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«آئیننامه رعایت قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست»
«قابل توجه واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»

طی دهههای اخیر تحقق اهداف سازمانها در حوزه رقابتپذیری کشورهای صنعتی، پرداختن به موضوعات 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست را به یکی از اولویتهای اصلی در کسب و کار امروز تبدیل کرده است و 
توجه به نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین سرمایه سازمان با هدف بهبود فرایندهای کاری، در زمره 

اصلیترین اهداف مدیریتهای اقتصادی قرار گرفته است.
در نتیجه، از آنجاییکه توجه به بهداشت، ایمنی و محیطزیست از مهمترین مسائلی است که هر فرد در هر 
سطحی در محیط کار و روزمرگی باید بدان توجه کند و غفلت از آن بعضا صدمات و ضایعات جبران ناپذیری 

را موجب خواهد شد، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به تدوین این آئیننامه کرد.
تعریف ایمنی

culture safety))  ایمنی عبارت از علم و هنر پیشگیری از حادثه و عوامل ایجاد حادثه است و فرهنگ ایمنی
محصول ارزشها، گرایشها، ادراک، صالحیتها و الگوهای رفتاری فردی وگروهی کارکنان است، که بهوسیله 

آن میزان تبعیت کارکنان در حفظ ایمنی سازمان مشخص میشود.
سیستم مدیریت ایمنی

یک رویکرد منظم برای تحقق ایمنی بهصورت سیستماتیک و صریح، به همراه فرایندهای جامع، برای 
مدیریت ایمن خطرات است. به مانند تمام سیستمهای مدیریتی، سیستم مدیریت ایمنی نیز برای دستیابی 

به اهداف ایمنی، برنامهریزی و اندازهگیری کارایی آن، ایجاد شده است.
برخی از خطرات و مخاطرات مهم ایمنی و بهداشت شغلی از جنبه عمومی

سقوط اشیاء، سقوط افراد، تشعشعات خطرناک (نظیر رادیوگرافی)، آلودگی محیط کار و آشپزخانه عمومی و 
دستشوییها، برق گرفتگی، آتش سوزی، بالیای طبیعی ، کار با ماشین آالت خطرناک نظیر پرسها، ارهها و 
ماشین کاری، مواد خطرناک و سمی اعم از مایع و گاز و جامد، حمل و نقل افراد و اشیاء و عوامل زیانآور 

شیمیایی محیط کار که باعث ایجاد خطر برای سالمتی انسان و یا احتراق میشوند.
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عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
مواد شیمیایی مختلف خصوصیات و میزان سمیت متفاوتی دارند. مواجهه با مواد شیمیایی سمی، میتواند 
منجر به اثرات مختلفی شود که شدت آنها با توجه به راه مواجهه (تنفسی، پوستی و گوارشی) و میزان 
تماس، متفاوت خواهد بود. در ارزیابی ریسک مواد شیمیایی سمی، باید میزان ریسک برای استفادهکنندگان، 
تعیین و اقدامات و وسایل الزم برای محافظت پرسنل و حتی فضای کارگاه یا آزمایشگاه در برابر مواد 

شیمیایی، از قبل تهیه شده باشد.
در راستای انجام این وظیفه مهم، بایستی از کلیه مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده میشوند، از طریق 
شناسایی و ارزشیابی مخاطرات آنها و روشهای کنترلی اتخاذ شده، ارزیابی دقیقی بهعمل آید. بهطور کلی 
هدف از انجام ارزیابی ریسک مواد شیمیایی عبارت است از شناخت خطرات ناشی از تمام مواد شیمیایی که 

در محیط کار استفاده، انبار و یا حمل و نقل میشود.
ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی، پوستی و گوارشی از طریق 
ارزیابی میزان کفایت اقدامات کنترلی در دسترس، مشخص کردن وظایفی که ریسک باالیی برای سالمتی 
کارکنان دارند، پیشنهاد اقدامات کنترلی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک، تعیین ضریب مخاطره مواد 
شیمیایی، طبقهبندی آالیندههای گازی و سایر آالیندههای دیگر هوا، عوامل زیانآور فیزیکی محیط کار، برق 

گرفتگی و آسیبهای الکتریکی، و اصول استفاده از وسائل حفاظتی امکانپذیر است.
باتوجه به تعاریف فوق تمامی واحدهای فناور مستقر در ساختمان چند مستأجره، پردیسها، کارگاهها و 

آزمایشگاهها موظف به رعایت موارد ذیل هستند:
۱- خاموش کردن تمامی چراغها و کولر قبل از خروج از محیط کار

۲- حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای آب و گاز پس از استفاده
۳- یادگیری نحوه استفاده از کپسول خاموشکننده آتش

۴- بستن در و پنجرهها قبل از خروج از محیط کار
۵- خارج کردن دوشاخه تمام وسایل برقی اعم از کامپیوتر، دستگاههای خنک کننده و گرم کننده و غیره از 

پریز برق
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همچنین تمامی واحدهای دارای دستگاه و یا مواد در محیط کار خود، موظف به ارائه HSE1  PLAN به 
معنای طرح ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست شامل موارد ذیل به دفتر فنی پارک و نصب یک نسخه 

از آن بر دیورا واحد فناور خود به نحوی که در معرض دید افراد باشد، هستند:
۱- لیست دستگاهها، عوامل خطر و روش ایمنی کار با آنها

۲- ارائه لیست مواد موجود به همراه MSDS2  به معنای برگ دادههای ایمنی هر ماده، حاوی اطالعات آن، 
شناسایی خطرات ناشی از آن و چگونگی برخورد با آنها

۳- فراهم آوردن تمهیدات الزم برای حصول ایمنی الزم برای فعالیت 
 

1 Health, Safety and Environment
2 Material Safety Data Sheet


