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  ریسک/بیوریسک فرم ایجاد شناسنامه 
ي (رسیدگ هت اولویت بندیج ریسک/بیوریسک برای  سطح تعیین و )شناسایي خطرات  

Occurrence: Likelihood of Occurrence (1-5) 
 

Detection: Likelihood of Detection (1-5) 

  NOTE: 
 

1= Very likely it WILL be detected 

 
5 = Very likely it WILL NOT be detected 

 

 

Severity: Severity (1-5) 
 

RPN: Risk Priority Number =(Occ. × Det. × Sev.)  

  شماره سند:

:تاریخ  

 

عنوان  ردیف

 خطر

 موثر  عامل/عوامل ریسکوان عن

 یسکرایجاد در  

نحوه  محل وقوع زمان وقوع

 شناسایي

 

 احتمال 

 خطر وقوع

(Likelihood of 

Occurrence) 

 احتمال 

 خطر شناسایي

(Likelihood 

of 

Detection) 

 شدت  بروز

 )نوع وخامت( 

(Consequence 

or Severity) 

 ریسک عدد اولویت

Risk Priority Number (RPN)= 

Occ. × Det. × Sev.  

 نحوه پیشگیری نحوه کنترل 

             

             

  

 

            

  

)مسئول ایمني  تهیه کننده 

 آزمایشگاه(:

 تاریخ:                                

 امضا:

 نایید کننده )رئیس آزمایشگاه(: 

       تاریخ:                          

 امضا:

 تصویب کننده )رئیس شورای ایمني زیستي(:

 تاریخ:                                

 امضا:
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  ریسک/بیوریسک فرم ایجاد شناسنامه 
ي (رسیدگ هت اولویت بندیج ریسک/بیوریسک برای  سطح تعیین و )شناسایي خطرات  

Occurrence: Likelihood of Occurrence (1-5) 
 

Detection: Likelihood of Detection (1-5) 

  NOTE: 
 

1= Very likely it WILL be detected 

 
5 = Very likely it WILL NOT be detected 

 

 

Severity: Severity (1-5) 
 

RPN: Risk Priority Number =(Occ. × Det. × Sev.)  

  شماره سند:

:تاریخ  

عنوان  ردیف

 خطر

 عامل/عوامل موثر  ریسکوان عن

 در  ایجاد ریسک

نحوه  محل وقوع زمان وقوع

 شناسایي

 

 احتمال 

 خطر وقوع

(Likelihood of 

Occurrence) 

 احتمال 

 خطر شناسایي

(Likelihood 

of 

Detection) 

 شدت  بروز

 )نوع وخامت( 

(Consequence 

or Severity) 

 ریسک عدد اولویت

Risk Priority Number (RPN)= 

Occ. × Det. × Sev.  

 نحوه پیشگیری نحوه کنترل 

             

             

  

 

            

  

)مسئول ایمني  تهیه کننده 

 آزمایشگاه(:

                           تاریخ:      

 امضا:

 نایید کننده )رئیس آزمایشگاه(: 

 تاریخ:                                

 امضا:

 تصویب کننده )رئیس شورای ایمني زیستي(:

 تاریخ:                                

 امضا:
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  ریسک/بیوریسک فرم ایجاد شناسنامه 
ي (رسیدگ هت اولویت بندیج ریسک/بیوریسک برای  سطح تعیین و )شناسایي خطرات  

Occurrence: Likelihood of Occurrence (1-5) 
 

Detection: Likelihood of Detection (1-5) 

  NOTE: 
 

1= Very likely it WILL be detected 

 
5 = Very likely it WILL NOT be detected 

 

 

Severity: Severity (1-5) 
 

RPN: Risk Priority Number =(Occ. × Det. × Sev.)  

  شماره سند:

:تاریخ  

 

عنوان  ردیف

 خطر

 عامل/عوامل موثر  ریسکوان عن

 در  ایجاد ریسک

نحوه  محل وقوع ن وقوعزما

 شناسایي

 

 احتمال 

 خطر وقوع

(Likelihood of 

Occurrence) 

 احتمال 

 خطر شناسایي

(Likelihood 

of 

Detection) 

 شدت  بروز

 )نوع وخامت( 

(Consequence 

or Severity) 

 ریسک عدد اولویت

Risk Priority Number (RPN)= 

Occ. × Det. × Sev.  

 پیشگیرینحوه  نحوه کنترل 

             

             

  

 

            

  

)مسئول ایمني  تهیه کننده 

 آزمایشگاه(:

 تاریخ:                                

 امضا:

 نایید کننده )رئیس آزمایشگاه(: 

 تاریخ:                                

 امضا:

 تصویب کننده )رئیس شورای ایمني زیستي(:

 :                                تاریخ

 امضا:
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  ریسک/بیوریسک فرم ایجاد شناسنامه 
ي (رسیدگ هت اولویت بندیج ریسک/بیوریسک برای  سطح تعیین و )شناسایي خطرات  

Occurrence: Likelihood of Occurrence (1-5) 
 

Detection: Likelihood of Detection (1-5) 

  NOTE: 
 

1= Very likely it WILL be detected 

 
5 = Very likely it WILL NOT be detected 

 

 

Severity: Severity (1-5) 
 

RPN: Risk Priority Number =(Occ. × Det. × Sev.)  

  شماره سند:

:تاریخ  

 

عنوان  ردیف

 خطر

 عامل/عوامل موثر  ریسکوان عن

 در  ایجاد ریسک

نحوه  محل وقوع زمان وقوع

 شناسایي

 

 احتمال 

 خطر وقوع

(Likelihood of 

Occurrence) 

 احتمال 

 خطر شناسایي

(Likelihood 

of 

Detection) 

 شدت  بروز

 )نوع وخامت( 

(Consequence 

or Severity) 

 ریسک عدد اولویت

Risk Priority Number (RPN)= 

Occ. × Det. × Sev.  

 نحوه پیشگیری نحوه کنترل 

             

             

  

 

            

  

)مسئول ایمني  تهیه کننده 

 آزمایشگاه(:

 تاریخ:                                

 امضا:

 ایشگاه(:نایید کننده )رئیس آزم 

 تاریخ:                                

 امضا:

 تصویب کننده )رئیس شورای ایمني زیستي(:

 تاریخ:                                

 امضا:
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  ریسک/بیوریسک فرم ایجاد شناسنامه 
ي (رسیدگ هت اولویت بندیج ریسک/بیوریسک برای  سطح تعیین و )شناسایي خطرات  

Occurrence: Likelihood of Occurrence (1-5) 
 

Detection: Likelihood of Detection (1-5) 

  NOTE: 
 

1= Very likely it WILL be detected 

 
5 = Very likely it WILL NOT be detected 

 

 

Severity: Severity (1-5) 
 

RPN: Risk Priority Number =(Occ. × Det. × Sev.)  

  شماره سند:

:تاریخ  

 


