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  :اصول كلي حفاظت و پيشگري از آلودگي كاركنان و دانشجويان در محيط آزمايشگاه ها
در آزمايشگاهها  عوامل خطر سازي همچون  مواد شيميايي، مواد عفونت زا، مواد راديو اكتيو، عوامل بيماري زاي بيولوژيك و شيميايي،  

ند كه در صورت دار جريان الكتريسيته، وسايل مكانيكي، مواد آتش زا، مواد سرطان زا، بخارات سمي، پسماندهاي خطرناك و غيره  وجود
مواجه با نحوه ايمني و  نكاتتوانند سالمت انسان را به خطر اندازند لذا آگاهي از موارد خطر و رعايت  صحيح اصول ايمني ميعدم رعايت 

  .باشد ول اوليه كار در آزمايشگاه ها مير از اصخط
بطور مثال  .خاص خود است حي و فضا سازي آزمايشگاه در مراكز  دانشگاهي و پژوهشي و بيمارستاني و غيره  خود داراي آئين نامهطرا

بخش هاي اداري كامالً بايستي از بخش هاي آزمايشگاهي و فني مجزا باشند و افراد براي دسترسي به اين نواحي مجبور نباشند كه از بخش 
  .فضاي آبدار خانه و غذا خوري نيز با فاصله مناسبي از قسمت هاي آزمايشگاهي و فني قرار گيرد. هاي ديگري عبور نمايند

  :شامل موارد زير مي گردد اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاههاممترين 
  :استعمال دخانيات ممنوع - 1

توانند عامل مهمي جهت  د ميرامو باشد و اين ممنوع مي) ، پيپ و غيرهسيگار(در تمامي بخش هاي فني آزمايشگاه استعمال دخانيات 
همچنين  انتقال آنها از ميز كار به  ،باشند...) ها و استون و گزيلون و الكل ها و اتر(ال هاي  قابل اشتعايجاد آتش سوزي در ارتباط با حالل 

 .كسين ها عمل كندهت انتقال ميكرو ارگانيسم ها و توي جنبعمتواند به عنوان  دهان مي
 

  :تماس دست -2
خودداري كرد همچنين از فرو بردن قلم در دهان، .... در هنگام كار در آزمايشگاه بايد از تماس دست به صورت ، چشم، گوش و بيني و

  .جويدن ناخن و آدامس خودداري نمود
  :خوردن و آشاميدن ممنوع - 3
بسياري از  .باشدگردد ممنوع ميخوردن غذا و نوشيدن آشاميدني و ساير اعمالي كه سبب تماس دست با دهان ميها  در تمامي آزمايشگاه 

  .مي باشند بسيار سمي و سرطان زا مي باشندها  كه در داخل آزمايشگاه موادي
سرطان زا سمي و باشند  و يا پلي اكريل آميد، آگاروز، اتيديوم برمايد  آرسنيك تري اكسيد و پتاسيم سيانيد و باريم كلرايد بسيار سمي مي

از مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه با و بخار بعضي  125Iبخار موجود از مواد راديواكتيو مثل . آخر جهش زا نيز ميباشدمورد ميباشند و 
  .شوند مواد نوشيدني و غذا تركيب شده و باعث آسيب جدي به بدن مي

نمونه هاي  .ها ميتوانند آب و غذا و نوشيدني ها را آلوده كنند بعضي از عوامل ميكروبي و قارچي و ويروسي موجود در بعضي از آزمايشگاه
  .توانند مواد غذايي يا هر نوع نوشيدني را آلوده كنند مدفوع دام و طيور، خون و ادرار دام ها ميآزمايشگاهي نظير خاك و آب آلوده، 

از آنجايي كه بسياري از نمونه هاي آزمايشگاهي در يخچال و فريز ها نگهداري مي شوند لذا نگهداري هر گونه مواد خوراكي و آشاميدني در 
  .و فريزر ها ممنوع ميباشدها آن يخچال 

  
  :استفاده از دستكش -4

هايي از  دستكش. بايد هميشه دستكش در اندازه هاي متفاوت و از مواد مناسب  و مرغوب ، در تمام بخش هاي فني در دسترس باشد 
دستكش هايي كه از جنس التكس و يا وينيل نازك تهيه شده باشند، . نمايد جنس التكس، نيتريل و يا وينيل، محافظت كافي را ايجاد مي

ي تا مچ، آرنج و شانه  در يدستكش ها بايد در اندازه ها .دننماي افظت كافي را در مقابل سوراخ شدن بوسيله وسايل تيز، ايجاد نميمح
  .دسترس باشند

 .)مگر اينكه آسيبي در آنها ايجاد گردد(نبايد دستكش ها را هنگام كار تعويض نمود بلكه بايد بعد از اتمام كار اين عمل را انجام داد 
  .كاركنان آزمايشگاه بايد اقدامات حفاظتي الزم را جهت جلوگيري از آلودگي محيط و پوست در مورد دستكش هاي آلوده انجام دهند
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  :شامل. جهت اهداف مختلف بايد از دستكش هاي متفاوتي استفاده نمود
محفظه هاي يا هنگام خالي كردن دستكش هاي الستيكي يا چرمي هنگام كارهاي سنگين، سر و كار داشتن با وسايل داغ و  •

  .شود محتوي مواد خطرناك استفاده مي
  .مورد استفاده قرار ميگيرند ،دستكش هاي خانگي جهت تميز نمودن، شستن وسايل شيشه اي و ضد عفوني كردن •
  .شود دستكش هاي التكس كه در مواقع كار با خون ، مواد خطرناك و غيره استفاده مي •
اين گونه دستكش ها هيچگونه نقش (ار مصرف كه در مواقع اضطراري مورد استفاده قرار مي گيرد دستكش هاي پالستيكي يكب •

  .)كنند اد نميجحفاظتي را در مقابل ميكرو ارگانيسم ها اي
  بسيار داغمرتبط با وسايل دستكش هاي نسوز براي انجام كارهاي  •

اگر دستكش ها جهت .  شود كيفيت و ميزان نقش حفاظتي آنها كاسته ميدستكش ها نبايد شسته و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند، زيرا 
مايعات  از طريق سوراخ  استفاده مجدد با مواد شوينده و يا مواد ضد عفوني كننده شسته شوند، ممكن است مواد شوينده سبب افزايش نفوذ

  .ي  شده و يامواد ضد عفوني باعث خراب شدن دستكش ها گرددهاي نامرئ
  .نمايند آلي سريعاً سبب آسيب ديدن دستكش هاي التكس گرديده و بعضي از حالل ها، دستكش هاي وينيلي را حل مي حالل هاي

ميتوان دستكش هايي مانند دستكش هاي الستيكي خانگي را كه استقاده عمومي داشته و ممكن است در تماس با خون بوده و يا جهت 
عفوني و مجدداً استفاده نمود اما اگر بريدگي ، سوراخ يا بد رنگي در آنها مشاهده گرديد، بايد تميز كردن و آلودگي زدايي بكار بروند، ضد 

  .دور انداخته شوند
  .دستكش ها را بايد بعد از پوشيدن و قبل از كار از نظر نقايص مرئي بررسي نمود

وجود ) مثل كار در آزمايشگاه تشريح(بدن دام  امكان آلودگي با خون و مايعاتپوشيدن دو جفت دستكش هنگام اتوپسي و يا زماني كه 
بررسي ها نشان ميدهد كه آلودگي پوست در زمان استفاده از دو دستكش كمتر از زمان استفاده از يك دستكش اتفاق . دارد، توصيه ميگردد

كش داخلي كمتر راخ شدن دستدر اين حالت ميزان سو همچنين جراحان بايد هنگام جراحي از دو دستكش استفاده كنند كه. افتاده است
شدن هنگام استفاده از يك دستكش است به هر حال هنگام استفاده از دو دستكش نيز بايد حفاظت فيزيكي كافي  را در  از  ميزان سوراخ

  .آنها به وسيله وسايل تيز مد نظر داشت يمقابل سوراخ شدن اتفاق
درصد افراد ممكن است به التكس  17تا  6ستفاده مي كنند ولي حدود گرچه بيشتر كاركنان  آزمايشگاه از دستكش هاي التكس  ا

حساسيت داشته باشند  كه درماتيت هاي تماسي  آلرژيك در نتيجه وجود مواد شيميايي  موجو در طي مراحل توليد التكس يا مواد ديگر 
يي معموالً از بروز درماتيت هاي آلرژيك استفاده از دستكش هاي نخي و يا دستكش هاي بدون مواد شيميا. دستكش ها ديده ميشود

جهت جلوگيري از تماس با پروتئين هاي التكس بايد از دستكش هاي حاوي پروتئين كم، دستكش هاي بدون پودر و يا . جلوگيري ميكند
 .نمود دستكش هاي ساخته شده از جنس نيتريل، پلي اتيلن و يا مواد ديگر استفاده

  :ستا موارد زير الزامياستفاده از دستكش در  4- 1
وسايل آلوده  هنگام نمونه گيري، نقل و انتقال نمونه ها و انجام مراحل آزمايش و همچنين زماني كه دست ها با مواد آلوده، سطوح آلوده و يا

آب آلوده، ترشحات واژن، مايع مني، مايع حاصل از شست  و در تماس هستند و نيز در موارد تماس با بافت، خون، سرم، پالسما، خاك
و طيور، گياهان آلوده به سموم، شير دام و يا  حيواني، كار با پرندگان، حشرات، مدفوع دام مواد ژنتيكي، كود وشوي زخم هاي دام، كار با

بايد ، اكريل آميد ير اتيديوم برومايد، نيترات نقرهموادي نظهنگام كار با همچنين ديگر مايعات بدن دام كه ممكن است با خون آلوده شوند، 
خاص يا جراحي  يبراي مثال براي كشت ميكروب ،بعضي مواقع الزم است از دستكش هاي استريل استفاده نمود .از دستكش استفاده نمود

  ...و DNA,RNAدام  و يا كار بر روي 
  :عدم قرار دادن در پوش سر سوزن روي آن -5

در . هاي استفاده شده از سرنگ يكبار مصرف جدا گردد و يادرپوش سر سوزن روي آن قرار گيرد زنه دست، سوبوسيل به هيچ وجه نبايد
 .نجام اين كار شديد، بايد در پوش را روي يك سطح قرار داده و با كمك يك دست اين كار را انجام دهيدامواقعي كه ناگزير به 



٣ 
 

  :برداشت مايعات با پي پت -6
در اين مورد در رابطه با اهداف مختلف، وسايل متفاوتي جهت برداشت . شت مايعات با پي پت را بوسيله دهان انجام ندهيداردهرگز عمل ب   

همچنين نبايد قطرات انتهايي نمونه با فشار  .)هرگز اسيد ها و باز ها  و مواد شيميايي را با دهان نكشيد(مايعات بوسيله پي پت وجود دارد 
 .سل گرددوزيرا ممكن است باعث ايجاد قطرات بسيار ريز يا آئرزياد خارج شود 

  :شست و شوي دست -7
و مواد ضد عفوني  )ترجيحاً صابون مايع( بايد هميشه صابون مهمترين اقدام پيشگيرانه و ايمني، شست و شوي مكرر دست ميباشد كه 

  .كننده جهت تميز نمودن پوست در دسترس كاركنان قرار كيرد
  :شوي دستها در موارد زير الزامي استشست و  7- 1

نوتركيب،  DNAها و يا  فوراً بعد از تماس اتفاقي پوست با خون، مايعات بدن دام، و يا بافت ها، خاك ها و آبهاي آلوده و باكتري •
از طريق پاره   اگر تماسي با مواد آلوده. ها، بايد دستها يا ديگر نواحي پوست كامالً ضد عفوني و شسته شوند ها و قارچ ويروس

  .آورد و دست ها را كامالً شست شدن دستكش ها بوجود آيد، بايد بالفاصله دستكش ها را بيرون
 قبل و بعد از تماس با مواد شيميايي و يا تماس با نمونه هاي آزمايشگاهي •

 بعد از اتمام كار و قبل از ترك آزمايشگاه •

 .جديد پوشيده شودبعد از درآوردن دستكش ها و يا قبل از آنكه دستكش  •
 بعد از تماس باهر نوع آلودگي شيميايي، خاك آلوده، آب آلوده و مواد بيولويكي و زيستي آلوده •

  .بايد قبل از خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن، آرايش كردن، تعويض لنز هاي تماسي چشمي و قبل و بعد از توالت رفتن دست ها را شست
ر آن دست با مخاط چشم ها و يا خراش هاي پوست در تماس كامل است، شست و شوي دست با آب همچنين قبل از هرگونه فعاليتي كه د

در مناطقي كه دسترسي به آب . باشد استانداردي قابل قبول ميبه هر حال استفاده از هر ماده شوينده . گردد جاري و صابون توصيه مي
  .لكل استفاده نمودامكان پذير نيست، ميتوان از ژل ها يا مايعات داراي پايه ا

نبايد از محصوالت صابوني كه ممكن است  . ميتوان دست ها را با دستمال كاغذي تميز كرد  و سپس آنها را با كف هاي تميز كننده شست
  .اندازد استفاده نمود يممت پوست را به خطر سال

 .ت و شوي مكرر دست ايجاد شده را كاهش دهدممكن است التهاب پوست را كه به وسيله شس ،استفاده از يك كرم دست مرطوب كننده
  .با پاسمان غير قابل نفوذ به آب پوشانده شوند) اگزما(حات پوستي ا، زخم ها و جربايد توجه نمود كه بريدگي ها

  :شست و شوي چشم -8
گيرد، جايگاه و محل  استفاده قرار ميبايد مخصوصاً در بخش هايي كه اسيد، مواد سوزاننده، مواد خورنده و يا ديگر مواد شيميايي مورد 

نمايند، ممكن است از  كه اقدامات درماني فوري را فراهم ميعالوه بر واحد هاي ثابتي . ثابتي را جهت شست و شوي چشم در نظر گرفت
تا از كاركرد صحيح عملكرد اين وسايل را بايد هر هفته بررسي نمود . سيستم شست و شوي چشم كه قابل حمل نيز ميباشد، استفاده نمود

همچنين بايد به طور مرتب محتويات اين وسايل را از نظر خلوص مواد شيميايي و بيولوژيكي بررسي . آنها و پاشيدن آب مطمئن شويم
  .نمود

ف از ظرو. باشد يدقيقه م 15بهترين راه شستن سريع با مقدار زياد آب و به مدت   در صورت آلودگي چشم و صورت با مواد شيميايي،
  .دنمائيپالستيكي و آب آلوده براي شستن صورت و چشم پرهيز 

  :شم و صورتچمحافظت از  -9
بايد در مواقع كار با مواد سمي، مواد سوزاننده، مواد خطرناك شيميايي و بيولوژيكي و يا هنگامي كه امكان ترشح و يا پاشيدن خون و يا  

و يا ماسك هاي چشم و صورت ) حفاظ دار(از عينك هاي حفاظتي  .... مايعات بدن حيوان وجود داشته  و نيز هنگام تخليه اتوكالو و 
  .استفاده نمود
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استفاده از عينك هاي حفاظ دار مخصوصاً هنگام كار با مواد شيميايي خطرناك نسبت به عينك ها حفاظتي كه روي عينك هاي معمولي 
  .قرار ميگيرد، ترجيح داده ميشود

ميپوشاند،  و تمام صورت و گردن را) مانند ماسك هاي جوشكاران(استفاده از ماسك ها و حفاظ هايي كه از جنس پالستيك شفاف بوده  
نيز مناسب بوده و به ...) اسيد و باز قوي و (هاي شيميايي  اين ماسك ها جهت استفاده طوالني مدت مانند ساخت حالل. توصيه مي گردد

  .گردند راحتي آلودگي زدايي مي
 بنابر اين استفاده از آنها در اين .لنز هاي چشمي مخصوصاً لنز هاي نوع نرم ميتوانند حالل ها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمايند

در حالي كه . ج اشك مي گردندوماسي باعث تجمع مواد فوق در محل قرنيه شده و در عين حال مانع خرلنزهاي ت. موارد خطر ناك ميباشد
  . كند اشك، مواد فوق را بوسيله شست و شو از چشم خارج مي
لنزهاي تماسي را به كار نبرند مگر اينكه از عينك هاي حفاظ دار و يا ماسك هاي  بايد به كاركنان سفارش نمود كه در اين گونه بخش ها،

  .صورت استفاده كنند
  :لباس كاركنان و دانشجويان در آزمايشگاه -10

سبي اين لباس بايد تميز و مرتب بوده و از كيفيت منا. ستا معموالً پوشيدن روپوش و يا پوشيدن پوشش كامل بدن در آزمايشگاهها الزامي
اين لباس ها كه جهت محافظت از آلودگي و كثيف شدن ديگر لباس ها پوشيده ميشوند، شامل گان ها، كت هاي . برخوردار باشد

همه كاركنان فني بايد حداقل از يك روپوش آستين هنگام كار در آزمايشگاه  .باشند آزمايشگاهي، پيش بند، شنل و يا لباس هاي مشابه مي
  .كامالً بسته شود و يا يك كت آزمايشگاهي بلند كه سر آستين آن كامالً بسته باشد، استفاده نمايندبلند كه جلوي آن 

 تيكي يك بار مصرف يا روپوش يكستوان از پيش بندهاي پال گيرد، مي در مواقعي كه مواد بسيار خطرناك و آلوده مورد استفاده قرار مي
در مواقع . ه نمود كه حفاظت كافي را در مقابل  ترشح خون و مواد شيميايي ايجاد ميكندبار مصرف غير قابل نفوذ به مايعات نيز استفاد

  .توان از حفاظ هاي آستين دار جهت حفاظت بازوها استفاده نمود استفاده از اين پيش بند ها  مي
بايد در فواصل زماني . ارج نمودبايد روپوش را از تن خ) آبدار خانه(هنگام ترك محل هاي فني و مخصوصاً حضور در محل هاي عمومي 
اگر اين لباس ها با مواد خطرناك آلوده شوند، بايد بالفاصله تعويض .  مناسب  روپوش ها را تعويض نمود تا از پاكيزگي آن ها مطمئن شويم

  .گردند
، قرار داد و سپس در حرارت را بايد در كيسه هاي مشخص و مناسب كه غير قابل نفوذ باشند... كت هاي آزمايشگاهي آلوده، گان ها و 

بايد پوشش هاي يكبار مصرف بعد از استفاده طبق مقررات دور . مناسب و مدت زمان كافي شست تا از عدم آلودگي آنها مطمئن شويم
  .)عدم انتقال به منزل و يا خشك شويي(ت و شو از آزمايشگاه خارج نمود بايد اين گونه لباس هاي را جهت شسن .ريخته شوند

  .لباس هاي بيروني در قفسه هاي شخصي مخصوص در بيرون از نواحي فني آزمايشگاه قرار داده شوند بايد
  . ستا بايد توجه نمود كه استفاده از روپوش آزمايشگاهي جهت نمونه گيري و كار در آزمايشگاه الزامي

ممكن است بر حسب ) در مزرعه و يا دامداري هستند مواقعي كه(در مواردي كه كاركنان وظايفي را در خارج از آزمايشگاه به عهده دارند
  .مورد، نياز به كت، روپوش آزمايشگاهي و غيره داشته باشند

  :برنامه بهداشت و واكسيناسيون كاركنان -11
 يكاركنانجهت (تست پوستي در مورد مايكو باكتريوم توبركولوزيس ،  Bواكسيناسيون، به خصوص در مورد بيماري هاي هپاتيت  بايد برنامه

  .و معاينات و آزمايشهاي دوره اي جهت كاركنان در نظر گرفته شود) كنند كه با اين ارگانيسم كار مي
به دستور العمل ( همچنين خانم هاي حامله  و افراد مبتال به نقص سيستم ايمني نبايد در بخشهاي خيلي خطرناك كار كنند 

 )واكسيناسيون و بهداشت مراجعه شود
  :كفش ها -12

بايد روكش هاي يكبار مواد وجود دارد،  نهرگاه كه احتمال ريخت. كفش ها بايد راحت و داراي كف الستيكي باشند و تمام پا را بپوشانند
  . باشند، پوشيده شود مصرف كه در مقابل نفوذ مايعات، مقاوم مي
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استفاده از كفش هايي از  .آلوده را به خود جذب ميكنندنبايد از كفش هاي پارچه اي استفاده نمود زيرا مواد شيميايي و مايعات عفوني و 
  .وصيه مي گرددجنس مواد غير قابل نفوذ به مايعات مانند چرم و يامواد مصنوعي، ت

  :مو-13
اين عمل جهت جلوگيري از تماس آنها با مواد و سطوح آلوده و نيز . بايد موهاي در پشت سر جمع شده و روي شانه ها رها نشده باشد

  .ل محيط هاي كاري ميباشدخپيشگيري از پراكنده كردن ارگانيسمها در دا
تماس نداشته باشند بايد در اين موارد از پوشش  ت مانند سانتريفيوژ يا ميكروتومهمچنين بايد دقت نمود كه موها با وسايل در حال حرك

  .هاي يكبار مصرف جهت پوشاندن موها استفاده نمود
  :استفاده از جواهرات و زيور آالت -14

چون ممكن است به . استفاده نمود) كه مغاير با اصول ايمني و بهداشت نبايد وارديمدر (و زينت آالت به جز حلقه ازدواج  تنبايد از جواهرا
  . وسايل گير كرده و يا داخل مواد آلوده آويزان شوند و يا در مواد شيميايي حل شوند

  :ريش - 15
 يزيرا ممكن است در داخل وسايل حركت. اقدامات حفاظتي ذكر شده در مورد مو، بايد در مورد ريش آقايان نيز در نظر گرفته شود متما

در اين موارد بايد از پوشش هاي مناسب يكبار مصرف جهت پوشاندن . تواند به عنوان يك منبع مهم آلودگي باشد در ضمن مي. گير كند
  .هاي كمك تنفسي مطرح شود ين ريش بلند مي تواند به عنوان يك مشكل مهم در استفاده از دستگاههمچن. ريش استفاده نمود

  :وسايل تيز و برنده -16
در صورت امكان  . شيشه هاي شكسته نهايت دقت و احتياط را به كار برد و ن، اسكالپلزوسايل تيز و برنده شامل سوبايد در مواقع كار با 
 مانند فورسپس هايي كه تيغه اسكالپل را برداشته و ياوسايلي كه سوزن  و اكوتينر را بر(ستفاده از روش هاي مكانيكي تمام وسايل تيز را با ا

  .جابجا نمود) دارند مي
ترجيحاً ظروف بايد فوراَ وسايل تيز  را در محفظه هاي مقاوم مخصوص . دننبايد سوزن هاي استفاده شده، قيچي و بريده، خم يا شكسته شو

  .قرار داده و آن را نيز قبل از اينكه به طور كامل پر شوند، مطابق بر اصول صحيح دفع نمود  ) safety box(نيايم
  :هاي كمك تنفسي و استفاده از ماسك وسايل و دستگاه -17

ميكرو ارگانيسم ها، بايد وسايل كمك تنفسي مناسب در دسترس كاركنان باشد تا آنها را در مقابل تنفس مواد آلوده، گرد و غبار مضر، 
مخصوصاً در مواردي كه كنترل فني مناسب براي جلوگيري از ورود اين مواد خطرناك انجام نشده  و يا . گازها و بخار مضر محافظت كند

  .اقدامات كافي نبوده و يا اينكه نميتوان وجود اين مواد خطرناك را بوسيله حواس درك نمود
و نيز وسايل پيشرفته اي مانند وسايل كمك تنفسي با ... و غبار، ماسك هاي گاز و  ماسك هاي گرد در موارد ضروري وسايل مختلفي مانند

 توانند از اين وسايل  استفاده كنند كه از نظر وضعيت جسمي قادر به افرادي مي .ذخيره هواي زياد ممكن است مورد استفاده قرار گيرد
  .ديده باشند موزش هاي الزمده و در اين زمينه آتنفس بوسيله وسايل مزبور بو

درصد باشد و يا نتوان وجود اين مواد  5/19در مواردي كه ماهيت ماده خطرناك از نظر تنفسي مشخص نبوده و يامقدار اكسيژن كمتر از 
نه وسايل خطرناك را بوسيله حواس درك نمود، بايد از وسايل تنفسي مجهز به كپسول اكسيژن با فشار مثبت استفاده شود كه در اين گو

  .ارتباط تنفسي با فضاي بيرون قطع ميشود
بايد وسايل تنفسي مانند كسيه هاي مخصوص احيا و نيز كيسه هاي پالستيكي يكبار مصرف مخصوص تنفس دهان به دهان در مناطقي كه 

  .احيا باشد، نگهداري و در دسترس قرار گيرد ممكن است نياز به
ميز كردن و نگهداري، ت ،منطبق بر استاندارد هاي موجود، انتخاب وسايل، روش استفاده ، بايددر موارد كاربرد روش هاي حفاظتي تنفسي

  .و نگهداري شود آيي و آموزش هاي الزم در اين زمينه به صورت مكتوب در دسترس بودهارزيابي كار
  :دوش اضطراري -18
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  .نمائيددر بدو ورود به هر مجموعه آزمايشگاهي، محل دوش اضطراري را شناسايي  - 
بايد در آزمايشگاه دوش هاي اضطراري، در محل هاي مناسب نصب شوند، مخصوصاً در بخش هايي از آزمايشگاه كه از مواد شيميايي  - 

حتي االمكان درجه حرارت آب مورد استفاده . و فضاي آزمايشگاه دارد تعداد اين دوش ها بستگي به وسعت كار. شود سوزاننده استفاده مي
  .معتدل باشددر دوش ها 

به علت استفاده كم از چنين فاضالب هايي ميتوان . همچنين عملكرد دوش ها و سيستم فاضالب آنها بايد به طور متناوب بررسي شود
 .ريخت و طبق برنامه اي منظم آب را با فشار وارد نمود مقدار كمي روغن معدني در آن

 :نكات ايمني هنگام كار با وسايل شيشه اي -19
  :ايمني زير را هنگام كار با وسايل شيشه اي رعايت نماييدموارد 
 .شكسته يا ترك خورده را دور بريزيد شيشه اي ظروف  •
 .هرگز در ظروف شيشه اي را با قدرت و فشار زياد باز نكنيد، درهايي كه چسبيده يا فرو رفته اند بايد بريده شوند  •
 .د عفوني كردبايد قبل از شست و شو ، وسايل شيشه اي  آلوده را ض •
 .بايد قطعات شكسته  و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص  و مقاوم قرار داد •
 .ظروف شيشه اي داغ را بايد با دستكش هاي مقاوم به حرارت جا به جا نمود •
 .حتي المكان از ملزومات آزمايشگاهي يكبار مصرف استفاده نمود •
 .نكنيد چون منفجر ميشود در ظروف شيشه اي درب بسته مواد را گرم يا سرد •

  :رعايت موارد ايمني در هنگام كار با سانتريفيوژ - 20
  .مكان سانتريفيوژ در هنگام كار  حداقل ميزان آئروسل را ايجاد كندبايد حتي اال آئروسل ها

  .هنگام روشن كردن سانتريفيوژ مطمئن باشيد كه در آن كامالً بسته شده است: استفاده از سانتريفيوژ
و مواد با بخارات از سانتريفيوژ نمودن لوله هاي حاوي نمونه خون، ادرار و خلط و يا مايعات قابل اشتعال كه درپوش نداشته باشند : آلودگي
ايجاد شود كه ميتواند منجر به  شود كه باعث تبخير مايعات مي در هنگام سانتريفيوژ يك سيستم خال ايجاد مي. خودداري نمائيدسمي 

  .سل  از مواد آلوده شده و يا سبب انفجار مايعات قابل اشتعال گرددذرات آئرو
همه كشت ها و يا نمونه هايي كه در آنها احتمال ايجاد آئروسل هاي عفوني وجود دارد، بايد در لوله هاي مخصوص : عوامل عفوني

  .گردد سانتريفيوژ كه كامالً در بسته باشد و در محفظه هايي با در كامالً محكم سانتريفيوژ
  . و يا مواد مناسب ديگر ضد عفوني شود 10/1بايد سانتريفيوژ به طور مرتب با محلول هيپوكلريت سديم با رقت : تميز كردن
روتورهاي تعادلي متعادل نشده . هنگامي كه با سانتريفيو كار ميكنيد بايد مطمطئن شويد كه سيستم تعادلي آن درست باشد: طراز نمودن

  .كنند عاش ميدر چرخش ايجاد ارت
اگر بعد  .دقيقه صبر نماييد 30در صورت شكستگي و يا مشكوك شدن به  شكستن لوله در سانتريفيوژ، بايد موتور خاموش شده  و به مدت 

دقيقه صبر نموده و سپس اقدام به تميز  30از خاموش شدن سانتريفيوژ متوجه شكستگي لوله شديد بايد بالفاصله در آن را بسته و به مدت 
 . نمودن و ضدعفوني كردن محل نماييد

  :كرايوستات و ميكروتوم -21
تفاوت اصلي اين دو . وسايل فوق جزء وسايل خطرناكي ميباشند كه داراي تيغه برندهاي هستند كه ممكن است باعث بريدگي پوست گردد

غوطه ور شده و عموماً آلوده كننده نيستند  اما فين اراوسيله آن است كه در ميكرو توم، بافت هايي مورد برش قرار ميگيرند كه در پ
تواند محتوي عوامل آلوده باشد كه  كرايوستات يك وسيله بسيار خطر ناك است چون بافت مورد استفاده منجمد بوده و ثابت نميگردد و مي

  .در موقع كار با آنها به كار بست را ويژه ايبايد توصيه هاي ايمني 
  :سطوح - 22
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و سطوح ميزهاي آزمايشگاه بايد غير قابل نفوذ بوده و بايد سطوح ميزها را فوراً بعد از آلودگي با نمونه يا بعد از اتمام كار سقف، ديوار، كف 
به صد يا هرگونه محلول سفيد كننده خانگي كه در 5/0گرم در ليتر يا  5م با رقت عفوني كننده مانند هيپوكلريت سدي روزانه با مواد ضد

  .ضد عفوني نمود) درصد باشند 5به شرط اينكه داراي كلر فعال (شده باشد رقيق  10/1نسبت 
  :كنگهداري مواد خطرنا -23

و يا رنگ هاي داراي خواص سمي را در قفسه يا محفظه هايي عايق از نظر خارج شدن ..) اسيد ها و بازها و (بايد معرف ها، مواد شيميايي 
رناك مانند اسيد ها و قليا ها در قفسه طبايد مايعات خ. نبايد  بر اساس حروف الفبا انجام گيردچيدمان محلول هاي فوق . بخار قرار داد

  .ذخيره سازي محفظه هاي بزرگ بايد نزديك زمين باشد. هايي با ارتفاع زير چشمي ذخيره شوند
  )باشد نگهداري مواد خطرناك بايد مطابق با اطالعات موجود در برگه شناسائي ايمني مواد شيميايي(

  :ضد عفوني كردن وسايل آزمايشگاهي -24
بايد به طور مرتب تميز شده و نيز به طور متناوب منطبق بر برنامه زمان بندي كه بوسيله .... يخچال ها، فريزرها، بنماري، سانتريفيوژ  و 

  .جود آيد بايد فوراً اين عمل انجام شودمخصوصاً در مواردي كه آلودگي مهمي به و.  گردد، ضد عفوني گردند مسئول آزمايشگاه تعيين مي
  .در هنگام تميز كردن آزمايشگاه  و وسايل  بايد دستكش، گان و لباس هاي حفاظتي مناسب پوشده شود

مناسب، ضد  وسايل و تجهيزات  بايد قبل از انتقال به بيرون از مركز جهت تعمير و يا در داخل مركز با مواد ضد عفوني  كننده: نكته مهم
  .ني گردندعفو
  :روش هاي برخورد با عوامل ميكروبي و الشه هاي حيواني آلوده و ويروس ها و قارچ هاي آلوده -25

مايشگاه، روش هاي حفاظت از خود را كه بوسيله  مسئول كنان آزمايشگاه با مشورت مسئول آزهنگامي كه با اين مواد تماس داريد بايد كار
  .قرار داده و رعايت موارد ايمني را بنمايند آزمايشگاه تعيين شده است، مورد توجه

كليد  ويدئو، صفحه گيره در، صفحه كليدهمه تلفن ها، دست. ي برخوردار استصاز اهميت خا مشخص نمودن وسايل و  نواحي تميز و آلوده
كه بر چسب هاي  باشددر اين موارد ممكن است الزم . كه در تماس با دست هستند ممكن است آلوده باشند يكامپيوتر و  ديگر وسايل

اشخاصي  .هشدار دهنده بر روي آنها نصب شود و بايد تمام روش هاي الزم  جهت جلوگيري از آلودگي وسايل فوق مورد استفاده قرار گيرد
اين وسايل در تماس مي باشند بايد دستكش بپوشند و يا دستهايشان را بعد از تماس با  امناطق با دست هاي بدون دستكش  و ب كه در اين

  .اين وسايل بشويند
بايد كاركان  .هنگامي كه از تلفن و وسايل مشابه ديگر استفاده ميگردد، خودداري نمودحتي االمكان بايد از تماس دست با صورت مخصوصاً 

ه كليد ن از دستكش هاي پالستيكي جهت  صفحهمچنين ميتوا .دستكش ها را بيرون بياورند نواحي فني قبل از تماس با وسايل فوق
  .هم استفاده نمودو غيره ، در مواقع آلودگي هاي م كامپيوتر، تلفن ها

  :هاي خروج راه -26
غير قابل استفاده را در راههاي  نبايد زباله ها، وسايل ذخيره، لوازم يا مبلمان. خروجي ها و راهرو ها مسدود باشندبه هيچ وجه نبايد 

ال آتش نشاني، پتوها، دوش هاي اضطراري و غيره در معرض بايد وس .نبايد در هاي خروجي مسدود يا قفل شده باشند. خروجي قرار داد
  .راههاي منتهي به ساختمان نيز بايد باز باشند. ديد و در دسترس باشند

  :ورود كودكان -27
  .سال به آزمايشگاه وارد شوند 16و افراد زير به هيچ وجه نبايد كودكان 

  : كمك هاي اوليه -28
  .بايد جعبه كمك هاي اوليه و نيز مكاني جهت ارائه كمك هاي اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد

  :وسايل شخصي كاركنان -29



٨ 
 

اهاي بسته بندي نشده و يا دارو ها را در قسمت نبايد وسايل شخصي مانند كيف پول، كت، پوتين و يا چكمه، ليوان چاي و قهوه، لباس، غذ
  .فني آزمايشگاه قرار داد

  :دفع زباله -30
  .)مطابق ضوابط پسماندهاي آزمايشگاهي(از تجمع زباله جلوگيري نموده و بايد حداقل يكبار در روز دفع شوند 

  
  :كنترل ورود حيوانات -31

همچنين حيوانات . ، جوندگان و غيره را در محيط آزمايشگاه كنترل نمائيدبوسيله نصب توري و سمپاشي نمودن و غيره، ورود حشرات
  .خانگي نبايد به محل هاي فني آزمايشگاه وارد شوند

  :استفاده از وسايل تزئيني در آزمايشگاه -32
وسايل تزئيني الكتريكي، شمع هاي نبايد در اين رابطه از . استفاده از وسايل مربوط به جشن ها بايد باروش هاي سازمان يافته اي انجام شود
  .مومي و وسايل ديگري كه احتمال بروز آتش سوزي را به دنبال دارد، استفاده نمود

  :خطر برق گرفتگي و نكات ايمني -33
  :پيوندد خطر برق  گرفتگي  به دو صورت به وقوع مي  

  تماس غير مستقيم: تماس مستقيم    ب:الف
هنگامي اتفاق مي افتد كه سيستم كامالً سالم بوده و  انسان سهواً  يا در اثر بي توجهي با هادي برقدار در يك يا دو نقطه  :تماس مستقيم

  .تماس حاصل نمايد
دار با سطوح فلزي در دسترس  مربوط به  هنگامي كه در اثر خراب شدن عايق بندي يا هر علت ديگر يك هادي برق :تماس غير مستقيم

ا بدنه هاي هادي مانند موتور، بدنه دستگاههاي فلزي، تابلو برق يا دستگاههاي ديگر تماس حاصل نمايند  و در عين حال انسان سيستم  ي
  .با همان سطح فلزي در تماس باشد
...  ، كور و كر شدن، لخته شدن خون  وه، عصبي، جسمي، سوختگي، از دست دادن حافظيختالل قلبادر اثر برق گرفتگي عوارضي مثل 

  .شود حادث مي
 .وسايل برقي بايد  داراي حفاظ بوده و طوري ساخته  و نصب و به كار برده شوند كه خطر برق گرفتگي در آنها وجود نداشته باشد - 
 .نصب و امتحان و راه اندازي و يا تنظيم ادوات الكتريكي بايد فقط توسط اشخاصي كه صالحيت فني آنها محرز باشد انجام پذيرد - 
ه كابل هاي برق و لوله ها و بست ها و متعلقات و همچنين حفاظ ها  و ساير قسمت هاي فلزي وسايل برقي شش ها وزركليه پو - 

موثر  آزمايشگاه  كه مستقيماً تحت فشار برق نيستند براي جلوگيري از بروز خطر احتمالي بايد مجهز به سيستم اتصال به زمين
در مواردي كه به كار بردن  سيستم اتصال به زمين  موثر مقدور نباشد . موسوم است ارتينگ يا گردند اين سيستم به سيستم ارت

 .بايد  جرياني با ولتاژ كمتر به كار برده شود
 سر راه تمامي وسايل برقي فيوز  قطع جريان الكتريكي با ولتاژ مناسب نصب شده باشد  - 

پس در مجاورت مواد قابل اشتعال بايد فقط از وسايل مواظب سوختن يا آتش گرفتن  سيم هاي اتصال و روكش آنها باشيم  - 
 .مخصوص الكتريكي متحرك استفاده شود كه از لحاظ عدم اشتعال اطمينان بخش باشد

 .از دست زدن به وسايل معيوب الكتريكي يا سيم هاي بدون روكش يا پريزها و دو شاخ هاي معيوب خودداري شود - 
 .اخه هاي آنها كشيده شودشوسايل برقي از مدار خارج و دو در صورت تعميرات برقي و سيم كشي، كليه  - 
 .شود از اتصال هاي برقي كه ايجاد جرقه ميكند استفاده نشود در آزمايشگاههايي كه گاز هاي قابل احتراق ايجاد مي - 
ايزوله كردن (ست ا استفاده از دستكش هاي عايق و چكمه هاي عايق در محيط هايي كه احتمال برق گرفتگي وجود دارد الزامي - 

 )بدن شخص
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 استفاده از ترانس ايزولمان يا ترانس يك به يك و استفاده از رله هاي ديفرانسيلي يا رله حفاظتي - 

  :پرتوهاي غير يونساز و ايمن -34
انرژي هر . مينامندبخشي از پرتوهاي الكترومغناطيسي كه انرژي آنها براي ايجاد يونيزاسيون در ماده كافي نيست را پرتوهاي غير يونساز 

  .باشد مي) حداقل انرژي الزم براي ايجاد يونيزاسيون در مواد بيولوژيكي(الكترون ولت  4/12فتون از اين نوع پرتو ها  كمتر از 
گرفته  از نقطه نظر حفاظت در برابر پرتوها، عالوه بر پرتوهاي الكترو مغناطيسي، امواج مافوق صوت نيز به عنوان پرتوهاي يون ساز در نظر

شوند حال آنكه پرتوهاي الكترو مغناطيسي  ي امواج مافوق صوت امواجي مكانيكي هستند و فقط در محيط هاي مادي منتشر م. شوند مي
  .شوند در خالء نيز منتشر مي

  :طبقه بندي پرتوهاي غير يونساز
  

  طول موج  نوع پرتو
  UV  nm100-400ماوراء بنفش

  VS   nm400-780 نور مرئي
  )780-1000000(يا IR  nm780-106قرمزمادون 

  MW  mm1-1000ميكروويو
  RF  m1-1000راديوئي

  LF  km1-10فركانس پايين
  VLF  km10-1000فركانس بسيار كم

  <ELF  )km500/6000(1000فركانس بشدت كم
  )<US  )khz20مافوق صوت

يا اليه هاي زير پوستي ايجاد واكنش  كنند و پرتوگيري  ه پرتو ها ميتوانند روي پوستيكند بق انسان فقط نور مرئي را با چشم درك مي
  .تواند اثرات سوء و زيانبار بر پوست انسان داشته باشد بيش از اندازه مي

ميگويند از طيف پرتوهاي امواج ماوراء بنفش است كه ميكروب كش است و به آن ناحيه    UV‐Cنانومتر كه به آن  100- 280طول موج 
  .گويند ميكروب كشي مي

  :بتابد بقرار زير است كه بيش از اندازه به بدن   UVاثرات سوء اشعه 
آفتاب سوختگي، تيره شدن رنگ پوست، ايجاد شيارهاي عميق پوستي و چروك شدن ، ايجاد ورم ملتحمه و قرنيه ، ايجاد سوختگي شبكيه

  :حساسيت به نور آن، ايجاد آب مرواريد، افزايش احتمال ابتالء به سرطان پوست، ايجاد واكنش هاي
نانو  300براي حفاظت در برابر پرتوهاي ماوراء بنفش ميتوان از انواع شيشه ها استفاده نمود كه پرتوهاي ماوراء بنفش  با طول موج كمتر از 

عينك هاي پس استفاده از .  نانو متر را جذب ميكنند 315- 400اجسام كدر نيز پرتوهاي ماوراء بنفش   . كنند متر را به خوبي جذب مي
  .تواند جلوي اين پرتو ها را بگيرد مي) مثالً  در جوشكاري(تيره  

  .شود و نفوذ آنها در اليه هايي داخلي بدن بسيار كم است  پرتوهاي مادون قرمز اغلب توسط پوست و چشم جذب مي
  .اثرات بارز پرتو مادون قرمز  بر پوست ايجاد سوختگي و تيره  شدن رنگ آن است

مرتباً در معرض پرتوهاي مادون قرمز قرار گيرد بعد از چند سال ممكن است به آب مرواريد مبتال گردد يا بينايي او دچار چنانچه شخص 
  .ضايعه شود

  :حفاظت در برابر پرتوهاي مادون قرمز
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توهاي ميكرون را جذب ميكند و شيشه هاي خاص قادر به جذب پر 4شيشه پرتوهاي مادون قرمز با طول موج هاي بيشتر از  - 
 .ميكرون هستند 1- 2مادون قرمز با طول موجهاي 

 .شوند اغلب پرتوهاي مادون قرمز توسط آب به خوبي جذب مي - 
 .بايد از ارسال غير ضروري پرتو حتي المقدور جلوگيري شود - 
  .با افزايش فاصله نسبت به  منبع ارسال كننده پرتو مادون قرمز، شدت پرتو كاهش مي يابد - 
مخصوص توسط افرادي كه مرتباً در مجاورت سطوح داغ مانند فلزات ذوب شده، شيشه و غيره كار ميكنند، استفاده از عينك  - 

 .ستا الزامي
 .يا كور كردن لحظه اي را به همراه داشته باشند ثرات آني مانند از بين بردن بافتتوانند ا پرتوهاي ليزري به علت شدت بسيار باال مي

بنابر اين استفاده از  عينك هاي مخصوص در حين  كار با ليزر باندن مستقيم آن به چشم خطر ناك است نگاه كردن به پرتو ليزر يا تا
  .اهميت ويژه اي دارد 

  .بايستي هنگام مواجه شدن با ليزر به موارد زير جهت ايمني و سالمت توجه كرد
 .نگاه كردن به پرتو يا تاباندن آن به چشم افراد خطرناك است - 
 رتو با وسايل نوري مانند دوربين تلسكوپ و غيره خطرناك استنگاه كردن به پ - 

 استفاده از ليزر توسط افراد غير مطلع ممنوع است - 

 .ميلي ولت روشن است ضروري است 5/0كه نوع ليزر با توان بيشتر از استفاده از عينك هاي مخصوص و محافظ پوست در محلي  - 
  .الكترومغناطيسي در واحد جرم و در واحد زمان جرم بستگي داردويو و راديويي به ميزان جذب انرژي  امواج ميكرو

در فركانس هاي باال  انرژي  .انرژي جذب شده ممكن است به صورت گرما در بافت ظاهر شود يا اثرات غير حرارتي بر بافت بگذارد
صبي و مركزي بدن كه تبادل بافت هاي شفاف چشم ها به خصوص عدسي ها، سيستم ع .شود ميكروويو عمدتاً توسط پوست جذب مي

حساسيت بيشتري دارند خصوصاً مغز انسان كه بسيار  RF/MWگيرد در برابر امواج     گرماي آنها با محيط دشوارتر صورت مي
اثرات ديگر اين طول موج بر بدن ايجاد آب . مي شودشخص  رحساس است و تغيير در دماي آن موجب تغييرات مهم در اعمال و رفتا

يم دماي بدن، تغيير در رفتار شخص، سردرد، سوزش چشم و ريزش آب از آن، تحريكات ظدر چشم، اختالل در سيستم تنمرواريد 
 .پس بهتر است كمتر در معرض اين امواج باشيم و تا حد امكان از آنها دور شويم ،عصبي، كم شدن اشتها و غيره مطرح است

  :هاي يونسازاصول و مقررات كلي مرتبط با حفاظت در برابر پرتو
 عدم ارسال پرتوهاي غير يونساز در موارد غير ضروري - 

 كاهش سطح پرتو تا حداقل ممكن در تمام موارد - 

 توجه به اصول و مقررات حفاظت در مقابل پرتوهاي غير يونساز  موجود در محل كار - 

احتمالي آنها در صورت عدم مراعات مقررات  لقوه اين پرتوها و خطراتاآشنايي كليه كاركنان با پرتوهاي غير يون ساز به خطرات ب - 
 حفاظت در برابر پرتوها

استفاده از عالئم خطر مناسب  روي وسايل توليد كننده  يا استفاده كننده از پرتوهاي غير يونساز  و در محل استفاده از آنها و  - 
 .ه شدهين عالئم و مراعات كليه نكات ايمني تذكر داداجلب توجه  كاركنان و  دانشجويان به 

 مشخص كردن ناحيه هايي كه ورود به آنها براي عموم مردم  يا كاركنان غير مجاز است  و كنترل ورود به اين نواحي   - 

 استفاده از دستگاهها و تجهيزات به دستورالعمل هاي مربوط به  نحوه توجه - 

 ر مسئول عدم تعمير يا سرويس دستگاههاي مولد  پرتوهاي غير يونساز  توسط افراد عادي و غي - 

 مراجعه به پزشك در صورت پرتو ديدگي - 

 استفاده از وسايل حفاظت شخصي  كه استفاده از آنها الزاميست - 

  :اصول ايمني كار با كپسول گازهاي فشرده و ريگالتور ها -35
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سيلندر با  گاز درونقسمت باالي سيلندر نزديك خروجي گاز حك شده است كه جنس بدنه سيلندر، فشار  معموالً شناسه هر سيلندر  روي
باركد، عالمت بازرسي، جرم خالي از گاز سيلندر، عالمت معاينه دوباره سيلندر  ،واحد پوند بر اينچ مربع، شماره سريال سيلندر ، تاريخ توليد

  .ثبت شده است... و 
  :گازهاي فشرده  به چهار دسته تقسيم ميشوند

  )اكسيژن، هيدروژن، هليم، آرگون(گازهاي فشرده  - 1
  )كلر، دي اكسيد كربن(مايعات فشرده  - 2
  )استيلن در استون(گازهاي حل شده در مايع  - 3
  )نيتروژن و اكسيژن(مايع هاي برودتي  - 4

  :موارد خطر مربوط به اين گازها
  )جايگزيني با اكسيژن هوا(ايجاد خفگي در اثر جابه جا شدن با اكسيژن هوا  - 1
  ز گازخروج و انبساط ناگهاني حجم زيادي ا - 2
و يا ايجاد جرقه در سر رگالتور كپسول ) مثل هيدروژن(انفجار در اثر گرم شدن يا وارد شدن ضربه يا در اثر نشتي و نزديكي به آتش  - 3

  .اكسيژن كه مربوط به گريس يا كرم يا هر نوع هيدروكربن ديگر ميتواند باشد
  .شك پرتاب شوددر صورت آسيب ديدن قسمت بااليي كپسول ميتواند شبيه به مو - 4
  موارد خطر مربوط به ماهيت شيميايي گازها در هنگام نشتي - 5

  :عبارتند از نكات ايمني جهت نگهداري و جا به جايي كپسول هاي گاز فشرده
 توان در كنار هم و در كنار ساير انواع گازها نگهداري كرد كپسول گازهاي غير آتش گير را مي - 

در كنار   ر آتش گير قرار داد و هيچ گاه نبايدول گازهاي غيسهم يا در كنار كپ دركنار توان كپسول گازهاي آتش گير را تنها مي - 
 .گازهاي سمي و خورنده و اكسنده قرار گيرند

 .كپسول هاي گازهاي اكسنده و سمي بهتر است  كه در كنار هم قرار نگيرند يا اينكه حداقل يك متر فاصله داشته باشند - 
 لف را ميتوان در كنار هم قرار داد همچنين كپسول گاز  هاي اكسنده و خورنده الزم است كه حداقلكپسول گازهاي اكسنده مخت - 

 .يك متر فاصله داشته باشند
 .كپسول گازهاي خورنده و سمي الزم است يك متر فاصله داشته باشند - 
به توصيه هاي كاغذ  ه الزم است  كهكپسول گازهاي سمي را ميتوان  در كنار هم قرار داد  اما در مورد كپسول هاي گاز خورند - 

 داده هاي ايمني آن ها توجه كنيم

تمامي كپسول ها به صورت  عمودي در كنار ديوار بوسيله كمربند ايمني چرمي محكم و يا زنجير يا تسمه محكم به ديوار بسته  - 
 دند  تا خطر سقوط آنها به صفر برسشو

 .ايد در موقعيت عمودي جا به جا كنيد يا زنجير بسته در حالي كه كپسول را به كمك تسمه - 
 .در هنگام جابه جايي سرپوش محافظ را در باالي كپسول قرار دهيد - 
 تسمه يا زنجير سيلندر را محكم ببنديد از چرخ هاي مخصوص حمل سيلندر استفاده كنيد و با - 

 كنيد شير باالي سيلندر را بسته نگه داريد هنگامي كه از سيلندر استفاده نمي - 

 را در نزديك در و در مسير راه قرار ندهيد سيلندر - 

 نور خورشيد و گرما به سيلندر محافظت كنيد ،از رسيدن رطوبت - 

 هميشه براي كار در آزمايشگاه از سيلندر هايي با حجم كم استفاده كنيد - 

 از وارد شدن ضربه به سيلندر خودداري كنيد - 

 ز استفاده كنيدتوجه داشته باشيد براي هر گاز از ريگالتور ويژه همان گا - 
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 بازبيني كنيد) ظرفشوئي(آب و صابون يا محلول مناسب  اتصال ها را از جهت نداشتن نشتي با - 

 اغذ داده هاي ايمني گاز مربوطه را مطالعه كنيدك - 

 براي نگهداري كپسول هاي گاز به سازگاري گازها توجه كنيد - 

طراحي شده اند كه در اين رگالتورها فشار گاز قابل تنظيم است رگالتور هاي گازها اغلب به صورت دو مرحله اي يا تك مرحله اي  - 
شيرهاي كنترل جريان همانند (و قابل مشاهده اما رگالتور هاي ديگري وجود دارند كه تنها جريان گاز قابل كنترل است   

 )شيرهاي اجاق گاز و كپسول هاي خانگي
روغن يا گريس  يا حتي دست هاي آغشته به كرم  يا . گريس استفاده نمودهنگام كار با رگالتور هاهيچگاه  نبايد از مواد روغني يا  - 

 مواد هيدروكربني  ميتوانند به همراه گاز  و با عبور از رگالتورسامانه مورد مطالعه را آلوده كند  و مهم تر از آن امكان انجام واكنش
 .ي اكسنده مانند اكسيژن بسيار مهم تر استتوجه به اين نكته براي گازها .هاي انفجاري بين روغن و گاز وجود دارد

هيچگاه از رگالتور هاي مخصوص اكسيژن براي گازهاي ديگر استفاده نكنيد  انجام اين عمل ميتواند سبب آلودگي قسمت هايي از  •
يژن با خطر در اين شرايط نصب  رگالتور به سيلندر گاز اكس. فضاي داخلي ريگالتور يا مواد اكسيد شونده مثل مواد روغني شود

 .انفجار همراه است
 نصب رگالتور ها را با مسئول آزمايشگاه يا مسئول فني هماهنگ كنيد تا از بروز خطر كاسته شود - 

در مورد كپسول گاز هيدروژن و كار با آنها حتماً  توصيه هاي ايمني مربوط به اين گاز ها را از مسئول مربوط به آن گاز را فرا  - 
 مورد نظر كار كنيدگيريد و سپس با كپسول 

 .تمامي شلنگ هاي متصل به رگالتور ها بايستي داراي بست محكمي باشند - 
 با فشار كم باز كنيدابتدا جهت كار را تمامي كپسول ها  - 

  احتياط هاي الزم در استفاده از مواد شيميايي  -36
  استفاده از مايعات قابل اشتعال - 1
  نزن، اتر و غيره بايد از نزديك كردن آنها به شعله خودداري كردهنگام كار با مواد قابل احتراق از قبيل ب - 
  :كنيدال بايد به نكات زير دقت عبراي ايمن بودن در زمان كار با مايعات قابل اشت - 
هاي دستگاه ازال عمايعات قابل اشت جهت گرم نمودن ؛را از محل كار دور نمائيدال عقابل اشت مواد ؛دهيا سفارش درفقط مقادير مورد نياز  

هاي مخصوص ها و يا يخچالال را در ظروف ايمن، كابينتعمايعات قابل اشت ؛كنيد استفادههاي ايمن از انفجار  كننده ايمن يا دستگاهگرم
شوند مثل الكل، روي توري و يا  يمور هرگز مايعاتي را كه زود شعله فرد الزامي است؛حضور  انجام آزمايش،حل امركليه در  ؛كنيدنگهداري 

  . استفاده كنيد) بن ماري(شعله، حرارت مستقيم ندهيد بلكه براي اين كار از حمام آب گرم 
قرار داده ) بسته به شرايط و احتمال خطر(آتش در محل خاصي داخل يا خارج از آزمايشگاه ننده وسايل خاموش ك: خاموش كردن آتش - 

شوند؛ اگر اين مواد در  يمور آساني شعلهالكل و اتر به. )ر آزمايشگاه محل كپسول اطفاء حريق را شناسايي نمائيددر بدو ورود به ه(اند شده
در غير اين صورت از كپسول ضد . توان با قراردادن سرپوشي مناسب فوراً آتش را خاموش كردظرف كوچكي مثل بشر مشتعل شوند مي

 .گزارش نمائيد حريق استفاده نمائيد و جريان را فوراً
بهتر  )م، اسيد كلريدريكبرم، منواكسيد كربن، كلر، كلروفر هيدروكسيد آمونيوم،(كه تركيبات شيميايي فرار دارند  استفاده از موادي - 2

  .گيرد صورتاست زير هود 
دهان و ساير قسمت ها  ،پوست بدن، از تماس مستقيم مواد شيميايي با هستندبا توجه به اينكه اغلب مواد شيميايي براي انسان مضر  - 3

  .صورت، بايد بي درنگ آن را با آب و صابون  و يا  حالل مناسب ديگري پاك كرد و در صورت آلودگي دست. خودداري گردد
استفاده از پوار، در موقع كشيدن محلول هاي خطرناك به وسيله پي پت، بخصوص در مورد محلولهايي كه داراي بخار سمي هستند  - 4
  .ميستالزا
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اگر ماده . بشوئيد اگر مواد شيميايي وارد دهان شما شد نبايد آن را ببلعيد بلكه بالفاصله از دهان خارج نموده و دهان را با آب فراوان - 5
مثل سركه، ها  اگر ماده خورده شده، قليا بود از ضد قليايي. مزبور، اسيد بود با خوردن آب فراوان، اسيد را رقيق كنيد و هرگز استفراغ نكنيد

كنند، استفاده  يمدر صورت خوردن فلزات سنگين، از شير يا سفيده تخم مرغ كه فلزات فوق را جذب . آب ليمو و ماست استفاده كنيد
  در مورد آرسنيك و جيوه با خوردن آب و نمك گرم و با تحريك مكانيكي خود را وادار به استفراغ كنيد. كنيد

بنابراين نهايت احتياط در استفاده از اين مواد . توانند از طريق پوست جذب شوند متيل سولفوكسيد، ميبعضي از تركيبات، از جمله دي  - 6
  .بايد صورت گيرد

در هنگام حرارت دادن و جوشانيدن مواد بايد دقت كرد كه سر لوله محتوي مواد به طرف صورت هيچ يك از افراد حاضر در آزمايشگاه - 7
  نباشد

يا مواد را به محلول هاي ديگر بايد به آهستگي انجام داد زيرا اغلب اين مواد  باعث افزايش حرارت شده، موجب  اضافه كردن معرف ها - 8
  .شود شكستن ظرف مي

استفاده از عينك هاي . در تهيه محلول هاي مخلوط از اسيد و باز، دقت كنيد كه اسيد را قطره قطره و به آهستگي به آب اضافه كنيد - 9
  .شود احتمالي مواد به چشم، توصيه مي حفاظت چشم ها از پاشيده شدن پالستيكي براي

  .به هر عنوان از مخلوط كردن مواد ناشناخته با يكديگر خودداري كنيد -10
  هاي محتوي مواد نصب گشته است آشنايي كامل پيدا كرد ت مواد، بهتر است با عالئم ايمني كه روي ظرفابراي آشنايي كامل با خطر -11
گيرد سمي تلقي كنيد و از چشيدن و  همه مايعات شيميايي را كه در اختيارتان قرار مي. ر مصرف مواد شيميايي بسيار دقت نمائيدد -12

  .ها بپرهيزيدتنفس مستقيم آن
ايي وسايل به از جابج. هنگام استفاده از مواد شيميايي عمومي، ظرف خود را نزديك شيشه اصلي برده و به اندازه الزم از آن برداريد -13

  .خصوص مواد شيميايي خودداري نمائيد
  

  :عالئم خطر و نوع خطر) الف
مواد شيميايي بر روي برچسب ها  عالئم خطر عمدتاً به صورت تصاويري تقريباً مشابه در كاتالوگ هاي شركت هاي مختلف توليد كننده

  .ور اختصار نوشته شده استطنوع خطر نيز در يك يا دو كلمه در كنار عالئم خطر به . چاپ شده اند
  :فراز هاي اخطاري) ب

نوع خطراتي كه در صورت عدم رعايت  نكات ايمني در هنگام كار با مواد ممكن است پيش بيايد، به صورت رمزهايي بر روي برچسب ها 
  . آورده شده است و بايد با مراجعه به كاتالوگ مربوط معني رمز ها را يافت

به عنوان مثال بر روي برجسب نمونه اي حروف . نشان داده شده اند   Rاين فراز ها،  همگي با حروف اختصاري  البته  رمز هاي مربوط به 
  :آورده شده، معاني آنها به ترتيب زير است R:26/27/28‐35شود كه فراز هاي اخطاري به صورت    انگليسي با عدد مشاهده مي

 ، خيلي سمي استدرصورت تنفس كردن، تماس با پوست بدن و بلعيدن  - 

 .باعث سوختگي شديد ميشود - 
  :فرازهاي ايمني) ج

براي ايجاد ايمني الزم است  تا استفاده كنندگان از مواد شيميايي براي پيشگيري از بروز خطرات از آنها اطالع داشته  كه روشهايي
  . باشند، نيز به صورت رمز هايي بر روي برچسب ها آورده شده است

به عنوان مثال بر روي برچسب نمايش داده شده بر روي شيشه اي مفهوم  اين فراز به صورت زير . مشخص ميشود  Sاين رموز با حرف 
  S:7/9‐26‐39/37‐45: است

 ،هاي بسيار كمبرخي از اين مواد شيميايي پر خطر در غلظت. برخي مواد شيميايي اثرات بسيار نامطلوب و مزمني بر سالمت انسان دارند - 
  .براي استفاده از مواد پر خطر حتماً بايد با كارشناس مربوط هماهنگي الزم را بعمل بياوريد. كنندلوب فوري ايجاد مياثرات نامط
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 .شود نگهداري شود درب ظرف محتوي تركيب محكم بسته شود و در مكاني كه به خوبي تهويه مي •
 .مراجعه شوددر صورت تماس با چشم، فوراً با مقدار زيادي آب شسته شده و به پزشك  •
 .لباس و دستكش هاي مناسب پوشيده شود •
 )در صورت امكان برچسب نشان داده شود(در صورت بروز حادثه  يا احساس ناخوشي فوراً به پزشك مراجعه شود  •

  احتياط هاي الزم در استفاده از وسايل آزمايشگاهي -37 
  .در جاي مخصوص خود قرار دهيد پس از برداشتن وسايل و استفاده از آنها، هريك را تميز كرده و- 1
مگر با اجازه ( اش بازنگردانيد هميشه هنگام توزين مواد سعي كنيد كه كم كم از ماده شيميايي برداشته ، زيادي آن را به ظرف اوليه - 2

  )مسئول آزمايشگاه
خته كه براي همين منظور سا) كاردك( تيليهاي اس براي برداشتن پودر ها نبايد از  هر وسيله اي استفاده كرد، بلكه بايد از اسپاتول - 3

  .شده است استفاده نمود و پس از هر بار مصرف آن را با آب مقطر و آب شستشو و پس از خشك كردن، مجدداً از آنها استفاده نمود
  .هنگام استفاده از وسايل شيشه اي بايد از سالم بودن آنها مطئمن شويد - 4
  .جمله بورت، بايد ازبسته بودن شير آنها مطمئن شدهنگام پر كردن ظروف شيردار، از  - 5
  .و مقدار ولتاژي كه براي دستگاه تعيين شده، دقت كافي مبذول داريد قبل از اتصال دستگاههاي الكتريكي به جريان برق، به نوع جريان - 6
ي كه با هم ارتباط نداشته و نيز حركت براي انجام آزمايشهاي دقيق، دستگاههاي الكتريكي حساس را در جاي مناسب قرار دهيد، طور - 7

 ./نكنند

  :پس ماندها و ايمني -38
شوند اما پس ماندهاي زيستي، شيميايي ، راديو اكتيو،  زباله هاي غير خطرناك همانند زباله هاي خانگي جداسازي و از محيط خارج مي

محيط  وارد محيط يا چرخه هاي حياتي گردند آسيب جدي بهداراي آئين نامه و ضوابط خاص خود هستند و اين پس ماندها اگر ... فلزي و 
لذا هر پسماندي بايستي مطابق  .نمايند و بعضاً جبران ناپذيرند و حتي  حيات بشري را تحت تاثير قرار ميدهند زيست و جانداران  وارد مي

دارند كه پس ماندهاي خاص را جمع آوري و در اين زمينه  شركت هايي وجود  .ضوابط و مقررات  خاص خود از محيط خارج و معدوم شود
  .كنند معدوم مي

  :روش هاي بي خطر كردن پس ماند هاي به قرار زير استبرخي اما به طور مثال 
  گندزدايي - 3        سوزاندن - 2       اتو كالو كردن - 1

تمام پس  .و طبي موجود استپژوهشي  هاي  هاتوكالو كردن يكي از  مناسب ترين و ساده ترين روشهاست زيرا عموماً در تمام آزمايشگا
درجه سانتي گراد در اتوكالو قرار داده شود و سپس به شيوه صحيح معدوم  121دقيقه و در دماي  90ماندهاي زيستي بايد حداقل به مدت 

  .گردند
 .هماهنگ شويددر اين زمينه بايستي با مسئول مربوطه . سوزاندن روشي براي معدوم كردن پس ماندهاي زيستي است

  .شود از روش گند زدايي براي پس ماند هاي زيستي مايع استفاده مي
شود، لوله هاي موئين، الم و المل، تيغه هاي  وسايل نوك تيز و برنده مثل سوزن ها، سرنگهايي كه سر سوزن آنها جدا نمي - 

م كردن وريخته و قبل از معد مخصوص يمنيجراحي و شيشه هاي شكسته آغشته به پسماندهاي زيستي بايستي در جعبه هاي ا
 .به روش مناسب مانند اتوكالو كردن، استريل شوند

ند بايد در ظروف مخصوص پي هست وان برداشته شده و يك بار مصرفمل عفوني و يامايعات بدن دام و حيپي پت ها كه با آنها عوا - 
اسب اتوكالو قرارگيرند و بعد از سترون سازي به شيوه پتهاي عفوني  گذاشته شوند  و براي استريل كردن در داخل كيسه هاي من

 .م شوندوصحيح معد
 با عوامل عفوني آغشته نباشد بايد آنها را در ظروف غير قابل نفوذ قرار داده و به شيوه رلنوك سمپدر صورتي كه پي پت  يكبار مصرف و 

  .صحيح معدوم كرد و ديگر احتياج به اتوكالو نيست
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 :پسماندهاي ميكروبي - 
ظروف كشت را بايد در كيسه هاي قابل اتوكالو كردن  .باشد اين گروه شامل كشت هاي ميكروبي و عوامل بيولوژيك دخيره شده مي

پسماندهاي مايع  ميكروبي را بايد قبل از وارد كردن به فاضالب يا استريل كرد يا بوسيله  . گذاشت و قبل از معدوم كردن استريل نمود
 .بي اثر نمود) د كننده خانگيسفي(گندزايي شيميايي 

  :پسماندهاي حيواني
و ) اتوكالو(كليه پسماندهاي حيواني نظير خون، مايعات بدن، كشت بافت بايستي در كيسه هاي قابل اتوكالو قرار گيرند و سترون شوند 

  .سپس معدوم شوند
  .مدفوع آنها بايستي  بوسيله كوره  مخصوص سوزانده و سپس معدوم شوند و پس ماندهاي الشه حيوانات- 
هرنوع آلودگي توجه داشته باشيد .بايستي اتوكالو و سپس معدوم  شوند .. نوتركيب و پالسماها و  DNAپس ماندهاي ژنتيكي مثل  - 

  .رات جبران ناپذيري به انسان و محيط زيست وارد كندخطازاين نوع ميتواند 
ماندهايي از قبيل شيشه هاي شكسته و غير عفوني بايستي در جعبه هاي غير قابل نفوذ قرار گيرند و روي آن برچسب پس - 

  .پسماندهاي غير عفوني زده شود و سپس به شيوه صحيح معدوم شوند
  :پس ماندهاي جامد عمومي

ه بندي، پارافيلم، دستمال كاغذي ، پنبه و گاز پس ماندهاي جامد عمومي غير عفوني مثل دستكش هاي يكبار مصرف ، كاغذ هاي بست
سترون سازي قبل از معدوم كردن ندارند اما احتياج به گندزايي  و  د،كه غير آلوده اند يا حداقل آلودگي را دارن... مصرف شده و 

  .بايستي در كيسه هاي نايلون محكم قرار گيرند  و در آنها محكم بسته شود بعد معدوم گردند
  :ماندهاي راديو اكتيوپس 

دفع پس ماندهاي راديو اكتيو  مطابق با ضوابط و آئين نامه هاي سازمان انرژي اتمي ايران است و كالً كار با مواد راديو اكتيو فقط به 
ابر اشعه را د را از سازمان انرژي اتمي كسب كرده اند و دوره حفاظت در برداراي پروانه اشتغال با اين موا باشد كه مي يعهده اشخاص
كالً عواملي كه براي  پس ماندهاي قارچي، ويروسي، تك سلولي و .كار با اين مواد توسط افراد ديگر پيگرد قانوني دارد . ديده باشند

 .خطر سازند بايستي اتوكالو و سپس معدوم شوند... انسان و يا حيوان و گياه  و آبزيان و 
  :پس ماندهاي شيميايي
طابق دستورالمعل دفع شوند كه بر روي سايت گروه هاي دانشكده وجود دارد ولي كالً هرنوع ماده شيميايي پس ماندهاي شيميايي م

بايستي در ظروف  جداگانه بازيافت شوند  و درب آنها بسته و به مسئول آزمايشگاه .... قابل بازيافت از جمله اتر، استون و الكل ها  و 
خطرناك به شيوه  صحيح و در ظرف جداگانه  جمع آوري شده و به مسئول آزمايشگاه تحويل خصوصاً مواد سمي  و  . تحويل داده شود

  .داده شود
  :پس ماندهاي كشاورزي

  .روش هاي دفع پس ماندهاي كشاورزي بر روي سايت دانشكده يا گروه درج شده است
  

  :كنند غبار مينكته هاي ايمني كار با مواد فرار يا موادي كه ايجاد ذرات ريز و گرد و  -39
د صدمات جبران ناپذيري بر بدن يا ميتوان.... ، خورنده، آتش گير و بياد داشته باشيد هر نوع ماده فرار شيميايي، سمي ، سرطان زا - 

خواهيد با اين مواد كار كنيد  حتماً در زير هود يا هواكش هاي بخصوص كه در  سيستم تنفسي شما وارد كند  لذا هنگامي كه مي
 . هها تعبيه شده كار كنيدآزمايشگا

هر نوع بخار اسيد  يا ماده شيميايي ميتواند سالمت شما را به خطر اندازد لذا از ورود به مكانهايي كه احتمال آلودگي هوا توسط  - 
 .اين مواد وجود دارد، خودداري كنيد
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ذرات ريزي در هوا معلق باقي بمانند و با هوا مي توانند به صورت ... قارچها و ويروس ها و اسپور ، بسياري از مواد يا باكتري ها - 
 .جابه جا شوند لذا جهت كار با اين مواد حتماً از هودهاي موجود در آزمايشگاه استفاده نمائيد

كه داراي فيلتر هاي بخصوص ميباشند استفاده  3نوتركيب از هود هاي كالس  DNA و براي مواد خطرناك  عفوني و جهش زا - 
 .كنيد

 :دانيد هودهاي زيستي داراي انواع گوناگون ميباشند ولي كالً به سه دسته تقسيم ميشوندهمانطور كه مي - 
  كالس - 

 كالس - 

 كالس - 

  .و داراي فيلتر هاي خاص هپا ميباشند و از آلودگي محيط زيست جلوگيري ميكنند
  

  :زير توجه فرماييد ها به موارد هاي آزمايشگاهدر هنگام استفاده از سردخانه، فريزرها و يخچال -40
قبل از قراردادن نمونه و يا هر گونه ماده آزمايشي در سردخانه، يخچال و انكوباتور حتماً هماهنگي الزم را به عمل آورده و  - 

پس از خارج نمودن نمونه نيز كارشناس . را در ليست وارد نمائيد) نام، تاريخ، نوع نمونه و مدت زمان انبار(مشخصات مربوطه 
  . ه را در جريان قرار دهيدآزمايشگا

ها انجام داده و از انبار بي مورد آنها در يخچال و محل  هاي الزم را بر روي نمونهگيري خواهشمند است در اسرع وقت اندازه - 
  .التحصيلي دانشجو، گروه مسئوليتي در قبال اين مواد ندارد بديهي است پس از فارغ. ها پرهيز نمائيد آزمايشگاه

كه كاربر بايستي قبل از  هايي نصب شدهاطالعيه) هااز جمله يخچال(اماكن آزمايشگاهي و يا بر روي برخي از وسايل يك از هر در  - 
  . ورود به آن مكان و يا استفاده از آن دستگاه، اطالعيه مربوطه را مطالعه و موارد ذكر شده را رعايت نمايد

وسايل آزمايشگاهي را كه در اختيار دارند، بدون هماهنگي با استاد راهنما يا  هيچ عنوان مجاز نيستند كه مواد و يادانشجويان به  - 
گيري براي ديگران و يا خارج از  انجام آزمايش و يا اندازهه كارشناس آزمايشگاه در اختيار اشخاص ديگري قرار داده و يا اقدام ب

ه پرداخت هزينه مربوطه بوده و با محدوديت و در صورت بروز چنين موردي دانشجو موظف ب. (حيطه پروپوزال خود نمايند
  .)دها مواجه خواهد ش محروميت استفاده از آزمايشگاه

ها، الزم است دانشجويان براي استفاده از وسايل پيشاپيش  بدليل تعداد زياد دانشجويان و محدوديت امكانات موجود در آزمايشگاه - 
. فرم مربوط به رزرو دستگاه را تكميل نمايند ها،اده و براي استفاده از دستگاههاي الزم را با كارشناس آزمايشگاه انجام د هماهنگي

برنامه مدوني براي فعاليت خود ترسيم نموده و بر اساس آن از ه بطور كلي دانشجويان بايد قبل از ورود و شروع كار در آزمايشگا
اهي نموده و در صورت نياز، نسبت به  سفارش خريد آنها قبل اقدام به رزرو وسايل و اطالع از وجود يا عدم وجود مواد آزمايشگ

  .اقدام نماييد
ي مواد و وسايلي كه در در پايان دوره و قبل از انجام تسويه حساب، با هماهنگي استاد راهنما بايستي نسبت به تعيين تكليف كليه - 

ها و يا ساختمان كمك پژوهشي نيست، از اين  آزمايشگاهاختيار شماست، اقدام نموده و هر آنچه را كه لزومي به باقي ماندنشان در 
 .فضاها خارج نمائيد، در غير اينصورت آزمايشگاه برگه تسويه حساب شما را تأييد نخواهد كرد

  هافعاليت در آزمايشگاهمقررات عمومي و اخالقي اصول 
ها، تجهيزات و ها با كليات آزمايشآشنائي آن. اشندب كليه دانشجويان بايد قبل از شروع كار در آزمايشگاه، آموزش كافي را ديده 

  . هاي مورد آزمايش بايد به تأييد مسئول آزمايشگاه برسددستگاه
  .استفاده از روپوش آزمايشگاه موقع كار در آزمايشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است 
 .ها پرهيز شودها و لوازم شخصي بر روي ميز يا سكوهاي آزمايشگاهاز قرار دادن لباس 
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تحويل كليد آزمايشگاه به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا با پيشنهاد استاد راهنما، نظر مدير گروه و هماهنگي كارشناس  
  . ها انجام خواهد شدآزمايشگاه

ها در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري با نظر كارشناس آزمايشگاه و تأييد مدير گروه مدت زمان حضور دانشجو در آزمايشگاه 
  . دانشجو موظف است زمان ورود و خروج خود را در فرم مربوطه ثبت نمايد. تعيين خواهد شد

، لذا از واگذاري وسايل ها و مواد درون آزمايشگاه بر عهده شخصي است كه كليد را تحويل گرفته استمسئوليت كليه وسايل، نمونه 
  . و كليد آزمايشگاه به سايرين بدون هماهنگي بشدت پرهيز نمائيد

اي مورد نياز را يادداشت نموده و با كارشناس آزمايشگاه هماهنگي الزم را  قبل از انجام هر آزمايش، مواد شيميايي و وسايل شيشه 
اي مورد نياز خود را در فرم مخصوص  نوع و تعداد وسايل شيشهبايست ميزان مواد شيميايي مورد استفاده،  يم. بعمل آوريد

. همچنين پس از اتمام كار وسايل مورد استفاده خود را پس از شستشو به كارشناس آزمايشگاه تحويل دهيد. يادداشت نماييد
  .باشد يماي به عهده دانشجو  بديهي است كه جبران هرگونه خسارت و شكستگي وسايل شيشه

برچسب ) وسايل عمومي آزمايشگاه از يرغ(ها و وسايلي كه به آنها نياز داريد  ر در آزمايشگاه بر روي كليه نمونهدر هنگام كا 
در غير اين صورت ممكن . مشخصات را نصب نموده و به طور منظم با هماهنگي كارشناس آزمايشگاه در محلي مشخص قرار دهيد

 .م شونداست مورد استفاده سايرين قرار گرفته و يا معدو
هاي كمك پژوهشي الزم است كه در نظافت محل انجام آزمايش خود كوشا  ها، خصوصاً آزمايشگاه در هنگام استفاده از آزمايشگاه 

  . باشيد
 .به هيچ عنوان در آزمايشگاه به ويژه در حين انجام كار با دوستان خود شوخي نكنيد 
 . گاه بدون نصب برچسب و ثبت در دفتر خودداري كنيداز قرار دادن مواد، وسايل و نمونه آزمايشي در آزمايش 

 . از مراجعه به آزمايشگاه صرفاً به منظور استفاده از كامپيوتر پرهيز نمائيد 

  . از تردد و تجمع بي مورد در آزمايشگاه پرهيز نمائيد 
 . در صورت بروز مشكل براي هر يك از وسايل، موضوع را در اسرع وقت اطالع دهيد 

سعي كنيد حضور  .در زمان بروز حوادث وجود اشخاص ديگر در آزمايشگاه الزم است. تنهايي در آزمايشگاه كار نكنيدهيچ گاه به  
نگهبان دانشكده را از حضور . خود به ويژه در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل را با دوستان و يا دانشجويان ديگر همزمان كنيد

 .مطلع سازيده خود در آزمايشگا
كرده كند پس از اتمام كار و در همان روز بطور كامل تميز اي و ظروفي را كه استفاده مي جو موظف است كليه لوازم شيشههر دانش 

 .و به محل اصلي بازگرداند
هاي آزمايشگاهي كه جايگزين كردن آنها در شرايط فعلي تقريباً غير ممكن است هر دانشجو موظف است كه در نگهداري دستگاه 

 . ش خود را مبذول داردحداكثر تال

اي و يا مواد شيميايي به خارج از آزمايشگاه فقط با اجازه كارشناس آزمايشگاه ظروف شيشه  هاي آزمايشگاهي،انتقال دستگاه 
 .مربوطه ممكن است

 .جويي را بنمايدهر دانشجو موظف است كه در مصرف مواد آزمايشگاهي حداكثر صرفه 
 .باشد يديگر مواد فرار و خطرناك فقط در زير هود و با رعايت كامل اصول ايمني مجاز م هاي آلي وكار با اسيدها، حالل 
 .دوشميتعيين  گروه هماهنگي بامديرهاي آزمايشگاهي كه تعداد آنها محدود است با اولويت استفاده از دستگاه 
  .زمينه، مواد كم خطرتر مورد استفاده قرار بگيرنددر همين . تر هستندهاي آزمايشگاهي استفاده كنيد كه ايمنسعي كنيد از روش 
سعي . نياز را از مسئول آزمايشگاه درخواست كنيد فقط مقادير مورد ،ماده شيميايي مورد استفاده براي هر آزمايش مقدار ينتخمبا  

  .جويي و از هدر دادن مواد شيميايي حذر كنيدكنيد در مصرف مواد شيميايي صرفه
 .شود تا از خريد دوباره مواد اجتناب شود چكن يا نبودن آن ماده موجود بودقبل از خريد مواد،  
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  .قبل از سفارش مواد شيميايي حتماً با استاد راهنما و كارشناس مربوطه هماهنگي الزم انجام دهيد 
 . ستدر صورت سفارش مواد شيميايي فقط مقادير مورد نياز درخواست شود چون ذخيره مواد به مدت طوالني پرخطر ا 

تا حد امكان مواد شيميايي مورد نياز خود را مستقيماً از ظرف اصلي آن برنداريد و در مواقع لزوم از وسايل كامالً تميز براي  
برداشتن مواد شيميائي از ظروف اصلي استفاده نمائيد و به هيچ عنوان قاشق، كاردك و يا ساير وسايل آلوده را داخل ظروف مواد 

 .شيميايي قرار ندهيد
را هاي آن و خطرهاي احتمالي و عالئم ثبت شده بر روي برچسب كردهبه دقت بررسي را هر ماده شيميايي جديد خريداري شده  

در صورت وجود هر گونه نشتي، شيشه . هاي مواد سالم بوده و شكستگي يا نشتي نداردن شويد جعبهمئهمچنين مط .نمائيدمطالعه 
 .خود را از در معرض قرار گرفتن اين مواد محافظت كنيدو يا جعبه مواد را در زير هود قرار دهيد 

مسئول  ،آزمايشگاههمه دانشجويان در زمان خارج شدن از . بر استهزينهمشكل و نگهداري مواد ناشناخته بسيار  و تشخيص 
 .باشندكردن و نگهداري درست مواد شيميايي در حال استفاده و يا مصرفي ميمشخص

سميت هر يك از مواد و خطرات احتمالي  ،)شامل مواد شيميايي، بيولوژيكي و راديواكتيو(كه با آنها سروكار داريد  شناخت موادي 
از . مند شويدخوبي بهرهه از دانش و تجربه كارشناسان آزمايشگاه ب. رار دهيدرا مورد توجه ق خود منييآنها در رابطه با سالمت و ا

 .ها و تجهيزاتي استفاده كنيد كه امنيت كافي دارند دستگاه
از جابجايي . داشته و از آنها درست استفاده كنيدهميشه آنها را تميز نگه. هاي الكتريكي، تجهيزات دقيق و حساس هستندترازو 

 . خودداري كنيدترازوها جداً 

همچنين به هيچ عنوان مواد غذايي را . به هيچ عنوان از ظروف آزمايشگاه براي نوشيدن و يا خوردن مواد غذايي استفاده نكنيد 
 .هاي آزمايشگاه قرار ندهيدداخل يخچال

  .اري شودآنها خريداز محل اعتبارات طرح  بايدكارشناسي ارشد و دكترا  ياندانشجو پروژهمواد مورد نياز در  
قبل از استفاده از هر ماده، با استفاده از اطالعات موجود بر روي ظرف آن و نيز سوال از كارشناس مربوطه و يا استفاده از ساير  

منابع اطالعاتي، از خطرات، ميزان سميت، نكات ايمني و نحوه استفاده و نگهداري آن مطلع شده و با دقت و جديت موارد ايمني را 
  . ئيدرعايت نما

هاي الزم بويژه بر روي مواد خطرناك و تذكرات الزم به دانشجويان موظف هستند كه عالوه بر حفظ سالمتي خود با نصب برچسب 
  . در آزمايشگاه شوندد سايرين مانع از بروز خطر براي ساير افراد موجو

  

  

 

  
  
  



١٩ 
 

  
   



٢٠ 
 

  :تعهد نامه دانشجو جهت كار در آزمايشگاه
  
  .دهم نمايم و به مسئول آزمايشگاه تحويل مي آزمايشگاه مجوز الزم را از مدير گروه كسب ميقبل از حضور در  - 1
  .نمايم روپوش تميز و مناسب براي كار در آزمايشگاه تهيه مي - 2
قبل از كار نمايم  و از موارد خطر و برخورد با آن اطالع دارم و در صورت عدم آگاهي  كليه موارد ايمني در آزمايشگاه را رعايت مي - 3
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