
  معرفی آزمایشگاه

دانشكده فناوريھاى نوين پزشكى دانشگاه علوم پزشکی  ملکولی پزشکیآزمايشگاه 
گلستان با ھدف پیشبرد فعالیتھاى آموزشي و پژوھشى در جھت برآورده ساختن بخشى از 

 .تاسیس گرديد ١٣٩٠نیازھاى اعضاى ھیئت علمى و دانشجويان در سال 

در آزمایشگاه مذکور می توان به پژوھشھای ملکولی و از جمله فعالیتھای در حال انجام 
 .ژنتیک اشاره کرد مھندسی

با توجه به تازه تاسیس بودن آزمايشگاھھا و با اھتمام مسئولین امید است که در آينده شاھد 
  . ارتقاى ھر چه بیشتر این آزمایشگاه باشیم

  

  معرفی کارشناسان آزمایشگاه

   میکروبیولوژی و دانشجوی دکتری میکروبیولوژیدارای مدرک کارشناسی ارشد ساره ژند ) ١

  ارشد ژنتیک پزشکی (نیمه وقت)دارای مدرک کارشناسی  راضیه عزیزی) ٢

  

  لیست تجھیزات موجود در آزمايشگاه

  ردیف نام دستگاه مدل تعداد نام کمپانی  نام شرکت
  ١ پیکودراپ  ١ Picodrop آرمین شگرف
  ٢ مینی سانتریفیوژ ١٤-١ ١ SIGMA آرمین شگرف
  ٣ سانتریفوژیخچالدار ١٤K-١ ١ SIGMA آرمین شگرف
  ٤ درجه سانتیگراد - ٨٠فریزر  ARCTICO ١ DAIREI آرمین شگرف
  ٥ PHمتر ١٠-UB ١ DAIREI آرمین شگرف

  ٦ تانک الکتروفورز افقی SH١٧٢٢ ١ اختریان اختریان
  ٧ ویدئوپرینتر حرارتی ٨٩٧-Upd ١ SONY آسیامد گستر
بھزیست طب 

 نامور
Olympus ١ CX٨ میکروسکوپ ٢١  

  ٩ ژل داک EBOX ١ VILBER تجھیز گستر
توانا تشخیص 

 ایرانیان
Techne ١ TC-٥٠٠٠G گرادیانت

 دار
  ١٠ (PCR)ترموسایکلر

توانا تشخیص 
 ایرانیان

Techne ١ TC-٧٠٠٠G گرادیانت
 دار

  ١١ (PCR)ترموسایکلر

نت اگرادیMini MG ١ BIORAD ژن راد فراز
 دار

  ١٢ (PCR)ترموسایکلر

  ١٣ منبع تغذیه PAC BASIC ١ BIORAD ژن راد فراز
کیمیا آزمان 

 گستر
BOECO ١ M١٤ مینی سانتریفیوژ ٢٤٠  

  ١٥ ترموبالک - ١ MaxCell کیاژن
  ١٦ میکرواسپین - ١ MaxCell کیاژن

ایران طب  نمونه واثق
 زعیم

  ١٧ لیتری٢٥اتوکالو ایستاده ١

  ١٨ بن ماری جوش - ١ بھداد نمونه واثق
  ١٩ پایه سمپلرگردان  ٣ BRAND نمونه واثق



سر
 ی

  ٢٠ ترازوی دیجیتالی ALC ١ SARTRIUS نمونه واثق
  ٢١  روتاتور R٤٣٠ ١ PIP نمونه واثق
  ٢٢  شاخه١٦سانتریفوژ یونیورسال ١ بھداد نمونه واثق
 ٣ BRAND نمونه واثق

سر
 ی

- ١٠٠,١٠٠-١٠٠٠سمپلر( متغیر
٠.٥ -١٠,١٠(  

٢٣  

 ٢ PIP نمونه واثق
 عدد

  ٢٤ شیکرلوله -

WHIRLPOO نمونه واثق
L 

  ٢٥  فریزر ھفت کشو - ١

  ٢٦  ماکروویو GE٢٣٧٠G ١ SAMSUNG نمونه واثق
  ٢٧  ھات پلیت با مگنت ٥٠-L ١ البترون نمونه واثق
  ٢٨  ھود شیمیایی - ١ بھداد نمونه واثق
  ٢٩  ھود فیلتردار CLASS  II ١  بھداد نمونه واثق
WHIRLPOO نمونه واثق

L  
  ٣٠  یخچال - ١

  ٣٢ میکرواسپین -  ١  ندای فن  ندای فن
  ٣٣ میکرواسپین -  ١  LABNET  نمونه واثق

-  - ١  - UPS ٣٤  
  ٣٥  فریزر ھفت کشو - ١ اسنوا نمونه واثق

  

  فرایند کار در آزمایشگاه

  استاد راھنما با تکمیل فرم مربوطه ) معرفی دانشجو به آزمایشگاه توسط١

  ) مطالعه دقیق مقررات و نکات ایمنی مربوط به آزمایشگاه٢

  ) شروع به کار در آزمایشگاه با حضور کارشناس آزمایشگاه٣

  ) تحویل تجھیزات و مواد مصرفی در پایان اتمام طرح یا پایان نامه٤

و در  ١٧لغایت  ٧شنبه از ساعت تذکر : ساعات کاری دانشجویان در روزھای شنبه الی چھار
 ٧از ساعت  با ھماھنگی با امور اداری و حراست دانشگاه و کارشناس مربوطه روز پنج شنبه

  می باشد. ١٢لغایت 

    

 ایمنی در آزمایشگاه
رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه اھمیت بسیار زیادی دارد. در بسیاری از مراکز آموزشی دنیا 

 .پیش نیاز ورود دانشجو به آزمایشگاه می باشدفراگیری مسایل ایمنی 
  

در این راستا رعایت موارد زیر برای ھر دانشجو در بدو ورود و در طول زمان حضور ایشان در 
  .آزمایشگاه ضروریست

  
  
  



 
  

 پوشش آزمايشگاه
 

پوشیدن روپوش آزمایشگاه و پوشش پاھا بوسیله کفش مناسب ضروریست. پوشش دستھا 
 .نیزبر اساس نیاز در شرایط کار با مواد مضر ضرورت پیدا خواھد کرد و صورت و چشمھا

   
 

 نقاط مھم آزمايشگاه
 

نقاطی از آزمایشگاه که از نقطه نظر ایمنی اھمیت دارند مانند شیرھای آب ، کپسول آتش 
نشانی و درھای خروج اضطراری باید در بدو ورود به دقت مکان یابی شده و در نظر گرفته 

د به خاطر سپرد که در زمان وقوع حادثه دیگر زمانی برای جستجوی این نقاط شوند. بای
 .نیست

 
  

 :اگر می خواھید با مواد شیمیایی کار کنید به موارد زیر دقت کنید
  

وقتی در کنار میز آزمایش قرار گرفتید از تماس با موادی که درباره ماھیت آنھا اطالعی  •
 ندارید خود داری نمایید.

• MSDSیا Material Safety Data Sheet :MSDS عبارت است از اطالعات ایمنی مربوط به
ھر ماده شیمیایی که کاربر با مراجعه به آنھا می تواند اطالعاتی در زمینه خطرات 
احتمالی، طریقه استفاده، موارد ایمنی، روش کار با آن ماده، آدرس شرکت تولید 

لب شرکتھای تولید کننده مواد کننده و تلفن تماس اضطراری را بدست آورد. اغ
را به ھمراه ماده فروخته شده توزیع نمایند. با این حال این MSDS شیمیایی موظفند

  اطالعات در سایت شرکتھا نیز وجود دارد.
به عالئم ھشدار دھنده بر روی ظروف توجه کنید. این عالیم می توانند پیش از آنکه  •

مھمی را در زمینه طریقه استفاده ھشدار دھند. آنھا را مورد استفاده قرار دھید نکات 
  برخی از عالئم رایج و توضیحات مرتبط با آنھا در تصویر زیر آمده است.

 
عالئم استاندارد ھشدار دھنده که بصورت معمول بر روی ظروف حاوی مواد شیمیایی ١ :تصویر

 .ثبت می گردد
  
  



 مواد شیمیایی باید اجتناب کرد.به عنوان یک اصل عمومی از تماس، چشیدن و بوییدن  •
  با مواد تبخیر شونده درزير ھود كار كنید. •
  به ھنگام كار با مواد شیمیائي حتما از دستكش استفاده كنید. •
  استفاده از عینك حافظ چشمان شما خواھد بود. •
دقیقه با آب  ١٥-١٠در صورت تماس مواد شیمیایی با بدن یا چشم حد اقل به مدت  •

  شود. جاری شستشو داده

 :اگر می خواھید از شعله استفاده کنید به نکات زیر توجه کنید
  

 ھرگز شعله را بی توجه رھا نکنید. •
اگر وسیله ای را داغ کرده اید ھرگز آنرا بی توجه رھا نکنید. دیگران ممکن است با  •

  برداشتن آنھا آسیب ببینند.
  کسی نگیرید.ھرگز دھانه لوله ای را که مشغول گرم کردن آن ھستید به سمت  •
  داخل ظرف ماده در حال جوش را نگاه نکنید!!!. •
  ظروف دربسته را ھرگز حرارت ندھید. •
اگر بخارات ماده در حال جوش برای استنشاق مضر است حرارت دادن را در زیر ھود  •

 انجام دھید.

  .اگر با لوازم تیز کار می کنید به موارد زیر توجه کنید

 ز رھا نکنید.ھرگز آنھا را بی توجه بر روی می •
  دست را به سمت وسیله تیز در حال سقوط دراز نکنید.  •
وسایل تیز را از طریق ظروف زباله معمولی دفع نکنید. این کار ممکن است به کارگران  •

  دفع زباله آسیب برساند. برای این منظور ظروف مخصوصی وجود دارد.

  
 .خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه ممنوع است

 
 .بی مورد در محیط آزمایشگاه بپرھیزیداز شوخیھای  

 
 .پیش از انجام ھر کاری به درست یا غلط بودن آن فکر کنید  

 .در صورت بروز حادثه اینگونه عمل کنید
  

دقیقه الزم است.  ١٥-١٠در صورت تماس با مواد شیمیایی شستشو با آب به مدت  •
 براي اينكار از شیر يا چشم شوی مي توانید استفاده كنید.

  ر صورت وقوع آتش سوزی، در صورت امکان نسبت به اطفائ آن اقدام کنید.د •
  ھر گونه اتفاقی را فارغ از بزرگ یا کوچک بودن به مسئول آزمایشگاه گزارش دھید. •
در مواردی که الزم باشد مانند آتش سوزیھا و موارد اورژانسی تماس با مراکز آتش   •

شماره    ضرورت داشته باشد. در اين موردنشانی یا بیمارستانی و پلیس ممکن است 
  كه در زير آمده) را به خاطر بسپاريد.  ھاي ضروري (

 .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 بر گردانید. •



بال مشخص شده قرار دھید. (در صورت نیاز آنھا ظروف آلوده را در جایگاه مخصوص که ق •
  را بشویید).

  از خاموش بودن دستگاھھاي مورد استفاده اطمینان حاصل كنید. •
  روپوشتان را در آورده و پس از شستن دستھا آزمایشگاه را ترک نمایید. •

 شماره ھاي ضروري در مواقع اضطراري
 ١٢٥آتش نشاني: 

 ١١٥اورژانس: 
  ١١٠پلیس: 

  تشکیل شده در آزمایشگاه : کارگاھھای

 ١٣٩٢در بھمن  SDS-PAGEجداسازی پروتئین با استفاده از ) ١

  مجری:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوریھای نوین    مدرس: دکتر یعقوب یزدانی

  ١٣٩٣از بافت پارافینه در بھمن ماه  RNA) استخراج  ٢

  معصومه قاسمی خانممدرس:    نوینمجری:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوریھای 


