل

می پردازد. دانشگاهی محیط های در کارگاه ها و آزمایشگاه ها HSEاز بازرسی انجام اهمیت به مقاله این
تمهیدات آوردن فراهم عدم صورت در که می باشند زیاد خطرات با محیط هایی کارگاه ها و آزمایشگاه ها
HSE استانداردهای آزمایشگاه ها تمام در شوند. فراوان مالی و جانی آسیب های بروز باعث می توانند الزم
از تا آیند عمل به مناسب زمانی فواصل در الزم بازرسی های  باید منظور بدین شوند. اجرا و اعمال باید
نیاز، صورت در و شود حاصل اطمینان موجود مقررات با کارگاه ها و آزمایشگاه ها کاری شرایط مطابقت
می توانند بازرسی ها این شوند. انجام موجود کاستی های و ایرادات نمودن برطرف برای الزم پیگیری های
HSE قوانین از آن ها تبعیت نحوه به بسته افراد توبیخ و تنبیه موارد برخی در حتی و تشویق به منجر
پشتیبانی و حمایت بدون اشاره مورد تنبیه های و تشویق نیز و موجود ایرادات رفع که است بدیهی شوند.
HSE بازرسی انجام در نظر مورد نکات مهم ترین تا است آن بر مقاله این بود. نخواهند امکان پذیر مدیریتی
موارد تمام که است این اهمیت حائز نکته دهد. قرار بررسی و بحث مورد را کارگاه ها و آزمایشگاه ها از
و نبوده مقاله این در اشاره مورد موارد به منحصر فقط گیرند قرار مدنظر HSE بازرسی های در باید که الزم

دهند. قرار بررسی مورد و تشخیص نیز را موارد سایر خود نظر دقت با باید HSE بازرسین

،s_aber@tabrizu.ac.ir ایمیل: آدرس ایران. تبریز، تبریز، دانشگاه فناوری امور مدیریت HSE کمیته دبیر (*)
٠۴١ ٣٣٣٩٣١۵٣ تلفن: شماره
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مقدمه ١

ایران، بزرگ صنایع در آن بر مبتنی بازرسی های و ١HSE موضوع

ایران گاز ملی شرکت می باشد. دانشگاه ها از جاافتاده تر و پیشروتر

فاضالب و آب شرکت ،[١] گهر گل صنعتی و معدنی شرکت ،[٣]

نظارتی چک لیست های دارای کدام هر ... و [٢] تهران) ۴ (منطقه

اهمیت به اخیراً نیز کشور دانشگاه های بازرسی هایHSEهستند. برای

و برده اند پی آن استانداردهای و قوانین رعایت به نیاز و HSE مباحث

راستای در دانشگاهی و وزارتی سطوح در بسیاری تالش های اکنون هم

است. اجرا حال در HSE اصول پیاده سازی

بهداشتی ایمنی، اهداف پیشبرد برای را سیاست هایی دانشگاه هر

استفاده مورد چک لیست های .[۴] می کند اتخاذ خود محیطی زیست و

می توانند مختلف دانشگاه های در نظارتی رویه های و HSE بازرسی در

وجود علیرغم که معناست بدین موضوع این باشند. تفاوت هایی دارای

و آموزشی مراکز و دانشگاه ها کلیه در مشترک مشکالت و مسائل

را منحصر به فردی مسائل می توانند کدام هر مختلف مراکز پژوهشی،

توسط الزم تصمیمات باید مسائل این خصوص در که باشند داشته

گردد. اتخاذ ذی ربط ایمنی کمیته

مختلف محیط های در HSE اصول کردن پیاده شک بدون

هرگز اصولی و منظم بازدید های اجرای بدون صنعتی و آزمایشگاهی

ضمانت های واقع در HSE بازرسی های یا بازدیدها بود. نخواهد موفق

هزینه هایی و تالش  ها سایر نشستن بار به و موفقیت برای اجرایی

ارائه به اکتفا می شوند. انجام HSE نظام استقرار راستای در که هستند

و نمی نماید ایجاد HSE اصول اجرای برای تضمینی الزم، آموزش های

می زنند. باز سر اصول این اجرای از مختلف دالیل به افراد از بسیاری

توبیخ و تشویق همراه به HSE بازرسی های موقع به انجام بنابراین

اهداف به رسیدن و موفقیت در مهمی نقش می تواند لزوم، صورت در

جانبه همه حمایت نقش میان این در باشد. داشته HSE سیاست های

کننده تعیین بسیار ،HSE سیاست های اجرای از سازمان ارشد مدیریت

است.

زیست و بهداشتی ایمنی، شرایط ارزیابی بازرسی ها، از هدف

صورت در و موجود استانداردهای با مقایسه در آزمایشگاه ها محیطی

HSE بازرسی های البته .[۴] است نیاز مورد اصالحات اجرای لزوم،

بازدیدهای سطح، اولین در شوند. انجام مختلف سطوح در می توانند

به وی می آید. عمل به آزمایشگاه مسئول توسط روزانه و منظم

خصوص در را الزم دقت آزمایشگاه، در کار روند از قسمتی عنوان

آن ها رفع برای پیگیری و آن ها گزارش و ایرادات و نواقص تشخیص

فواصل در دانشگاه ٢HSE بازرس بعدی، سطح در می آورد. عمل به

و کرده مراجعه آزمایشگاه  به سرزده صورت به حتی یا مشخص زمانی

فاصله با یا ساالنه بازدیدهای می نماید. تکمیل را بازرسی چک لیست

به می توان را HSE با مرتبط باالتر رده مسئولین توسط زیاد زمانی

مشاهده برای عمدتاً که گرفت نظر در بازرسی ها بعدی سطح عنوان

راهکارهای ارائه و کالن مشکالت و مسائل بررسی یا موجود وضعیت

درجه به بستگی بازدیدها بین زمانی فاصله می آیند. عمل به مناسب

باشد سال یک از بیش نباید صورت هر در ولی دارد خطرات بزرگی

بازرسی مورد محل در شاغل افراد و بازرسین که است مهم بسیار .[۴]

.[٧] باشند داشته گاهی آ آن نتایج و بازرسی دالیل از

موجود خطرات با متناسب چک لیست های از باید بازرسی ها در

به روز نیاز صورت در باید چک لیست ها نمود. استفاده بازدید محل در

و هستند بازرسی  اساسی نکات شامل فقط چک لیست ها شوند.

چک لیست ها در مذکور موارد به را خود دقت نباید HSE بازرسان

نیز آزمایشگاه از قبلی بازدید گزارش باید بازرسی هنگام کنند. محدود

تصمیمات و گردیده ارزیابی قبلی بازرسی نتیجه تا گیرد قرار مدنظر

در استفاده مورد چک لیست فرم نمونه یک از قسمتی گردد. اتخاذ الزم

است. شده داده نمایش ١ شکل در HSE بازرسی

که شوند تنظیم طوری سؤاالت است بهتر بازرسی فرم های در

جواب و موجود استانداردهای با مطابقت معنای به ”بله“ جواب

تصمیم گیری ترتیب بدین باشد. آن ها با مطابقت عدم معنای به ”خیر“

برداشت امکان و شد خواهد راحت تر آزمایشگاه ایمنی وضعیت مورد در

نیز محلی باید سؤال هر مقابل در می رود. بین از شرایط از نادرست

نظر در بازرسی نتیجه به توجه با نیاز مورد اصالحی اقدامات درج برای

شود. گرفته
١Health, safety and environment
٢Safety officer

..........................................................................................................................................................................................................................................................۵٩
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HSE بازرسی چک لیست فرم یک از قسمتی :١ شکل

آزمایشگاه به شده تکمیل فرم از نسخه یک باید بازرسی هر از پس

نیاز مورد اصالحی اقدامات به توجه با تا شود داده تحویل بازرسی مورد

به موجود ایرادات رفع برای الزم پیگیری های فرم، روی بر شده درج

با تا می شود ارسال مربوطه١ رئیس به نیز فرم از نسخه یک آید. عمل

فرم از دیگری نسخه گردد. اقدام ایرادها رفع به نسبت مالی منابع تأمین

بعدی بازدیدهای در استفاده برای نیز و سابقه عنوان به HSE کمیته در

قبلی، بازدیدهای پیرو در شده انجام اصالحی اقدامات بررسی برای

ایرادات رفع برای پیگیری مسئولیت است بدیهی می گردد. نگهداری

است مربوطه رئیس و آزمایشگاه مسئول عهده بر مشترک طور به موجود

پشتیبانی اقدامات نیاز مورد منابع و بودجه تأمین با باید دانشگاه و

رساند. انجام به راستا این در را الزم

HSE بازرسی چک لیست فرم در آن ها) همه نه (و موارد مهم ترین

شرح به می توان را دانشگاه ها در کارگاهی و آزمایشگاهی محیط های از

گرفت. نظر در زیر موارد

بازرسی فرم کلیات ٢

محل آدرس و نام بازرسی، تاریخ باید HSE بازرسی چک لیست در

و شده، یاد محل مسئول فرد نام آنجا، تلفن شماره بازرسی، مورد

موارد، این ثبت گردد. ثبت دقیق طور به محل آن HSE مسئول نام

انتهای در می نماید. آسان تر را بازرسی فرآیند از پس الزم پیگیری های

HSE مسئول امضای و نام و HSE بازرس امضای و نام باید نیز فرم

گردند. درج بازدید مورد محل

كمك های مراكز با تماس تلفن شماره های آیا ٣
افراد كلیه اختیار در و مشخص اضطراری،

می باشند؟

اضطراری تماس تلفن  شماره های  یافتن امکان خطر بروز هنگام در

حافظه از نمی توانند حتی افراد اغلب و بود نخواهد ممکن افراد برای

تماس برای الزم تلفن شماره های است الزم این رو از بجویند. یاری خود

گردند نصب تلفن گوشی های روی بر برچسب هایی صورت به اضطراری

نمود دقت باید باشند. دسترس در تماس به نیاز هنگام که گونه ای به

شوند. به روز نیز برچسب ها این تماس، شماره های تغییر با که

و عالئم با آشنایی پوسترهای و جداول آیا ۴
قرار عموم دید معرض در ایمنی هشدارهای

دارند؟

بهترین ایمنی، هشدارهای و عالئم دربردارنده پوسترهای و جداول

بسته های روی بر موجود تصویری عالئم و کدها تفسیر برای مرجع

معتبر شرکت های از شده تهیه شیمیایی مواد می باشند. شیمیایی مواد

مواد آن خواص با مرتبط هشدارهای مورد در اطالعاتی دارای همگی

اطالعات این تفسیر یافتن به شده یاد پوسترهای و جداول و هستند

می نمایند. کمک

در استفاده، آماده آتش نشانی كپسول های آیا ۵
هستند؟ موجود آزمایشگاه

احتمال همواره آزمایشگاه ها، در استفاده مورد مواد ماهیت دلیل به

از باالست. بسیار مکان ها این در آتش سوزی مانند خطراتی بروز

باشند. مجهز حریق اطفای و اعالم وسایل به باید آزمایشگاه ها این رو

دسترس در آزمایشگاه ها تمام در باید که حریق اطفای وسایل ساده ترین

با (متناسب الزم تعداد به باید که هستند آتش نشانی کپسول های باشند

محل های در و مناسب، نوع و اندازه با آزمایشگاه)، فضای بزرگی

رئیس صورت، هر در باشد. دانشگاه رئیس حتی یا دانشکده گروه، رئیس می تواند مربوطه رئیس دارد قرار آن چارچوب در بازدید مورد محل که تشکیالتی ساختار به بسته ١

باشد. HSE سیاست های راستای در هزینه کرد برای مالی اختیارات دارای باید نظر مورد

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ۶٠
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تا آید عمل به باید الزم بررسی گیرند. قرار دسترس در مناسب

مانند دالیلی به و بوده استفاده قابل و سالم شده یاد کپسول های

نداده دست از را خود کارآیی استاندارد، فشار شدن کم و استهالک

آتش مهار امکان آتش نشانی، کپسول های از استفاده صورت در باشند.

خسارت های صورت، این غیر در دارد. وجود آن ایجاد اولیه مراحل در

جانی تلفات موجب می توانند حتی و بوده گسترده بسیار آتش از ناشی

شوند.

موجود آزمایشگاه در اولیه كمک های جعبه آیا ۶
است؟

و آسیب ها ایجاد از پس ابتدایی لحظات در شده انجام اولیه کمک های

درمان مسیر در تعیین کننده ای و زیاد بسیار اهمیت جسمی، صدمات

فرد اولیه، کمک های موقع به انجام دلیل به که مواردی بسا چه دارند.

است. یافته رهایی مرگ حتی یا و مادام العمر عضو نقص و آسیب از

جعبه های کارگاهی و آزمایشگاهی فضاهای همه در است الزم این رو از

کنترل باشند. الزم اقالم کلیه به مجهز و بوده موجود اولیه کمک های

ضروری وسایل و داروها کلیه به بودن مجهز نظر از جعبه ها این ادواری

است. اجباری اقالم این مصرف تاریخ رعایت نظر از نیز و

سالم هودها و بوده هود به مجهز آزمایشگاه آیا ٧
هستند؟

بسیار ملزومات از هودها به کاری فضاهای و آزمایشگاه ها تجهیز

از بسیاری در می باشد. محیط ها این در سالم فعالیت انجام مهم 

که می شوند تولید آالینده ای گازهای و دودها کارگاه ها، و آزمایشگاه ها

مدت دراز یا کوتاه در و بوده خطرناک و سمی انسان برای آن ها تنفس

محیط از را سمی گازهای هودها می گردد. خطرناک آسیب های به منجر

این با را آن ها تماس و می نمایند خارج او همکاران و آزمایشگر کار

و آزمایشگاه ها کلیه این رو از می دهند. کاهش آالینده عوامل و گازها

مکش قدرت با و الزم تعداد به سالم، هود های به مجهز باید کارگاه ها

تعطیل را آزمایشگاه باید حتما صورت این غیر در و باشند استاندارد

نمود. متوقف نقص رفع زمان تا را آن از استفاده و

عموم دسترس قابل محل در MSDSها١ آیا ٨
دارند؟ قرار آزمایشگاه در

بسیار اطالعات حاوی مواد ایمنی اطالعات برگه های یا MSDSها

هر و هستند مختلف شیمیایی مواد با کار نحوه مورد در ارزنده ای

معموال را ماده هر MSDS دربردارد. را ماده یک اطالعات MSDS

نمود تهیه دیگر شرکت های یا ماده آن سازنده شرکت وبگاه از می توان

بودن معتبر به باید عمومی قاعده یک عنوان به حال هر در ولی

مختلفی اطالعات شامل MSDSها کرد. دقت استفاده مورد وبگاه

با برخورد نحوه آن، خطرات ماده، شیمیایی و فیزیکی خواص مانند

در این رو از می باشند. نیاز مورد اطالعات سایر و ماده، ریزش خطر

MSDSها آزمایشگاه، در شیمیایی مواد با مرتبط خطرات بروز هنگام

خطر با برخورد نحوه از گاهی آ برای استفاده قابل مراجع نخستین

مورد شیمیایی مواد کلیه MSDSهای است الزم بنابراین هستند.

الفبایی ترتیب به ماده هر نام رایج ترین اساس بر آزمایشگاه در استفاده

نگهداری آزمایشگاه در باشد همه دسترس در که مشخصی زونکن در

می شود استفاده آزمایشگاه در که هم جدیدی ماده هر MSDS و شوند

شود. افزوده زونکن این به

خلوت آزمایشگاه، در افراد تردد مسیر آیا ٩
خطرزا موارد سایر و مزاحم اشیای فاقد و

است؟

آزمایشگاه ها در تردد مسیر بودن مزاحمت بدون و بودن باز مورد در دقت

شیمیایی، مواد ظروف است. HSE بازرسی های در مهم بسیار موارد از

سمت به آزمایشگاه سمت یک از را الکتریسیته که سیم هایی جعبه ها،

خطرات می توانند که هستند مواردی همگی ... و می کنند منتقل دیگر

موارد در فرار هنگام خصوص به افراد تردد هنگام در را بسیاری

تا شود آورده عمل به کافی دقت باید بنابراین نمایند. ایجاد اضطراری

نداشته وجود آزمایشگاه در شد و آمد مسیرهای در مزاحمتی هیچگونه

باشد.
١Material safety data sheet
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مواد، از خالی و خلوت میزها، روی آیا ١٠
می باشد؟ غیرالزم تجهیزات و وسایل

داخل در تردد مسیرهای بودن مزاحمت از عاری که همانگونه

خلوت کار میزهای است فراوان اهمیت دارای کارگاه ها و آزمایشگاه ها

مهمی نقش آزمایشگاه ایمنی حفظ در نیز غیرالزم تجهیزات از خالی و

برخورد احتمال شلوغ کار میز یک در که نیست توضیح به الزم دارند.

روی مواد و تجهیزات با آزمایشگر شخص لباس یا بدن از قسمتی

خطراتی بروز برای زمینه ای می تواند این و یافت خواهد افزایش میز

مطالب باشد. موارد سایر و خورنده، مواد ریختن آتش سوزی، همچون

قفسه ها داخل در باید همگی غیرالزم وسایل که معناست بدین باال

تجهیزات و وسایل ازدحام از تا شوند نگهداری آزمایشگاه کمدهای و

الزم آید. عمل به جلوگیری آزمایشگاه کار میزهای روی در غیرضروری

نگهداری استاندارد انبارهای در شیمیایی مواد حاوی بسته های است

انتقال کار محل میز به و شده برداشته آن ها از نیاز میزان به هربار و

روی بر شیمیایی مواد نیاز مورد مقدار از بیش نگهداری ٢ شکل یابد.

می دهد. نمایش را آزمایشگاه میز

میز روی بر شیمیایی مواد نیاز مورد مقدار از بیش نگهداری :٢ شکل
آزمایشگاه

و مناسب بطور میزها روی وسایل آیا ١١
گرفته اند؟ قرار بی خطر

بوده استفاده حال در که دارند وجود تجهیزاتی و مواد وسایل، همواره

مورد در الزم دقت است. اجتناب ناپذیر کار میز روی بر آن ها حضور و

باشند گرفته قرار بی خطر و مناسب طور به تا آید عمل به باید اقالم این

منجر که میز لبه در وسایل دادن قرار مانند ناپایدار تعادل های از و

خودداری می گردند خفیف لرزش های و ضربات اثر در آن ها افتادن به

و شلوغ میز با نامرتب آزمایشگاه یک از تصویری ٣ شماره شکل شود.

می دهد. نمایش را شده اند چیده آن روی بر ناپایدار طور به که وسایلی

وسایلی و شلوغ میز با نامرتب آزمایشگاه یک از تصویری :٣ شکل
شده اند چیده ناپایدار طور به که

نگهداری مناسب محل در شیمیایی مواد آیا ١٢
می شوند؟

موضوعی این و نیست مناسب شیمیایی مواد نگهداری برای مکانی هر

نمی آید. عمل به کافی توجه آن مورد در آزمایشگاه ها در معموال که است

و شوند نگهداری آزمایشگاه ها در شیمیایی مواد زیاد مقادیر نباید اصوال

از خارج در مرکزی انبار شیمیایی، مواد از مقادیری چنین نگهداری محل

امکانات استاندارد، قفسه های کافی، تهویه به باید که است آزمایشگاه

بسته فضاهای اختصاص از و باشد مجهز ... و حریق اطفای و اعالم

۴ شماره شکل نمود. خودداری باید اینکار به الزم تجهیزات بدون و

می دهد. نمایش را شیمیایی مواد نامناسب نگهداری از نمونه یک

هم از دور بصورت ناسازگار مواد آیا ١٣
شوند؟ می نگهداری

بسیار صورت به غلیظ شکل در معموال که هستند موادی ناسازگار مواد

واکنش از یا / و می دهند واکنش همدیگر با انفجاری و شدید گرمازا،

قرار از لذا .[۵] می شود تولید شکل گازی معموال سمی مواد آن ها

اشتباهات از یکی نمود. خودداری اکیداً باید هم کنار در مواد این دادن
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حروف ترتیب به آن ها همه نگهداری شیمیایی مواد انبارداری در رایج

که مواد از تعدادی شد خواهد باعث که می باشد انبار قفسه های در الفبا

لیست مشاهده برای .[٨] بگیرند قرار هم مجاورت در هستند ناسازگار

نمود مراجعه فلوریدا دانشگاه وبگاه به می توان ناسازگار مواد از تعدادی

.[۶]

شیمیایی مواد نامناسب نگهداری از نمونه یک :۴ شکل

سربسته ظروف در شیمیایی مواد آیا ١۴
می شوند؟ نگهداری

شدن پخش به منجر شیمیایی مواد ظروف درب بستن در دقت عدم

بیماری های بروز و آزمایشگاه فضای در مواد این غبارات یا بخارات

مواد احتمالی تماس از ناشی خطرات نیز و افراد در مزمن یا حاد

فراوان اهمیت دارای امر این به توجه لذا می شود. یکدیگر با ناسازگار

گردد. مبذول کافی توجه آن به آزمایشگاه ها بازرسی در باید و است

برچسب دارای شیمیایی مواد بسته های آیا ١۵
می باشند؟ الزم اطالعات حاوی

برچسب های باید شیمیایی محلول های و مواد ظروف و بسته ها تمام به

اجزای سایر نام اصلی، ماده نام مانند اطالعاتی دارای که مناسبی

کننده، تهیه فرد یا سازنده شركت نام غلظت، یا خلوص درصد سازنده،

آزمایشگاه، در تهیه تاریخ یا آزمایشگاه به ورود تاریخ كاتالوگ، شماره

اطالعات این گردد. الصاق باشند موارد سایر و الزم ایمنی هشدارهای

خریداری اصلی بسته بندی در نظر مورد شیمیایی ماده اینکه به بسته

در بود. خواهند متفاوت حدی تا باشد شده تهیه آزمایشگاه در یا شده

به مناسب، برچسب فاقد شیمیایی مواد با ارتباط در حادثه بروز صورت

خصوص در درست تصمیم گیری امکان کافی، اطالعات وجود عدم دلیل

شیمیایی مواد و محلول ها داشت. نخواهد وجود خطر با برخورد نحوه

می شوند پیدا شیمیایی مواد انبار در گاهی چند از هر که برچسب فاقد

استفاده قابل ماده، عمر و سازنده اجزای غلظت، از اطالع عدم دلیل به

برچسب نمونه یک ۵ شکل داشت. خواهند را پسماند حکم و نبوده

را آزمایشگاه در محلول ها و مواد ظروف به الصاق برای پیشنهادی

می دهد. نمایش

و مواد ظروف به الصاق برای پیشنهادی برچسب نمونه یک :۵ شکل
آزمایشگاه در محلول ها

استفاده مورد هود زیر در فقط فرار مواد آیا ١۶
می گیرند؟ قرار

محیط در مواد این بخارات انتشار موجب فرار شیمیایی مواد با کار

مختلف بیماری های و خطرات ایجاد و آن ها استنشاق و آزمایشگاه

مواد با کار هنگام خطرات، این از پیشگیری منظور به می گردد.

ماسک ها مانند مناسب شخصی حفاظتی وسایل از باید فرار شیمیایی

تا داد انجام استاندارد هودهای زیر در را آزمایش ها و نمود استفاده

یابد. کاهش خطرناک و سمی بخارات با افراد مواجهه امکان

برای مناسب وسایل سایر یا پوآر از آیا ١٧
می شود؟ استفاده مایعات برداشتن

خطرات بروز به منجر آزمایشگاه در تخصصی تجهیزات از استفاده عدم

شیمیایی مایعات ورود امکان خطرات این جمله از می گردد. مختلف

پی پت توسط مایعات برداشتن هنگام دهان داخل به آن ها بخارات یا

معموال که است پوآر از استفاده جای به دهان مکش از استفاده با
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مشاهده تجربه کم آزمایشگرهای مورد در و آموزشی آزمایشگاه های در

برداشتن برای آزمایشگاه ها در پوآر از استفاده باید این رو از می شود.

مورد کارها انجام در تخصصی وسایل سایر از استفاده نیز و مایعات

گیرد. قرار توجه

مناسب و سالم آزمایشگاه برق سیم كشی آیا ١٨
است؟

برق گرفتگی ها و آتش سوزی ها در تأثیرگذار عوامل شده ترین شناخته  از

اثر در که سیم هایی است. معیوب و فرسوده سیم کشی های وجود

است؛ شده برداشته آن ها عایق پوشش برنده، یا داغ وسایل با تماس

یا شیمیایی، عوامل خورشید، نور تابش زیاد، استفاده اثر در که سیم هایی

پریزهای و دوشاخه ها داده اند؛ دست از را خود استحکام فیزیکی عوامل

در باید که هستند خطرزایی عوامل از همگی مشابه موارد و شکسته؛

شوند. برطرف و شناسایی و گرفته قرار مدنظر آزمایشگاه ها بازرسی

می دهد. نمایش را آسیب دیده سیم یک از نمونه ای ۶ شکل

آسیب دیده برق سیم یک از نمونه ای :۶ شکل

سالم استفاده، مورد ودستگاه های وسایل آیا ١٩
باشند؟ می بی خطر و

امکان با همواره آسیب دیده آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات از استفاده

برقی وسایل از استفاده است. همراه کار هنگام در مختلف خطرات بروز

وسایل از استفاده و آتش سوزی یا برق گرفتگی موجب می تواند خراب

نمونه های گردد. زخم و بریدگی به منجر می تواند شکسته شیشه ای

هنگام در این رو از نمود. ذکر می توان نیز را مشابه موارد از بسیاری

تجهیزات کلیه که کرد دقت باید آزمایشگاه ها بازرسی هایHSEاز انجام

آن ها از استفاده و بوده استاندارد حالت در و سالم آزمایشگاهی وسایل و

باشد. بی خطر

نحو به گاز، كپسول های سقوط خطر از آیا ٢٠
است؟ شده جلوگیری مناسب

گازهای از پر بعضاً کارگاه ها و آزمایشگاه ها در مستقر گاز کپسول های

که می باشند موارد سایر یا هیدروژن استیلن، کلر، خطرناک شیمیایی

انفجار، آتش سوزی، مانند شدیدی خطرات بروز باعث آن ها نشت

این داخل در گاز باالی فشار هم چنین می گردد. افراد مسمومیت یا

پدیده های بروز برای را باالیی پتانسیل گاز، نوع از نظر صرف کپسول ها

این داخل گاز سریع تخلیه از ناشی خطرات یا انفجار مانند خطرناکی

ایمن فضای در گاز کپسول های است الزم لذا می نماید. ایجاد کپسول ها

گردند مستقر کارگاه یا آزمایشگاه از خارج در شده ای محافظت و مسقف

برای مناسب تمهیدات باید نباشد، فراهم امکان این دلیلی هر به اگر و

بستن آیند. عمل به آزمایشگاه ها داخل در گاز کپسول های ایمن استقرار

آن ها تثبیت یا تسمه، یا زنجیر مانند مناسبی وسیله با دیوار به کپسول ها

پرهیز می باشند. تمهیدات این جمله از کابینت٢ یا پایه١ از استفاده با

حاوی برچسب نصب مورد در دقت نیز و گاز کپسول های خواباندن از

مد باید که است مواردی سایر از کپسول داخل گاز مشخصات و نام

بسته با که می دهد نمایش را کپسول یک ٧ شکل گیرند. قرار نظر

است. شده جلوگیری آن سقوط از دیوار به شدن

دارای آزمایشگاه در کار به مشغول افراد آیا ٢١
را مربوطه آموزش های و بوده الزم مجوز

نموده اند؟ دریافت

در HSE مقررات رعایت با مرتبط آموزش های دریافت عدم

سالمتی فرد، خود بر عالوه که می گردد حوادثی بروز موجب آزمایشگاه ها

است الزم این رو از می نمایند. تهدید نیز را محل آن در حاضر افراد سایر

و نمایند دریافت را الزم آموزش های آزمایشگاه، به ورود از قبل افراد که
١Stand
٢Rack
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شود. جلوگیری اکیداً آزمایشگاه به الزم آموزش های فاقد افراد ورود از

فعالیت های نوع با ارتباط در باید نظر مورد آموزش های است بدیهی

باشند. آزمایشگاه آن در گرفته انجام

جلوگیری آن سقوط از دیوار به شدن بسته با که گاز کپسول یک :٧ شکل
است شده

تجهیزات از آزمایش ها انجام هنگام آیا ٢٢
آزمایش نوع با متناسب شخصی١ حفاظت

می شود؟ استفاده

شیمیایی مواد با مسمومیت از خطرات، انواع وجود محل آزمایشگاه

تمهیدات باید بنابراین می باشد. انفجار، و آتش سوزی تا گرفته خطرناک

فراهم را خطرات این از ناشی آسیب های و عوارض کاهش برای الزم

با متناسب شخصی حفاظت وسایل از می توان راستا این در کرد.

روپوش، می توانند آزمایش نوع به بسته که کرد استفاده آزمایش خطرات

الزم موارد بسیاری در باشند. موارد سایر یا دستکش، ماسک، عینک،

استفاده همزمان طور به شخصی حفاظت وسایل از تعدادی از است

شود.

و برنده زباله های نوک تیز، زباله های آیا ٢٣
از مجزا بطور شکسته شیشه ای زباله های

می شوند؟ دفع و جمع آوری زباله ها سایر

سوراخ یا برندگی از ناشی زخم ایجاد توانایی شکلی هر به که زباله هایی

بعدی مشکالت از پرهیز منظور به دارند را حیوانات یا انسان در کردن

دفع جداگانه  ظروف در باید حیوانات یا انسان با تماس از ناشی

تماس در زباله، دفع فرآیند در تا گردند فراهم الزم تمهیدات و شوند

و امر این رعایت عدم صورت در است بدیهی نگیرند. قرار کارگران با

و بریدگی یا زخم ایجاد امکان معمولی، زباله های با زباله ها این اختالط

واحدهای در شاغل کارگران به بیولوژیکی یا شیمیایی آلودگی های انتقال

خواهد افزایش جامعه افراد سایر به آن ها طریق از و زباله پردازش

شیشه آالت جمع آوری مخصوص ظرف نمونه یک ٨ شمار شکل یافت.

می دهد. نمایش را شکسته

شکسته شیشه آالت جمع آوری مخصوص ظرف نمونه یک :٨ شکل
١Personal protection equipment (PPE)
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و شده جمع آوری خطرناک شیمیایی مواد آیا ٢۴
می شوند؟ دفع مناسب طریق به

پسماندهای انواع سایر و بیولوژیکی شیمیایی، پسماندهای ورود مشکل

فاضالب یا آزمایشگاهی زباله های طریق از زیست محیط به خطرناک

هم که است چالش هایی بزرگ ترین از یکی آزمایشگاه ها از خروجی

با را کشورمان پژوهشی و آموزشی موسسات و دانشگاه ها اکنون

موجب زیست محیط به پسماندها این ورود است. نموده مواجه مشکل

زنده موجودات سایر و انسان برای فراوان مخاطرات و بیماری ها  بروز

الزم، امکانات نمودن فراهم با تا شود تالش باید بنابراین و می گردد

و جمع آوری مناسب طریق به آزمایشگاهی فاضالب های و پسماندها

و محیط در خطرناک مواد رهاسازی از ترتیب این به و گردند دفع

ظرف نمونه یک ٩ شکل شود. جلوگیری آن بر مترتب بعدی خطرات

می دهد. نمایش را خطرناک پسماند نگهداری

خطرناک پسماند نگهداری ظرف نمونه یک :٩ شکل

است؟ چکه فاقد سقف آیا ٢۵

عایق بندی در دقت عدم دلیل به دانشگاهی فضاهای از بسیاری در

باالتر طبقات یا پشت بام از آب نفوذ امکان آزمایشگاه ها، کف و سقف

مواد تخریب، را آزمایشگاهی تاسیسات که دارد وجود آزمایشگاه ها به

واکنش های به منجر موارد برخی در و استفاده، غیرقابل را شیمیایی

می گردد. آتش سوزی یا انفجاری

اضطراری فرار مسیر به مجهز آزمایشگاه آیا ٢۶
است؟

منجر اغلب موارد سایر یا زلزله انفجار، آتش سوزی، مانند خطراتی

دام به موجب و شده خطر محل از افراد فرار مسیر شدن مسدود به

میان در سوختن دلیل به می شود باعث امر این می گردند. آن ها افتادن

و دسترسی غیرقابل فضاهای در افتادن گیر خفگی، آتش، شعله های

یابد. افزایش تلفات آمار موارد سایر یا الزم، کمک های دریافت عدم

و آزمایشگاه ها ساخت هنگام در اضطراری فرار مسیر تعبیه و طراحی

قبیل این کاهش در به سزایی نقش که است راه هایی از یکی کارگاه ها

در اضطراری فرار مسیر وجود دیگر، سوی از می نمایند. ایفا تلفات

مسیر در افراد ازدحام از کارگاه و آزمایشگاه در عادی تردد مسیر کنار

ناشی آسیب های و نموده پیشگیری خطر هنگام در آزمایشگاه از خروج

١٠ شکل می دهد. کاهش را مشابه موارد و پا و دست زیر شدن له از

می دهد. نمایش را اضطراری فرار مسیر نشان دهنده تابلو نمونه یک

اضطراری فرار مسیر نشان دهنده تابلو نمونه یک :١٠ شکل

توضیحات ٢٧

آزمایشگاه ها بازرسی در مهم نکات از برخی فقط باال در شده ذکر موارد

مورد هرگونه الزم دقت با باید بازرسی انجام دهنده تیم یا فرد و هستند

توضیحات قسمت در و داده تشخیص را خطر ایجاد به مشکوک دیگر

موارد این رفع برای الزم تمهیدات و پیگیری ها و نموده درج مربوطه فرم

آورد. عمل به نیز را
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نتیجه گیری ٢٨

کنار در کارگاه ها و آزمایشگاه ها از HSE دقیق و کامل بازرسی انجام

شده، شناسایی کاستی های و ایرادات رفع برای بعدی پیگیری های

و گردیده کارگاهی و آزمایشگاهی محیط های استانداردسازی موجب

مکان ها این در حادثه بروز از پیشگیری در به سزایی نقش طریق این از

و تجهیزاتی انسانی، سرمایه های افتادن خطر به از و داشت خواهد

خواهد جلوگیری پژوهشی و آموزشی مراکز سایر و دانشگاه ها تاسیساتی

با باید پژوهشی و آموزشی مراکز و دانشگاه ها مدیریت بنابراین، نمود.

نقش بازرسی ها این انجام از اداری و پشتیبانی مالی، قاطعانه حمایت

ایفا را کارگاه ها و آزمایشگاه ها کاری محیط ارتقای در خود تأثیرگذار

نمایند.

مراجع

و معدنی شرکت سایت وب از شده بازیابی برق. ایمنی لیست چک [١]
گهر: گل صنعتی
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