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از تکمیل فرم و کسب مجوز  در آزمایشگاه و استفاده از امکانات آن پس کلیه دانشجویان حضور

 امکانپذیر است.
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 زمان کار آزمایشگاه

 ضرورت صورت در) پردازد.  عصر دایر بوده و به ارایه خدمات مي 15صبح الي  8از ساعت  دانشکدههای  آزمایشگاه

و با مسئو لیت استاد   گروه مدیر و راهنما استاد طرف از نامه معرفي با فقط شده ذکر ساعات غیر آزمایشگاه از استفاده

  (.باشید مي راهنما مجاز

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیتأمین وسایل مورد نیاز 

ها، مواد شیمیائي، ستون کروماتوگرافي،  ها و لوازم مصرفي ) سمپلر، سر سمپلر، محلولتهیه و تأمین مواد شیمیائي، محلول 

دستکش، دستمال کاغذی، ماسک، روپوش، فویل آلومینیومي، پارافیلم، فالکون، لوله آزمایش، میکروتیوب( ، . . . 

 باشد.دانشجو)مجری طرح( مينامه/طرح تحقیقاتي بر عهده موردنیاز پایان

 

 اصول کار با دستگاه ها

هر گونه اشکال فني ایجاده در دستگاه مورد استفاده جهت بررسي باید سریعاً به مسئول آزمایشگاه گزارش شود.   .1

در غیر اینصورت مسئول هر گونه خرابي دستگاه آخرین نفر استفاده کننده بوده و موظف به جبران خسارت مي 

 باشد.

 بدیهي .است ضروری قبل از ها دستگاه رزرو انجام دستگاهها، از استفاده در شده حاصل باالی ترافیک بدلیل .2

 .است داشته قرار رزرو لیست در قبال که شخصي است با اولویت است



 این غیر در .کنید خودداری جدا آزمایشگاه مسوول با هماهنگي بدون ها دستگاه محل تغییر و کردن جابجا از .3

 آن فعالیت ادامه از و است شخص عهده به دستگاه کردن کالیبره و محل تغییر از وارده ناشي خسارت صورت

 .شد خواهد جلوگیری فرد

ای طرز کار با آن را کامالً یاد گرفته و سپس با آن کار کنید، از دستکاری  قبل از کار با هر دستگاه و وسیله .4

 کار شما مربوط نمي شود، خودداری کنید.های موجود در آزمایشگاه که به  دستگاه

 دستگاه با کار انجام زمان و کاربر شدن مشخص جهت ها دستگاه برخي کنار در شده نصب لیست کردن پر .5

 هر با کار از قبل دانشجو همچنین. شود مي جلوگیری شخص فعالیت ادامه از اینصورت غیر در است الزامي

 با کار نحوه مورد در ابهام صورت در و یابد اطالع دستگاه نگهداری و ایمني نکات و کار نحوه از باید دستگاه

 .شود سوال حتما دستگاهها،

 غیره ... و سانتریقوژ ترازو، ،(هود) دودکش  گاز، چراغ تهویه، مثل کنید خاموش استفاده از پس را دستگاه هر .6

 داریدخو جداً دانید، نمي را نها آ کار طرز یا خطرات که هایي دستگاه و وسایل یا شیمیائي مواد به زدن دست از .7

 ایجاد و هها دستگا از صحیح استفاده عدم صورت در. بخواهید کمک و راهنمائي آزمایشگاه، مسئول از و کرده

 .بود خواهید مسئول خرابي،

 و اصول کار در آزمایشگاهایمنی مقررات 

 در ماسک استفاده نمایید. دستکش، عینک، قبیل از حفاظتي وسایل دیگر و روپوش سفید از حتماً آزمایشگاه در .1

 چشمتان سریع پرید، شما چشم به ماده شیمایي محافظ بزنید، هرگاه عینک آزمایشگاه در فرار مواد با کار هنگام

 سازید. آگاه را آزمایشگاه مسئول و سریع بشوئید آب با را

 .ندهید انجام آزمایشگاه مسئول و راهنما استاد با قبلي هماهنگي و اجازه بدون را خود آزمایشاههای  .2

 خودداری جداً نمي دانید، را نها آ کار طرز یا خطرات که هایي دستگاه و وسایل یا مواد شیمیائي به زدن دست از .3

 ایجاد و دستگاهها از صحیح استفاده عدم صورت در. بخواهید کمک راهنمائي و آزمایشگاه، مسئول از و کرده

 .بود خواهید مسئول خرابي،

 مورد در یا محل ترك به اجباری نیاز صورت در. نکنید رها مراقبت بدون را اجرا حال در آزمایش هرگز .4

 در مواد تماس، تلفن آزمایشگر، نام آزمایش، نام شامل توضیحاتي حتما طوالني، زمان نیازمند به های آزمایش

 دهید. قرار دسترس در محل آزمایش در را الزم احتیاطات و واکنش حال

 این با مقابله روش و نموده شناسایي را آنها خطرات شده، آشنا آنها خواص با ابتدا شیمیایي، مواد با کار از قبل .5

 گیرید. را فرا خطرات

 مایع با نموده اید استفاده که را تمامي وسایلي نیز آزمایش پایان در. نگهدارید تمیز همواره را خود میزکار .6

 جای خود قرار دهید.و بعد خشک شدن در  شسته شوینده



 صبح شروع به انجام آزمایش کنید. 8حتما ساعت  آزمایش، انجام جهت طوالني زمان به نیاز صورت در .7

 شدن گم صورت در. کنید خودداری آزمایشگاه در...(  و جزوه موبایل، کیف،) خود شخص وسایل گذاشتن از .8

 بود. نخواهد آزمایشگاه متوجه گونه مسئولیتي هیچ

 را ماده مقدار همیشه و بخوانید آنرا تهیه تاریخ و مشخصات برچسب شیمیایي ماده محتوی ظرف برداشتن از قبل .9

 کنید. انتخاب با مصرف متناسب

 دانشجوی است، الزم لذا است. آزمایشگاه همان دانشجویان استفاده جهت آزمایشگاه در موجود مقطر آب .11

 صورت در است بدیهي کند. تهیه الزم مقدار به آزمایشات انجام جهت را خود نیاز مقطر مورد آب قبال مهمان

 گرفت. خواهد صورت الزم همکاری مهمان دانشجوی آزمایشگاه با نیاز بر مازاد مقطر آب بودن موجود

 .است الزامي دانشجو گرایش و نام نوشتن و ضروری هماهنگي آزمایشگاه، در خود های نمونه دادن قرار برای .11

 توجه حتما دهد، مي ارائه آزمایشگاه در کار بهبود و سالمت جهت آزمایشگاه مسوول که تذکراتي و نکات به .12

 کنید.

درصورتیکه در حین انجام کار موجب ضایع شدن یا شکستن ظروف شیشه ای شدید مراتب را جهت اقدام بعدی  .13

 .کتباً به کارشناس آزمایشگاه اطالع دهید

 فاقد محلول مشاهده، صورت در بپرهیزید، جدا ها قفسه در مشخصات بدون محلول حاوی ظرف دادن قرار از  .14

  .شود مي ریخته نظر دور مورد مشخصات

 یادآور شما به آزمایشگاه مسئول که مواردی به کافي توجه اخالقي، شئونات سایر و آزمایشگاهي انضباط رعایت .15

 باشید. داشته را مختلف هایزمینه  در آزمایشگاه کارشناس با و همکاری میشود

 .شود مي محسوب دانشجو وظایف جزء آزمایشگاه ایمني نکات از آگاهي .16

 دهید. اطالع آزمایشگاه مسئول به هها دستگا در مشکل یا خرابي گونه هر مشاهده صورت در  .17

 مسئولیتي گونه هیچ میز، روی بر شده گذاشته جا های نمونه یا وسایل شدن ریخته دور یا شدن گم صورت در .18

 باشد. نمي آزمایشگاه متوجه

 جای در آن کردن آویزان و تمیز و کامل طور به آلوده پارچه شستن دستمال، توسط میز روی کامل نظافت .19

 .شود خشک تا مناسب

 برقي وسایل و المپها کلیه بودن خاموش و ها پنجره بودن بسته آب، شیرهای گاز، های شیر بودن بسته از اطمینان .21

 .اید ه کرد کار آن با که دستگاههای روکش کشیدن .21

 .آزمایشگاه ترك از پیش مطمئن و تمیز صورت به دستها شستشوی .22

 آزمایشگاه درب نمودن قفل .23
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