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 مقدمه  -1

پژوهشکده ی آرتمیا و آبزی پروری باید اجازه ی استفاده از امکانات موجود را  آزمایشگاههای  فعالیتی در  نوع  قبل از شروع هر

کارشناسان را به  از یکی از اساتید مجموعه که به عنوان استاد راهنما یا همکار در نظر گرفته اید را داشته باشید. آنها شما  

ضور و فعالیت  مخصوصی را جهت ح  فرمدام از آزمایشگاهها  کارشناس مربوط به هر کمعرفی خواهند کرد.  مرتبط با کارتان  

به تائید استاد راهنما، مدیر گروه و رئیس پژوهشکده    ستیبای   )اجازه نامه(  فرم  این.  شما در آزمایشگاه به شما تحویل می دهد

توانید  برسد.   را  شما می  در پژوهشکده شروع با این برگه ی امضاء شده برای مدت محدود و اعالم شده فعالیت های خود 

 نمایید. 

) ایمنی شخصی و  در آزمایشگاههای پژوهشکده را در اختیار شما قرار می دهد  یمن  اکار  اطالعات الزم برای    کلیهاین دفترچه  

مورد کارشناس آزمایشگاه  توسط  بعد از مطالعه ی دقیق این دفترچه و آشنا شدن به قوانین کار در پژوهشکده،    جمعی(.ایمنی  

در صورت قبولی در آزمون می توانید به امکانات مورد نظرتان در آزمایشگاه دسترسی داشته  ارزیابی قرار خواهید گرفت و  

توضیحاتی را راجع به نحوه ی کار با دستگاه ها و چگونگی نگهداری  قبل از شروع به کار، کارشناس مربوطه  همچنین    باشید.

 . خواهد دادارائه آنها به شما 

 

:فرایند کلی ورود به آزمایشگاه   

 

 

 

 



 

 

 آرتمیا و آبزی پروری   اتاق ها و آزمایشگاه های پژوهشکده -2

 

 بخش اداری    مسئول  شماره تلفن داخلی 

43 اصر آقندکتر    رئیس پژوهشکده  

 معاون پژوهشکده  دکتر فرزانه نوری  26

 مدیرگروه اکولوژی و مدیریت ذخایر دکتر بهروز آتشبار  21

و پرورش ریو تکث یولوژیبمدیر گروه  دکتر فرزانه نوری  26  

22 انیآبز یفیو کنترل ک یولوژیپاتوب مدیر گروه  دکتر مهدی نیکو    

43 ک یژنت و یوتکنولوژیبمدیر گروه  دکتر ناصر آق   

پژوهش آموزش و اتاق کارشناس  زیبا قاسم بگلو 17  

 دبیر خانه ماهرخ جهتی  11

 بخش فنی  امیر بخشایی 13

مری تعلی  20  انبار داری  
 

 

شماره تلفن 

 داخلی
مسئول هیأت علمی    آزمایشگاه  کارشناس 

 طبقه همکف   

 آزمایشگاه اکولوژی - دکتر بهروز آتشبار  

پیشهزهرا عسل  دکتر بهروز آتشبار    آزمایشگاه کشت جلبک 

 آزمایشگاه میکروسکوپ  زهرا عسل پیشه دکتر بهروز آتشبار  

 آزمایشگاه توکسیکولوژی گیاهی  -  دکتر سمانه تربتی  

 آزمایشگاه فیزیولوژی  زهرا عسل پیشه دکتر فرزانه نوری  31

 آزمایشگاه بیوشیمی زهرا عسل پیشه دکتر فرزانه نوری  31

 آزمایشگاه عمومی  زهرا عسل پیشه  31

 طبقه اول    

آنالیز دستگاهی  آزمایشگاه شیمی سهیال عطابخش  دکتر  ناصر آق 18  

 آزمایشگاه کشت سلول مریم روحی  دکتر مهدی نیکو  19

 آزمایشگاه میکروبیولوژی  مریم روحی  دکتر ناصر آق 19

و دکتر محمدرضا سام دکتر روانبخش 32  آزمایشگاه ژنتیک بهنام مجرد 

ی آزمایشگاه فرآوری محصوالت شیالت  دکتر کاوه رحمانی و دکتر مهدی نیکو  27  

 طبقه زیر زمین    

 آزمایشگاه آنوستراکا  - دکتر بهروز آتشبار  

 آزمایشگاه توکسیکولوژی جانوری  - دکتر علی حقی  



 

 

آرتمیا و روتیفر آزمایشگاه - دکتر ناصر آق   

 مجموعه بیرون ساختمان    

ایرانیدکتر    سالن تکثیر و پرورش سعید حاجی نژاد  

 استخر های پرورش ماهی  سعید حاجی نژاد  دکتر ایرانی 

 

 

 اصلی   دستگاه ها و تجهیزات -3

 

 دستگاه آزمایشگاه  کارشناس مسئول 

 ژنتیک  بهنام مجرد

PCR 

RT-PCR 

SDS page 

DGGE 

DNA extraction 

 الکتروفورز 

 سانتریفیوژهای مولکولی

 بن ماری 
 

 بیوشیمی و فیزیولوژی  زهرا عسل پیشه

HPLC 
 اسید آمینه آناالیزور

 ترازوی یکصد هزارم

 اسپکتروفوتومتر 

 تانک های ازت

الروگرافوپ   دستگاه  

 روتاری

اولتراسونیک  دستگاه  

سونیکاتور بن ماری  

صد هزارم یک  آزمایشگاهی ترازوی  

-80فریزر   
 

 میکروبیولوژی و کشت سلول مریم روحی 

 اتوکالو

 یخساز

(فور)آون   

 انکوباتورها

میلی لیتر 250سانتریفیوژ   

 فریز درایر



 

 

ت پ اینورومیکروسک  

 پالسی فایر 

CO2  انکوباتور 

 الیزا ریدر 

 اسپکتروفوتومتر 

پ نوری ومیکروسک  

کروسکوپ یم ویاسترلوپ یا   

 شیکر انکوباتور یخچال دار   
 

 شیمی آنالیز دستگاهی  سهیال عطابخش 

GC دستگاه 

 یون کروماتوگرافی 

 BOD متر  

متر   COD 

 روتاری

اتوماتیک  کلدال  

 انواع فوتومتر 

ساز خالص آب  

نیتروژن و هوای  ، هیدروژن ژنراتورهای

 فشرده
 

 

 

 تجهیزات نمونه برداری پرتابل 
 

 اکسیژن متر 

متر  PH  

 مالتی متر

 عمق سنج

 شوری سنج 

GPS 

 وسایل نمونه برداری  
  

 

 زهرا عسل پیشه
 

 اکولوژی و بیولوژی 

  میکروسکوپ نوری

 کولد انکوباتور

 میکروسکوپ مجهز به دوربین 

 سانتریفیوژ حجم باال
   

یالتیمحصوالت ش یفرآور   

 اسپکتروفوتومتر 

 سانتریفیوژ 

 دستگاه بسته بندی تحت خالء

 دستگاه هموژنایزر

 



 

 

 بایدها و نبایدهای شروع کارهای آزمایشگاهی  - 4

 

باشید که این اتاق ها فقط جهت  در اتاق های بخش اداری مشغول به کار و فعالیت هستید باید توجه داشته  شما  زمانی که  

، حتی روپوش و  آزمایشگاهی   . مواد شیمیایی یا سایر مواد و نمونه هامی باشدمدیریتی  اداری و    رمطالعه، نوشتن و انجام امو

نمازخانه و    ، با روپوش و دستکش آزمایشگاه وارد محل مطالعه  همچنین  دستکش آزمایشگاهی نباید وارد بخش اداری بشوند. 

   نشوید. آبدارخانه

 

 قبل از شروع کار در آزمایشگاه موارد زیر را به یاد داشته باشید: (الف

 کمک بگیرید  ایشاناز    الزمدر در موارد    همیشه بیاد داشته باشید وکار خودتان را    ه ب  مربوط  اتاق   و  آزمایشگاه  مسئول •

 نمایید  عمل و  تمرین آنها با   مطابق و کنید توجه ها نشانه  و عالیم تابلوها،   تمام به •

عملیاتی و اجرایی آنها را  بررسی کنید، مواردی چون: آتش خاموش کن،    های   دستورالعمل  و   اشیاء   بودن  دسترس  در •

 ابزار شستشوی چشم، در خروج اضطراری و مسیر های فرار 

   شروع کار و فعالیت میزان اثرات آن کار و خطرات جانبی آن را ارزیابی نمایید قبل از  •

  کنید   سعی  و   باشید  داشته  تمرکز.  انجام ندهید   هم  با   همزمان  و   حد   از  بیش   را  متفاوت  آزمایشگاهی   های   فعالیت  هرگز •

 حل نماییدا کنید و مشکل خودتان را خود پید آمده  پیش برایتان که ای مسئله برای صحیحی پاسخ

 مسئول  ی  اجازه  بدون  اشان   شده  انبار  محل  از  را  آنها  تا   باشید   مراقب  باشند  میهای مربوطه    انبار  در  شیمیایی  مواد •

 نکنید خارج مربوطه

 مسئول آزمایشگاه اتوکالو، یخ ساز و فریزدرایر را روشن کنیدشما اجازه ندارید بدون هماهنگی   •

 شود می  روشن هفته در بار 1 درایر فریز  دستگاه   و دارید  روز در بار 2 فقط را اتوکالو کردن روشن ی اجازه •

. کمدهایی برای   قرار دهیدرا حتی به طور موقت روی زمین یا روی صندلی های راهرو  شخصی سایل  اجازه ندارید و  •

   ه استاشیاء شخصی شما در نظر گرفته شد

 قفسه ها، کابینت ها و فریزر باقی بگذارید   و  کمد  یخچال،  داخل  طوالنی  مدت  به  را  خود   شدنی  فاسد  مواد  ندارید  اجازه •

ت می کنید باید تمیز و مرتب باشد، همچنین وسایل و دستگاه های غیر ضروری نیز یفعال  آن  در  که  آزمایشگاهی  •

 نباید فضای آزمایشگاه را بیش از حد اشغال کنند 



 

 

 محیط های کشت را بعد از توزینشان از کنار و اطراف ترازو پاک کنید  پودر •

  های قفسه دروندر  را شده استفاده کشت های  محیط و مواد و کنید تمیز را پیرامونتان محیط آزمایش بعد از اتمام •

    دهید قرار خودشان به مربوط

کارشناس آزمایشگاه بخواهید    صورت لزوم ازگذاشته شود در  آزمایشگاه  در    لباسکیف و    نباید وسایل شخصی نظیر •

 تان به شما نشان بدهد های جایی را برای گذاشتن وسایل

 نمایند  فعالیت  و شده  آزمایشگاه  وارد توانند  نمی  دیگری اشخاص بازدیدکنندگان،  و کنندگان مراجعه بجز •

 

 ب( قبل از شروع کار در آزمایشگاه مولکولی و ژنتیک: 

 ژنتیک با کارشناس و مسئول آزمایشگاه همامنگی الزم را انجام دهید  های به کار در آزمایشگاه  ع وشر از قبل •

 برای وارد شدن به آزمایشگاه مولکولی حتما باید از روپوش مخصوص این آزمایشگاه استفاده نمایید  •

 مورد نیازتان را رزرو کنید، وسایل و دستگاه های  مولکولی آزمایشگاه  در کار به  شروع از قبل که نکنید فراموش •

 نظر  در  کنندگان  مراجعه   که  دفتری   در  را  استفاده  روز  و  آن  از  استفاده  زمان  نیاز،   مورد  دستگاه  و  خود  نام  لطفا •

 کنید  ثبت است شده گرفته

 را خاموش کند  ها  چراغ و ها   دستگاه تمام  باید  شود می خارج مولکولی  آزمایشگاه از که فردی آخرین •

هنگام    لطفا. )شوند  تمیز  باید  دستگاه  آن  در  استفاده  مورد  وسایل  و  تجهیزات  تمام  دستگاهی  هر  از  استفاده  از  بعد •

 ریختن مواد شیمیایی و معرف ها دقت الزم را داشته باشید زیرا آنها به شدت به دستگاه ها آسیب می زنند( 

 آنالیزهای مولکولی استفاده نماییدآبی برای کارها و از دستکش های حتما سالمتی خودتان حفظ برای  •

 

 ( قبل از شروع به کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی:ج

 گی الزم را انجام دهید هنبه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی با کارشناس و مسئول آزمایشگاه هما ع شرو از قبل •

آزمایشگاه و دستگاه ها و وسایل مربوط به اه نیاز به مهارت های خاص و آشنایی با سیستم آزماشگ این در کردن کار •

 آزمایشگاه دارد. کارشناس آزمایشگاه می تواند شما را با دستگاه ها و مواد و وسایل مورد نیازتان آشنا کند

 خوداری فرمائید  میکروبیولوژی آزمایشگاه  در  نایلونیروپوش های  از پوشیدن صندل و خودتان سالمتی برای •



 

 

 قرار داده شودنباید در محیط آزمایشگاه   کیف و  موبایل  تاب، لپ •

 

 :Wet labs  های  آزمایشگاهمجموعه  قبل از شروع به کار در   (د

 هماهنگ شوید  با مسئولین مربوطه Wet labsهای قبل از شروع به کار در آزمایشگاه   •

ابزار خاص آزمایشگاه دارید. برای آشنایی با این امکانات    نیاز به آموزش سیستم ها، تجهیزات و  این بخش برای کار در   •

 مراجعه کنید  مسئولین مربوطه و نحوه ی استفاده از آنها به 

دارید باید روز و ساعت فعالیت خود را از قبل به کارشناس یا    Wet labsاگر نیاز به زمان های بیشتری برای کار در   •

و قبل از شروع به کار، مسئول مربوطه باید شما را با   و کنیدرمسئول مربوطه اطالع دهید و آن زمان را برای خود رز

 فضای آزمایشگاه، تجهیزات و امکانات مورد استفاده ی شما آشنا کند      

  

 سالمتی و بهداشت  - 5

 

 : کلی و عمومی وانین ق   - 1-5

بایستی ایمنی    همه  بپوشید، عینک های  آزمایشگاهی  آزمایش های خود روپوش  انجام  برای  آزمایشگاه و  به  از ورود    و قبل 

   :دستکش های یکبار مصرف آزمایشگاهی و نیز دستکش های ضد حرارت در هنگام نیاز باید مورد استفاده قرار بگیرند 

دانشجویان مشغول در انجام پروژه های   .سته باشد دکمه های روپوش آزمایشگاه باید همیشه بتوجه داشته باشید که   •

پایان نامه از آنها    تحقیقاتی یا آزمایش های مربوط به  باید روپوش های شخصی خود را به همراه داشته باشند و 

  به نوبت ستی  استفاده نمایند. آزمایشگاه مولکولی روپوش مخصوص خود را دارد. استفاده از تجهیزات و دستگاه ها بای

. روپوش مربوط به بخش رنگامیزی ژل، الکتروفورز و عکسبرداری از ژل باید مخصوص  انجام گیرد  وقت قبلی تعیین  و با  

  باشد و از آزمایشگاه مربوطه خارج نشود

پوشیدن کفش های باز و صندل در آزمایشگاه ها خطزناک است. کفش ها باید به اندازه ی کافی در هنگام ریخته  •

یی و ارگانیسم ها بر روی آنها مقاوم و محافظ باشند. همچنین از شلوارهای بلند زیر روپوش استفاده شدن  مواد شیمیا

   کنید



 

 

پوشیدن لباس های نایلونی در آزمایشگاه ها خطرناک است زیرا به راحتی مشتعل می شود و ممکن است پس از   •

 سبد و به پوست آسیب بزندذوب شدن روی پوست بچ

 روپوش آزمایشگاهی و کفش و لباس مخصوص به آن را فراموش نکنیدهرگز پوشیدن  •

   نگه داریدناخن های خود را کوتاه  ی انگشتر در آزمایشگاه استفاده نکنید و همیشه  هاز جواهرات و حلق •

 کیف، مانتو، بارانی و پالتوی خود را در آزمایشگاه نگذارید  •

دمپایی ها ی جلو وارد آزمایشگاه نشوید. در آزمایشگاه از کفش های جلو بسته ی مخصوص و یا از  کفش بیرون  با   •

 استفاده کنید بسته  

هرگز مواد شیمیایی و زیستی خطرناک را بدون دستکش حمل نکنید و در هنگام نمونه برداری باکتریایی حتما از   •

 دستکش های مخصوص آزمایشگاهی استفاده کنید 

باکتری ها حتما دستان خود را با آب و صابون به خوبی بشویید. شستشوی دستها و گاهی بازو ها باید    پس از کار با •

 را با حوله ی کاغذی خشک نمایید هادست ،ثانیه طول بکشد بعد از شستن 10حداقل 

   روزانه پس از اتمام کار میزکار خود را تمیز نمایید •

گاه ندارید. مواد غذاییتان را می توانید در یخچال آبدارخانه قرار اجازه ی خوردن و آشامیدن را در محیط آزمایش •

برای آزمایشات مربوط به کارتان مورد نیاز است باید برای نگهدار آنها در یخچال آزمایشگاه،  دهید. اگر مواد غذایی  

ه غیر قابل مصرف  رویشان برچسب با نوشته ای که نشاندهنده ی نیاز برای اهداف آزمایشی است زده و تاکید کنید ک

 است 

مخصوص در ظرف  بعد از استفاده آنها را به سرعت  بالفاصله    . سرنگ ها و سر سرنگ ها نباید باز شودبسته بندی   •

 آزمایشگاه رها شوند محیط سرنگ ها در  . هرگز نباید دور بریزیدحاوی سرسرنگ ها 

 کنید، هرگز با دهانتان مایعات را نکشید همیشه با پیپتور برای کشیدن مایعات از طریق پیپت استفاده  •

 

 : قوانین مربوط به دستکش ها  - 2-5

 :نوع دستکش در آزمایشگاه وجود دارد سه

 دستکش آزمایشگاهی سفید، با پودر برای آزمایش های میکروبیولوژی   -1

  ژنتیک مربوط به دستکش آزمایشگاهی نیتریل و آبی، بدون پودر برای آزمایش های -2



 

 

   دستکش های مقاوم به گرما و سرما -3

 )اطالعات مربوط به مقاومت شیمیایی دستکش ها را می توانید از اینترنت پیدا کنید(  

از دستکش های سفید و پودر دار برای حمل و نقل مواد شیمیایی و میکروبی استفاده کنید و در هنگام باز کردن در آزمایشگاه  

از دستتان خارج کنید و بعد در را باز نمایید. خیلی بهتر است تا مواد شیمیایی و میکروبی را در ظروف   یکی از دستکش ها را

 مخصوص حمل کنید.

 

 قوانین مربوط به افراد باردار یا دارای نوزاد شیرخوار:   - 3-5

آزمایشگاه  مجاز به فعالیت در  وضعیت و شرایط خود  مقررات مربوط به  از    یافتن  آگاهی بدون    یا نوزاد شیرخوار داریدو  اگر باردار  

 بایستی شرایط خاص به مسئول مربوطه اطالع دهید.نیستید همچنین 

 زیر در این مدت خودداری کنید:ی  به طور کلی از انجام فعالیت های ذکر شده 

   ویروس سرخچه رناک می باشد مانندآزمایش های مرتبط با برخی پاتوژن ها که برای جنین به دنیا نیامده خط •

آزمایش هایی که در آن نیاز به استفاده از برخی مواد شیمیایی است که برای جنین مضر و خطرناک است مانند   •

 در این دوران ازاتانول استفاده نکنید همچنین تراتوژن.  و زا جهش زا، سرطان خواص با مواد تمام و کلروفورم،

 روز بعد از وضع حمل از جابجایی اشیاء با وزن زیاد جدا خودداری نمایید  10بارداری و در سه ماه ی آخر  •

 درجه نباشد  30نتی گراد یا باالی ادرجه ی س 6دمای محیط کار را کنترل کنید تا کمتر از  •

و در صورت لزوم فعالیت    مورد ارزیابی قرار دهدبرای ادامه فعالیت  می تواند وضعیت شما را    یا طب کار  پزشک شغلی •

  های شما برای مدتی متوقف می شود

 

 : کار با مواد شیمیایی  قوانین عمومی و کلی در   -4-5

همیشه از میزان سمیت مواد شیمیایی که از آنها استفاده می کنید آگاه باشید و اطمینان داشته باشید که از ماده ی اصلی  

سمی سرو کار دارد باید از خصوصیات مخصوص آن آگاهی داشته باشد و نیز قادر  استفاده می کنید. هر شخصی که با ماده ی  

به استفاده ی صحیح و مسئوالنه ی از آنها باشد. توجه داشته باشید که رعایت این قوانین فقط مربوط به حضور شما و بخاطر  

 می کنید نیز باشید. سالمت خودتان نیست، بلکه شما باید مواظب سالمت همکاران و محیطی که در آن کار  



 

 

برای پیدا کردن خواص ویژه ی ماده به دقت برچسب روی آن را بخوانید. جدای از نام ماده، این برچسب همچنین می تواند  

 نشانه ها و درجه ی سمیت آن را به ما نشان بدهد. 

 به سایت زیر مراجعه کنید:  اطالعات بیشتر برای  سمی باشد می توانیدهر زمانی که ماده ی مورد استفاده 
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 ین سایت اطالعات زیر را لیست کرده است:ا

 ماده  ترکیب •

 ماده خطرات •

 نحوه ی توزین ماده در هنگام باز شدن در قوطی جهت استفاده  •

 آن  ایمن نگهداری و  ماده استعمال به مربوط های دستورالعمل •

 ماده  حذف ی نحوه برای دستورالعمل •

 و غیره...  •

 

        توجه:  

اینکه ماده ی مورد  از  هرگز از ماده ای استفاده نکنید که از ترکیبات و یا چگونگی کار با آن اطالعی ندارید. همیشه •

نظر برچسب معتبر دارد یا نه مطمئن شوید. هرگز یک ماده را از مخزن خود به مخزنی دیگر انتقال ندهید. استفاده  

 از بطری های نوشیدنی و ظروف مشابه برای ریختن مواد مورد نظر ممنوع می باشد 

و در مکان های مشخص آنها   گهداری کنیدهمیشه مواد شیمیایی را در مخازنی که درشان بخوبی بسته می شوند ن   •

را نگهداری نمایید. هرگز مواد را داخل مخازنی نریزید که هنوز حاوی مقدار کمی از ماده ی قبلی است یا مخزنی  

 است که روی آن برچسب ماده ی دیگری چسبیده است

 یز کنید.طراف آن را تما بخوبی بشویید و ابعد از اتمام کارتان در آزمایشگاه مخازن حاوی مواد رهمیشه   •

هرگز برای اطمینان حاصل کردن از درستی ماده ی شیمیایی از بینی خود استفاده نکنید. برچسب زدن بهتر است   •

 و خطر کمتری دارد. 

 هرگز برای اطمینان حاصل کردن از درستی ماده ی شیمیایی از دهان خود استفاده نکنید.    •

 شود.  استفادهیا میکروپیپت و سمپلر  ،پوآر، پیپتور ستی ازبایحتما کشیدن ماده ی شیمیایی برای  •
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با ماده ای دیگر مخلوط  زمانیکه روی قوطی ماده به مخلوط کردن با ماده ای دیگر اشاره نشده است، هرگز آن ماده را    •

 نکنید

اگر ماده ی شیمیایی را به صورت روزانه نیاز دارید بهتر است مقدار مصرف برای یک روز را در آزمایشگاه نگه دارید    •

 مجاز نمی باشد   ماده نگهداری بیشتر از نیاز روزانه در خارج از مخزن یا انبار آن

   ید تا احتمال ریخته شدن آن را کاهش دهید برای انتقال ماده ازمقدار حداقل آن استفاده کن  •

زمانیکه یک ماده ی سمی و خطرناک به ماده ی دفعی تبدیل شده است گاهی همچنان حالت سمیت خود را حفظ   •

 برای مواد دفعی خطرناک استفاده کنیدی تهیه شده  از یک مخزن ویژه  ها دفع آن برایمی کند بنابراین 

    المینار باز شود نه زیر هود    شمیی یا بخارات شیمیایی هود  باید زیر  و حالل ها  ظروف حاوی مواد شیمیایی   بدر •

 

   :نگهداری و انبار کردن  - 6

 مواد شیمیایی نیاز به نگهداری در مکان های مخصوص نگهداری مواد شیمیایی دارند   •

 ی زیر زمین انبار شده اند  مواد شیمیایی خطرناک در انبار مخصوص در طبقه •

ب شده در آزمایشگاه تهیه ی  صمحیط های کشت قابل استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی، داخل کابینت های ن •

 داری می شوندمحیط های کشت نگه

 نگهداری می شوند کشت سلول   افزودنی در کابینت های آزمایشگاه قند ها، و مواد •

  کابینت داخل  درو غیره بالن ژوژه ، تمام ظروف شیشه ای مورد نیاز برای کارهای میکروبیولوژی مانند ارلن، بشر •

 د نمیکروبیولوژی نگه داری می شوآزمایشگاه ایمنی شناسی و سم شناسی مربوط به آزمایشگاه  های

محیط های کشت تهیه شده ی استریل چه داخل پلیت باشند و چه داخل ارلن در یخچال استریل آزمایشگاه   •

 کشت سلول نگه داری می شوند 

هستند در یخچال غیر استریل داخل اتاق  محیط های کشت درون پلیت ها که حاوی باکتری های رشد کرده   •

 نگه داری می شوند  و یا در یخچال آزمایشگاه  کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی

    و در کابینت های کشت سلول   شگاهیآنها در آزمادارید  A اگر نیاز به استفاده از جار بی هوازی و نیز گاز پک های •

 د سمت راست نگهداری می شوندر  مربوط به آن



 

 

ماده شده ی خود چه در درون ارلن و چه ریخته شده در پلیت باید نام خود را  آ برای نگهداری محیط های کشت  •

روی برچسبی نوشته و روی آنها بچسبانید و بعد درون یخچال مخصوص و استریل یا بعد از کشت دادن و رشد  

 میکروارگانیسم درون یخچال غیر استریل قرار دهید  کردن

داری شده و شناسایی شده ی خالص به صورت لیوفیلیزه و یا مخلوط شده با گلیسرول در داخل باکتری های خری •

 فریزر مربوط به اتاق کشت سلول نگه داری می شوند 

یخچال و فریز استریل در داخل اتاق کشت سلول است و دو یخچال غیر استریل داخل آزمایشگاه تهیه ی محیط   •

 می باشند  ی شناسی و سم شناسیایمنکشت و کشت باکتری و آزمایشگاه 

 تمام یخچال و فریزرهای موجود در آزمایشگاه ژنتیک استریل می باشند •

قرار  بافرهای مربوط به آزمایش های ژنتیک  و مواد مورد نیاز برای تهیه ی آنها در کابینت های اتاق الکتروفورز  •

 دارند

 

 DNAرنگامیزی    و سایر رنگ های مخصوص  Gel Redکار با    - 7

برای تمامی افرادی که در آزمایشگاه   مورد استفاده قرار می گیرند DNA رنگامیزی درکار کردن با مواد و رنگ هایی که  

ار جهشزا و سرطان زا هستند، بنابراین  یزیرا اینگونه مواد بس هستندبسیار سمی و خطرناک    می باشندژنتیک مشغول کار 

برای کار کردن با اینگونه مواد آموزش های ویژه ای مورد نیاز است و پژوهشگرانی که به امور مربوط به رنگامیزی واقف  

 هستند باید به فعالیت های دانشجویان و اشخاص بی تجربه نظارت داشته باشند.

 

 ایمنی زیستی:   - 8

جهت مدیریت دانستن موارد مربوط به حفظ ایمنی زیستی  و  کارهای مربوط به ایمنی زیستی بسیار با اهمیت می باشند،  

 ضروری است. معرف ها و موادی با پتانسیل باالی عفونی الزم و  ناشی از خطرات 

عفونت ها زمانی اتفاق می افتند که میکروارگانیسم های بیماریزا به مقدار زیاد و کافی وارد بدن انسان می شوند و   •

از مسیرهای زیادی اتفاق بیفتد،  بر سد سیستم دفاعی بدن فائق می آیند. مواجه شدن با عوامل عفونی می تواند  

که آئروسل هایی که در طی بسیاری از فرآیندهای آزمایشگاهی ایجاد  متداول ترین آن از طریق سیستم تنفسی است  



 

 

شده اند باعث بروز مشکل تنفسی می شوند. دیگر مسیر مواجه با عوامل بیماریزا به جهت تماس با سطوح آلوده از 

 طریق پوست است 

، استفاده از پیپتورها ی ها  شستشوی دستبدلیل  دهان    طریقآلوده یا وارد شدن آلودگی از    قورت دادن ماده ی •

 کمتر اتفاق می افتد  مکانیکی و ممنوع بودن خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه 

 پیشگیری کرد  ها چشم ه شدنمی توان از آلودها  ستفاده از عینک های ایمنی و شستشوی متداول دستبا ا •

با دقت و    ستیراین از آنها بایری است، بناباستفاده از سرنگ و سرسرنگ آلوده اصلی ترین دلیل بروز آلودگی با باکت •

 استفاه کرد  نداشته باشدوجود  برای آنهاجایگزینی  در مواردی کهنیاز  براساس

 

 زیر انجام شود: با در نظر داشتن شرایطاستفاده ی ایمن و محافظت شده از عوامل عفونی باید 

 رها شدن آنها در محیط کار کنترل مواد سمی قابل استفاده برای جلوگیری از پخش و  -1

 مواد  به حداقل رساندن پخش تصادفی -2

 تماس با مواد   در برابرپرسنل آزمایشگاه از حفاظت  -3
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 :ایمنی زیستی سطح یک   -1-8

   است. یاستاندارد متک یکیولوژیکروبیم یهاروشمهار است که به  یسطح اساس  کی انگریب 1سطح  یستیز یمنیا

هم   ستیز  طیمح  یشوند و برا  یزا شناخته م  یماریب  ری غ   عامل   به عنوان  اهی، گوانیانسان، ح  یکه برا  ییها  سمیکروارگانیم

 کنند.   ی م جاد یا یشگاه یآزما اسیدر مق ستیز طیانسان و مح یبرا زیناچ یخطر ای ضرری ندارند

یا  که می توانند حساسیت زا و  دیگری هم هستند    . گونه هایبی خطر بودن آنها ثابت شده است  که  در کنار ارگانیسم هایی

از حداقل    ستیز  طیو مح  ی شگاهیپرسنل آزما  یعوامل برا  نیادر این گروه جای می گیرند.    باشند که پاتوژن های فرصت طلب  

مانند: الکتوباسیلوس ها، باسیلوس سرئوس، آیروموناس هیدروفیال و چند باکتری که غیر بیماریزا خطر بالقوه برخوردار هستند.  

 بودن آنها برای انسان ثابت شده است.

 در ادامه به موارد قابل توجهی اشاره خواهد شد که در بخش قبل توجه به آنها ذکر نشده است: 



 

 

دن از آزمایشگاه دستان خود را با صابون و یا ژل ضدعفونی کننده  ش  خارج  از  قبل  و  آزمایشگاهی  کار  اتمام  از  بعد •

 بشویید

از انجائیکه برای تمام این % ضدعفونی و پاک کنید.    70قبل از شروع کارآزمایشگاهی، محل و میز کار خود را با الکل   •

قبل ضدعفونی کردن اتانول محل کار را با آمونیوم شستشو    بهتر استروش برای تمام سویه های موثر نباشد لذا  

 دهیم 

تمام وسایل مورد استفاده باید استریل و شسته شود و سپس در کابینت زمایش و کار در آزمایشگاه  آ  اتمام  از  بعد •

 های مخصوص خود قرار داده شوند. میز و محل کار نیز بعد از اتمام کار باید تمیز و مرتب گردد 

ستکش هایتان را در سطل مخصوص دفع مواد آالینده بیاندازید و سپس دستان خود را با  د  آزمایش   اتمام   از  بعد  •

 صابون یا ژل ضدعفونی کننده بشویید

 

 : ایمنی زیستی سطح دو  - 2-8

را در مهار آلودگی آزمایشگاهی در بر می گیرد. در این سطح  تر و دقیقتری  ایمنی زیستی در سطح دو روش های بسیار قوی  

دارند مد نظر قرار داده می شوند. این عوامل سمی باعث  متوسط هم  عواملی که خطر بالقوه ی    موردرعایت نکات ایمنی در  

سطح نیازمند  ح یک رعایت ایمنی در این  نکات ایمنی سط  بیماری در انسان با درجه های مختلف می شوند. در مقایسه با

داشته  را  اینست که پرسنل آزمایشگاهی تمرین ها و آمادگی های الزم در زمینه ی کار با عوامل بیماریزا و خطرناک زیستی  

 . داده می شوندباشند، که این آموزش ها و تمرین ها توسط پژوهشگران و اساتید آشنا به به کار 

چراکه به    دسترسی به محیط آزمایشگاه محدود گردد   بایستی  ار دارند قر  2که از نظر ایمنی در سطح    ی در طی کار با عوامل

قرار    2مثال هایی از میکروارگانیسم هایی که تحت شرایط ایمنی سطح  حداقل رساندن ذرات معلق در هوا بسیار مهم است.  

   دارند:

Shigella, Salmonella, Aeromona Salmonicida, Pseudomonas Aeroginosa, E.  coli    

 

 

:انجام دهید  2کارهایی که باید در آزمایشگاه برای ایمنی سطح    

محدود به پرسنل و پژوهشگران می  کار و زمانیکه انجام آزمایشات در جریان است    حین  در  آزمایشگاه   به  دسترسی •

 باشد  



 

 

کار  و خروج از محل    ز اتمام  کار در آزمایشگاه باید با دستکش و روپوش آزمایشگاهی مخصوص صورت بگیرد و بعد ا •

 ستتان پوشیده شده استد چمئن شوید که در هنگام کار مط. مبیاوریداز تنتان در  را و روپوشباید دستکش ها 

 باشند  بسته 2سطح  یها سمیبا ارگان شاتیدر طول آزما  باید همیشه  ها پنجره و  درها •

انکوباتور  فسه ها، کابینت ها و میکروارگانیسم های خطرناک و بیماریزا باید در ق  2مربوط به ایمنی سطح    مواد • و  ، 

 یخچال و فریزر مخصوص به صورت برچسب زده نگهداری شوند  

ها • گیرد.    ییکشت چنین میکروارگانیسم  انجام  زیر هود المینار  یبخصوص  باید  انجام کشت  کار  اگر در طول  هر  ا 

) سانتریفیوژ کردن، ورتکس کردن، سونیکاتور کردن،  عفونی بشود( آیروسلات معلق )ذرعث تولید آزمایشگاهی که با 

بیماریزا استفاده می شود باید بعد از اتمام کار  عوامل  از حجم باالیی از    در صورتیکه  .مخلوط کردن و هموژن سازی(

برای پاک   %  70و الکل اتانول    کاغذی. قبل و بعد از کار کردن از دستمال های  گرددهود را تمیز و ضدعفونی    زیر

کردن محیط پیرامونتان استفاده کنید. قبل از شروع کار هواکش را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه روشن بماند.  

اگر برای کار کردنتان به شعله نیاز دارید باید در حین کار هواکش را خاموش نمایید. تمام لوازمی که باید زیر هود از 

. در مرکز هود و جایی که استریل شده تمیز و ضدعفونی بشوندتفاده کنید باید قبل از وارد شدن به داخل هود  آنها اس

 است کار خود را انجام دهید  

  محل   و  میز  روی  استفاده  از  بعد  را  آنها  اید   کرده  استفاده  سرنگ  سر  و  سرنگ  از  آلوده  و   عفونی  مواد  کشیدن  برای  اگر •

و برای کار با این وسایل آلوده شده    بلکه آنها را در سطل مخصوص زباله های عفونی دفع کنید  نگذارید  جای  کارتان

 توجه و احتیاط بیشتری الزم است 

  کیسه  یک درون کردن اتوکالو از قبل را دفعی مواد کنید، اتوکالو ریختن دور از قبل را شده آلوده وسایل و مواد تمام •

 قرار دهید  اتوکالو ی

 را با روش های زیر به حداقل برسانید: ذرات معلق تولید و پخش  •

 نمایید  استفاده کردن سانتریفیوژ برای بسته در ظروف از تنها -

 ی آزمایش یا ظروف حاوی مواد جلوگیری نمایید شدن سر لوله ها خیس از -

 ، اول میله را حرارت دهید و سپس سر آنس  را به روش صحیح داغ کنید )آنس( تلقیح های سوزن -

قبل از فرو بردن آنس در محیط کشت برای برداشتن میکروارگانیسم، اجازه دهید سوزن تلقیح در دمای   -

 اتاق خنک شود



 

 

کار خود   جاذبههرگز سریع و با فشار پیپت را از مایع خالی نکنید فقط اجازه دهید برای خالی شدن نیروی  -

 را انجام دهد 

 دور نریزید   ور بریزید و آنها را از ارتفاع باالد مالیمت با  را مایعات -

 

 : استفاده از محیط های کشت باکتریایی -9

باشید و مطمئن شوید از   ی داشتههمیشه از خطر بالقوه و میزان سمیت مواد و محیط کشت هایی که استفاده می کنید آگاه 

آن موجود   ظرف یا قوطی  پشتآنها به درستی استفاده می کنید. اطالعات مربوط به هر محیط کشت در صفحه ی چسبیده  

بیماریزا و برخی باکتری هایی که به صورت فلور   رصی مربوط به باکتری های غیی باشد. محیط کشت های عمومی و تخصم

طبیعی آبزیان هستند در قفسه ی مربوط به محیط های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی موجود می باشند ولی گاهی برخی  

باکتری های خاص اعم از بیماریزا و غیربیماریزا برای رشد نیازمند به محیط کشت مخصوص هستند که این محیط های کشت  

صورت آماده در بازار وجود ندارند. در اینصورت مواد تشکیل دهنده ی آن را پیدا کرده و خود آن را در مقادیر مورد نیاز    به

 تهیه و استریل می نماییم. 

 شویدلطفا برای دسترسی به مواد مورد نیاز و محیط های کشت با مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی هماهنگ 

 

 :- 80در فریزر    شده  باکتریهای خالص نمونه ها و    ذخیره کردن   -10

داری  در طبقه ی همکف می باشد و نمونه های دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و نیز اساتید در داخل آن نگه  -80فریزر  

ظرف آنها )ویال، فالکون و یا هر ظرف مقاوم به  روی    -80قبل از قرار دادن نمونه ی خود در فریزر  حتما  می شود. بنابراین  

داخل فریزر و همچنین مشخصات نمونه یا    ورود به روی برچسب ها باید تاریخ کشت و تاریخ    . برچسب زده شودمای دیگر(  سر

   ی آن را از بین می بردناکحالت چسب ارگانیسم نوشته شود. از چسب برای برچسب زدن استفاده نکنید زیرا فرایند فریز کردن

از فریزر خارج کنید حتما دستکش مخصوص عایق    - 80زمانیکه می خواهید نمونه هایتان را در فریز   قرار دهید یا آنها را 

 .حرارتی بپوشید. ویال ها را در جعبه های طراحی شده و یا در مکان های مشخص داخل فریزر قرار دهید

 ... و C ،RNAویتامیننمونه های حاوی  بافتی، نمونه های ، باکتری هاقرار داد:  -80داخل فریزر  انوچیزهایی که می ت

 بسته های یخ  و ... ، DNAنمونه هایی قرار داد:  -80چیزهایی که نمی توان داخل فریزر 

  



 

 

 استفاده از مواد سمی یا آالینده:   -11

برای فعالیت در آزمایشگاه از  یا با مواد سمی و خطرناک سروکار دارند باید  ها  وارگانیسم  رکنان و دانشجویانی که با میکرکا

 اجازه بگیرند. ان آزمایشگاه ها ی مربوطه مسئو

وارگانیسم ها یا مواد خطرناک شدید باید شرایط استفاده از آنها را از کارشناس  رشرایطی مجبور به استفاده از میک  اگر در هر

از آنها در اتاق های مخصوص یا هود و مکانی که  مربوطه بپرسید و از خطرات احتمالی آنها آگاه باشید و اینکه حتما استفاده  

قابل استریل شدن باشد صورت بگیرد. به طور مثال در رنگامیزی ژل الکتروفورز نیاز به رنگ هایی است که به اسید نوکلئیک 

صورت    جذب می شوند مانند اتیدیوم بروماید. این رنگ بسیار سرطان زاست و باید رنگامیزی با آن در اتاق و تشت مخصوص

  استفاده از آن دستکش مخصوص و روپوش مخصوص پوشیده شود. سطوح آلوده با اتیدیوم بروماید فقط  هنگامبگیرد و حتما  

 (. safe stainsمانند )  دگرداز رنگ های بی خطر استفاده    DNA  سعی شود برای رنگامیزی  . می گردند   با آب ژاول تمیز و پاک 

 

 : و استریل کردن محیط با اشعه ی فرا بنفش کار با ضد عفونی کننده ها   -12

آزمایشگاه های   زیادی بصورت متداول در  به کار در هر  .  استفاده می گردندپژوهشکده  ضد عفونی کننده ی  از شروع  قبل 

فرا    استریل می گردد، در آزمایشگاه ژنتیک بعد از استریل کردن میز کار با اتانول، المپ  70آزمایشگاه سطوح کار با اتانول %

  دقیقه روشن شود. کلید روشن و خاموش کردن المپ در بیرون از آزمایشگاه است. 15باید به مدت  بنفش

 اطمینان حاصل کنید. ضمنا باید توجه داشت که قبل از   فرا بنفش  ن المپآزمایشگاه از روشن یا خاموش بودقبل از ورود به  

   . ویدوارد اتاق ش UVالمپ  از خاموش کردن  پسدقیقه  15و  ه هواکش اتاق را روشن کرد ستیبای UVروشن کردن المپ 

ضدعفونی کننده    %90تا    %70د. اتانول یا ایزوپروفیل الکل در غلظت هاینمودر استریل کردن با اتانول به چند نکته باید توجه  

از آنجایی که آنها به سرعت بخار می   تماس و تاثیر گذاری کوتاهتر می شود. این  ، زمان  شوندهای عمومی خوبی هستند. 

 نیز بر روی آنها تاثیر گذار نمی باشند.   %90استریل کننده ها د ر برابر اسپورهای باکتریایی موثر نیستند. غلظت های باالی 

 از آن در کنار شعله استفاده کرد. الکل قابلیت اشتعال دارد و نباید دقت شود که 

استفاده قرار می گیرد    مورد  DNA  در استریل کردن سطوح آغشته به اتیدیوم بروماید یا هر رنگی که در رنگامیزیاز آب ژاول   

برای استریل کردن محیط آزمایشگاه میکروبیولوژی می توان از مایعات حاوی کلراید که شامل طیف وسیعی  استفاده می شود.  

برابر رقیق شده تا    100تا    10کلر غعال دارد می تواند    %5که    استفاده کرد. مایع سفید کننده از ضدعفونی کننده ها هستند  

یک ضدعفونی کننده ی موثر را ایجاد کند. مایعات کلردار رقیق شده را می توان در ظروف در بسته ، طوری که از هوا و نور به 



 

 

زیستی و بیولوژیکی باید مایعات ضدعفونی کننده را رقیق کرد.  کرد. برای پاک کردن مواد  نگهداری  دور باشند به مدت طوالنی  

مایعات حاوی کلراید به شدت خورنده و اکسید کننده هستند. بنابراین هنگام استفاده از آنها باید لباس های حفاظت کننده  

 پوشید.

 

 نشت ها:    -13

 نشت بیولوژیکی     -1-13

 )غیر بیماریزا و غیر عفونی(: 1چگونگی برخورد با نشت های زیستی درجه ی    - الف

 دستکش و روپوش آزمایشگاهی بپوشید •

 ها اجتناب کنید مواد معلق از استنشاق  •

 به سرعت حوله های کاغذی آغشته به مواد ضدعفونی کننده را روی محل آلوده شده قرار دهید  •

دقیقه با حوله ی کاغذی جذب و جمع کنید سپس حوله را در سطل آشغال حاوی    15ی نشت شده را در عرض    ماده  •

 مواد آلوده ی زیستی بیاندازید. 

 مجددا مکان را با ضدعفونی کننده پاک کنید  •

دقیقه    1ابتدا باید آلودگی را با الکل زدود و سپس با آب و صابون به مدت  در صورت ریختن ماده روی قسمتی از بدن   •

 شده را شستمحل آلوده 

 لباس های آلوده شده را از بدنتان خارج کنید و برای زدودن بهتر آلودگی آنها را اتوکالو نمایید  •

 یک ساعت استاد راهنمای خود و مسئول آزمایشگاه را از این آلودگی پیش آمده مطلع نمایید  در طول مدت •

 

 )قدرت آالیندگی متوسط(: 2چگونگی برخورد با نشت های زیستی درجه ی      - ب

 به سرعت پرسنل را از وجود آلودگی آگاه کنید و محل را ترک نمایید •

   هوا از بین بروند  ذرات معلق دردقیقه منتظر بمانید تا   30هواکش آزمایشگاه را روشن کنید و برای  •

 ددر برگشت، دستکش و روپوش آزمایشگاه بپوشی •

 محل نشت را با حوله ی کاغذی آغشته به مواد ضد عفونی کننده بپوشانید •

 قبل از تمیز کردن محل با حوله ی کاغذی خرده شیشه های شکسته شده را با پنس جمع کنید  •



 

 

 دستکش ها، حوله ها را در کیسه ی مخصوص اتوکالو بگذارید و سپس آنها را اتوکالو نماید  •

 باید بسته بندی شده و اتوکالو گردد روپوش آزمایشگاهی نیز  •

 اگر الزم بود به پزشک مراجعه کنید •

 ساعت مسئول آزمایشگاه را از آلودگی به وجود آمده آگاه کنید  1در کمتر از  •

 

 نشت مواد شیمیایی:  -2-13

  از ماده ی جاذب برای احاطه و جذب ماده ی شیمیایی استفاده کنید •

 بریزید  سیتریک  اسیدر آن بر اطراف و روی ماده ی نشت شده ثخنثی کردن ا یی نشتی قلیایی بود برا اگر ماده  •

یی مرطوب را جمع کند و سپس آن  اکنید تا مواد قلی  پالستیکی برای جمع آوری آالینده ها استفاده  روبه یاز خاک   •

 را درون کیسه ی پالستیکی بریزید

و مجددا آن را جمع آوری    خنثی شدن آن مطمئن شویداسید سیتریک بیشتری را روی محل آلوده شده بریزید تا از   •

 نمایید 

 بشویید  تمیز زیادی با آب شده را گیآلود از رفعکه ناحیه ی  •

 یز کردن، محل را خشک نمایید بعد از تم •

 ی جامد، مرطوب و خنثی شده را به عنوان زباله ی شیمیایی در نظر بگیرید  ماده  •

 مسئول آزمایشگاه مربوطه را از آلودگی به وجود آمده مطلع کنیدساعت استاد راهنمای خود و  1در عرض  •

 

 شت مواد اسیدی: ن   - 3-13

  از یک ماده ی جاذب برای احاطه کردن ماده ی نشتی استفاده کنید  •

بریزید تا زمانی که حباب های ناشی از خنثی شدن آن را    سدیم بی کربناتروی ماده ی اسیدی نشت یافته   •

    نبینید

خاکروبه ی پالستیکی برای جمع کردن بقایای ماده اسیدی از روی سطوح و ریختن آن در سطل آشغال از یک   •

 پالستیکی استفاده کنید 

 باقی مانده ی سدیم بی کربنات را روی سطح آغشته شده به اسید بریزید تا از خنثی شدن کامل آن مطمئن شوید  •



 

 

 سطح تحت تاثیر قرار گرفته را با آب بشوید •

 با دستمال کاغذی خشک کنید و سپس دستمال را در سطل آشغال بیاندازید محل را  •

 د  ساعت مسئول آزمایشگاه را از آلودگی به وجود آمده آگاه کنی 1در کمتر از  •

 

 نشت قلیایی:   -4-13

 از یک ماده ی جاذب برای احاطه کردن ماده ی نشتی استفاده کنید  •

 بریزید تا زمانی که حباب های ناشی از خنثی شدن آن را نبینید  اسید سیتریک   روی ماده ی قلیایی نشت یافته •

از یک خاکروبه ی پالستیکی برای جمع کردن بقایای ماده قلیایی از روی سطوح و ریختن آن در سطل آشغال  •

 پالستیکی استفاده کنید 

 را روی سطح آغشته شده به اسید بریزید تا از خنثی شدن کامل آن مطمئن شوید اسید سیتریک   باقی مانده ی •

 سطح تحت تاثیر قرار گرفته را با آب بشوید •

 محل را با دستمال کاغذی خشک کنید و سپس دستمال را در سطل آشغال بیاندازید  •

 

 شیشه آالت:  -14

جراحات ایجاد شده هنگام استفاده    ن شدکمتر  برای    آزمایشگاهی است.شیشه های شکسته یکی از اصلی ترین دالیل جراحات  

از ظروف شیشه ای  احتیاط کنید، قبل از استفاده از ظروف و تراشه های شیشه ای، سالم بودن آنها را بررسی نمایید. برای  

شاره خواهد شد پیروی نمایید  حمل شیشه آالت بزرگ از محافظ دست استفاده کنید. از این قوانین مهمی که در ذیل به آنها ا

 تا خطر جراحات احتمالی را به حداقل برسانید. 

 از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی برای سرو غذا استفاده ننمایید  •

 دقت الزم را داشته باشید و آنها را در محل مناسب نگهداری کنیددر حمل و نقل و نگهداری شیشه آالت  •

 خورده را دفع کنید یا تعمیر نمایید لوازم شیشه ای شکسته شده یا ترک  •

 فضای خالی و دارای هوا برای بستن در ظروف شیشه ای باقی بگذارید  %10حداقل  •

 شیشه آالت را بعد از استفاده به طور کامل تمیز و عاری از آلودگی نمایید  •

 زمانیکه چیزی را داخل یا روی شیشه می ریزید:  •



 

 

 (مخصوص های دستکش) کنید استفاده دست  مناسب محافظ از -

  حداقل   به  ها  دست  حرکت  شود  می  شکسته  شیشه  که  زمان  هر  تا  دارید  نگه  هم   به  نزدیک  را  خود  های  دست -

 برسد

کنید. لوازم شیشه ای با ته صاف  با دیواره ی ضخیم و ته گرد برای کارهای تحت خالء استفاده    از وسایل شیشه ای •

 دارندوسایل شیشه ای ته گرد  مقاومت کمتر نسبت به

تانک های شیشه ای بزرگ بسیار حساس به شوک های گرمایی هستند، بنابراین باید به آرامی به این تانک ها گرما   •

 یا سرما داد. بهتر است بدین منظور از ظروف شیشه ای پیرکس یا مقاوم به حرارت استفاده کرد

 گردن نگیرید قسمت آنها را از  ،هیچ گاه برای حمل بطری ها  •

 کارتن برای انتقال بطری های بزرگ و حاوی مایع متراکم شده استفاده کردجعبه یا بهتر است از یک  •

صرف نظر از اقدامات احتیاطی که انجام می دهید ممکن است هنوز هم شیشه ها شکننده باشند، شیشه ی شکسته شده زخم  

. شوند سبب انتقال میکروارگانیسم ها و ورود مواد شیمیایی خطرناک به بدن را که می تواند ایجاد می کنند  ی را روی بدنهای

بلکه برای برداشتن آنها از یک جفت دستکش محافظ، جارو و    دشیشه های شکسته شده را با دست های بدون محافظ برنداری

د، دور کارتن را چسب بزنید و سپس آن را  شیشه های شکسته شده را درون کارتن کوچکی بریزیاستفاده کنید.    روبهخاک  

 . درون سطل زباله ی مخصوص وسایل شیشه ای بریزید و دفع نمایید

 

 قوانین مربوط به استفاده از دستگاه های آزمایشگاهی:   - 15

از تمام دستگاه های موجود در آزمایشگاه های پژوهشکده ی آرتمیا باید تحت نظارت کارشناش آزمایشگاه مربوطه استفاده  

  مگر اینکه شما آموزش کامل را دیده باشید و برایتان گواهی استفاده از آن دستگاه صادر شده باشد. شما موظف   صورت گیرد

 در صورت مواجه با هر گونه مشکلی به مسئول مربوطه اطالع دهید.  هستید

 

 ایمنی عمومی دستگاه ها:  -1-15  

داشته باشید. برای این کار برگه    مسئولین مربوطهبرای استفاده از هر دستگاهی حتی به مدت کوتاه باید اجازه ی استفاده را از  

داخل این برگه مشخصات   و  های مخصوصی نزد کارشناسان آزمایشگاه ها موجود است، از آنها این برگه را درخواست کنید



 

 

توسط   و پس از تایید اساتید راهنما، اجازه ی استفاده از دستگاه ها   یدعالیتتان را می نویس، استاد راهنما و نوع آزمایش و فدخو

 ریاست پژوهشکده به شما داده می شود. برگه ی امضاء شده باید تحویل کارشناس آزمایشگاه مربوطه گردد. 

 

 :سانتریفیوژو    دستگاه های مخصوص تکان دادن یا چرخاندن مانند شیکر انکوباتور  - 2-15

 دستگاه خودداری کنید  در  گوشه ای از لباستان کردن گیر از •

  استفاده  هنگام  در  نیز  و  بگذارید  آزمایشگاه  روپوش  داخل  را   خود  ی  مقنعه  حتما  ها  دستگاه  این  از  استفاده  هنگام  در •

 باشد  می ممنوع  شل های لباس و جواهرات پوشیدن  هایی دستگاه چنین از

داخل دستگاه شیکردار می گذارید از سالم بودن و    را  قرار داردای    که داخل ارلن یا ظرف شیشهزمانی که نمونه ای   •

بسته بودن کامل در آن اطمینان حاصل کنید. زیرا ممکن است سرعت تکان دادن ظروف باعث بیرون ریختن ماده  

 ی داخل آنها شود

هم از نظر وزنی یکسان باشند تا دستگاه هنگام شروع به کار    روبروی  های  نمونه  باید  سانتریفیوژ  از  استفاده  زمان  در •

تعادل داشته باشد این دقت در باالنس بودن سانتریفیوژ، آسیب های وارد شده ی احتمالی به دستگاه را کاهش می  

 دهد و قویا برای جلوگیری از رسیدن آسیب به محیط اطراف الزم و ضروری است 

 

 الکتریکی:دستگاه های    -3-15

 راقب برق گرفتگی باشید م •

 

 کار می کنند:  مادون قرمزدستگاه هایی که با اشعه فرابنفش یا    - 4-15

 های دست و صورت مانند دستکش و ماسک استفاده گردد   در هنگام استفاده از این دستگاه ها باید از محافظ •

 بدون پوشش نگذارید هرگز در هنگام استفاده از این دستگاه ها پوست نواحی بدن خود را   •

 ی توانند باعث آسیب به چشم و پوست شوندمهر دو اشعه ی فرا بنفش و مادون قرمز •

 

 

 



 

 

 مانند بن ماری، مایکروویو، فور و اتوکالو:   دستگاه های گرماده   - 5-15

دستکش مخصوص    داغ شده است حتما از  آنها  در هنگام خارج کردن نمونه ها از دستگاه هایی که محیط داخلی  •

 مقاوم به حرارت استفاده کنید 

 باشید   بلند می شود آن از که بخاراتی مواظب دستگاه   کار اتمام از بعد   اتوکالو در بازکردن  هنگام •

  دستگاه   دو  هر   درون  آب  شدن  بخار  دلیل  به  باشید،   نیز  جوش  آب  ماحم  یا  ماری  بن  از  برخواسته  بخارات  مواظب •

 قبل از استفاده، درون دستگاه ها را با آب مقطر پر کنید و احتمال خشک شدن درون آنها اتوکالو و بن ماری 

را برای هم زدن تکان ندهید زیرا  برای گرمادهی سریع داخل مایکروویو گذاشته اید    که  ای  ماده   یا  کشت  محیط •

 بریزدممکن است ماده ی مایع شده لحظه ای به جوش بیاید و روی دستتان 

 نکنید باز آنداخل  فشار  کامل آمدن پایین از قبل را اتوکالو  در گاه هیچ •

 

 مانند کپسول نیتروژن مایع: دستگاه های سرماده   -6-15

گام استفاده از این دستگاه ها از  ن، ه  - 80و    - 20ایجاد جراحت با یخ فریزرهای  می توانید برای جلوگیری از آسیب دیدن و  

 دستکش های مقاوم به حرارت استفاده کنید 

 :  باید رعایت گردد  استفاده از نیتروژن مایعمواردی که در 

نیتروژن مایع غنی  نیتروژن مایع باعث تغلیظ اکسیژن اتمسفر می شود بنابراین قرار گرفتن مواد در    آتش سوزی: •

 شده با اکسیژن باعث افزایش قابلیت اشتعال مواد می گردد 

نیتروژن شود طوری که    انفجار: • به گاز  تبدیل  تواند  نیتروژن در طی تبخیر می  برودتی مانند  از    1یک مایع  لیتر 

ن و آسیب رسیدن متر مکعب گاز نیتروژن می شود. این امر منجر به جابجایی اکسیژ  24.6نیتروژن مایع تبدیل به  

 به کاربر خواهد شد، بنابراین از تکان دادن کپسول امتناع کنید

تولید شده از مایع سرماساز خواهد شد و این    گازیک اتاق با تهویه ی ضعیف یا بدون تهویه به سرعت مملو از  خفگی: •

مکان های کوچک، محدود  از  کار  برای  امر منجر به خفگی کاربر می شود. بنابراین گاز تولید شده را استنشاق نکنید و  

 ننمایید   استفادهو بدون تهویه ی مناسب 

 برای استفاده از نیتروژن مایع از دستکش های عایق حرارتی استفاده کنید و کفش هایتان جلو بسته باشد  •



 

 

 نگهداری نکنیدمهر و موم شده و در بسته   هیج گاه نیتروژن مایع را در ظرف  •

 و کمک های اولیه:  هحادثه ی محل تصادفات، تخلی  -16

 اگر در جایی که انفجار رخ داده است مواد خطرناک و یا عوامل زیستی وجود داشته باشد  بسته به حادثه ی پیش آمده و نیز

ارزیابی  و سپس اساتید راهنما    یا طب کار  باید شرایط پیش آمده با تصمیم مشاور پیشگیری از حادثه و یا با پزشک شغلی

 مورد اینکه مراحل بعدی آزمایش انجام بگیرد یا نه تصمیم گیری صورت بگیرد.گردد. تا در  

 : تصادفات  - الف

 مرحله ی اول: آرامش خودتان را حفظ کنید و نترسید  •

 ده کنید و در مورد اتفاق پیش آمده فکر کنید همرحله ی دوم: چه اتفاقی افتاده است؟ مشا •

 ، ابتدا به سالمتی خود و سپس به سالمتی دیگران فکر کنیدکنیدمرحله ی سوم: اگر الزم است محل را ترک  •

ساعت اساتید راهنما و مسئول آزمایشگاه مربوطه را در جریان اتفاق پیش آمده    1مرحله ی چهارم: همیشه در عرض   •

 . هر اتفاق و پیشامدی نیاز به توضیح اداری دارد بگذارید

 ترک محل:   - ب

 است که اعالم می کند در صورت نیاز آماده باشید برای ترک محل   زنگ هشدار یک صدای یک طرفه •

زنگ ترک محل یک صدای دو گانه است که اگر این صدا را شنیدید باید سریعا محل را ترک نمایید و همگی اشخاص   •

 پژوهشکده جمع گردند روبروی باید در پارکینک 

 :کمک های اولیه  - ج

 اولیه در تماس باشید شه با یکی از اعضای تیم کمک های همی •

استفاده از سر سوزن های نوک تیز یا وسایل برنده ی آلوده و عفونی افتاد اقدامات زیر باید  زمانیکه اتفاقی در اثر   •

 صورت پذیرد:

 بشویید تمیز محل زخم را چند بار با آباجازه دهید زخم ایجاد شده خونریزی کند و   -

 زخم را ضدعفونی کنید  -

 اولیه را آگاه کنیدمسئول کمک های  -

 بشویید  زیاد تمیز وارد چشمتان شد، آن را با آب  زمانیکه ماده ی ضدعفونی کننده -



 

 

 ل دقیقه زیرآب نگه داشته شود و سپس مح  15زخمی که در اثر سوختگی ایجاد شده است باید حداقل   -

  کمک های اولیه در اتاق ) وسایل مورد نیاز برای پانسمان در جعبه ی    سوختگی با گاز استریل پوشانده شود

  قراردارد( مسئول دبیرخانه

باعث باال رفتن خطر   کهطوری باشد    و این مواجه  زمانیکه با ارگانیسم های عفونی وبیماریزا مواجه بودید -

ات زیر را به مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی و مسئول کمک های اولیه ع بیماری در انسان شود باید اطال

 بدهید: 

 رویداد  ساعت و تاریخ •

 آزمایشگاه یا اتاق هایی که این اتفاق در آنجا افتاده است •

 فعالیت هایی که در آزمایشگاه با آنها در گیر بوده اید  •

 ارگانیسم ها یی که در آزمایش با آنها در گیر بوده اید ذکر نام  •

 ه اید  رگانیسم هایی که با آنها سر و کار داشتامشخصات، حجم و نوع و غلظت میکرو •

 محیط های در معرض آلودگی و خطر  •

 وقوع حادثه با مواد خطرناک:  •

پخش مواد خطرناک روی پوست: آن ماده را به خوبی با آب شستشو دهید و اگر ماده ی مورد نظر قابل حل  -

 در آب نبود با مسئول آزمایشگاه تماس بگیرید 

 بشویید زیاد تمیز : در این صورت چشمتان را با آبچشم در خطرناک ی  ماده پخش -

  اند  داشته  تماس   زخم  با   ذرات  این  و  است  افتاده  اتفاق  ذرات معلق در هوا  توسط  مسمومیت  که  مواردی  در -

 بگیرید  تماس اولیه های  کمک مسئول و  پزشکی ی مشاوره  با فورا

 ت کنید راه مشوآزمایشگ مسئول با  خطرناک  مواد این حذف و کردن پاک  برای  توانید می -

 تصادف منجر به مصدومیت:   - د

 ندهید  انجام شود  مصدومیت به منجر است ممکن که  کارهایی   یا  ها  آزمایش گاه هیچ •

 کسانی که به کمک های اولیه آگاه هستند را در جریان بگذارید  •

 حادثه ی پیش آمده بگذارید  نرا در جریا  پژوهشکده منشی تماس بگیرید و   11شماره ی داخلی بهتر است با  •



 

 

 تخریب یا مسمومیت باشد  ر، سوزی، انفجا  ل حادثه ای مانند آتش مح در او اینکه مگر  ندهید حرکت را مجروح •

 کنید جلوگیری ثانویه مصدومیت ایجاد از •

 کنید  باز را اورژانسی خدمات به دسترسی های راه •

 نیاندازید خطر به  نیز را خود ولی  گذاریدن  تنها را مصدوم شخص •

 بماند   م اطمینان خاطر بدهید تا روحیه اش باال مصدو به •

 تصادفات ایجاد شده با اشیای تیز و برنده:   - ه

 باشد  داشته اطالعاتی  اولیه های کمک از که کنید مراجعه کسی  به سریعا •

است خود این شیء  در موردی که یک شیء تیز و برنده در پوستتان نفوذ کرده است آن را خارج نکنید زیرا ممکن   •

 شده باشد  یمانع از خونریزی سیاهرگ خونی بزرگ

 بشویید  را خمز محل دقت با •

 کنید  ضدعفونی را زخم •

 نمایید  پانسمان را آن •

 کنید گزارش را افتاده  اتفاق ی حادثه •

 تصادفات ایجاد شده از آتش سوزی:  - ز

 الفاصله آتش سوزی را به منشی گزارش دهید  ب 11گیری داخلی با شماره   •

 ا و پنجره ها را ببندید دره •

  در   آتشنشانی  کپسول)   کنید  خاموش  محل  در  حاضر  دانشجویان  یا  همکاران  کمک  با  خود  را  آتش  توانید  می  اگر •

 (تاس شده  نصب ها آزمایشگاه  و راهروها

  داشته   را  آتشنشانی  از  کمک  درخواست  و  بگیرید  تماس  11  ی  شماره  باسریعا    بود  غیرممکن   آتش  کردن  خاموش  اگر •

 باشید 

 کنید  ترک را حادثه محل و جمع را خود وسایل  آرامی به تخلیه، جهت هشدار آژیر شنیدن محض به •

 ننمایید   استفاده  آسانسور  از  مواقعی  چنین  در  هرگز  و  کنید  انتخاب  شدن  خارج  برای  را  مسیر  ترین  سریع  و   ترین  کوتاه •

 ا وارد ساختمان نشویددجدفراموش کنید و برای برداشتن آن م را اید سرگذاشته پشت که را چیزی هر •



 

 

 هستند بیرون که  کسانی به  پنجره طریق از یا  و  تلفن با  بود بسته خروجتان راه  و شوید  خارج موقع به نتوانستید اگر •

 کنید اعالم را خود شدن محبوس

 اعالم  مربوطه مسئول  به  را  حضورتان  و  شوید  جمعروبروی پژوهشکده آرتمیا    پارکینگ  در  ساختمان  از  خروج  از  بعد •

 کنید

 

 ارزیابی خطر:  - 17

تماس بگیرید و علت    ان آزمایشگاه هادر صورتیکه به ایمنی محل کارتان شک داشتید با استاد راهنما یا مشاور و یا کارشناس

 را به ایشان توضیح دهید

   ر شده است.ذکچه های پژوهشکده در ابتدای کتاب آزمایشگاهاتاقها و شماره ی داخلی 

 

 عالیم خطر:   - 18

 این عالئم بصورت تصویری در انتهای کتابچه ارائه شده است

 

 : اطالعات تکمیلی

آزمایشگاه های پژوهشکده ی آرتمیا کارهای مربوط به پایان نامه یا طرح های پژوهشی  هر شخص یا دانشجویی که قرار است در  

این قوانین در  به همین منظور    .آگاهی کامل داشته باشدآزمایشگاه و محل کار  مربوط به  قوانین  از  بایستی    الزاما  را انجام دهد

آزمایشگاه مربوطه درخواست نمایید. و آشنایی با این قوانین  است، این کتابچه را می توانید از مسئول  ارائه گردیده  کتابچه  این  

، دانشجویان و  و آبزی پروری  علمی، کارشناسان و کارکنان پژوهشکده ی آرتمیا  تبه این معنی است که در کنار اعضای هیا

وانین  این مرکز از این ق  ر د  رانین باشند و در صورت شروع به کاکارکنان سایر بخش ها و دانشکده ها نیز باید آشنا به این قو

 پیروی کنند.  

تهیه پژوهشکده باید فرم مخصوص شروع به کار را از کارشناس آزمایشگاه مربوطه    های  قبل از شروع به کار در هر آزمایشگاه 

  ، مدیرگروه و ریاست پژوهشکده به همان مسئول آزمایشگاه یو بعد از تایید استاد راهنما و امضای کارشناس پژوهش  نمایید

 و در زمان مشخص شده شروع به کار نمایید.  تحویل دهید

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



و تنظیم شده است ترجمهدانشگاه ارومیه این کتابچه با حمایت پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری   
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