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  نامه دبير 

دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان قطب آموزشي، پژوهشي و برنامه ريزي در جنوب شرق كشور نه تنها به دنبال 

رسيدن به اهداف تعريف شده خود است، بلكه به دنبال يافتن راه حل هاي مفيد و كاربردي براي مسائل و مشكالت 

اين رسالت قن و كاركنان آينده جامعه مي باشد. در راستاي انجام موجود به منظور تربيت رهبران، مهندسان، محقي

اجتماعي، شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست به عنوان يكي از شوراهاي اصلي دانشگاه، وظيفه تدوين، اجرا و 

نظارت بر عملكرد منطبق بر قوانين و مالحظات ايمني و كاهش هدررفت در تمامي فضاهاي دانشگاه را بر عهده 

  دارد.

ها و توانمندي هاي دانشگاه و ما براي اجراي مستمر و موثر در راستاي اهداف خود نيازمند بررسي و شناسايي ضعف

بر طرف نمودن هر گونه شكاف و نقصان در سيستم اجرايي دانشگاه مي باشيم. براي بهبود عملكرد اجرايي، اين شورا 

ميان مدت و بلند مدت ارائه مي نمايد. شوراي بهداشت، ايمني و  راهكارهاي خود را در قالب رويكردهاي كوتاه مدت

محيط زيست با حمايت كامل رئيس محترم دانشگاه و تصويب هيات رئيسه محترم اين اختيار و قدرت را كسب 

نموده تا سيستم خدمات رساني و محيط هاي مختلف دانشگاه را با اصول ايمني منطبق نمايد. براي رسيدن به اين 

آموزش، نظارت و حمايت تخصصي خود را از اعضاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به شكل مداوم و پيوسته ما هدف 

دنبال خواهيم نمود. همچنين ما اميدواريم كه بتوانيم به شكل پيوسته فرهنگ ايمني و سالمت را با عملكردمان در 

كمك مي كند تا مواردي را كه در دانشگاه تمامي محيط هاي دانشگاه يكپارچه سازيم. اين فرهنگ سازي به ما 

اي هيات علمي، محققين و پرسنل دانشگاه براي داشتن دنيايي بهتر و ضآموخته ايم به نسل آينده دانشجويان، اع

  ايمن تر منتقل نماييم.

دي در ما بخوبي مي دانيم كه اين اهداف افق هاي بسيار بلندبااليي است كه در مسير رسيدن به آن چالش هاي متعد

پيش رو خواهيم داشت؛ اما با تكيه بر كار گروهي، تخصص و دانش اميدورايم تا به تمامي اين اهداف دست يابيم. 

ها دريافت نموده و پس از صرف برنامه راهبردي حاضر، اطالعات ورودي خود را از واحدهاي دانشگاه و دانشكده

ت يابي به يك طرح يكپارچه ايمني در دانشگاه بررسي هاي تخصصي و استفاده از الگوهاي مناسب براي دس

يكي از مهمترين اهداف موجود در اين برنامه، آموزش مدون كاركنان در  سيستان و بلوچستان تدوين گرديده است.

قالب آموزش هاي تخصصي شغلي و آموزش دانشجويان در قالب كارگاه هاي مهارت افزايي است. در اين راستا سعي 

يك برنامه آموزشي از پيش تعيين شده دوره هاي ضروري جهت ارتقاء عملكرد ايمني  شده است تا بصورت

دانشجويان و كاركنان براي كاهش ريسك سيستم به صورت اجباري گذرانده شود. همچنين به منظور پيشبرد اهداف 

يرساخت ها و تامين كالن ايمني در سطح دانشگاه ضروري است تا موارد مورد نياز به هزينه مالي در جهت ارتقاء ز

تجهيزات حفاظت فردي و عمومي، بررسي شده و بودجه مورد نياز براي هر سال به رئيس محترم دانشگاه به عنوان 

در نهايت در برنامه راهبردي در بازه ارائه شده، ما خالصه  رئيس شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست تقديم گردد.

يم. همچنين ما متعهد و ده ااز نقطه نظر ايمني ارائه نم همراه اولويت بندي اي از برنامه هاي درون سازماني را به

  گرديم براي تمامي اهداف خود و با استفاده از پتانسيل هاي موجود به اجراي تمامي موارد ذكر شده اهتمام ورزيم.مي

  

  ميرمحمد خليلي پور لنگرودي

  دبير شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست

  اميدواريم كه بتوانيم  ما

 فرهنگ ايمني و سالمت را با

عملكردمان در آزمايشگاه ها 

و كالس هاي درسي و ساير 

محيط هاي دانشگاه 

يكپارچه سازيم؛ تا نسبت به 

آنچه از گذشته آموخته ايم و 

آنچه به نسل آينده منتقل 

 مي كنيم فرهنگساز باشيم.
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  چشم انداز راهبردي

  هسته ارزشمند سازماني ايمني به عنوان

و  دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان يك دانشگاه كارآفرين

ور و نوآور و مرجعيت علمي در توسعه پايدار منطقه بر مح خالق

ميم ]. بنا بر راهبردهاي عملي در حوزه تص1دانش و دانايي است[

ت ولوياشم انداز خود قصد دارد تا با چاين دانشگاه در افق  ،سازي

شاخصه تخصص و تعهد در سمت هاي مديريتي اقدام به تدوين 

ي ازماندهي كليه فرايندهاي داخلدستورالعمل هاي جديد براي س

خود نمايد. همچنين بنا بر سند تحول راهبردي دانشگاه، 

 يلم يارهايخدمات بر اساس مع و يمنيا استانداردسازي امكانات،

 از اولويت هاي پژوهشي دانشگاه مي باشد. اين المللي ينو ب

تركيب از پژوهش تحول گرايانه در كنار آموزش تخصصي شغلي 

اعضاي دانشگاه منعكس كننده ارزش هاي سازماني نيروها و 

ر دانشگاه مي باشد.  دستيابي به اين ارزش ها نيازمند در نظ

ر يداگرفتن باالترين اولويت هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست پا

  در دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد.

  HSEشوراي  مقاصد

ساني به آرمان شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست، كمك ر

جامعه دانشگاه سيستان بلوچستان جهت تصميم سازي و اجراي 

ر ق بخدمات پايدار خود با تعهد سازگار بر ضوابط و قوانين منطب

  استانداردهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست پايدار است.

به شكل عملي، وظيفه اصلي ما مديريت ريسك سالمت، ايمني و 

دانشگاه بدون هرگونه  محيط زيست مربوط به تمامي فضاهاي

 ممانعت از عملكرد دانشكده ها و عمليات اجرايي دانشگاه مي

ررسي پتانسيل تمامي توان خود را جهت ب HSEشوراي  باشد.

 هاي ريسك موجود در سيستم و ارائه راهكارهاي تخصصي به كار

خواهد برد تا با كاهش اثرات زيان بار مخاطرات محتمل در 

جرايي و خدمات رساني در دانشگاه را سيستم، ريسك عمليات ا

كاهش دهد. نقش اصلي اين شورا حمايت و همكاري مستمر با 

ر دانشكده ها، دانشجويان، پرسنل و اعضاي هيات علمي به منظو

  .اشدتدوين اولويت هاي اجرايي در زمينه ايمني در دانشگاه مي ب

  در تحصيالت تكميلي HSEاهداف شوراي 

هاي ديگر توجه و اهميت ايمني در  حوادث اخير در دانشگاه

 اين در]. 5-2فضاهاي آموزشي و پژوهشي را افزايش داده است [

حالي است كه گرايش جامعه پس از اين حوادث تاكيد و تكيه 

ي بيشتري بر روي ايمني و ريسك قابل تحمل در فضاهاي دانشگاه

 به خود گرفته است. دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز با درك

 مي ت اين رويكرد و افزايش سطح توقع در جامعه برخود الزماهمي

ث باحداند تا با اقدامات و تحوالت ساختاري در سازمان خود به م

حل مسئله  مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست با رويكرد

ن ستابپردازد. در اين راستا هيات رئيسه دانشگاه سيستان و بلوچ

ور دانشجويان تحصيالت در يك اقدام بسيار هوشمندانه حض

 به تكميلي در فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه را مشروط

  گذراندن دوره هاي عمومي و تخصصي ايمني نموده است.

  

راهبرد كاهش ريسك مربوط به ايمني در محيط هاي شغلي در 

تمركز اصلي تالش ها گذر زمان نمود خواهد يافت. بر پايه تجربه، 

به شكل ، مي بايست ايمني در سازمانوي فرهنگ بجاي تغيير بر ر

گسترده بر روي نرخ حوادث به عنوان عنصر اصلي اندازه گيري و 

 سيستم متمركزميني ضبر روي نيازهاي ت گستردهي هاراهبرد

نصب و افزودن سيستم هاي كنترلي تجاري مانند حفاظ گردد. 

هاي ايمني ماشين آالت و يا سيستم هاي تهويه موضعي سبب 

اگرچه اين ]. در نهايت 7و 6كاهش نرخ حوادث مي گردد [

تكنولوژي ها سبب افزايش هزينه ها مي شود، اما از طرفي اعتماد 
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پرسنل به سيستم از طريق تبعيت نيروها از قوانين و آئين نامه ها 

براي ما ]. 8براي ارتقاء ايمني، يك رويكرد افزايشي پيدا مي كند [

يك الگوي مناسب نيازهاي ادث و نرخ حوكاهش بيشتر ريسك 

درون سازماني را براي ارتقاء فرهنگ ايمني و افزايش پويايي 

  محيط هاي آموزشي، پژوهشي و شغلي شناسايي نموده ايم.

ته دانشگاه سيستان و بلوچستان بر خود الزم دانس 1396در سال 

 ارتقاء فرهنگ ايمني دردانشگاه سند تحول  بر مبناياست تا 

اور ين بارا در دستور كار خود قرار دهد. زيرا ما بر ا آزمايشگاه ه

كه فرهنگ و نگاه مثبت نسبت به مقوله ايمني براي  هستيم

دانشگاه سيستان و بلوچستان امري  توسعه پايدار و پيوسته

 هاي ها بر روي آزمايشگاه زماني كه برنامه ضروري و حياتي است.

د به نهادات مي توانيافته ها و پيش ،باشدتحقيقاتي متمركز شده 

 فتهراحتي براي توسعه فرهنگ ايمني در سرتاسر دانشگاه بكار گر

  شود. 

  1398- 1400برنامه اجرايي براي واحدهاي تابعه دانشگاه 

در گذشته رويكرد ما در واحدهاي تابعه دانشگاه متمركز بر برنامه 

امروز ما در  هاي طراحي شده بر اساس توافق جمعي بوده است.

ي قرار گرفته ايم كه قصد داريم تا با كنار گذاشتن جايگاه

رويكردهاي گذشته، تالش هاي خود را به نحوي گسترش دهيم تا 

مطمئن شويم بهداشت ايمني و حفاظت از محيط زيست با 

فرهنگ درون سازماني دانشگاه سيستان و بلوچستان يكپارچه 

كه  سيستمگرديده است. ما به شدت بر اين مهم معتقديم كه يك 

نمي تواند باشد هرگز مبتني بر قوانين و قواعد مصوب  تنها

قواعد كليدي ايمني و تقويت درك   تفهيم مناسبي براي جايگزين

نگرش ايمني در دانشجويان، اعضاي هيات علمي و پرسنل باشد.  و

سه سوال اصلي كه در زير ديده مي شود، در چشم انداز برنامه 

  راهبردي ما پاسخ داده شده است:

  

  

  انتظار فراهم شدن چه

  را داريم؟ نتيجه اي
  

  انتظار ميسر شدن چه

  مواردي را داريم؟

  

  چگونه مي خواهيم اين موارد

  را پياده سازي كنيم؟

  

  

  

 
  

  برنامه ريزي بر پايه دانش و عمل نمودن به آن سپر راهبردي ما:
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  اصلي كه انتظار فراهم شدن آن را داريم:نتيجه 

  پارچه ايمني وبرنامه يك

  حفاظت از محيط زيست
 

نتيجه اصلي كه انتظار مي رود حاصل گردد، ايجاد ارزش هاي 

اعضاي  تفكرات دانشجويان وايمني و محيط زيست پايدار در 

دانشگاه سيستان و بلوچستان مسير توسعه  درهيات علمي 

كه در آن  ذشتهگقصد دارد از شرايط  HSEشوراي  باشد.يم

اشته اما تنها به عنوان يك بخش الحاقي در ايمني اهميت د

ماموريت هاي كلي و اهداف دانشگاه گنجانده مي شده است؛ به 

شرايطي تغيير و حركت نمايد كه ايمني به عنوان يك مقوله بسيار 

حياتي و مهم در كانون توجه تمامي فرايندهاي اجرايي دانشگاه 

ايست داراي ببراي نيل به اين هدف ايمني مي قرار داده شود.

شاخصه هاي عملياتي همچون تطبيق پذير بودن، عملياتي بودن و 

قرارگيري به عنوان يك عادت در جامعه دانشگاهي باشد. در اين 

راستا دستورالعمل اجرايي صحيح بدين نحو است كه پژوهشگران 

نبايد به ايمني به شكل اجراي يك سري از قواعد و استانداردهاي 

بلكه مي بايست ايمني را به عنوان يك ارزش  عملياتي نگاه كنند؛

رفتاري سرلوحه تمامي فعاليت هايي كه انجام مي دهند، قرار 

اين امر باعث مي شود براي كاهش ريسك موجود نيازمند دهند. 

تنها در يادآوري هاي مكرر و اجبار و يا فرايندهاي قهري نباشيم و 

ستان خواهد اين صورت است كه جامعه دانشگاه سيستان و بلوچ

عمليات عادي روزمره خود را به شكل ايمن و مسئوليت توانست 

  پذير در قبال محيط زيست انجام دهد.

بر آن است تا برنامه جامع و يكپارچه ايمني و محيط  HSEشوراي 

در فضاهاي مورد استفاده زيست پايدار را در جهت بهتر شدن 

ا آن سر و كار دانشگاه (ساختمان ها و محوطه ها)، سيستمي كه ب

گزارشاتي كه شرح وقايع و داريم (سيستم هاي اداري و نظارتي) و 

  ارائه مي دهيم (رفتار روش و طرز برخوردمان) اجرا نمايد.

در طول دوره اي كه يكپارچه سازي در دانشگاه شروع به رشد و 

بازرسي هاي خود را بر روي  HSEتوسعه خواهد نمود، شوراي 

هنگ رعايت ايمني در دانشكده ها ادامه واحدهاي دانشگاه و فر

خواهد داد. همچنين اين شورا وظيفه دارد در طول تغيير و انتقال 

از رويكرد دستورالعملي به برنامه جامع و يكپارچه ايمني در ارتقاء 

كيفيت شغلي، تمامي نيازهاي سيستم براي اين تحول را شناسايي 

جامعه  بوط به مرنمايد. در خالل انجام اين تحول نيازهاي 

بررسي ها قرار داده شود تا با اولويت در دانشگاهي مي بايست 

برنامه ريزي و سازماندهي افراد، زيرساخت ها، ارتباطات و اسناد 

 مربوط به خدمات دانشگاه براي آن راه حل مناسبي پيدا گردد.
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  برنامه يكپارچه ايمني و

  حفاظت از محيط زيست
  ون مورد توجه)كان 3(

  
  گزارش وقايع  سيستم  فضاها

 رفتار و روش برخورد سيستم اداري و نظارتي ساختمان ها و محوطه ها

  

  

يك برنامه ايمني موفق برنامه اي است كه با فرايند تحقيقاتي "

عمليات پاكسازي و مانورهاي يكپارچه شده باشد و تنها به 

ساليانه كه تنها چند روز قبل از بازرسي هاي از پيش تعيين شده 

  "گردد، محدود نباشد.اعمال مي

 2016برگرفته از گزارش حوادث مانوآ در دانشگاه هاوايي سال  -
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  فضاها
  فضاهاي مورد استفاده دانشگاه...

انشگاه داداري  ، فضاهاي پژوهشي، آموزشي، خوابگاهي، رفاهي ودانشگاه سيستان و بلوچستانبا توجه به شاخص هاي توسعه در 

ابع براي ه از مندر حال گسترش است. همزمان با توسعه اين فضاها مي بايست طرحي جامع براي استفادواره و به شكل مستمر هم

 اي جديد وتمان هعمليات اجرايي آنها همچون پژوهش در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و ... نمود. در اين راستا ساخت و ساز ساخ

تانسيل تن از پتواند يك فرصت طاليي براي رفع نقص هاي موجود در سيستم و كاسها ميو بازسازي فضاهمچنين عمليات نوسازي 

زي در ا نوساخطرات و متعاقب آن كاهش ريسك موجود در سيستم باشد. تغييراتي كه مي تواند در خالل عمليات بازسازي و ي

محيط  ازت ظايمني و حفا شكل مستقيم بر روي سالمت، بهانجام شود مي تواند فضاهاي دانشگاه (ادارات، آزمايشگاه ها و كارگاه ها) 

  زيست تاثير مثبت بگذارد.

ن اي اطميناا شيرهبراي ايمن سازي فضاها در كنار نصب و افزودن تجهيزات كنترلي مهندسي همچون سيستم هاي تهويه، هودها و ي

 لياژها باآواد و يشگاهي و يا جايگزيني برخي مهاي آزماتوان با كاهش حجم مواد پرخطر موجود در محيطو قطع كننده جريان مي

ك رخت يرار دادن قاده و هاي ساده و كاربردي استفخطر، اين فضاها را به محيط هاي ذاتا ايمن تبديل نمود. يكي از راه حلنمونه بي

يمني او نشانه  اهنمان يك رآويز مربوط به روپوش آزمايشگاهي در نزديك درب ورودي آزمايشگاه ها است تا در هنگام ورود به عنوا

ند بسياري يز مي تواتاق تمافراد را ترقيب به رعايت استفاده از لوازم حفاظت فردي نمايد. فراهم كردن يك بخش استراحت مجزا و يا ا

 اح،از، طراخت و سايجاد يك تعامل و ارتباط حرفه اي بين نيروهاي ساز مخاطرات محتمل در فضاهاي آزمايشگاهي را كاهش دهد. 

هارت هاي مسب كق معمار، دانشجويان و اساتيد براي طراحي و اصالح فضاهاي موجود در محيط هاي آزمايشگاهي مي تواند از طري

  ايمني در خالل دوره هاي آموزشي تخصصي به كاهش ريسك فضاهاي دانشگاه كمك كند.
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  سيستم

  سيستم اداري و نظارتي كه با آن سر و كار داريم...

مصوبات و  ها، قوانين،ها، آئين نامهدستورالعملراي يك سيستم جامع و يكپارچه (منظور تدوين و اجراي شرح وظايف طراحي و اج

داشته  به اهداف رسيدن هاي به روز) مي تواند اثر بسيار مهم و قابل توجهي بر روي چگونگي پياده سازي مالحظات ايمني وتكنولوژي

 شجوي ديگرت و دانش آمده در دانشگاه تربيت مدرس (در طي اين حادثه يك دانشجو دكتري فودر حادثه پيباشد. به عنوان نمونه 

صوص خدون در مهاي اوليه انجام شده در آن زمان به روشني نشان داد، نبود يك سيستم نظارتي بررسي به شدت مجروح گرديد)

عد از اين ب]. 9ت[ل هيدروژن علت اصلي حادثه بوده اسهاي ايمني در خصوص استفاده از كپسوايمني بويژه رعايت نكردن پروتوكل

 كز پژوهشيها و مراهاي كشور صادر شد كه مبني بر آن تمامي دانشگاهاي به تمامي دانشگاهحادثه از طريق وزارت عتف بخشنامه

بتني مئه خدمات ي اراي طراحگيري از تكنولوژي، افراد و منابع به شكل هوشمندانه براهموظف به تشكيل كميته ايمني گرديدند. بهر

  د.ان گردتر براي كاربرتر و قابل فهم، ايمنترهاي پيچيده و پر مخاطره سادهدهد تا سامانهبر تجربه اعضا اجازه مي

تمامي  چستان است تادانشگاه سيستان و بلو در "ارائه خدمات منطبق بر ايمني"پياده سازي يك رويكرد با  HSEهدف ما در شوراي 

يرين ه و به ساار كردهاي مختلف در كنار يكديگر كان و اعضاي دانشگاه بتوانند از طريق به اشتراك گذاري تجربيات و تخصصكاربر

ان ظايف مديري در وها مبتني بر مالحظات ايمنخدمات رساني نمايند. ساده سازي و موثر نمودن فرايندهاي اجرايي و دستورالعمل

		  گردد.  سبب اجرايي شدن قوانين ايمني و ارتقاء فرهنگ بهداشت و ايمني در دانشگاهتواند به شكل موثري سازمان مي 	

  

  گزارش وقايع
  ...دهيمكارهايي كه انجام ميارائه گزارش 

ملكرد و زمند عكنيم. يك فرهنگ ايمني غني نياها و وقايعي است كه ما بيان ميفرهنگ و يا دست كم بخشي از آن شامل گزارش

گيرند و كل ميشهاي اجتماعي ا نگرش مثبت و فراگير در جامعه دانشگاهي است. ايده ها و راه كارها در كانونمنش رفتاري ب

  رفتارشناسي علمي مي تواند سبب اثرپذيري و انطباق رفتار و طرز برخورد با اين راه كارها گردد.

 زمان گردد.هاي مشترك سااند سبب تحول ارزشمي تو ايمنيته راهبردي كميدبير شورا و هدف گذاري شده از سوي پيام هاي 

ها و عملي دستورالي تمامبرنامه راهبردي دانشگاه سيستان و بلوچستان همه مديران و مسئولين را تشويق به اهتمام، اجرا و بكارگير

ه ها و در برنام مديران كه كه يكي از اعضاي دانشگاه مي بيندزماني  گردد.برنامه هايي  مي نمايد كه از طريق دبير شورا ارسال مي

تر اور استوارخوانند، بر اين بمانورهاي ايمني شركت مي نمايند يا وقتي مطلبي را در خصوص موفقيت يكي از اعضاي دانشگاه مي

  شوند كه عملكرد موفق اعضا يكي از معيارهاي دانشگاه سيستان و بوچستان است.مي

نطقي و ميه رويكرد قواعد به يك نظام بر پامبتني بر تنها انتقال از يك سيستم  اي كه به اين درك رسيده باشد كهجامعهساخت 

ي و محيط ه ايمنب. جوامع كه رويكرد مثبتي نسبت ؛ گامي بزرگ جهت ارتقاء آن جامعه استمبتني بر تجربه بسيار ارجحيت دارد

مايند. بر نايفا  يدين و مفزيست پايدار داشته باشند، مي توانند با تكيه بر تفكر و تدبر در اين تحول (انتقال) نقش بسيار كمك رسا

 نسبت بهت يط زيستمامي اعضاي دانشگاه سيستان و بلوچستان واجب است تا با همكاري و همياري با شوراي بهداشت، ايمني و مح

ي، نشست ط به ايمني مربوتواند از طريق افزايش گروه هاانعكاس عملكردمان در رابطه با ايمني در دانشگاه كوشا باشيم. اين مهم مي

  هاي روزمره در خصوص ايمني محقق گردد.يات علمي، سمپوزيم هاي مربوطه و بحثاعضاي ه
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  يم؟را دار مواردي شدن چه يسرانتظار م

  رويكرد حل تطبيقي مشكالت
  

ت. انشگاه اسدطرات اخمشكالت مرتبط با ل محشگاه واحد تابعه دانشورا و  يكما به عنوان  يفهوظ

ه به ك ييلهاراه ح يدارند و سپس طراح يازبا هدف كشف آنچه [كاربران] به آن ن ئلامسموثر حل 

ه بختن به پردا يازممكن است ن يفهوظ ينا شده است. يكند، طراح يكمك م يقآن عال يشرفتپ

روه گ يك يداشته باشد (به عنوان مثال باد ينفعذ ينطور همزمان از چند همشكل ب ينچند

 يست بتواندي بامنيز دانشگاه و برد  يشكار خود را پو به شكل ايمن راحت  يالبا خ يقاتيتحق

  ).نظارت معمول خود را داشته باشد

  

ه به سمت ارائ ودوارد موجمموردي نجام ا ويكردراز  يمدار قصد ما ،مشكالت يقيتطب ويكرد حلربا 

 يهاروش ينرچارچوب با استفاده از بهت ين. ايمبهبود برنامه حركت كن يبراستمر م يكردرو يك

 يكردوورد. رآ يرا فراهم مآن  يعمل يشبرددر طول زمان، امكان پ يجنتا ينبا هدف بهبود ا يفعل

ها و  ن برنامهآ يمربوط به اثربخش يارهايمع يراه حل ها، جمع آور يبا اجرا يجتدر به يقيتطب

 يمكاهش  راموجود در سيستم  يسكر ينده،آ يبهبود تالش ها يبرا يكارابت يجاز نتا يادگيري

 يقيطبت يكردور يك، تكرار شونده و كاربر محور است. تطبيقي بر راه حل يمبتن يندفرا ينا. دهد

را  يكردهاوفكر راز مشكالت را دربر خواهد گرفت، كه با تامل و ت يگسترده ا ي، نما يزآم يتموفق

  .يدنما يم يلآن ها را تعد يركند و در طول مس يم يشآزما

  

  

  شده زيآنال يجشود، نتا ياستفاده م يفعل يها يوهش ينبهتر از آن در كه يقيمدل تطب

  است يندهآ يو اطالعات بدست آمده از اقدامات ابتكار
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از  يگسترده ا نماي ، يزآم يتموفق يقيتطب رويكرد كي  

و تفكر  كه با تامل، دربر خواهد گرفتمشكالت را 

آن ها را  يركند و در طول مس يم يشرا آزما يكردهارو

 .نمايد يم يلتعد
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شوراي كاركنان با اهداف برنامه راهبردي  ارزشمند يمشاركتها

HSE، با بتوانيم تا  مي گردد كنانكارسازي توانمند سبب

 از دانش مناسباستفاده  و يمنيا يها يوهش ينبهترفراگيري 

در مسير ارتقاء تماميت دانشگاه سيستان و  ،شدهرائه ا يفن

  بلوچستان گام برداريم.

  

  

  

  

9  
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  :هم افزايي نحوه اجراي رويكرد

همكاران به عنوان اعضاي دانشگاه 

  ايمني  اجراي برنامهاصلي در 
  

  

از تعامل  يمكن ياست. ما تالش موابسته  موثر،مشاركت تعامل و  يجادما در ا ييجامعه دانشگاه وابسته به توانا تماميتما بر  يرتأث

به  يازمدل از تعامل ن ين. اتعامل سارنده دست يابيم يكبه باالدستي و ارگان هاي  ينفعاندر تعامل با ذ "\شورا و اعضاي دانشگاه"\

 كاركنان دانشكدهاعضاي هيات علمي و  دارد.ان جامعه دانشگاهي كاربر يازبر اساس نشوراي ايمني  يو سازگار يريانعطاف پذ

ارائه  يتا برا يما در نظر دارمها به عنوان متخصصان اصلي در اجراي وظايف سازماني خود موضوع بحث اين مشاركت هستند. 

همكاري و مشاركت موثر نموده و در  آنهابا  است)، دانشگاه سازمانيكه از اهداف ( شوراي ايمني دانشگاه خدمات يزآم يتموفق

  .يمكن يبانيپشتاز آنها  پيشبرد ايمن وظايفشان

 اين شورابا اعضاي دانشگاه را دهد و روابط  يم يشافزارا  يمنيا شوراي ابتكارات يبرا موفقيت عملي ييهم افزا يكردرو ينا

زماني اعتماد  .مي باشد دانشگاهجامعه  ياعضا يهبا كل ياعتماد واقع يجادما در ا ييروابط توانا ينا يكند. در هسته اصل يم يتتقو

(موارد  يازهايشاننن و همچني ياحتمال يها يدر كمك به حل مشكالت و نگرانرا ما  ييشده توانا يجادتعامل احاصل مي شود كه 

 يان،، مربانمشاوردانشگاه همچون در رساني به نقش هاي مختلف را با خدمت  يفهوظ يننشان دهد. ما ابخوبي  مربوط به ايمني)

بين ما و همكارنمان در دانشگاه سيستان و  اد. اعتميمده يانجام م دانشگاهها و متخصصان  ينبازرسان، تكنس ي،كارشناسان فن

   باشد. يرو فراگ يشفاف، بصر شوراي ايمني دانشگاه  يادار يندهايشود كه تعامل و فرآ يم يجادا يمانزبلوچستان 

10  
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  اولويت بندي برنامه ها

  

  
  

  

1  

 

  حمايت از تحقيق و فعاليت هاي علمي

با هماهنگي و  .كميته ايمني مي تواند به جلوگيري از اشتباه و پيش بيني خطرات در جامعه دانشگاه كمك كند

رخ مي دهد،  دانشگاه سيستان و بلوچستاناي تحقيق، تدريس و يادگيري كه در ادغام هرچه بيشتر با فعاليته

 .مي توانيم روابط نزديك تري و ارتباط بهتري برقرار كنيم كه منجر به موفقيت بيشتر مي شود

2  

 

  مديريت شرايط اضطراري و برنامه ريزي مستمر

دارند  ييباال يبه سازمانده زيامداوم، ن يزيو برنامه ر ياضطرار واكنش در شرايط يبرا يزآم يتموفق يبرنامه ها

 يدانشگاه بصورت جمعي تابعه . الزم است همه واحدهايرندگ يعملكرد دانشگاه را در بر م يجنبه ها يهو كل

 .ندكن يزيبرنامه ر ياضطرار يطشرا يبرا و آماده شوند

3  

 

  پيشگيري از صدمات و كاهش آسيب ها

 يگسترده دانشگاه ضرور ياتيندمان عملكاركنان و را يسالمت يشبردپ ياز صدمات در محل كار برا يريجلوگ

بلند مدت موفق  ياستراتژ يكاز  يضرور الزام يكدر محوطه دانشگاه  يمركز بهداشت حرفه ا يكاست. توسعه 

 .خواهد بوداز كار  يكاهش صدمات ناش يبرا

4  

 

  ارتباط با جامعه و دسترسي ها

 ياستراتژ يكاست.  يضرور يطبهداشت مح يا يمنيابتكار عمل ا يتموفق يموثر برا يارتباط و دسترس يبرقرار

 خواهد كرد. يلدانشگاه ما تسه جامعهرا در درون  يو نگرش يرفتار ييراتجامع و گسترده، تغ يارتباط
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  از تحقيق وحمايت 

  فعاليت هاي علمي
  

  

  

  

  

  

دليل  .1

 بنديالويت

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 اهداف .2

كارمند  ،باشيد كه دانشجو يند. اندار يخطرات ذاتبالقوه  جابجا مي نمايد،دانش را  يكه مرزها يقاتيتحق

به بروز اشتباه  يلتمابه شكل ذاتي  يد،جد يمهارت ها يادگيري در خالل، عضو هيات علمي ياو دانشكده 

در  ها مشهود است كه در آن يدانشگاه يقاتيتحق يها يشگاهدر آزما يژهبو يتوضع ين. ادر شما وجود دارد

 ينا .گرفته مي شود يدهناد يسكر يابيو ارز يمنيا ياغلب نكات اساس ،يجنتابه  دست يابي يتالش براحين 

دانشگاه سيستان از جمله در  ي،دانشگاه يقاتيتحق يها يشگاهدر آزما نامشخصخطرات  يناز عمده تر يكي

با  اهداف خود يشترهرچه بيكپارچه نمودن تواند با  يم HSEشوراي  كه يماست. ما معتقد و بلوچستان

كرده و خطرات را  يرياشتباهات جلوگ يندانشگاه، از بروز ا دروندر  يادگيريو  يسو تدر يقتحق يتهايفعال

  كند. ينيب يشپ

  

ات يقتحقدر  يمنيا يانتظارات برا"سعي كنيد تا  در تحقيقات پژوهشي: يمنيا يانتظارات براتوسعه 

 ات پژوهشييقتحقدر  يمنيدر ا يتعال يبرا يتا درك مشترك ،يدبه وجود آدر داخل سازمان  "پژوهشي

 ياجرا و يسكر يابيكه بر ارزبوده  يريتيچارچوب مد يكبه عنوان  پيش نگري ينا جود داشته باشد.و

 يهدر كل كليديدروس آموخته شده به عنوان عناصر  . همچنين اين پيش نگريدارد يدتأك يكنترلعمليات 

  .مي گذارداشتراك را به  يمنيبهداشت و ا قوائد

 يكرا به عنوان  يمنيدانشكده كه مفهوم ا يمنسجم برا يندفرا يك يجادا :هادانشكدهبرنامه ايمني در 

را  يمنيا يريتچارچوب مد ، مي تواند به خوبيكنديم يتتقو دانشگاه سيستان و بلوچستاندر  يارزش اصل

اين برنامه براي موفقيت در عملكرد دانشكده ها مي تواند از طريق دسترسي با  نمايد. يمعرفدر دانشكده ها 

  مواردي كه در شوراي ايمني در دسترس است، تدوين گردد.از جمله  مربوطه منابع

 يشگاهبه آزما يابيدستالزم براي  يتالش هاتوسعه  :سازنده تعاملو  عمليات اجراييحضور در  يشافزا

كه  يدحاصل كن يناناطم حل مسئله. از طريق رويكرد عملياتيو  يروابط كار يتبا هدف تقو ي ايمنها

فعال  يرابطه كار يكقابل مشاهده است و  عملكرد و حضور يك يها دارا يشگاهدر تمام آزما HSEشوراي 

. ، داشته باشدهستند يادز اتخطرناك متوسط  ياتعمل يركه درگ ييها يتها و فعال يشگاهو مداوم با آزما

يافته از يك بخش توسعه به عنوان دانشگاه را  HSEشوراي  ياناست كه محققان و دانشجو ينهدف ما ا

 قرار دهند. يخود مورد بررس كارگاه ياو  يشگاهآزما
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محدوديت هاي  .3

  موجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تاثيرات بودجه  .4

 مالي

فعاليتهاي  اتطراخمكاهش بودجه مشخص براي " تهيه :يمنيادرنظر گرفتن بودجه مجزا براي 

 يمنيا برديشپ يبرا يشگيرانهاز اقدامات پ يتحما يا يطرات احتمالاخماصالح  يبرااين بودجه  "اتييقتحق

  .مصرف مي گردددانشگاه  فضاهايها و  يشگاهدر آزما

  

حركت رو به جلو در برنامه  يا ايمني برنامه ياجرا ياعتبار سنج ،عمقي يگيريكارمندان امكان پ يسطح فعل

شايان  يتالش هااين در حالي است كه . ميسر نمي كند در زمان مقتضيرا به ايمني  مربوط ها و ابتكارات

، فيزيك پرتو يميايي،ش يستي،ز يمني(ا هاي دانشكده ها برنامهدر  HSEاز شكل گيري شوراي  ذكري پيش

  شده است. امانج ياز) بر اساس نيرهو غ

 يقاتيتحق يتخصص فن يباعث شده است كه كاركنان داراپرسنل  يكاردر عمليات موجود  شرح وظايف

  معمول كنند. ياراد ياز وقت خود را صرف انجام كارها يقابل توجه يهابخش

فرسودگي ساختمان هاي موجود و عدم رسيدگي در ساليان گذشته به سبب مشكالت مختلف و همچنين 

  استفاده از ساختمان هاي با كاربري غير مناسب سبب افزايش مخاطرات احتمالي شده است.

  

كه  دارد يازن شترييبمتخصص به كارمندان  يدانشگاه يها و فضاها يشگاهو تعامل با آزما يدسترس يشافزا

بدون شك بودجه مالي بيشتري مورد نياز است. در آزمايشگاه ها ترتيب اجراي چارت اداري شامل تكنسين، 

كارشناس و مدرس مي باشد. ما قصد داريم با اجراي چارت اداري درخواست بودجه بيشتري از دانشگاه 

 ينساالنه بر اساس تدوبطور كارمندان  سطحجهت آموزش و ارتقاء سطح كارمندان شويم. براي اين منظور 

  شود. يم يابيارزدانشگاه  يجامعه علمبه و پاسخ  ايمني برنامه

 يكبه مربوط معمول عمليات مربوط به  يها يتفعال يبرخچارت اداري و مجدد  تقسيم و تدوينبا 

بهبود ايمني را نيز يكپارچه برنامه پرسنل  ييكارآ يشبا افزاهمزمان توان  يم ي،عموم يشگاهآزما ينتكنس

 يها يشگاهآزمادر  كارآيي مناسب تري مي دهد و عملياتي باالتر اجازه يامر به كاركنان با دانش فن ين. اداد

در  يمنيا يريتمد يتر برا يكپارچهچارچوب  يتتقو يبرا .احتمالي كاهش يابد اتطراخدانشگاه داشته و م

در  يبه روز رسانو مرتبط  يو آموزش ها يفن يرنامه هاب ي،اضافمالي به منابع  يازن ،ييقاتتحقعمليات 

  .دستورالعمل ها هستيم

بدون شك افزايش سطح ايمني و كنترلي در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و كارگاه ها نياز به خريد و نصب 

تجهيزات حفاظتي دارد. از اينرو اين شورا قصد دارد درخواست سهم مشخصي از بودجه پايه دانشگاه جهت 

  تقاء سخت افزارهاي الزم به منظور كاهش مخاطرات در عمليات تحقيقاتي دانشگاه نمايد.  ار
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  مديريت شرايط اضطراري

  و برنامه ريزي مستمر
  

  

  

دليل  .1

 بنديالويت

  

  

  

  

  
  

  

 اهداف .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

محدوديت  .3

 هاي موجود 

عملكرد  يجنبه ها يهدارند و كل ييباال يبه هماهنگ يازن يوستهپ يزيو برنامه ر ياضطرار واكنش يبرنامه ها

 يازنزا از تاثيرات شرايط اضطراري نبوده و جماز دانشگاه  يمنطقه ا ياواحد  يچ. هرنديگ يدانشگاه را در بر م

است كه به  ينابر تمركز ما يك برنامه جامع در مواجهه با اين شرايط را دارند.  يزيو برنامه ر يهبه ته

 و دادهانجام  يبمناس يزيبرنامه رنسبت به شرايط اضطراري تا از قبل  يمدانشگاه كمك كنخود در همكاران 

 خدمات يعترمهم خود را محدود كرده و هرچه سر ياختالل در عملكردها پس از بروز شرايط اضطراري

  .بهبود ورزندرا  رساني

  

واكنش سريع در فضاهاي  ،تخليه يها يمت يجادا يقاز طر: يدده شكيلرا ت واكنش سريع يها يمت

  .يدكن يترا تقو اريدر طرح واكنش اضطر موجود سالمتو  يمنيا ،دانشگاه

 يرو بازگرداندن سا يمال يراتكاهش تأث ،تعطيليبا به حداقل رساندن زمان : ستمرم يزيبرنامه ر يلتسه

  .يدرا كاهش ده و وقايع ويرانگر حوادث ير، تأثعمليات كليدي دانشگاه در حداقل زمان ممكن

عمليات واكنش و  نشكده هااعضاي دا يرا برا يناتيبه طور مرتب تمر: يواكنش اضطرار مانورهاي

اعضاي دانشگاه نسبت به واكنش تا  يددانشگاه انجام دهدر  )اورژانس(تيم هاي امدادي و  اضطراري

  .كشندچالش و آموخته هاي قبلي خود را از طريق شبيه سازي شرايط اضطراري به  ،يافته يآگاهاضطراري 

 يدجد ياتيمركز عمل يكساخت  و يدر طراح يلتسه: مديريت بحرانمركز  و ياضطرار ياتعمل

در شرايط  دانشگاه ياتاز عمل يبانيپشت يبرا مديريت بحرانمركز  يك ينو همچن 1كالس  ياضطرار

  .اضطراري

  

 از تعامل با همه ادارات درخواست يدهد سطح قابل توجه يمنابع اجازه نمموجود در  يها يتمحدود

آموزش محدود و  برنامه هايتوانند از  يفقط م ها و اعضاي دانشكده . كاركنانبرقرار گرددكمك  كننده

  .استفاده نمايند ينيبدون برنامه تمراز شوراي ايمني مشاوره 

ي همه واحدها در يريو انعطاف پذ يزيبرنامه راز سطح  يكبه  يازمشاغل ندر  هيوستپو اثرگذار  يريتمد

اين (به عنوان مثال  ديگر واحدبه يك حواله نمودن مسئوليت عدم مسئوليت پذيري و دارد. دانشگاه  تابعه

حادثه گسترده در  يك) دانشگاه را در صورت بروز "از آن مراقبت خواهد كرد يگريشخص د"تفكر كه 

 دهد. يقرار ماضافي معرض خطر 
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تاثيرات  .4

 بودجه مالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و  هيات رئيسهتوسط  يبررس يبرامي بايست  يزمانسا ياساس يسكاز سه ر يكيمسئله به عنوان  ينا

نمي تواند ، به دليل محدوديت هاي موجود يفعل يزي. برنامه ردانشگاه مورد بررسي قرار گيرد يامنا يئته

  .ايدرا برآورده نمدر مواجهه با شرايط اضطراري  دانشگاه سيستان و بلوچستان يازهايتمام ن

  

دارد. به  يازن يزيروند برنامه ر يلتسه يبرا يبه پرسنل اضاف ستمرمدر توسعه برنامه  يعتسر ياتوسعه 

و  HSEشوراي كه توسط مخاطرات  ياساس يها يشهركه به تحليل  مستمر يزيبرنامه ر يمت يك يريكارگ

 يدارپا يشرفتاما پ ؛سازد يرا ممكن م ييها يشرفتشود، پ يم يتحما يسكر يريتو مدايمني  مميزي

وجود  ينهبرنامه دو گز ينا يشبردپ يدشوار خواهد بود. برا ينهزم ينمتخصص در ا كارمندان اشتنبدون د

  :دارد

منابع  ينتأم يبرا يرا در سطح كاف يفعل حمايت :يجيتدر يشمحدود با افزا يباني: مدل پشت1 ينهگز

 ،اداريو اخذ مجوز از شوراي  ييدبا تأپس از كسب آموزش هاي الزم . يدمشاوره و آموزش محدود ادامه ده

دهند. بودجه هاي الزم به برنامه مهار زلزله اختصاص ساعاتي از زمان كاري خود را از كارمندان  يبرخ

بايست براي افزايش استحكامات و عمليات بازسازي ضروري درخواست گردد و به محض تامين اعتبار مي

  فرايند تعمير و نوسازي شروع گردد.

مورد نظر باشد، افزودن  يشتريبا سرعت ب در زمينه ايمني شرفتياگر پ :سريع يباني: مدل پشت2 ينهگز

شروع به  ايمني شود برنامه يباعث م يشافزا ينخواهد بود. ا يدر اسرع وقت ضرور ياضافو امكانات  نيروها

برنامه  يندشركت در فرا يكه برا تابعه دانشگاه نمايد يواحدهاتمامي به خود  يگسترش خدمات مشاوره ا

عملياتي همچون ح وسطايمني را در برنامه  يتسطح فعال يشتوان با افزا يهستند و م يتفعال دهآما يزير

  .نيز گنجاند يو نگهدار يرتعم

 ينبودجه دارد. در ا يشبه افزا يازكامل تر، ن يگزينجا ينهگز يكموجود با  مستمر يزيبرنامه ر يگزينيجا

كند اما  يفراهم م ات اساسي راييرتغ يبرا يكافين و تضمكه ارزش  يمكرده ا ييشناسامواردي را مرحله ما 

مهم ترين بخش هاي پرمخاطره در دانشگاه  ه دارد.يندآ يدر سالها يگذار يهبه سرما يازن تغييرات ينا

سيستان و بلوچستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و كانون هاي جمعيتي دانشگاه مي باشد. از اينرو لزوم 

ضروري و حياتي است. بدون شك تامين بودجه الزم از مسيرهاي ممكن در  تخصيص بودجه براي اين موارد

  كوتاه ترين زمان ممكن مي تواند ميزان موفقيت برنامه راهبردي دانشگاه را افزايش دهد.
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  پيشگيري از صدمات

  و كاهش آسيب ها
  

  

  

دليل  .1

 بندياولويت

  

  

  

  

  

  

  

  اهداف .2

  

 يبرا حياتي بوده و  دانشگاه سيستان و بلوچستان بسيار در و آسيب هاي شغلياز صدمات  يريجلوگ

مركز بهداشت  يكاست. توسعه  يضرور امريكاركنان  يسالمتو حفظ دانشگاه  ياتيراندمان عمل يشبردپ

آن  يراز كار و تأث يكاهش صدمات ناش يبلند مدت برا ياز استراتژ يدانشگاه بخش مهم داخلدر  يحرفه ا

صدمات در  و پيشگيري ازكنترل  ه همراهب تالش يناحمايت از مربوطه است.  يو واحدها نكاركنا يبر رو

  .هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه گردد يرچشمگ كاهشمنجر به  مي تواندمحل كار 

  

  

ارتقاء مستمر و كاهش موثر دروس آموخته شده:  يادگيري از وحوادث  يلو تحل يهتجز يتتقو

 يلو تحل يه، تجزشبه حوادثحوادث و  يابيو رد هاي مدون و هدفمندگزارش يقاز طر يخطرات احتمال

كه  يمنيو انتشار اطالعات ا يفرد يكنند نه خطاهايتمركز م يستمس يبر خطاها يشتركه ب يا يشهعلل ر

  .درس گرفته و آموزش يابند ياز اشتباهات قبل يگرانكند د يبه شما كمك م

 ثبت يستماساس س بر :به كمك روش هاي مرسوم يمنياتكنيك هاي سنجش  يساز يادهپ ،توسعه

 يگزارش ده ررسيروند ببهبود به كار رفته است و  يراًكه اخ حوادث و عمليات مخاطره آميز يكيالكترون

دانشكده ها و كمك به  يريگ يمبهبود تصم يبرا استاندارد ييارهامع يجادابا  سعي نموده ايمحوادث، 

  .نماييمرا متمركز  منييمرتبط با ادانشگاه اقدامات  يسپرد مديرانو تابعه  يواحدها

تر مطابق با مركز  يشگيرانهبه سمت مداخالت پ يبكاهش آس يتمركز تالش ها ييرتغ :يمنيمداخالت ا

براي دست يابي . حرفه اي امري ضروري استبهداشت استانداردهاي موجود در  يكردروبا ها  يماريكنترل ب

برنامه با  ساي دانشكده هاور و دانشگاهان همكاربه يك برنامه با رويكرد پيشگيرانه مي بايست تمامي 

  .دنهماهنگ شو يو منابع انسان يسكر يريتمد كنان و اعضاي هيات علمي و همچنينكار يسالمت
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 اهداف .1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

محدوديت  .2

 هاي موجود 

 يمن،كار ا يروشها يدر اجراتمركز  در دانشگاه سيستان و بلوچستان يدگيد يبكنترل آس يراهبردها

در  يتمحدود يكو كاهش خطرات در محل كار است.  يعضالن يبروز اختالالت اسكلتاز  يريجلوگ

به طور متناقض يا وجود نداشته و يا مربوطه  ياست كه داده ها ينكاهش صدمات ا يبرا يفعل يتالشها

 يستمس يكمداوم  ي. اجرايستن دسترسدر  يو به راحت (از سوي اعالم پرسنل) شوند يم يجمع آور

 يگزارش ده يستمس يك يو توسعه آتدر مركز بهداشت دانشگاه  يسوابق پزشك مبتني بر سالمت يدجد

استفاده مؤثر  شود. يداده ها م يفيتو ك يباعث بهبود دسترسبا هكاري دانشگاه علوم پزشكي بر وب  يمبتن

رشد  مي تواند به عنوان يك شاخص دوشمي  يجمع آوركه مبني بر سيستم ذكر شده  يياز داده ها

  .آن را در نظر گرفت يازمانس

  

  

. يمكن يم ينيب يشپ بودجه سال آتي در ياضاف ياز اهداف فوق درخواست بودجه عموم يبانيپشت يما برا

تمام تالش خود را حال، ما  ينبا ا نمي باشد، يكاف ينهزم يندر ا يرچشمگ يشرفتپ يبرا يفعل يبودجه ها

ست تا در حد امكان بتوان با استفاده از تسهيالت دولتي همچون گذشته در مورد موارد فوق بكار خواهيم ب

در ساير سازمان ها و يا عقد تفاهم نامه هاي دوجانبه هزينه هاي پيش رو در دستيابي به اهداف فوق را 

كارمندان است.  سالمتبه سوابق و اطالعات  يفراهم كردن دسترس ينهزم ينهدف ما در اكاهش دهيم. 

هالل احمر، غذا و دارو و  هاي ساير سازمان ها مانند سازمانمشاركت با  يتبه تقو ازيما ن ريزيبرنامه  يبرا

تحقق اهداف ذكر شده  يبرا پرسنل دانشگاه يشغل يازهايبرآوردن ن يبرا تفاهم نامه تدوينو  علوم پزشكي

  .يمدر باال دار

شوراي شده  ينيب يشپت و خدما يالتتسهگسترش و تغيير رويكرد در مركز سالمت دانشگاه مبتني بر با 

و  سالمت كارمندان يتو بهبود وضع ها ينهدر هز ييصرفه جو ينهدر زم ييفرصتها يم، ما معتقدايمني

 يشرفت. پآمدوجود خواهد ب يگزينجا يدرمان يو روشها فرصت هاي ممكن يجادبا ااعضاي هيات علمي 

ستا بوده و در آينده اثرات بسيار قابل و آسيب هاي شغلي هم را يسكر يريتبا مد ينهزم ينموجود در ا يها

  توجهي در سالمت كاركنان و اعضاي هيات علمي خواهد گذاشت.

محدوديت  .3

  موجودهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تاثيرات  .4

 بودجه مالي
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  ارتباط با جامعه

  ها يو دسترس
  

  

  

دليل  .1

 بنديالويت

  

  

  
  

  

 اهداف .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

محدوديت  .3

 هاي موجود 

 يكاست.  يضرور يطبهداشت مح يا يمنيهر ابتكار عمل ا يتموفق يو ارتباط مؤثر برا يارتباط يبرنامه ها

بر عادات و  يمكند، به طور مستق يم يلرا تسه عملكرديو  يرفتار ييراتجامع كه تغ يارتباط ياستراتژ

دانشگاه سيستان  يمنيرا دارد كه فرهنگ ا يلپتانس ينگذارد و ا يم يرتأث كل دانشگاهبر  يمبتن يها يهرو

  بخشد.بهبود  يرا به طور قابل توجه و بلوچستان

  

زمان، مكان و  ياتي،از نظر عمل يدمف يمنياطالعات مرتبط با ا يارتباطات يتالشهاارتباطات هدفمند: 

  .را فراهم مي نمايد) يمنيدانشگاه (برنامه اطالعات ا و جامعه يازن يچگونگ

فهوم م ينا يتتقو يتر ارتباطات برا يمترق يها يكاستفاده از تكنرفتار:  ييربر تغ يمبتن يها يكتكن

دانشگاه سيستان و بلوچستان شمرده در  يارزش اصلبعنوان يك است و  يهنجار اجتماعيك  يمنيكه ا

 ييرانجام خواهد شد كه تغ يكهاييتكن يبر رو ي شوراي ايمني دانشگاه. تالشهاشود؛ بسيار ضروري استمي

 يمنيا يطمح يكبه  در نهايت دانشگاهكند و  يم ويقكنند، تعامل و بحث را تش يم يلرفتار را تسه

  .گردد يمنجر م يكپارچه

كه به برنامه يك ابزار مفيد است منسجم  و راه هاي ارتباطي ها يامپموجود:  يارتباط ياهرم كانال ها

بر نحوه  يرگذاريتأث يمختلف برا ياز تعامل ها يكيموجود، آموزش ها، تخصص در مورد موضوع و  يها

در اين راستا شوراي ايمني دانشگاه اقدام به راه  كند. يكمك مدانشگاه  يسدر پرد يمنيا يبرنامه ها ياجرا

  نموده است. www.usb.ac.ir/hseاندازي سامانه شوراي ايمني دانشگاه به آدرس 

  

خصوص اطالع رساني هاي سامانه داشته است. در  يمختلف يها يتتا به امروز موفق يارتباطات يتالش ها

ه در برخي موارد به سبب نشر پيام ها در گروه هاي اجتماعي استقبال و رجوع به اين موارد خوب بودايمني 

استانداردها و فرم هاي موجود در سامانه به دليل عدم اطالع رساني موفق  هاما در برخي ديگر مانند رجوع ب

 بهاز حد  يشب يو وابستگ موجود انتشار يمحدود كانالها ييبا كارآ ينا استقبال پايين تر بوده است.

 يبرا يروش فعل يچهمراه شده است. به عنوان مثال، ه ،بدانند يدكه با ياطالعات منتقل شده به اطالعات

  وجود ندارد. دانشگاهي  يقبا جامعه تحق يمارتباط مستق يبرقرار
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 اهداف .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

محدوديت  .4

 هاي موجود 

(روساي دانشكده ها، يفن يبرنامه ها يرانكمك به مد يبرا يافتهبع محدود اختصاص چالش ها با منا ينا

  شده است. يدمنسجم تشد يارتباط يها ياستراتژ يتوسعه و اجرا يبرا معاونين ستادي و...)

مختلف ارتباطات مختلف استفاده  ياز روشها يموجود دارد كه بتوان يادز ياربس ييتوانا ينا ين،عالوه بر ا

(شبكه هاي اجتماعي  يمارتباط مستق يدجد يبه حالت ها يشتركه ب جويانبه خصوص در مورد دانش ،ميكن

با  طاتبهتر و ارتبا يدسترس يبرادر ابتداي راه در حال حاضر، ما الزم به ذكر است دهند.  يپاسخ م و..)

  .جامعه و دانشگاه هستيم

  

  

دارد تا با طرح ابتكارات  يازن HSE و متخصصان يفن يرانكه در باال ذكر شد، به مد يبه اهداف يدنرس

 ينبرنامه خود داشته باشند. در عتحت مناطق  يبرا يارتباط يهاياستراتژ يدر هماهنگ ينقش موثر يد،جد

تا  وندش يم يبانيهماهنگ و پشت هاي دانشگاهكه تالش ها در همه بخش يمحاصل كن يناناطم يدحال، با

در  يبه عنوان هنجار اجتماع يمنيا يقتشو يما برا يدهند. تالش هامنسجم را انتقال  يمنيا يامپ يك

  .دندارروساي دانشكده ها و  تابعه يواحدها يبرا يبانيو پشت يبه همكار يازن دانشگاه سيستان و بلوچستان

  

به راه اندازي يك سامانه در يك قالب  يتوب سا يك ياز طراح يبانيبودجه، پشتمحدوديت هاي با توجه به 

توسعه  يبرا يشترب يتالش ها يشروي،. با پپيش تعيين شده، در وب سايت دانشگاه تقليل يافته استاز 

دارد و وجود  يهبه بودجه پا ياز، نشوراي ايمني يبرنامه ها ياسبرنامه ها و ارتباطات، با توجه به وسعت و مق

مي بايست  و بلوچستاندر دانشگاه سيستان  يمنياطالعات ا يسك سرويبه چشم انداز  يابيدست يبرا

  شود.مي بايست در بودجه پايه دانشگاه ديده اعتبار بودجه  يكباربرنامه،  ينا يلتبد ي. برانمودتالش 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

تاثيرات  .5

 بودجه مالي
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 ي،بزرگ فكر كن يدرباره كارها يدبا يده يكوچك انجام م يكارها يوقت"

  رتافل الوين–"بروند. يشدرست پ يركوچك در مس يتا تمام كارها
  

گذشته تجربيات كند بر ينگاه م يندهكه به آ يدر حال يمكنيم يشنهادپ ينجاكه ما در ا ينقشه راهبرد

به طرح  ين. ايستن يانينقطه پا يك يايك طرح انعطاف ناپذير و  يطرح به معنا ين. اشده استبنا 

 ينجنبه مهم در ا يكدر نظر گرفته شده است.  يادگيري يندفرا يكاز  يسند زنده بخش يكعنوان 

و  بنا كرده ايم است و تجربياتمان دانشه آنچه ما بواسط ر پايهب مانيرمس يمتنظ و يابيارز يند،فرآ

جامع بر پايه  يدد يك. داشتن منعطف باشد زمان در طول ييرتغاين طرح نسبت به دهد  ياجازه م

 ينبه دانشگاه ا ،HSEبا هدف پيشبرد اهداف شوراي ، با شرايط حال سازگار يندر عو  يجمعخرد 

را از تالش ها و منابع بدست  يطيمح يستو ز يمنيا ي،سالمت يايمزا يشتريندهد تا ب يامكان را م

 استفاده كند. دانشگاه سيستان و بلوچستان و پتانسيل هاي موجود در ها يو از برتر هآورد
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