
 ؿَسای ًؾبم ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّب
  

 

 دستورالعول اجرایی شورای نظام ایونی، سالهت و هحیط زیست آزهایشگاه ها و کارگاه ها

 ابالغ شده از سوی دفتر حوایت و پشتیبانی اهور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ػیبػت ّبی ولی  1دػتَسالقول اجشایی ؿَسای ًؾبم ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّب ثب اػتٌبد ثِ ثٌذ 

 تـىیالت ٍ ٍؽبیف اّذاف، لبًَى دس هَجَد ّبی سٍیِ ٍ ّب ػیبػت ّوچٌیي، ٍ سّجشی هقؾن همبم ػَی فلن ٍ فٌبٍسی اثالغی اص

هجلغ ؿَسای اػالهی، تذٍیي ٍ جْت اجشا ٍ الذام ثِ داًـگبُ ّب ٍ هشاوض  18/15/1383 هصَة فٌبٍسی ٍ تحمیمبت فلَم، ٍصاست

 پظٍّـی ٍ فٌبٍسی اثالك هی ؿَد.

 

 هقدهه

ثشلشاسی ًؾبم ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت دس هحیظ ّبی آصهبیـگبّی ٍ وبسگبّی داًـگبُ ّب، هشاوض آهَصؿی، پظٍّـی ٍ 

ُ وٌٌذگبى اص خذهبت آصهبیـگبّی ٍ وبسگبّی ٍ ّوچٌیي ؿبغلیي دس آى ثخؾ جضٍ فٌبٍسی جْت حفؼ ایوٌی ٍ ػالهت اػتفبد

الضاهبت لبًًَی ّش هإػؼِ هی ثبؿذ. لزا، ثِ هٌؾَس اجشای ػیبػت ّبی فَق، جْت ایجبد هحیغی ایوي ٍ ػبلن دس آصهبیـگبُ ّب ٍ 

ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ثِ ؿشح جضئیبت ریل وبسگبُ ّبی داًـگبُ ّب، هشاوض آهَصؿی، پظٍّـی ٍ فٌبٍسی، ؿَسای ًؾبم ایوٌی، 

 عشح هی گشدد: 

 

 تعاریف - 1هاده 

 هٌؾَس اص هإػؼِ، داًـگبُ ّب، هشاوض پظٍّـی، هإػؼبت آهَصؽ فبلی ٍ پبسن ّبی فلن ٍ فٌبٍسی هی ثبؿذ.  هؤسسه:

 ؿَسا ًبهیذُ هی ؿَد. ؿَسای ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّب وِ اص ایي ثِ ثقذ ثِ اختصبس شورا:

HSE :  .هٌؾَس ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت هی ثبؿذ 

 

 هدف - 2هاده 

( فقبلیت ّبی تحمیمبتی هتٌَؿ ٍ اّتوبم دس جْت جلَگیشی ٍ پیـگیشی اص HSEاستمبی ضشیت ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت )

ثیَلَطیىی ٍ حفؼ ثْذاؿت ٍ ػالهت افشاد ٍ هحیظ خغشات احتوبلی ًبؿی اص اًجبم آصهبیؾ ّبی هختلف فیضیىی، ؿیویبیی ٍ 

 صیؼت ثب ثِ وبس ثؼتي ؿیَُ ّبی فلوی ٍ اػتبًذاسدّبی الصم دس ػغح هلی ٍ ثیي الوللی دس آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّبی هإػؼبت.

 

 وظایف شورای ایونی، سالهت و هحیط زیست - 3هاده 

 بی تبثقِ هإػؼِتذٍیي ٍ تصَیت دػتَسالقول ّبی هشتجظ ثشای ثخؾ ّ -3-1

تذٍیي ٍ ساُ اًذاصی دٍسُ ّبی آهَصؿی ایوٌی، ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت ثشای گشٍُ ّبی هختلف هإػؼِ هتٌبػت ثب فقبلیت  -3-2

 ّبی اجشایی آًْب

 صذٍس گَاّیٌبهِ دٍسُ ّبی آهَصؿی -3-3

 ًؾبست ثش اجشای آییي ًبهِ ّبی هصَة ؿَسا ٍ ًؾبست هؼتوش -3-4

 ثِ استمبی هإػؼِ دس صهیٌِ ّبی ایوٌی، ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼتاًجبم اهَس هشثَط  -5-3

 لجل اص ؿشٍؿ فقبلیت دس آى آصهبیـگبُ HSEتأییذ ػبختبس فیضیىی آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّبی جذیذ اص ًؾش سفبیت اصَل  -6-3

ت هشثَط ثِ دٍسُ ّبی ًؾبم تأییذ ٍ ثشسػی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی هإػؼِ اص لحبػ سفبیت دػتَسالقول ّب ٍ الضاهب -7-3



HSE ُػٌجؾ تَاًوٌذی ٍسٍد ثِ آصهبیـگبُ ٍ وبسگب ٍ 

 دس هإػؼِ HSEتصَیت افتجبسات ثشای اجشای ًؾبم  -8-3

 تقییي فَاصل صهبًی هٌبػت جْت ثشسػی دٍسُ ای ػالهت وبسوٌبى ؿبغل دس آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّب -9-3

 

 و هحیط زیست در دانشگاه هاترکیب اعضاء شورای ایونی، سالهت  - 4هاده 

 سئیغ هإػؼِ )سئیغ ؿَسا( -4-1

 هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی )ًبیت سئیغ ؿَسا( -4-2

 هقبٍى آهَصؿی -4-3

 هبلی -هقبٍى اداسی  -4-4

 سئیغ آصهبیـگبُ هشوضی )دثیش ؿَسا( -4-5

 سئیغ پبسن فلن ٍ فٌبٍسی )دس صَست ٍجَد( -4-6

 سؤػبی داًـىذُ ّبی هشثَعِ -4-7

 ئیغ حشاػت هإػؼِس -4-8

 هقبٍى داًـجَیی -4-9

( )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حىن سیبػت HSEدٍ ًفش اص صبحجٌؾشاى دس حَصُ ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ) -4-10

 ؿَسا(

 وبسؿٌبع ایوٌی، حفبؽت فٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حىن سیبػت ؿَسا( -4-11

 ًفش اص سؤػبی هإػؼبت پظٍّـی دسٍى داًـگبّی )دس صَست ٍجَد(یه  -4-12

 

 ترکیب اعضاء شورای ایونی، سالهت و هحیط زیست در واحدهای پژوهشی - 5هاده 

 سئیغ هإػؼِ )سئیغ ؿَسا( -5-1

 هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی )ًبیت سئیغ ؿَسا( -5-2

 هقبٍى آهَصؿی )دس صَست ٍجَد( -5-3

 هبلی -هقبٍى اداسی  -5-4

 سئیغ آصهبیـگبُ هشوضی )دثیش ؿَسا( -5-5

 سؤػبی پظٍّـىذُ ّبی هشثَعِ -5-6

 سئیغ حشاػت هإػؼِ -5-7

 هقبٍى داًـجَیی )دس صَست ٍجَد( -5-8

( )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حىن سیبػت HSEدٍ ًفش اص صبحجٌؾشاى دس حَصُ ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ) -5-9

 ؿَسا(

 ی، حفبؽت فٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حوه سیبػت ؿَسا(وبسؿٌبع ایوٌ -5-10

 

 ترکیب اعضاء شورای ایونی، سالهت و هحیط زیست در پارک های علن و فناوری - 6هاده 

 سئیغ هإػؼِ )سئیغ ؿَسا( -6-1

 هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی )ًبیت سئیغ ؿَسا( -6-2

 هبلی -هقبٍى اداسی  -6-3



 سئیغ آصهبیـگبُ هشوضی )دثیش ؿَسا( -6-4

 تي اص سؤػبی ؿشوت ّبی داخل پبسن 5ٍ حذاوثش  3حذالل  -6-5

 سئیغ حشاػت هإػؼِ -6-6

( )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حوه سیبػت HSEدٍ ًفش اص صبحجٌؾشاى دس حَصُ ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ) -6-7

 ؿَسا(

 ثْذاؿت حشفِ ای )ثب هقشفی هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ٍ حوه سیبػت ؿَسا(وبسؿٌبع ایوٌی، حفبؽت فٌی ٍ  -6-8

 

 وظایف و اختیارات رئیس شورای ایونی، سالهت و هحیط زیست - 7هاده 

 پیگیشی هصَثبت ؿَسا دس ّیأت سئیؼِ -7-1

 پیگیشی ٍ تأهیي افتجبسات هَسد ًیبص -7-2

 صذٍس احىبم افضبی ؿَسا -7-3

 ت ؿَساًؾبست ثش اجشای هصَثب -7-4

 فضل ٍ ًصت افضبء ؿَسا -7-5

 

 وظایف دبیر شورای ایونی، سالهت و هحیط زیست  - 8هاده 

 ( ٍ اسائِ ثِ ؿَساHSEتْیِ ٍ پیـٌْبد دػتَسالقول ّبی الصم ًؾبم ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ) -8-1

بتی، تىٌؼیي ّب، وبسؿٌبػبى، داًـجَیبى ٍ تذٍیي ثشًبهِ آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی هشتجظ ثب آصهبیـگبُ ّب، افن اص ًیشٍّبی خذه -8-2

 افضبء ّیأت فلوی ٍ اسائِ آى ثِ ؿَسا

 ( هإػؼِ ثش عجك اػتبًذاسدّبی هصَةHSEتْیِ ثشًبهِ هٌبػت جْت ًؾبست ٍ اسصیبثی ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت ) -8-3

هٌؾَس استمبی ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ ّوبٌّگی ثب ػبصهبى ّبی هحیظ صیؼت، ؿْشداسی، آتؾ ًـبًی، اػتبًذاسد ٍ ... ثِ  -8-4

 ( دس آصهبیـگبُ ّب ٍ وبسگبُ ّبHSEصیؼت )

ثشًبهِ سیضی ٍ ّوبٌّگی الصم ثب ػبصهبى ّبی ثیي الوللی جْت اخز گَاّیٌبهِ هقتجش دس ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت  -8-5

(HSEهغبثك ًؾش ؿَسا ) 

 پیگیشی ٍ اجشای هصَثبت ؿَسا ٍ اسائِ گضاسؽ -8-6

 ( هإػؼِ ٍ اسائِ آى ثِ ؿَساHSEیي ثشًبهِ ّبی هشثَط ثِ ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت )تذٍ -8-7

 هؼتٌذػبصی -8-8

 اسػبل گضاسؽ فولىشد ؿَسا ثِ ػتبد ؿجىِ ؿبفب هؼتمش دس ٍصاست فلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی -8-9

 ثشًبهِ سیضی جْت اهحبء یب تصفیِ پؼوبًذّبی آصهبیـگبّی -8-10

 

 اری جلسات شورای ایونی، سالهت و هحیط ز یستنحوه برگس - 9هاده 

 هبُ یىجبس ثشگضاس هی ؿَد 4جلؼبت ؿَسا حذاوثش ّش  -9-1

 جلؼبت ثب حضَس حذالل دٍ ػَم افضبء سػویت یبفتِ ٍ ولیِ هَاسد ثب اوثشیت آساء ثِ تصَیت هی سػذ -9-2

 ذ ؿذ.دس هَالـ ضشٍسی ثب پیـٌْبد دثیش ؿَسا جلؼِ اضغشاسی تـىیل خَاّ :1تبصره 

 

 زیست  دوره فعالیت شورای ایونی، سالهت و هحیط - 11هاده 

 ػبل هی ثبؿذ 4ّش دٍسُ فقبلیت ؿَسا  -10-1



 فضَیت هجذد افضبء دس دٍسُ ّبی ثقذ ثالهبًـ اػت -10-2

صبدس دس پبیبى ّش دٍسُ ثٌب ثِ پیـٌْبد هقبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هإػؼِ، احىبم افضبء جذیذ ؿَسا تَػظ سئیغ هإػؼِ  -10-3

 هی ؿَد

جلؼِ  5جلؼِ تذاٍهی ٍ یب  3دس صَست اػتقفب ٍ یب غیجت غیشهَجِ ّش یه اص افضبی ؿَسا دس جلؼبت )ثِ تقذاد  :2تبصره 

 هتٌبٍة( فشد جذیذ جبیگضیي ٍی خَاّذ ؿذ.

 

 دثیشخبًِ ؿَسای ایوٌی، ػالهت ٍ هحیظ صیؼت دس هقبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هإػؼِ هؼتمش هی ؿَد. - 11هاده 

 

 هؼئَلیت ًؾبست ٍ اجشای ایي دػتَسالقول ثب سئیغ هإػؼِ هی ثبؿذ. - 12ده ها

 

تصَیت ٍ تأییذ گشدیذُ اػت. اجشای ایي دػتَسالقول اص  6/10/1394تجصشُ دس تبسیخ  2هبدُ ٍ  12ایي دػتَسالقول اجشایی دس 

 تبسیخ تصَیت دس ولیِ هشاوض آهَصؿی، پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی الصم االجشا هی ثبؿذ. 
   

 


