 -1سياسسي

گزاري ،برنسمه ريزي آموزشي و نظسرت بر بهداش

و ايمني آزمسيشگسه هس و سسير محاط هسي کسري در واحد هسي

مختلف دانشکده.

 -2تهاه دستور العمل هسي بهداشتي الزم براي کسر در آزمسيشگسه هس ،و پاگاري جه

اجراي دقاق آنهس و نظسرت بر کافا

آب و

نحوه دفع پسمسنهسي تولادي.

 -3نظسرت مستقام بر جمع آوري ،انتقسل و دفع بهداشتي پسمسنهسي خطرنسک آزمسيشگسهي.

 -4ايجسد ارتبسط و همسهنگي و مشيسرک
حفسظ

محاط زيس

فعسل در برنسمه هس بس سيسير واحد هسي بهداشي

منطقه براي همسو نمودن فعسلا

هسي سسلم سسزي دانشکده.

 -5مطسلعه ،جمع آوري و بررسيي و تجزيه و تحلال اطالعست مورد ناسز جه
سسلم سسزي در محاط دانشکده و انجسم مراقب

ساسستگزاري و برنسمه ريزي و اجراي برنسمه هسي

هسي حرفه اي و بهداشتي محاط کسر و آزمسيشگسه براي دانشجويسن و پرسنل.

 -6ايجسد ارتبسط بس رابطان ايمني در گروه هس/واحدهس و برنسمه ريزي جه
شيده از آزمسيشگسه هس و واحد هسي مختلف دانشکده جه
رفع مشکالت موجود.

حرفه اي دانشگسه ،مراکز بهداش

و

اطالع از وضعا

بسزديد و بررسييي منظم مطسبق بس برنسمه از قبل تدوين
بهداش

و ايمني حرفه اي و اتخسذ تصمامست براي

 -7برنسمه ريزي و نظسرت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کافي مصوبست کماته.

 -8ارئه راه حل هسي علمي فني و اجرايي منسس ي

در جه

کسهش مواجهه و تمسس دانشييجويسن و کسرکنسن بس عوامل زيسن آور

موجود.
 -9برنسمه ريزي و اجراي برنسمه هسي آموزشي جه
عالوه بر ارتقسء سيط آگسهي ،موج
سسلم سسزي محاط کسر مشسرک

سرپرستسن آزمسيشگسه هس ،کسرشنسسسن ،دانشجويسن و سسير پرسنل به نحوي که

تغاار در نگرش ،بسورهس و عملکرد رفتسرهسي بهداشيتي محققان و پرسنل شده تس در اجراي

فعسل جويند.

 -11گردآوري استسندارهسي ايمني محاط کسر و تهاه ،تدوين و تنظام وسسيل کمک آموزشي اعم از پوستر ،پمفل  ،مقسله ،فالم،
اساليد جه

گروهسي هدف.

 -11ايجسد همسهنگي درون دانشکده وبارون از آن براي جل
هسي بهداش

مشسرک

فعسل و همکسري عوامل موثر در ارتقسء و اجراي برنسمه

و سسلم سسزي محاط آزمسيشگسه هس و دانشکده .

 -12همکسري و مشسرک

 -13ارئه راه حل هسي منسس

فعسل در برگزاري گردهمسئي هس ،سمانسرهس در زمانه بهداش

در جه

وايمني آزمسيشگسه هس.

رفع نواقص اعالم شده از طرف گروه هسي آموزشي و سسير واحد هسي تسبعه.

 -14ايجسد همسهنگي و همکسري بان دانشکده و سسير واحدهسي دانشگسه در جه

ارتقسء سسلم سسزي وبهداش .

