استفادٌ از يسایل حفاظت فردی ضامه ایمىی ي سالمتی.

دستًر العمل اوجمه علمی  -پژيَشی بُداشت ي ایمىی کار د رَىرستان َای کارداوش ي فىی ي حرفٍ ای
مقدمٍ :
در اّذاف دٍرُ هتَسغِ تأ کيذ ضذُ است داًص آهَساى ثبیذ پس اس فزاغت اس تحصيل ثِ ّوِ هْبرتْبی فلوی ،
آهَسضی ٍ پژٍّطی تسلظ ٍ دست رسی داضتِ ثبضٌذ  ،در ٍالـ اًتؾبرات جبهقِ اس تقلين ٍ تزثيت در راستبی ایي
اّذاف تقزیف ضذُ است ،تَجِ ثِ فلَم عجيقی  ،اًسبًی ٌّ،ز  ،فٌی ٍ في آٍریْبی ًَیي اس جولِ ًيبسّبیی است
کِ ّزکذام ثب سیز ثخص ّبی خَد هی تَاًٌذ جشء حيغِ ثزرسی ٌّز جَیبى لزار گيزًذ،ایي اهز ضوي پَضص دّی
السم ثِ ثزًبهِ درسی  ،ثِ فٌَاى یک ٍاحذ کبر فولی – پژٍّطی ًيش ثبیذ ثزای ٌّزجَیبى ثزًبهِ ریشی گزدد.
اَمیت تشکیل اوجمه علمی بُداشت ي ایمىی در َىرستان َا :
ثب فٌبیت ثِ اّويت ٍ ًمص تَسقِ ی فزٌّگ حفبؽت ،ثْذاضت ٍ ایوٌی در حفؼ ٍ ارتمبی سغح سالهت
ٌّزجَیبى در ٌّزستبى ّب ٍ پيطگيزی ٍ کٌتزل حَادث ٍ ثيوبری ّبی ًبضی اس کبر ،اًجوي فلوی  -پژٍّطی
ثْذاضت ٍ ایوٌی در ٌّزستبى ّبی فٌی ٍ حزفِا ی ٍ کبرداًص ثب ّذف هطبرکت در تأهيي ٍ ارتمبی سغح
ثْذاضت ٍ ایوٌی ثِ ٍیژُ در کبرگبُ ّبی ٌّزستبًی تحت ًؾبرت هذیز ٌّزستبى ،در سبل تحصيلی 96-97تطكيل
هی گزدد.
تعریف اوجمه علمی – پژيَشی
ثِ گزٍّی اس داًص آهَساى ( ٌّزجَی بى ) هذارس ٍ ٌّزستبى ّبی کبرداًص ٍ فٌی حزفِ ای اعالق هی گزددکِ در
سهيٌِ ّبی هختلف فلَم تجزثی  ،ریبضی ٌّ ،ز  ،فٌی ٍ ...هغبلقِ ٍ تحميك ًوبیٌذ  .ثِ فجبرتی سغح داًص ٍ هْبرت
خَد را در سهيٌِ ّبی گًَب گَى فلَم ٍ فٌَى ارتمبء دادُ ٍثِ تَسقِ فلن در هختصبت داًص آهَسی کوک کٌٌذ.

اَداف:
 -1پيطگيزی اس حَادث ثِ ٍیژُ حَادث کبرگبّی در ٌّزستبى
 -2اضبفِی فزٌّگ ثْذاضت ٍ ایوٌی در ٌّزستبى
 -3ارتمبی سغح آگبّی ٌّزجَیبى در سهيٌِ ثْذاضت ٍ ایوٌی
 -4هطبرکت در تأهيي ثْذاضت ٍ ایوٌی کبرگبُ ّبی ٌّزستبًی
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اعضای کمیتٍ:
 -1هقبٍى فٌی ٌّزستبى ثِ فٌَاى سزپزست اًجوي فلوی – پژٍّطی
ٌّ -2زآهَس  ،هذرس درس الشاهبت هحيظ کبر ثِ فٌَاى هسئَل کويتِ اًجوي فلوی  -پژٍّطی
 -3حذالل ً 4فز اسٌّزجَیبى ثِ فٌَاى افضبی اًجوي
تذکز :پس اس اًتخبة افضبی اًجوي فلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی  ،ضزٍری است یک ًفز اس عزیك رأی گيزی ثِ
فٌَاى هسئَل کويتِ ثْذاضت ٍ ایوٌی جْت ارتجبط ثب سزگزٍُ الشاهبت هحيظ کبر استبى اًتخبة ٍ هقزفی
گزدد.

شرح فعالیت َای َىرجًیان عضً اوجمه علمی پژيَشی بُداشت ي ایمىی
.1

ارتمبی سغح آگبّی ٌّزجَیبى در سهيٌِ همزرات ٍ دستَرات حفبؽتی ٍ ایجبد رٍح ّوكبری در اهز حفبؽت ،
ایوٌی ٍ ثْذاضت کبر در کبرگبُ ّبی ٌّزستبى( ایزاد سخٌزاًی در هزاسن صجحگبّی ٍ هٌبسجت ّبً ،صت پَستز ،
تْيِ ثزٍضَر ٍ)...

 .2ثبسدیذ هبّبًِ افضبء اًجوي فلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی اس کليِ کبرگبّْبی ٌّزستبى( استفبدُ ی ٌّزجَیبى اس لجبس
کبر ٍ ٍسبیل حفبؽت فزدی  ،سبلن ثَدى ٍسبیل ٍ تجْيشات کبرگبّی ثِ لحبػ ایوٌی  ،ایوي ثَدى اثشار ٍ هَاد
هصزفی  ،رفبیت ثزًبهِ ً، 5sصت ثَدى ًمطِ کبرگبُ ٍ فْزست تجْيشات استبًذارد کبرگبّی درّز کبرگبُ  ،ثزرسی
هيشاى ًَرٍ ،ضقيت تَْیِ ،سزٍصذا ٍ )...
 .3ضٌبسبیی ًمبط حبدثِ خيش ٍ کبًَى ّبی خغز در هذارس تَسظ افضب اًجوي
 .4تْيِ گشارش هختصز هبّبًِ اس فقبليت ّبی اًجبم ضذُ تَسظ اًجوي فلوی تحت ًؾبرت هسئَل اًجوي
 .5ضزکت هسئَل اًجوي فلوی  -پژٍّطی ثْذاضت ٍ ایوٌی در جلسبت ضَرای ٌّزآهَساى ٍ ارایِ گشارش هبّبًِی
اًجوي
 .6اًجوي هی تَاًذ فقبليت ّبی خَد را در لبلت( تْيِ ثزٍضَر  ،سخٌزاًی  ،ضزکت در جلسبت  ،تْيِ ٍثالگ آهَسضی ،
تْيِ پَستز  ،همبلِ  ،ثزگشاری هسبثمِ  ،رٍسًبهِ دیَاری ٍ ) ...اًجبم دّذ
 .7تْيِ گشارش هستٌذسبسی ضذُ اس فقبليت ّبی اًجبم ضذُ اًجوي فلوی -پژٍّطی ثْذاضت ٍ ایوٌی در پبیبى
اسفٌذهبُ سبل تحصيلی درلبلت یک سیدی ٍ ارایِ آى ثِ هذیز ٌّزستبى.
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وحًٌ بازخًرد فعالیت َای اوجمه علمی  -پژيَشی بُداشت ي ایمىی بٍ سرگريٌ استان ي دبیرخاوٍ:
ضبیستِ است:

 هقبٍى فٌی ٌّزستبى پس اس ّوكبر ی ٍ ّن فكزی ثب هسئَل کويتِ اًجوي فلوی – پژٍّطی فقبليت سبالًِ کويتِرا جوـ آٍری ٍ ثِ اعالؿ هذیز ثزسبًذ.
-

هذیز ٌّزستبى ،سی دی هحتَی گشارش هستٌذسبسی ضذُی اًجوي فلوی – پژٍّطی ثْذاضت ٍ ایوٌی در
اسفٌذهبُ را پس اس تبئ يذ ،حذکثز تب ًيوِ اٍل فزٍردیي هبُ ّوبى سبل ،جْت ثزرسی ٍ اًجبم الذاهبت السم ثِ
سزگزٍُ الشاهبت هحيظ کبر استبى ارایِ ًوبیذ.

-

سزگزٍُ الشاهبت هحيظ کبر استبى ًيش ثب ثزرسی گشارضبت ارسبلی  ،فقبل تزیي اًجوي فلوی  -پژٍّطی ثْذاضت
ٍ ایوٌی ّوزاُ ثب هستٌذات تْيِ ضذُ را ثِ فٌَاى اًجوي فلوی ثْذاضت ٍ ایوٌی ثزتز ،تب پبیبى فزٍردیي هبُ
97اًتخبة ٍ ثِ دثيزخبًِ راّجزی کطَری ثْذاضت ٍ ایوٌی هقزفی ًوبیذ .
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