
 

 

  ها آزمایشگاه در ایمنی نامه آیين

   تعاریف : اول فصل

   بيولوژیک هودهای

  . باشد می آزمایشات انجام برای بيولوژیک های آزمایشگاه حفاظتی وسایل ترین اساسی از یکی

  الکتروفورز

 الکتریکی جریان براساس آنها مقدار تعيين و پروتئين دهنده تشکيل اجزای جداسازی برای که است ای وسيله
  . گيرد می قرار استفاده مورد

  سانتریفوژ

 مرکز از گریز نيروی از استفاده براساس و الکتروموتوز دورانی چرخشی نيروی وسيله به که است دستگاهی
  . شود می جرمشان اختالف براساس آزمایشگاهی محلول با مخلوط یک مختلف مواد شدن نشين ته باعث

 دارای همگی و دارند کاربرد سلولی دهنده تشکيل مواد تفکيک برای که باال بسيار سرعت با سانتریفوژ اولترا
  . باشند می خالء سيستم و یخچال

   اتوکالو

 برای شده استفاده ابزارهای و پزشکی وسایل آزمایشگاهی تجهيزات نمودن استریل برای است دستگاهی
 به بسته ای محفظه در و گراد سانتی درجه ١٠٠ باالی های حرارت درجه در اتوکالوها دارد کاربرد ميکروبی کشت
  . پردازند می آب از بخار توليد

  UV المپ

 نور طيف و دارد کاربرد ميکروبيولوژی های آزمایشگاه فضای و هود و ميزها سطوح نمودن استریل جهت المپ این
  . باشد می نانومتر ١٩٠- ۴٠٠ ی محدوده دارای آن

  UV کابينت

 دارد قرار UV کابينت محفظه داخل در UV المپ بنفش ماوراء اشعه کنندگی تخریب خاصيت از استفاده منظور به
  . کاربرد بيولوژیک و شيمی های آزمایشگاه در و

   خالء سيستم

  . دارد محدودی مصارف آزمایشگاه در و گردد می استفاده سيستم این از)  ساکشن(  مکش جهت

   ليوفيليزر

 شرایط تحت غيره و دارو واکسن، سرم، مانند بيولوژیک های فرآورده نمودن خشک جهت که است ای وسيله
  . دارد کاربرد آلودگی از جلوگيری و مدت طوالنی نگهداری منظور به وسرما باال خالء

  مایکروویو

 و آگار ژل، مانند نظر مورد ماده ذوب و شدن گرم باعث مایکروویو امواج انرژی از استفاده با که است دستگاهی
  . شود می غيره

   مکنده های لوله

  . دارد کاربرد باال فشار با خالء در تخليه جهت که مخصوص های لوله

  )کن مخلوط(  ميکسر



 

 

  . دارد کاربرد مواد انواع نمودن مخلوط برای که است وسيله

  

   آزمایشگاه انبار و ساختمان : دوم فصل

   

 هر برای باید مفيد فضای و داشته ارتفاع سقف تا کف از متر ٣ حداقل باید آزمایشگاهی، کار محل و ها اتاق -١
  . نباشد کمتر مکعب متر ١٢ از نفر

 متر ۴ ارتفاع تا فقط الزم حجم محاسبه برای باشد بيشتر متر ۴ از طبقه هر ارتفاع که هایی آزمایشگاه در:  تبصره
  . گردد می منظور

 با مرور و عبور برای مزاحمتی نباید محصوالت و اشياء  دادن قرار یا و تجهيزات نصب آزمایشگاه فضای در -٢
 لزوم صورت در و نظافت آزمایش انجام برای کافی فضای باید دانشگاه هر اطراف در و نماید ایجاد کارکنان
  .شود منظور تعميرات و اصالحات

   

  

 و حفره از عاری و بوده هموار و صاف باید است مواد نقل و حمل یا عبور محل که هایی قسمت و ها اتاق کف ـ  ٣
 مانعی هرگونه و برجستگی یا دریچه لوله، و مهره و پيچ مجاری، تناسب بی پوشش از ناشی برآمدگی سوراخ،

  .باشد شود ٢اشخاص لفزیدن یا و کردن گير موجب است ممکن که

  

 دارای کف باید مایعات شدن ریخته موارد در و بوده شو و شست فابل باید انبار و آزمایشگاه سقف و دیوار کف، ـ۴
  .گردد هدایت فاضالب مجاری طرف به مواد تا باشد کافی شيب

  

  .باشد بازها و ها اسيد برابر در مقاوم نوع از باید آزمایشگاهی فاضالب های لوله حنس -۵

  

 و آب نفوذ از و بوده شو و شست قابل متر ١/۶٠ ارتفاع تا کف از حداقل باید آزمایشگاهی های اتاق دیوار ـ۶
  .کند جلوگيری رطوبت

  

 استفاده حریق ضد و نسوز مصالح از و گيرد قرار مدنطر اقليمی و جوی  شرایط آزمایشگاه ساختمان احداث در ـ ٧
  .شود

  

 بسته اتوماتيک طور به و شده باز اتاق ن بيرو طرف به درها و شود تعبيه خروجی در دو حداقل اتاق هر برای -٨
  .نگردد قفل کارکنان کار هنگام در و باشد منفذ بدون گردد،

  

 و نمایند تنفس سالم هوای هميشه آزمایشگاه کارکنان که باشد طوری باید حالت هر در کار محل تهویه -٩
  .شوند هدایت محيط از خارج به موثر طور به شيميایی های آالینده همواره

  



 

 

 روشنایی به مجهز و بوده آن مواد و فعاليت نوع با متناسب باید آزمایشگاه و انبار هر در نور و جوی شرایط - ١٠
  .باشد اضطراری

  

 های نامه آیين براساس بایست می انبار و آزمایشگاه ساختمان در حفاظتی های نرده و نردبان پلکان، - ١١
  .گردد احداث کار بهداشت و حفاظت

  

  .قرارگيرد کارکنان دسترس در باید بدن و دست چشم، برای اضظراری خودکار شوی و شست های دستگاه - ١٢

  

  .باشند ورود به مجاز دار صالحيت افراد فقط و بوده مجزا کليد و قفل دارای باید انبار و آزمایشگاه درهای - ١٣

   

  .گردد نصب کار نوع با متناسب ثابت و سيار حریق اطفای و اعالم لوازم باید انبار و آزمایشگاه هر در - ١۴

  

  .گردد نصلب کارکنان دسترس در و مشخص مناسب، های  محل در اوليه های کمک و نشانی آتش لوازم - ١۵

  

 تمام ودر بوده سوزی آتش با مبارزه و پيشگيری جهت کافی تجهيزات و وسایل دارای باید ها آزمایشگاه کليه - ١۶
 تجهيزات و وسایل کاربرد صحيح طریقه به  بوده برخوردار الزم آموزش از که اشخاصی هروز شابان ساعات
 اطفای الزم های آموزش باید نيز آزمایشگاه کارکنان ضمنًا. یابند حضور آزمایشگاه در. باشند می آشنا مربوطه
  .باشند دیده را حریق

  

 یک مانند ارتباطی وسيله باید انبار و آزمایشگاه دارد وجود اورژانس و نشانی آتش مرکز که واحدهایی در - ١٧
  .باشند داشته اختيار  در را مزبور مرکز با مستقيم اضطراری تلفن

  

  :باشد زیر موارد کننده آشکار و واضح طور به که آزمایشگاه در) Floor Plan( طرح یا نقشه یک نصب -  ١٨

  

  خروجی و ورودی مسيرهای و راهروها اتاق، فيزیکی نقشه

   ها اتاق ابعاد

   اضظراری های خروج و ورود محل

  ...  و اضظراری تلفن ، اوليه های کمک جعبه و نشانی آتش و ایمنی لوازم و تجهيزات محل

   سرمایشی و گرمایشی های ،سيستم تهویه محل

  خطرناک و شيميایی مواد نگهداری محل

 دارای که باشند شده طراحی شکلی به برق و فاضالب گاز، آب، شامل آزمایشگاه تأسيساتی های شبکه - ١٩
  .شود نگهداری مناسبی محل در مربوطه تأسيساتی های نقشه ضمنًا. باشند ایمنی ضریب باالترین



 

 

  

 و گرفته قرار کانال در و عایق مناسب طور به برق های سيم کليه و ساده االمکان حتی برق کشی سيم - ٢٠
  .باشد نقشه دارای و آسان آن مسير تعقيب

  

  .باشد داشته وجود مناسب محل در بهداشتی سرویس و رختکن باید ها آزمایشگاه کليه در - ٢١

  

  .باشد آزمایشگاه محيط از خارج باید آشاميدن و خوردن محل - ٢٢

  

  .باشد شده تفکيک اداری فضای از مناسب صورتی به باید آزمایشگاه ساختمان - ٢٣

  

  .گردد نصب پنجره خارجی قسمت در باید خورشيد اشعه تابش از محافظت تجهيزات - ٢۴

  

 برای باید باشد می منافذ سایر دارای یا شوند می باز که است هایی پنجره تجهيزات دارای آزمایشگاه اگر - ٢۵
 شيب درای نيز ها پنجره لبه و بوده مناسب حفاظتی به مجهز جوی عوامل سایر و گردوغبار آب، نفوذ از جلوگيری
  .باشد مناسب

  

 ضد و شيميایی مواد مقابل در و زاویه بدون الزامًا و بوده وشو شست قابل باید آزمایشگاه سقف و دیوار کف، - ٢۶
  .باشد مقاوم ها کننده عفونی

  

  .باشند شيميایی مواد برابر در مقاوم و شو و شست قابل جاذب، غير صاف، سطوحی دارای باید درها -  ٢٧

  

 هوا، شير شيرگاز، ، خالء شير به مجهز و بوده برخوردار مناسب وسعت از باید آزمایشگاهی کار ميزهای - ٢٨
  .باشند ایمن پریزبرق و فاضالب ،)گرم و سرد( آب شير

  

  .باشند حرارت و شيميایی مواد به مقاوم و یکپارچه وشو، شست قابل باید آزمایشگاهی کار ميز سطوح - ٢٩

  

  .گيرد انجام کار محل در باید آزمایشگاهی های روپوش وشوی شست - ٣٠

  

 تعبيه آزمایشگاه خروجی در نزدیک و باشد دست اتوماتيک سيستم به مجهز باید بيولوژیک های آزمایشگاه - ٣١
  .گردد

  



 

 

 انبار و شود ساخته مقاوم و نسوز مصالح از باید شيميایی مواد انبارهای در نگهدارنده طبقات و ساختمان - ٣٢
  .یابد اختصاص انفجار و اشتعال قابل شيميایی مواد به ای جداگانه

  

  .باشد جرقه ضد موضعی تهویه لزوم صورت در و عمومی تهویه تجهيزات به مجهز باید انبار و آزمایشگاه - ٣٣

  

 برابر در مقاوم و مات شيشه با پنجره از لزوم صورت در و داشته را پنجره و در کمترین باید آزمایشگاه انبار - ٣۴
  .شود استفاده شکستگی

  

  .نباشد لغزنده و بوده آن اطراف زمين سطح از باالتر و صاف بایست انبار کف - ٣۵

  

 جلوگيری یکدیگر به احتمالی خطرات انتقال از تا باشند مجزا آسان، دسترسی ضمن باید آزمایشگاه و انبار - ٣۶
  .آید عمل به

  

 نقل و حمل و آسان دسترسی جهت مناسب فضای که باشد ای گونه به باید چيدمان نحوه و بندی قفسه - ٣٧
  .گردد فراهم ایمن

  

  .باشد زمين به اتصال سيستم به مجهز حتمًا و شود گرفته نظر در جرقه ضد بایست می الکتریکی سيستم - ٣٨

  

  .باشد انبار محوطه از مجزا و انبار به مشرف و مناسب محلی در باید انبار کارکنان استقرار محل - ٣٩

  

 قابل آن دیوارهای و کف و بوده ها آزمایشگاه سایر از مجزا باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداری محل - ۴٠
  .باشد وشو شست

  

  .باشد برخوردار تهویه سيستم از باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداری محل - ۴١

  

 کفش، دارای بخش این کارکنان و بوده وشو شست دوش به مجهز باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداری محل - ۴٢
  .گردد عفونی ضد ها کفش کف خروج و ورود هنگام به و باشند مناسب کار لباس و دستکش،

   

   

   فيزیکی خطرات:  سوم فصل

 گرما برابر در مقاوم و مناسب پوشش و ابزار از همواره باید داغ اجسام و گرمازا تجهيزات با کار هنگام - ۴٣
  . گردد استفاده



 

 

  . گردد استفاده گرم و مناسب های پوشش از باید سرد های محيط در مدت طوالنی کار برای - ۴۴

 از حفاظت منظور به عایق های دستکش از بایست می همواره سرد اجسام و سرمازا تجهيزات با کار در - ۴۵
  . گردد استفاده بازوها و ها دست

 چکمه و صورت حفاظت -دستکش قبيل از حفاظتی های پوشش از همواره مایع نيتروژن با کار هنگام - ۴۶
  . گردد استفاده مناسب

 از که هایی اهرم به باید ها سردخانه خروج و ورود درهای -  سرما از ناشی صدمات از پيشگيری منظور به - ۴٧
  . شوند مجهز دارند شدن باز قابليت داخل

  . باشند مجهز اتوماتيک و دستی دهنده هشدار های سيستم به باید ها سردخانه و سرمازا تجهيزات کليه - ۴٨

 حفاظتی مناسب های گوشی از باید دارند مجاز حد از باالتر صدای و سر که هایی محيط در کار منظور به - ۴٩
  . گردد استفاده

  .گردند مهار مناسب صوتی عایق توسط باید همواره کنند می ایجاد زیاد صدای و سر که هایی دستگاه - ۵٠

 الزامی محيط در صدا و سر تشدید از جلوگيری منظور به ها دستگاه مستمر سرویس و نگهداری -  تنظيم -  ۵١
  . است

 مهار صحيح نحو به باید شدن پرتاب از جلوگيری برای هستند متصل خال سيستم به که لوازمی و تجهيزات - ۵٢
  . گردند

 سوی از یافته انتشار مقررات و موازین کليه رعایت کنند می کار اکتيو رادیو مواد با که هایی آزمایشگاه در - ۵٣
  . باشد می ضروری ایران اتمی انرژی سازمان

 فردی حافظت وسایل به همواره باید باشند می آور زیان تشعشعات معرض در نوعی به که افرادی کليه - ۵۴
  . گردند مجهز فيلم و اشعه نوع با متناسب

 استفاده مناسب عملی و علمی های تکنيک از باید ها آزمایشگاه در رادیواکتيو مواد با مواجهه کاهش جهت - ۵۵
  . گردد

  . گردد جلوگيری انتشار هرگونه بروز از و بوده ایمن باید رادیواکتيو مواد ضایعات دفع و نقل و حمل - انبارداری - ۵۶

  . است الزامی دهنده هشدار عالئم نصب گردد می استفاده اکتيو رادیو مواد از که هایی محل در - ۵٧

 استفاده آن انرژی و ليزر نوع با متناسب پوست و چشم حفاظتی وسایل از باید ليزر از استفاده هنگام به - ۵٨
  . شود

  . گردد محدود باید ليزر با کار زمان در مخصوصا ها آزمایشگاه به دسترسی  - ۵٩

 با کار از ناشی خطرات - سوزی آتش - انفجار - الکتریکی خطرات کليه برای بایستی ليزر با کار هنگام در - ۶٠
  . گردد اتخاذ تدابيری اکتيو رادیو مواد و سمی های فيوم - برودتی مایعات - فشرده گازهای

 الزامی نشتی عدم نظر از اطمينان حصول لحاظ به ميکروویو جمله از ها دستگاه مختلف اجزای از بازدید - ۶١
  . است

  . باشد خاموش UV المپ حتما باید آزمایشگاه محيط در کار هنگام - ۶٢

  . گردند مجهز زمين به اتصال سيستم به مناسب نحو به باید ثابت و سيار برقی تجهيزات کليه - ۶٣

  . باشد داشته عایق پوشش و سالم باید مربوطه اتصاالت و ها کابل نظير برق انتقال ابزار و ادوات کليه - ۶۴

  . نگردد استفاده برق انتقال برای رابط های سيم از شود سعی االمکان حتی - ۶۵



 

 

  . شود نقص رفع متخصص و آگاه افراد توسط و گردیده مشخص دهنده هشدار عالئم با معيوب تجهيزات - ۶۶

  . باشد می ممنوع الکتریکی وسایل دیگر از استفاده آب ضد الکتریکی وسایل جز به مرطوب های محيط در - ۶٧

 جرقه ضد برقی ادوات از استفاده دارد وجود انفجار و اشتعال قابل گازهای وجود احتمال که هایی محل در - ۶٨
  . است الزامی

 در و باشد آن پيرامون در عایق کفپوش به مجهز و یافته استقرار مناسب محل در باید برق تابلوهای کليه - ۶٩
  . گردد کنترل ذیصالح افراد توسط فقط اضطراری مواقع

 خشک شيميایی های کننده خاموش یا و CO2 کربن اکسيد دی از فقط برق از ناشی های سوزی آتش در - ٧٠
  . گردد استفاده

 یا زنجير - تسمه از استفاده با عمودی حالت به و مناسب محل در باید خالی یا پر از اعم گاز های سيلندر - ٧١
  . گردند مهار ایمن طور به بست

  . گردند محافظت پوش در توسط و شده جدا شير از رگالتور باید گاز های سيلندر جابجایی هنگام به - ٧٢

  . گردد استفاده مناسب های دستی چرخ از باید گاز سيلندرهای حمل برای - ٧٣

 شناسایی برچسب و بوده آن داخلی گاز نوع با متناسب و استاندارد اساس بر بایستی سيلندرگاز بدنه رنگ - ٧۴
  . گردد نصب آن روی گاز نوع

  

   شيميایی خطرات:  چهارم فصل

  . باشند داشته را الزم اطالعاتی های برچسب باید شيميایی مواد کليه - ٧۵

  . باشد دسترس در باید شيميایی مواد کليه برای) MSDS( مواد ایمنی اطالعات - ٧۶

  . گيرد انجام ها العمل دستور با مطابق باید شيميایی مواد نقل و حمل و جابجایی - ٧٧

  . شود خودداری آزمایشگاه در مازاد شيميایی مواد انباشتن از - ٧٨

  . باشد نداشته وجود ها آن با افراد برخور احتمال که گردد نگهداری هایی مکان در باید شيميایی مواد ظروف - ٧٩

  . گيرند قرار خورشيد مستقيم نور و حرارت منابع از دور باید شيميایی مواد - ٨٠

 با کافی بار تحمل قدرت و حفاظتی های لبه با شيميایی مواد به مقاوم و زنگ ضد های بندی قفسه از - ٨١
  . گردد استفاده مناسب اتصاالت

 تهویه سيستم به مجهز و خوردگی و اشتعال ضد مخصوص های کابينت در باید خورنده و اشتعال قابل مواد - ٨٢
  . گردند نگهداری کننده اکسيد مواد از دور و مناسب

  . گردند نگهداری جداگانه آلی اسيدهای از باید کننده اکسيد اسيدهای - ٨٣

  . شوند نگهداری سولفيدها و سيانيدها - قلياها از جدا باید ها اسيد - ٨۴

  . گردند نگهداری خشک جای در باید قلياها - ٨۵

  .شوند نگهداری اصطکاک و ضربه - حرارت از دور باید پذیر واکنش مواد - ٨۶

  . شوند نگهداری مجزا طور به کننده اکسيد غير و کننده اکسيد فشرده گازهای - ٨٧

  . شوند نگهداری موضعی تهویه با و مناسب های محل در سمی مواد - ٨٨



 

 

  . گردند نگهداری دار لبه باز های فقسه یا ها کابينت در پذیر واکنش غير و فرار غير جامد مواد - ٨٩

  . شوند نگهداری هستند چشم سطح از باالتر که هایی قفسه در نباید خطرناک مواد یا مایعات - ٩٠

 الزم تجهيزات و لوازم و داشته وجود خاصی العمل دستور باید شيميایی های ریختگی با برخورد جهت - ٩١
 ماده - شيميایی مواد به مقاوم دستکش - تنفسی سيستم و پوست -  چشم حفاظتی های پوشش شامل
  . باشد موجود انداز خاک و جاروب و پالستيکی کيسه -  کننده خنثی یا جاذب

 نشت به مقاوم و مناسب ظروف در و تفکيک ها العمل دستور مطابق باید شيميایی های حالل پسماندهای - ٩٢
 در و خورشيد مستقيم نور و شعله -  جرقه - حرارت از دور و شده آوری جمع شيميایی مواد برچسب دارای و

  . گردند نگهداری مناسب تهویه با محلی

   

   بيولوژیک خطرات:  پنجم فصل

  . باشد اداری فضای و ها آزمایشگاه سایر از دور باید بيولوژیک آزمایشگاه محل - ٩٣

  . باشد می ممنوع بيولوژیک های آزمایشگاه به ذیصالح غير افراد تردد - ٩۴

  . گردد استفاده مناسب دهنده هشدار عالئم از - ٩۵

  . گيرند قرار آزمایشگاه دسترسی محل نزدیکترین در باید اتوکالو نظير کننده عفونی ضد های دستگاه - ٩۶

 و بوده ضروری نمایند می ایجاد معلق ذرات نحوی به که عملياتی کنترل برای بيولوژیک هودهای از استفاده - ٩٧
  . گردند سرویس مستمر طور به باید

 در و شده تدوین سيسماتيک برنامه -  اضطراری شرایط در آلودگی کنترل و انتشار از جلوگيری جهت - ٩٨
  . باشد دسترس

 قرار استفاده مورد عفونی عوامل با رابطه در که مکنده های لوله -  محيط در آلودگی انتشار از جلوگيری برای - ٩٩
  . گردند مجهز مناسب های فيلتر به باید گيرند می

  . گيرند قرار استفاده مورد آزمایشگاه محيط در فقط باید آزمایشگاهی های روپوش بيولوژیک های فعاليت در - ١٠٠

  . گيرد صورت ذیصالح افراد توسط فقط باید آزمایشگاهی های روپوش بيولوژیک آلودگی هرگونه رفع - ١٠١

  . گردند برخوردار واکسيناسيون و پزشکی های مراقبت از کار نوع برحسب باید آزمایشگاه کارکنان کليه - ١٠٢

 -  کاغذی حوله - پنس -  کننده عفونی ضد ماده شامل مخصوص کابينت یا باید بيولوژیک آزمایشگاه هر در - ١٠٣
 وجود محافظ لباس و کفش پوشش - ماسک - کردن اتوکالو قابل انداز خاک -  مصرف یکبار دستکش -  سواپ
  . باشد داشته

 زدایی آلودگی مناسب نحو به و گذاری برچسب - آوری جمع مناسب دردار ظروف در باید بيولوژیک ضایعات - ١٠۴
  . گردد نگهداری ایمن محل در دفع زمان تا و شده خارج آزمایشگاه محيط از سریعا و گردیده

 UV المپ بودن روشن از اطالع جهت دهنده هشدار المپ دارای و بوده اتاق از خارج در باید UV المپ کليد - ١٠۵
  . باشد

  . گردد انجام مشخصات برچسب با نشتی فاقد و ایمن ظروف در باید بيولوژیک های نمونه نقل و حمل - ١٠۶

 یکبار های حوله و ناخن مخصوص های برس - کننده عفونی ضد مواد - صابون باید ها دستشویی محل در - ١٠٧
  . گردد فراهم مصرف

   تجهيزات ایمنی:  ششم فصل



 

 

 و ایمن برداری بهره خصوص در افراد بایستی آزمایشگاهی های دستگاه و تجهيزات از استفاده از قبل - ١٠٨
  . نمایند کسب ذیصالح مراجع طریق از را الزم آموزش بهينه

  . گيرد انجام باید تجهيزات کليه براب ای دوره سرویس و نگهداری - ١٠٩

  . آید عمل به ها دستگاه کليه از دقيق زدایی آلودگی باید تعمير و سرویس از قبل - ١١٠

  . گردند کاليبره ذیصالح افراد توسط ای دوره صورت به باید ها دستگاه کليه - ١١١

 درهای لزوم موارد در - پشتيبان فيوزهای -  ترموستات به مجهز باید آزمایشگاهی گرمازای تجهيزات کليه - ١١٢
  . باشند مناسب حرارتی عایق همچنين و شونده قفل

 شده ایجاد گازهای تخليه جهت باید نمایند می گاز توليد کاری روند در که زایی حرارت های سيستم کليه - ١١٣
  . بگيرند قرار هود داخل یا و بوده مناسب تهویه سيستم به مجهز

  . گيرند قرار حرارتی دتکتورهای از مناسب فاصله در بایست می گرمازا وسایل - ١١۴

  . گردد مجزا آزمایشگاه تجهيزات سایر از اتاقکی توسط المقدور حتی اتوکالو دستگاه استقرار محل - ١١۵

 آن در زا آتش و شيميایی مواد دادن قرار از و شود کنترل روزانه باید اتوکالو دماسنج و سنج فشار - قفل - ١١۶
  . گردد خودداری

  . قرارگيرند حرارت به حساس تجهيزات از دور و حرارت به مقاوم مکان در باید گرمازا های دستگاه کليه - ١١٧

 باید آلی های حالل و بيولوژیک مواد از استفاده هنگام به ليوفيلتزرها و ها کن مخلوط -  سانتریفوژها انواع - ١١٨
  . قرارگيرند مناسب هود زیر

. است الزامی خالء های لوله برای هوا های فيلتر و O-Ring اتصاالت از استفاده ليوفيليزر کاربردن به هنگام - ١١٩
 از باید دستگاه ای شيشه لوازم تعویض برای. نباشند معيوب تا گردند کنترل باید خالء ای شيشه های لوله

  . شود استفاده خالء مخصوص قطعات

  . گردد استفاده سانتریفوژها در دار در های لوله از الزاماض - ١٢٠

 مناسب ابزار و روش با دستگاه داخلی های قسمت باید سانتریفوژ داخل در ها لوله شکستن صورت در - ١٢١
  . گردد عفونی ضد و پاکسازی

  . باشد نشتی و شکاف هرگونه فاقد باید الکتروفورز تانک بدنه - ١٢٢

  . گردد نصب باال ولتاژ ویژه دهنده هشدار عالئم باید الکتروفورز دستگاه روی بر - ١٢٣

  . گيرند قرار بازرسی مورد ترک و شکستگی وجود نظر از استفاده از قبل باید ای شيشه لوازم - ١٢۴

  . شوند آوری جمع مقاوم و مجزا ای محفظه در باید استفاده قابل غير یا شکسته ای شيشه لوازم - ١٢۵

   ارگونومی:  هفتم فصل

 کار حين در افراد مفرط خستگی باعث که باشند شده طراحی نحوی به ارگونومی لحاظ به کار فضای - ١٢۶
  . نگردد

  . است الزامی تکراری حرکات از جلوگيری برای آزمایشگاه در اتوماسيون سيستم ایجاد - ١٢٧

 دسترس در مناسب نحو به تجهيزات و آالت ابزار - امکانات -  مواد باید ارگونوميک عوارض از جلوگيری برای - ١٢٨
  . باشند

  . گيرند قرار استفاده مورد نباید استاندارد غير و معيوب آالت ابزار - ١٢٩



 

 

  . باشند تنظيم قابل درخشندگی نظر از و بوده چشم سطح هم باید نمایشگر صفحات - ١٣٠

  . گردد استفاده شده طراحی ارگونوميک اصول مطابق که هایی صندلی از - ١٣١

 ایران اسالمی جمهوری کار قانون ٩١ و ٨۵ مواد استناد به و باشد می ماده ١٣٣ بر مشتمل نامه آئين این - ١٣٢
 در. گرفت قرار تصویب و نهایی بررسی مورد فنی حفاظتی عالی شورای ٢١/٣/١٣٨۵ مورخ جلسه در و تدوین
 سراسر در کشور رسمی روزنامه در درج از پس و رسيد اجتماعی امور و کار وزیر تصویب به ٢۵/١١/١٣٨۵ تاریخ
  . است اجرا قابل ایران

 


