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فرایند کار در آزمایشگاه  

معرفی دانشجو یا پژوھشگرطرح به آزمایشگاه توسط استاد راھنما با تکمیل فرم  )١
 مربوطه.

 مطالعه دقیق مقرارت و نکات ایمنی مربوط به آزمایشگاه توسط دانشجو یا پژوھشگر. )٢
 شروع به کار در آزمایشگاه با حضور کارشناس آزمایشگاه. )٣
 تحویل تجھیزات و مواد مصرفی در پایان اتمام طرح یا پایان نامه.  )۴

 و 17 لغایت 7:30تذکر: ساعات کاری دانشجویان در روزھای شنبه الی چھارشنبه از ساعت 
 می باشد. 12 الی 7در روز پنجشنبه از ساعت 

 
 

  آزمايشگاه زیست ایمنی   قوانین

  

پوشش آزمایشگاه 

پوشیدن روپوش آزمایشگاه و پوشش پاھا بوسیله ی کفش مناسب ضروری است. پوشش 
دستھا و صورت و چشم ھا  نیز بر اساس نیاز در شرایط کار با مواد مضر ضرورت پیدا خواھد 

کرد. 

  نقاط مھم آزمایشگاه 

نقاطی از آزمایشگاه که از نظر ایمنی اھمیت دارند مانند شیر ھای آب، کپسول آتش نشانی 
و درھای خروج اضطراری باید به خاطر سپرد که در زمان وقوع حادثه دیگر زمانی برای 

 جستجوی این نقاط نیست.
  

 آزمايشگاه در ت زيست ايمنیمقررا

برای کار با عوامل ناشناخته و يا عواملی که این نوع مقررات  :سطح اول ايمنی زيست مقرات

 .دارند وضع شده است آزمايشگاه و محیط حداقل میزان خطر را برای افراد

 .استمحل عبور و مرور است جدا نشده  ھای ساختمان کهآزمايشگاه از ساير بخش -

 .انجام می گیرد کارھای ازمايشگاھی عموما بر روی میزھا  -

کارکنان  .دشواستفاده نمی )نظیر ھودھای بیولوژيک(ھای خاصی از وسايل و دستگاه معموال  -

گیرند و ھمگی با ھای انجام شده قرار میآزمايش خاصی در ارتباط با ھایموزشآتحت آزمايشگاه 

 .شوندھدايت می ؛يا يکی از علوم مرتبطه تخصص دارد نظارت يک فرد که در زمینه میکروبیولوژی
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 ٢ مقررات زيست ايمنی سطح

ه با ھايی است کآزمايشگاه بوده و برایسطح اول مشابه با  ٢زيست ايمنی سطح  مقررات

 .دشومل نسبتا خطرناک کار میعوا

 .اندھای خاصی را گذراندهزا آموزشبرای حمل عوامل بیماری کارکنان آزمايشگاه -

 .باشدوده و فقط در ھنگام انجام کار میمحدود ب حضور در آزمايشگاه -

م بايد در زير ھود انجا ؛ھای آلوده در محیط باشدتولید آئروسل اگر کار آزمايشگاھی ھمراه با -

 .گیرد

 . خطرناک طراحی شده است  ھا برای کار با عوامل نسبتاآزمايشگاه اين نوع از -

عوامل پاتوژنیک آموزش  حمل و نقل هدی که در آزمايشگاه کار می کنند بايد نسبت به نحواافر -

 .ببینند

 .حضور در آزمايشگاه فقط در مواقع کار باشد -

ھودھای ايمنی  ھای آلوده باشد، بايد در زيراگر روش کار مورد استفاده ھمراه با تولید آئروسل -

 .بیولوژی و يا در زير ساير ھودھای فیزيکی کار شود

 ھای میکروبیعملیات پیشگیری از آلودگی

 .آزمايشگاه فقط در مواقع انجام کار و زير نظر مسئول آزمايشگاه باشد حضور در -

 .ی شودیھر روز يک مرتبه آلودگی زدا ارسطوح ک -

 .ی شوندیزداريختن ، الودگی ھای مايع يا جامد قبل از دوردتمام پس مان -

 .با دھان اکیدا ممنوع است Pipetting .؛مکانیکی استفاده شود Pipetting ھایدستگاه -

ممنوع است  آرايشی در محیط هاز ھرگونه وسیل خوردن ، نوشیدن، سیگار کشیدن و استفاده -

- ذايی که در خارج از آزمايشگاه میھای مخصوص مواد غيخچال ھا يابینتمواد خوراکی فقط در کا

 .باشند، نگھداری شوند

ضد ه ماد ھای خود را پس از حمل مواد و قبل از ترک آزمايشگاه با استفاده ازافراد بايد دست -

 .عفونی بشويند

 .گیرد آئروسل صورتبايد تالش زياد در جھت حداقل تولید  -

  

  

  .پس از اتمام کار و پیش از خروج از آزمایشگاه موارد زیر را رعایت کنید

  

 .لوازم استفاده شده و جابجا شده را به حالت و جایگاه اولیه برگردانید •

در صورت نیاز آنھارا . (ظروف آلوده را در جایگاه مخصوص که قبال مشخص شده قرار دھید •

 ).بشویید
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 .ن دستگاھھای مورد استفاده اطمینان حاصل کنیداز خاموش بود •

 .روپوشتان را درآورده و پس از شستن دستھا آزمایشگاه را ترک نمایید •

 

  


