
 استفاده از آزمایشگاه:

 فرآیند کار:

معرفی دانشجو به آزمایشگاه توسط استاد راهنما_ ارائه معرفی نامه به مسئول 

آزمایشگاه_مطالعه دقیق مقررات و نکات ایمنی آزمایشگاه_تکمیل پرونده در آزمایشگاه و دریافت 

نوبت جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاه_شروع به کار در آزمایشگاه و دریافت امکانات 

 درخواستی از کارشناس آزمایشگاه_تحویل تجهیزات دریافتی به کارشناس آزمایشگاه در پایان کار

 ساعت کار در آزمایشگاه:

بعدازظهر آزمایشگاه فعال می باشد، در صورتی  15:30صبح الی  7:30به طور معمول از ساعت 

که دانشجویی نیاز به فعالیت بیشتر خارج از تایم ذکر شده داشته باشد باید با دریافت معرفی 

 ار دهد و به فعالیت بپردازد.نامه از استاد راهنمای خود از قبل کارشناس آزمایشگاه را در جریان قر

 ایمنی در آزمایشگاه:

 مقررات و اصول کار در آزمايشگاه

كارشناسان و مربیان  و كلیه  -تكنسینها-اجراي نكات زير براي تمام افراد شامل دانشجويان

پژوهشگران اجباري ودر صورت مشاهده تمردازنكات ايمني زير از فعالیت آن فرد در آزمايشگاه 

 شود. جلوگیري می

 درهنگام حضور در آزمايشگاه حتما" از روپوش آزمايشگاه استفاده کنید.  -

 از خوردن ، نوشیدن ، سیگار کشیدن و...در محیط آزمايشگاه جدا" پرهیز نمايید. -

 از کفشهای جلوبسته در آزمايشگاه استفاده شود. -

خانمها می بايستی مقنعه يا روسری خود را داخل روپوش قرار دهند در غیر اينصورت از  -

 مقنعه جداگانه برای آزمايشگاه استفاده نمايند. 

 از قرار دادن کیف و وسايل شخصی در محیط آزمايشگاه جدا" پرهیز نمايید.  -

 کلیه افراد در آزمايشگاه موظف به رعايت اصول ايمنی می باشند.  -

می باشد. چنانچه الزم باشد که  18صبح لغايت  8معمول کار در آزمايشگاهها از  ساعت -

فردی بیش از اين ساعت در آزمايشگاه حضور داشته باشد ضروری است برنامه کار و 

علت حضور خود را مشخص نمايد و قبال" با مجری طرح و مسئول آزمايشگاه هماهنگی 

 الزم را بعمل آورد. 

دستگاه و به منظور جلوگیری از هرگونه اختالل در دستگاهها  جهت استفاده از هر -

 الزمست در شروع استفاده بامسئول آن هماهنگی کامل بعمل آيد. 



برای هر بار استفاده حتما" تاريخ)ساعت و مدت( استفاده از دستگاه را در دفتر چه  -

 مخصوص از قبل رزرو نمايید. 

صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت  هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزين -

 تمیز نمايید.

 پیش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمنی آن را مطالعه کنید.  -

 پس از توزين الزمست مواد شیمیايی به انبار يا محل اصلی خود برگردانده شود.  -

ت آلودگی حتما" به اصلی دقت فرمائید تا آنها آلوده نشوند و در صور Stockدر برداشت از  -

 مسئول مربوطه اطالع داده شود. 

در استفاده از مواد شیمیايی خطرناک و نیز مواد آلوده کمال دقت را به عمل آوريد و  -

 همواره اصول ايمنی را رعايت نمايید. 

مواد شیمیايی و محلول هايی مانند، اسید، الکل، فنل و مواد شیمیايی  Stockظروف  -

 ار خود قرار ندهید. جامد را برروی میز ک

 هرگز مواد شیمیايی محلول را بوسیله پیپت با دهان نکشید.  -

سوزن و اجسام برنده را در ظروف مخصوص ريخته و در صورت آلودگی سوزن و سرنگ ها  -

 بايد آلودگی زدايی )ترجیحا" با اتوکالو(  گردد. 

تمام مواد و وسايل مورد استفاده در صورت احتمال آلودگی بايستی اتوکالو گردند و  -

 مسئولیت انتقال آنها پس از شستشوبه اتاق اتوکالو به عهدة استفاده کننده می باشد. 

در سینک های ظرفشويی ريخته شد )که در  DNAچنانچه اشتباها" محلولهای آلوده به  -

اراندک است(، ضروری است با بازکردن آب از سینک به صورت دقت الزم احتمال آن بسی

 طور کامل  شستشو شود.

 را با وايتکس يا اسید رقیق شستشو دهید.  DNAظروف )تمیز يک بار مصرف( آلوده به  -

در صورت آلوده شدن میزهای آزمايشگاه توسط خون، میز يا محل آلوده با ماده ضد عفونی  -

% ضد عفونی شده سپس با آب SDS  5/0موالرو يا  5/0% ، سود 10کننده مانند آب ژاول 

 شستشوگردد. 

 نمونه های آلوده اتوکالو گردند.  -

هنگام استفاده از میکروپیپت برای برداشتن مواد محلول، کامال" دقت کنید تا فقط نوک  -

 پیپت با آنها تماس يابد.  مايع نبايد وارد میکروپیپت شود. 

رنده مانند اسید و باز قوی با میکروپیپت خودداری تا حداکثرامکان از کشیدن مواد خو -

 نمايید. 

 انبار کردن و نگهداری وسايل غیر ضروری در زير هودها  ممنوع می باشد.  -



درصورت استفاده از هود، برای جلوگیری از ايجاد اختالل در جريانات هوايی از جمع نمودن  -

 دا" خودداری نمايید. وسايل در زير هود به ويژه محلهای ورودی و خروجی هوا ج

مواد شیمیايی فرار و موادی که بخارات سمی دارند حتما" در زير هود شیمیايی)نه هود  -

 المینار(  باز گردند.

حتما" داخل  UVژل های آگارز محتوی اتیديوم برمايد را جهت رويت نوار؛ بوسیله المپ  -

 داری فرمائید.  ظرف انتقال دهید. و از تماس دست بدون دستکش به آنها جدا" خود

 از عینک محافظ و دستکش استفاده نمايید.  UVهنگام کار با دستگاه  -

دقت کامل به عمل آوريد تا با دستکش آلوده به اتیديوم برمايد به دستگیره درها، کلید  -

 های برق، کلید دستگاهها، تلفن، خود کار يا ماژيک دست نزنید. 

ر شستشو و در فور خشک کنید. وچنانچه نیاز ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام کا -

 به آلودگی زدايی دارد، حتما" پیش از شستشو اين کار را انجام دهید. 

 پس از اتمام کار محل کار خود را تمیز و در صورت نیاز ضد عفونی نمايید.  -

هنگام ترک آزمايشگاه از خاموش بودن دستگاه ، بستن شیر گاز و آب... اطمینان کامل  -

 نمايید. حاصل 

پاکسازی منظم، بنیادی و دوره ای )ماهی يکبار( در محیط آزمايشگاه با يستی انجام گیرد  -

 و مشارکت همه افرادی که در آزمايشگاه مشغول به کار هستند، الزامی است. 

در صورت مشاهدة خرابی و اختالل در دستگاهها ضروري است هر چه سريعتر به مسئول  -

 شود. وقت دستگاهها اطالع داده

در صورت مشاهده تخلف از مقررات فوق در مرحله اول تذکر شفاهی توسط مسئول  -

نظارت بر آزمايشگاه و سپس تذکر کتبی توسط مدير گروه و در صورت تکرار، مراتب در 

 شورای گروه مطرح و برابر مصوبات شورا و مقررات برخورد قانونی صورت  خواهد گرفت. 

گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد بدون برچسب در  دقت کامل به عمل آوريد تا از -

 يخچالها و فريزرها و قفسه ها، جدا" خودداری شود. 

از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوی مواد غیر از قسمتهای مشخص شده در يخچالها و  -

 فريزرها نیز جدا" پرهیز شود. 

د برای مدت طوالنی نگهداری شوند نباي -c°20تمام آنزيمها و موادی که ضرورت دارد در -

برروی میز کار گذاشته شود و ضروري است به سرعت به فريزر برگشت داده شود و در 

 زمان استفاده نیز در روی يخ قرار داده شوند .

 



 


