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 مقدمه

علمی و آکادمیک ضمن داشتن استادان با مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری یکی از نهادهای 

و ماستر از نیروهای منابع انسانی توانمند برخوردار است. بدین منظور این دانشگاه خود را مسئول  دکتری سویه

 بتوانند با خاطر هاآندانند که برای کارمندان، استادان و دانشجویان فضای امن و مصئون را فراهم سازد تا می

کارمندان، استادان و دانشجویان که در های علمی و آکادمیک خویش بپردازد. غه به فعالیتآرام و بدون دغد

های خویش نیازمند امنیت اجتماعی و جانی است که در چند بخش زیر اند برای انجام فعالیتاین نهاد مشغول

 :تدوین گردیده است

 

 یک. تأمین امنیت جانی

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری در داخل شهر هرات و در ناحیه اول شهری موقعیت  .1

است ولی  شدهواقعآمریت و کنار کنسولگری ایران  چهارراهجغرافیای نزدیک  ازلحاظدارد که 

د. باششهری مربوط به ناحیه اول شهر می ازلحاظتقسیمات امنیتی مربوط به حوزه اول و از  ازلحاظ

است دو دروازه  شدهواقعمؤسسه خواجه عبدالله انصاری که در کنار ساختمان کنسولگری ایران 

ی آن به سمت جنوب قرار دارد که مشرف بر سرک عمومی یک دروازهورودی و خروجی دارد که 

گردد که می 11 سینایابنباشد و دروازه دوم آن به سمت شمال قرار دارد که به منتهی به کوچه می

 باشد.این کوچه به جاده محبس متصل می

ی جنوبی استفاده تأمین امنیت دانشجویان، کارمندان و استادان همیشه از دروازه منظوربهمؤسسه  .2

کنند که دارای گاردهای ی کارکنان، استادان و دانشجویان از این دروازه استفاده میکند که همهمی

 وآمدرفت منظوربهشود، ن دروازه که بنام دروازه اولی یاد میباشد. ایمجهز با تجهیزات لازم امنیتی می

است. اما دروازه دومی برای حالت اضطرار  شدهدادهاستاد، دانشجو، کارمند اداری و خدماتی اختصاص 

 حفاظت از این منظوربهگیرد که یک نفر گارد قرار می مورداستفادهو عبور و مرور در ساختمان دوم 

 است. شدهادهددروازه اختصاص 

 هایمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری ضمن گاردها دو پسته امنیتی مخفی در کناره .3

 یافتهاختصاصها و مسیرهای ورود و خروج حفاظت از دروازه منظوربهدانشگاه ایجاد کرده است که 

 است.

تواند از هر ، دانشگاه میغیرمترقبههردو راه در اختیار دانشگاه قرار دارد و در صورت وقوع حوادث  .4

 راهی که امنیت آن بهتر باشد، کارمندان، محصلان و استادان خویش را بجای امن انتقال دهد.
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 سوزیوقوع زلزله و آتش ازلحاظتأمین امنیت جانی استادان، دانشجویان و کارمندان دو. 

اداری و تدریسی، دارای چهار ساختمان با های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری با ساختمان .1

و تمام کارمندان،  شدهدادهها وسایل ضد حریق اختصاص باشد که در تمام ساختمانهای مختلف میظرفیت

 استادان و دانشجویان در صورت نیاز از آن برخوردار خواهد شد.

ی است، دو دروازه شدهگرفتهر ها و ادارات تدریسی در نظهای حریق برای تمام دانشکدهکه بالنضمن این .2

قرار گیرد که امکانات لازم برای آن در  مورداستفادهتواند در موارد ضروری و حالت اضطرار نیز دانشگاه می

 ود.شبنابراین دانشجویان، کارمندان و استادان از این طریق به مکان امن انتقال داده میاست.  شدهگرفتهنظر 

 های ضد حریق برای کارمندان،استفاده بهتر از بالن منظوربهبدالله انصاری مؤسسه تحصیلات عالی خواجه ع .3

نماید تا استادان، کارمندان و دانشجویان را آموزش داده های آموزشی را برگزار میاستادان و محصلان برنامه

 از آن استفاده نمایند. خوبیبهتا بتوانند 

 

 سه. امنیت جانی کارمندان لابراتوار

ای از بایدها و نبایدهایی است که کارکنان، است و مجموعه شدهنوشتهای مرامنامه عنوانبههای ذیل پالیسی

 :دانشجویان و استادان در هنگام استفاده از لابراتوار رعایت نمایند

 الف. استعمال دخانیات

. این مواد باشدمیو غیره( ممنوع  چرس، تریاکاستعمال دخانیات )سیگار،  لابراتوارفنی  هایبخش در تمامی

ار از میز ك هاآنهمچنین انتقال  قابل اشتعال باشند. هایبا حلالدر ارتباط  سوزیآتشعامل مهمی جهت  توانندمی

 ها عمل نماید.و توكسین هامیکروارگانیسمعنوان مخزنی جهت انتقال  تواندمیبه دهان 
 ب. تماس دست

 ،دردهانقلم  فروبردنباید از تماس دست با صورت، چشم، گوش، بینی و غیره خودداری كرد. همچنین باید از 

 جویدن ناخن و نیز آدامس خودداری نمود.

 هاخوردن غذا، آشامیدنیج. 

كه پوشیدن روپوش الزامی است( از خوردن غذا، آشامیدن و یا  هاییمکان) لابراتوارفنی  ایبخشهاید در تمامی ب

ی )خون، ادرار، مدفوع، لابراتوار هاینمونه، اجتناب نمود.گرددمیانجام سایر اعمالی كه سبب تماس دست با دهان 

 هالابراتوارمختلف  ایهبخشباشد. این مواد كه روزانه در  زابیماریحامل بسیاری از عوامل  تواندمیخلط و...( 
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یك منبع مهم آلودگی غذا و  عنوانبهشوند، ینگهداری م لابراتوار هاییخچالو بعضی مواقع در  گردندمیجابجا 

 د.نگهداری نمو لابراتوارمختلف  ایبخشهنباید مواد غذایی را در یخچال  وجههیچبه.گردندمیتلقی  هاآشامیدنی

مواد مطمئن شد كه  توانمیقرارداد. تنها با این روش  چایخانهفضای مخصوص مواد غذایی را در  هاییخچالباید 

 .شوندنمیی در یك یخچال نگهداری لابراتوار هاینمونهبا  غذایی

 استعمال از دستکشد. 

فنی در دسترس  ایبخشهمتفاوت و از مواد مرغوب و مناسب، در تمام  هایاندازهباید همیشه دستکش در 

كه از جنس  هاییدستکش. نمایندمیاز جنس لاتکس، نیتریل و یا وینیل، محافظت كافی را ایجاد  هاییدستکشباشد.

-میوسایل تیز، ایجاد ن وسیلهبهمقابل سوراخ شدن  را درباشند، محافظت كافی  شدهتهیهلاتکس یا وینیل نازک 

را هنگام انجام كار  هادستکشنباید تا مچ، آرنج و شانه در دسترس باشند. هایاندازهباید تا  هادستکشنمایند.

ایجاد شود(. كاركنان  هاآننمود، بلکه باید بعد از اتمام كار این عمل را انجام داد. )مگر اینکه آسیبی در  تعویض

ده آلو هایدستکشباید اقدامات حفاظتی لازم را جهت جلوگیری از آلودگی محیط و پوست در مورد  لابراتوار

 :ود، شاملمتفاوتی استفاده نم هایدستکشاف مختلف باید از جهت اهد انجام دهند.

داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خالی  سروکارلاستیکی یا چرمی كه در هنگام كارهای سنگین،  هایدستکش -

 .شودمیمحتوی مواد خطرناک استفاده  هایمحفظهكردن 

-یقرارم مورداستفادهكردن  ضدعفونیو  ایشیشهخانگی كه جهت تمیز نمودن، شستن وسایل  هایدستکش -

 گیرند.

 .شودمیاد خطرناک و غیره استفاده جراحی )لاتکس( كه در مواقع كار با خون، مو هایدستکش -

 هاستکشد گونهاین. )گیرندمیقرار  مورداستفادهكه در مواقع اضطراری  بارمصرفیکپلاستیکی  هایدستکش -

 (.کنندنمیایجاد  هارگانیسممیکروانقش حفاظتی را در مقابل  گونههیچ

كاسته  هانآمور استفاده قرار بگیرند، زیرا از كیفیت و میزان نقش حفاظتی  مجددًانباید شسته شده و  هادستکش

 شسته شوند ممکن است مواد کنندهضدعفونیجهت استفاده مجدد با مواد شوینده و یا مواد  هااگر دستکش. شودمی

 باعث خراب شدن ضدعفونینامرئی شده و یا مواد  هایسوراخشوینده سبب افزایش نفوذ مایعات از طریق 

 اهحلاللاتکس گردیده، و بعضی از  هایدستکشآلی سریعًا سبب آسیب دیدن  هایحلالگردند.  هادستکش

لاستیکی خانگی را كه استفاده  هایدستکشمانند  اییهدستکش توانمی.نمایندمیرا حل  وانیلی هایدستکش

 نیضدعفوبه كار بروند،  زداییآلودگیعمومی داشته و ممکن است در تماس با خون بوده و یا جهت تمیز كردن و 

 .مشاهده گردید، باید دور انداخته شوند هاآندر  بدرنگیاستفاده نمود. اما اگر بریدگی، سوراخ یا  مجددًاو 
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نقایص مرئی بررسی نمود.پوشیدن دو جفت دستکش هنگام  ازنظررا باید بعد از پوشیدن و قبل از كار  هادستکش

زمانی كه امکان آلودگی با خون و مایعات بدن )مثل كار در بخش اورژانس( وجود دارد، توصیه  و یا اتو پسی

ش كمتر از زمان استفاده از یك نشان داده كه آلودگی پوست در زمان استفاده از دو دستک هابررسی. گرددمی

دستکش اتفاق افتاده است. همچنین جراحان باید هنگام جراحی از دو دستکش استفاده كنند كه در این حالت میزان 

تفاده هنگام اس هرحالبهسوراخ شدن دستکش داخلی كمتر از میزان سوراخ شدن هنگام استفاده از یك دستکش است. 

 مدنظر وسایل تیز وسیلهبه هاآنمقابل سوراخ شدن اتفاقی  را درفیزیکی كافی  از دو دستکش نیز باید حفاظت

 داشت.

راد ممکن است به اف % 11تا  6ولی حدود  کنندمیلاتکس استفاده  هایدستکشاز  لابراتوارگرچه بیشتر كاركنان 

احل موجود در طی مر شیمیاییمواد های تماسی آلرژیك درنتیجه وجود لاتکس حساسیت داشته باشند كه درماتیت

اد بدون مو هایدستکشنخی و یا  هایدستکش. استفاده از شودمیدیده  هادستکشتولید لاتکس یا مواد دیگر 

لاتکس  هایپروتئین. جهت جلوگیری از تماس با کندمی جلوگیریهای آلرژیك معمولًا از بروز درماتیتشیمیایی 

 از جنس نیتریل، شدهساخته هایدستکشبدون پودر و یا  هایدستکش كم، پروتئینحاوی  هایدستکشبای از 

 و یا مواد دیگر استفاده نمود. اتیلنپلی

 الزامات استفاده از دستکشهـ. 

با مواد آلوده، سطوح  هادستو انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی كه  هانمونه وانتقالنقل، گیرینمونههنگام 

آلوده در تماس هستند، ونیز در موارد تماس با بافت، خون، سرم، پلاسما، مایع آمنیوتك، مایع  یا وسایلآلوده و 

شیر  کارد،نخاع، ترشحات واژن مایع منی، مایع حاصل از شستشوی برنش، مایع سینو ویال، جنب، پریتوان، پری

ش استفاده نمود.طبق شوند، باید از دستک آلودهخوناست با  که ممکنبدن  دیگر مایعات، و یا پستان

 ویلتماس با مخاط  در مواردباید   (Center for Disease Control Prevention CDC)توصیه

ی، استفاده از دستکش استریل ضرورتی ندارد. همچنین در فواصل تماس با بیمار جدید باید لابراتوار هایفعالیت

 .تعویض گرد هادستکش

 ن درپوش سرسوزن روی آنقراردادم عدو. 
 وزنیسرسجدا گردد و یا درپوش  بارمصرفیکاز سرنگ  شدهاستفاده هایسوزندست،  وسیلهبهنباید  وجههیچبه

و با  هقراردادكه ناگزیر به انجام این كار شدید، باید درپوش را روی یك سطح  در مواقعیروی آن قرار گیرد. 

 كار را انجام دهید. دستیاركمك یك 

ن . كه باید همیشه صابوباشدمیاقدام پیشگیرانه و ایمنی، شستشوی مکرر دست  ترینمهم:شست و شوی دست

 جهت تمییز نمودن پوست در دسترس كاركنان قرار گیرد کنندهضدعفونیصابون مایع( و مواد  ترجیحًا)
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 زیورآلات و جواهرات از استفادهممنوعیت ز. 

 )نباشد بهداشت و ایمنی اصول با مغایرت كه مواردی در)  ازدواج حلقه جزبه آلاتزینت و جواهرات از نباید

 محیط در نیز كردن آرایش.شوند آویزان آلوده مواد داخل یا و گیرکرده وسایل به است ممکن چون .نمود استفاده

 .باشدمی ممنوع لابراتوار فنی

 ریشح. 

 بلندریش داشتن .شود گرفته نظر در نیز آقایان ریش مورد در باید مو، مورد در ذکرشده حفاظتی اقدامات تمام

 منبع یك عنوانبه تواندمی در ضمن .كند گیر حركت حالت در وسایل داخل در است ممکن زیرا است، خطرناک

 ریش همچنین .نمود استفاده ریش پوشاندن جهت بارمصرفیک هایپوشش از باید موارد در این .باشد آلودگی مهم

 .شود مطرح تنفسی كمك هایدستگاه از استفاده در مهم مشکل یك عنوانبه تواندمی بلند

 برنده و تیز وسایلو. 

 به را احتیاط و دقت نهایت شکسته، هایشیشه اسکالپل، ،هاسوزن شامل برنده و تیز وسایل با كار مواقع در باید

 كار
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 را اسکالپل تیغه كه فور، مانند)  مکانیکی هایروش از استفاده با را تیز وسایل تمام امکان صورت در باید .بست

 .نمود جابجا دارد(برمی را اكوتینر و سوزن كه وسایلی یا و برداشته

 مقاوم هایمحفظه در را تیز وسایل فوراً  باید شود شکسته یا و خم بریده، و قیچی ،شدهاستفاده هایسوزن نباید

 ظروف ترجیحاً  ( مخصوصSafety Box) شوند، پر كامل طوربه اینکه از قبل نیز را هامحفظه آن و دارد قرار

 ایمنی

 .)شود مراجعه آلوده مواد صحیح دفع دستورالعمل به( .نمود دفع صحیح بر اصول مطابق

 

 ایشیشه وسایل با کار هنگام ایمنی نکاتط. 

 :نمایید رعایت ایشیشه وسایل با كار هنگام را زیر ایمنی موارد

 .بریزید دور را خوردهترک یا شکسته ایشیشه ظروف -

 .شوند بریده باید ،اندفرورفته یا چسبیده كه درهایی نکنید، باز فشار و باقدرت را ایشیشه ظرف در هرگز -

 .نمود ضدعفونی را آلوده ایشیشه وسایل شستشو، از قبل باید -

 .قرار داد مقاوم و مخصوص صفحه یك در را دورریختنی یا و شکسته قطعات باید -

 .نمود جابجا حرارت به مقاوم هایدستکش با باید را داغ ایشیشه ظروف -

 .نمایید جابجا مکانیکی هایروش با فقط را شده شکسته ایشیشه وسایل -

 .نمایید استفاده بارمصرفیک لابراتواری ملزومات از الامکانحتی -

 کودکان ورودی. 

 .شوند وارد لابراتوار فنی ایمحله به سن سال 16 زیر افراد و كودكان نباید وجههیچبه

 اولیه هایکمکک. 

 . باشد داشته وجود لابراتوار در اولیه هایکمک ارائه جهت مکانی نیز و اولیه هایکمک جعبه باید

 کارکنان شخصی وسایل. ل

 بندیبسته غذاهای ،زیرپیراهنی قهوه، و چای لیوان چکمه، یا پوتین كت، پول، كیف مانند شخصی وسایل نباید

 .قرارداد لابراتوار فنی قسمت در را داروها یا و نشده

 زباله دفع. م

 .شوند دفع روز دربار یک حداقل باید و نموده جلوگیری زباله تجمع از

 حیوانات ورود کنترل. ن

 .نمایید كنترل لابراتوار محیط را در ...و جوندگان حشرات، ورود غیره، و نمودن پاشیسم و توری نصب وسیلهبه
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 .شوند وارد لابراتوار فنی ایمحله به نباید خانگی حیوانات همچنین

 

 لابراتوار محیط در تزئینی وسایل از استفاده. ص

 تزئینی وسایل از رابطه در این نباید .شود انجام اییافتهسازمان هایروش با هاجشن به مربوط وسایل از استفاده

 .نمود استفاده دارد، دنبال رتبه سوزیآتش بروز احتمال كه دیگری وسایل و مومی هایشمع الکتریکی،

 چهار. جلوگیری از تهدیدات بیرونی

بهبود امنیت جانی کارمندان، استادان و دانشجویان نیازمند  منظوربهمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 

 :دهدها و اتخاذ تدابیر لازم از سوی نهادهای امنیتی است که این موسسه اقدامات زیر را انجام میکمک

با نیروهای امنیتی در خصوص شناسایی عوامل مخرب و وقایه از وقوع  مساعیتشریکایجاد هماهنگی و  .1

 حوادث ناگوار در مؤسسه؛

 های آموزشی برای وقوع خطرات.برگزاری برنامه .2

 های بدنی دانشجویان، استادان و کارمندان؛افزایشی تلاشی .3

 شود؛تلاشی موترهای که وارد دانشگاه می .4

 های ورود و خروج به تمام وسایط نقلیه )موتورسایکل و موتر(.توزیع کارت .5

 

( جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات 23طی پروتکل شماره ) 33/13/1311پالیسی امنیت و صحت به تاریخ 

 باشد.می اجراقابل قرارگرفتهعالی خواجه عبدالله انصاری مورد تصویب 

 

 دکتر اسدالله رادمند

 

 مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریرئیس 


