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 مورد تصویب قرار گرفت:مطرح و موارد زیر 

زیر و دریافت نتیجه از  مواد شیمیائی خطرناك به یکی از دو صورتخصوص نحوه نگهداري ها در روساي دانشکدهمکاتبه با  )1
 ایشان.

 به ماهیت مواد شیمیایی جهت اساتید و کارشناسان آزمایشگاهتهیه کمد نگهداري مناسب با توجه  .أ
 ایجاد انبار متمرکز جهت نگهداري مواد شیمیایی خطرناك .ب

بخشیدن تمرکز منظور  به ،يکارآموز يهاو دوره دهایاردوها، بازدي جدول زمانبند جهت دریافت هادانشکده يمکاتبه با روسا )2
 ها.کاهش هزینه بیمه و افزایش سطح پوشش آن راستايدر محدود  در بازه زمانی به این موارد

ها و باز بودن اي آنها، آزمایش دورههاي خروجی ساختمانمسئولین محترم حراست در مورد در دسترس بودن کلیدهاي قفل )3
را  ها هماهنگ نموده و نحوه دسترسی به کلیدهاي مذکور در مواقع ضروريهاي دسترسی وسایل امدادي به ساختمانراه

 .مشخص نمایند
اي در زمینه آموزش دانشجویان (بخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی) در مورد موارد ایمنی کار با مواد مقرر شد که برنامه )4

 مواد خطرناك تدوین گردد. MSDSخطرناك و استفاده از 

 همچنین موارد زیر مطرح گردید: )5

را که توسط ایشان در دست تهیه است را مطرح و برنامه تدوین ها آقاي دکتر ویسی عناوین آئین نامه ایمنی ساختمان .أ
 و ارائه آن را به کمیته ارائه نمودند.

 پور نکات اجرائی در مورد مدیریت متمرکز مواد خطرناك شیمیائی و بیولوژیک را توضیح دادند.آقاي دکتر فرزین .ب

هاي خروج و نحوه مدیریت کلیدهاي مربوطه سرکار خانم دکتر احمدپور نتایج بررسی خود در زمینه مسئله قفل درب .ت
 را ارائه و پیشنهادات مربوط به آن را ارائه کردند.

 ها دفع پسماندهاي خطرناك را تشریح نمودند.آقاي دکتر صمدي در مورد روند اخذ قرارداد با شرکت .ث

ها را مطرح ها و کارگاهشگاهقاي دکتر قربانی گزارش الزامات سیستم کامپیوتري جامع مدیریت مواد خطرناك در آزمایآ .ج
 و در این رابطه توضیحات الزم را ارائه نمودند.

 بیان کردند. را آقاي دکتر احمدي شرایط کلی اخذ قراردادهاي داخلی و خارجی و تامین بودجه درمورد ارتقاء ایمنی  .ح

بیمه حوادث دانشجویان،  آقاي عباسی مسئول عقد قراردادهاي بیمه در جلسه حضور یافته و در مورد روند و شرایط .خ
 ها، فضاهاي ورزشی و فضاي عمومی دانشگاههاي پیمانکاري در اردوها، آزمایشگاهکارکنان و اساتید و کارکنان شرکت

 توضیح دادند. را


