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ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ) (HSEدر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

اﺣﻤﺪ آﻗﺎﯾﯽ

١

وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺘﺄﺛﺮﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل و ﮐﺎرﺷﻨﺎس،

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر

اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  ١٣٩۴دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ HSE

ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﺠﺎم

در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻼغ

ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ادواری و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و

ﻧﻤﻮد .اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز و اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻞ  HSEﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ

ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﺗﻌﺮﯾﻒ

زﯾﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ

ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ  HSEﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪ

ﺟﺪی در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی و ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ

اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی دورهای روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻣﯽرود وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،

آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﺗﺪاوم آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEدر

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  HSEﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺳﺎل

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﻪ در

 ١٣٩۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد( و اﯾﺠﺎد

ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﺎن زﺑﺪه HSE

اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  HSEﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی

زﯾﺎدی در ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ  HSEﺑﺎﯾﺪ

 HSEﺻﺮف ﺷﻮد و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ وزارت ﻋﺘﻒ ﻫﻢ از

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر درآﯾﺪ و در

ﺧﻸﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ  HSEاﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد در

ﻓﻀﺎی  HSEﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی ﻧﻈﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی

و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻮع آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ از

ﮐﺎرﮔﺮوه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ ،ﺟﺰوات

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،زﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﻧﻮ و  ...ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در

و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در وزارت ﻋﻠﻮم و ارﺳﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺣﻮزه  HSEآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از

و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺟﺰء ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه

 ١رﺋﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻏﻪ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،اﯾﺮان .اﯾﻤﯿﻞ ،aghaee2001@yahoo.com :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس٠٩١٢۴٠۵۵۴۴٧ :
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ از

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،واﺣﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان HSE

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در اﯾﻦ

اﺳﺖ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎﻻت ارزﺷﻤﻨﺪ

ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﯽ

ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن از ﺟﻨﺎب

ﻣﻮارد ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻄﺌﯽ و ﮐُﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ رﺳﻮﻟﯽﻓﺮد ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و

زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن و ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه  HSEدر ﮐﺸﻮر ﮐﻪ

ﻫﺪف از اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ  HSEدر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮﯾﮋه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ

ﺑﺨﺶ  HSEﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ

از رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ ”روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در

ﺑﺎ  HSEﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان“ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه HSE

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان
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