
 دانشکده علوم پایه فیزیکدستوالعمل ایمنی در آزمایشگاه های 

 دانشگاه حکیم سبزواری
 فضاي و متر از كف تا سقف ارتفاع داشته 3محل كار آزمايشگاهي بايد حداقل  اتاقها و -1

 .نباشد كمتر مكعب متر 12 از نفر هر براي بايد مفيد

 مزاحمتي نبايد محصوالت و اشياء دادن قرار يا و تجهيزات نصب آزمايشگاه فضاي در -2

 براي كافي فضاي بايد هردستگاه اطراف در و نمايد ايجاد كاركنان كار يا مرور و عبور براي

 .شود منظور تعميرات اصالحات و لزوم صورت در و نظافت آزمايش، انجام

 و بوده هموار و صاف بايد است مواد نقل و حمل يا عبور محل كه قسمتهايي و اتاقها كف -3

 لوله، و مهره و پيچ مجاري، تناسببي  پوشش از ناشي برآمدگي سوراخ، و حفره از عاري

 لغزيدن يا و كردن گير موجب ممكن است كه مانعي گونه هر و برجستگي يا دريچه

 .باشد شود اشخاص

 به مجهز و بوده آن ومواد فعاليت نوع با متناسب بايد آزمايشگاه هر در نور و جوي شرايط -4

 .باشد اضطراري روشنايي

 مجاز صالحيتدارافراد  فقط و بوده مجزا كليد و قفل داري بايد انبار و آزمايشگاه درهاي -5

 . باشند ورود به

 كار نوع با متناسبثابت  و سيار حريق اطفاء و اعالم لوازم بايد انبار و آزمايشگاه هر در -6

 .گردد نصب

 كاركنان دردسترس و مشخص مناسب، محلهاي در اوليه كمكهاي و نشاني آتش لوازم -7

 .گردد نصب

 آتش با ومبارزه پيشگيري جهت كافي تجهيزات و وسايل داراي بايد آزمايشگاهها هكلي -8

 به و بوده برخوردار الزم آموزش از كه اشخاصي روز شبانه ساعات تمام در و بوده سوزي

 حضور آزمايشگاه ميباشند در آشنا مربوطه تجهيزات و وسايل كاربرد صحيح هطريق

 .باشند ديده را حريق اطفاءالزم  آموزشهاي بايد نيز آزمايشگاه كاركنان ضمناً .يابند

 كانال در وعايق  مناسب طور به برق سيمهاي هكلي و ساده االمكان حتي برق كشي سيم -9

 .باشد نقشه داراي و آسان آن مسير تعقيب و گرفته قرار

 .باشد شده تفكيك اداري فضاي از مناسب صورتي به بايد آزمايشگاه ساختمان -11



 .پنجره ها نصب گردد خارجي قسمت در بايد خورشيد اشعه تابش از محافظت تجهيزات -11

 بايد ميباشد منافذ ساير داراي يا ميشوند باز كه است پنجره هايي داراي آزمايشگاه اگر -12

 و بوده مناسب به حفاظي مجهز جوي عوامل ساير و گردوغبار آب، نفوذ از جلوگيري براي

 .باشد مناسب شيب داراي نيز پنجره ها لبة

 شير خالء، شير به مجهز و بوده برخوردار مناسب وسعت از بايد آزمايشگاهي كار ميزهاي -13

 .ايمن باشند برق پريز و فاضالب ،(گرم و سرد)آب شير هوا، شير گاز،

 و شيميايي مواد به مقاوم و يكپارچه شستشو، قابل بايد آزمايشگاهي كار ميز سطوح -14

 .باشند حرارت

 مقاوم و مناسب پوشش و ابزار از همواره بايد داغ اجسام و گرمازا تجهيزات با كار هنگام -15

 .گردد استفاده گرما برابر در

 گوشيهاي از بايد دارند مجاز حد از باالتر صداي و سر كه محيطهايي در كار منظور به -16

 .گردد استفاده حفاظتي مناسب

 بايد شدن پرتاب از جلوگيري براي هستند متصل خالء سيستم به كه لوازمي و تجهيزات -17

 .گردند مهار صحيح نحو به

 و ليزر نوع با متناسب پوست و چشم حفاظتي وسايل از بايد ليزر، از استفاده هنگام به -18

 .شود استفاده آن انرژي

 .گردد محدود بايد ليزر با كار زمان در مخصوصاً آزمايشگاهها به دسترسي -19

 خطرات آتش سوزي انفجار، الكتريكي، خطرات كلية براي بايستي ليزر با كار هنگام در -21

 راديواكتيويته ومواد سمي فيومهاي برودتي، مايعات فشرده، گازهاي با كار از ناشي

 گردد اتخاذ تدابيري

 مجهز به زمين اتصال سيستم به مناسب نحو به بايد ثابت و سيار برقي تجهيزات هكلي -21

 .گردند

 عايق وپوشش سالم بايد مربوطه اتصاالت و كابلها نظير برق انتقال ابزار و ادوات هكلي -22

 .باشد داشته

 .نگردد استفاده برق انتقال براي رابط سيمهاي از شود سعي حتي االمكان -23

 الكتريكي ديگر وسايل از استفاده آب ضد الكتريكي وسايل جز به مرطوب محيطهاي در -24

 .ميباشد ممنوع



 در عايق كفپوش به مجهز و يافته استقرار مناسب محل در بايد برق تابلوهاي هكلي -25

 .كنترل گردد ذيصالح افراد توسط فقط اضطراري مواقع در و باشد آن پيرامون

 هاي خاموش كنندهويا ( CO2)كربن  دي اكسيد از فقط برق از ناشي آتش سوزي هاي در -26

 .گردد استفاده خشك شيميايي

 از استفاده با عمودي حالت به و مناسب محل در بايد خالي يا پر از اعم گاز سيلندرهاي -27

 .گردند مهار ايمن طور به بست يا زنجير تسمه،

 درپوش توسط و شده جدا شير از رگالتور بايد گاز سيلندرهاي جابجايي هنگام به -28

 .گردند محافظت

 .گردد استفاده مناسب هاي دستي چرخ از بايد گاز سيلندرهاي حمل براي -29

 و بوده آن داخلي گاز نوع با متناسب و استاندارد براساس بايستي گاز سيلندر هبدن رنگ -31

 .گردد نصب آن روي گاز نوع شناسايي برچسب

در  .عناصر سنگين براي سالمتي خطرهاي جددي ايجداد مدي كنندد     جيوه، سرب و برخي -13

سرعت مسؤول ،دانشجو به  در اثر شكستن يك دماسنج جيوه اي مثالًصورت ريختن جيوه 

 .خبر كند آزمايشگاه را

ظاهراً چنين به نظر مي  .شوددار رعايت  نكات ايمني در مورد مواد و اجسام الكتريسيته -13

اما چنين . ولتي است 011ولت كشنده تراز شوک ولتاژ كيلو011رسد كه شوک ناشي از ولتاژ 

ولتاژ . كه از بدن مي گذرد ياندازه حقيقي شدت شوک مربوط است به مقدار جريان .نيست

ي كه از برق منازل استفاده مي كند در تحت شرايط معيني مي تواند منبع وسيله الكتريك

ميلي آمپركمترين اثرشان درد بوده  01جريان هاي بيش از . يك جريان كشنده ايجاد نمايد

ميلي آمپر  011جريان هاي بيش از . و ماكزيمم، شوک هاي جدي كشنده ايجاد مي كنند

و اگر برق زده فوراً تحت درمان قرار  توليد سوختگي هاي خطرناک و بيهوشي مي كنند

 011تا  011جريان هاي بين . معموالً كشنده نيستند( به او تنفس مصنوعي داده شود)گيرد 

عمالً بعد از اينكه شخصي دچار برق زدگي شد مشكل است تعيين . ميلي آمپر كشنده اند

حال اگر تنفس  به هر. شود كه چه مقدار جريان از اعضاي حياتي بدنش عبور كرده است

 . بيمار قطع شده باشد بايد فوراً به او تنفس مصنوعي داد

حركت پاهايتان . وقتي در نزديكي وسائل برقي به كار مشغوليد به آهستگي حركت كنيد -11

قبل از دست زدن به سيم ها و نقاط . طوري باشد كه تعادل بدنتان را كامالً حفظ نمايد



با فشار زياد را به زمين وصل كنيد و توجه كنيد كه  اتصال دستگاه را خاموش كنيد و نقاط

 . جريان تصادفاً و به طور ناگهاني برقرار نشود

و مهم تر از . وقتي وسائل برقي را آزمايش مي كنيد يك دستتان را در جيبتان قرار دهيد -13

همه وقتي بر روي كف فلزي يا ناحيه اي مرطوب و يا سطوح متصل به زمين ايستاده ايد به 

و ( مخصوصاً كفش هاي مرطوب)وقتي لباسهايتان مرطوب است . ائل برقي دست نزنيدوس

 .يا همچنين وقتي پوستتان مرطوب مي باشد به وسائل الكتريكي دست نزنيد

هر چه اطالعاتتان راجع به دستگاه هاي الكتريكي بيشتر . هيچ وقت به تنهايي كار نكنيد -13

هرگز به ريسك هاي غيرضروري . شود باشد عدم دقت و بي احتياطي شما بيشتر مي

 . مبادرت نكنيد

از محل اتصال بايد از يك قطعه چوب  (فرد دچار برق گرفتگي)براي جدا كردن مصدوم -13

وقت را جهت يافتن كليد قطع بيهوده تلف . خشك و يا طناب يا پتو و غيره استفاده كرد

نكنيد چون مقاومت بدن مصدوم با گذشت زمان رو به تحليل مي رود و اگر در عمليات 

 . شود ميلي آمپر نزديك مي 011تا  011تأخير روا داريد جريان به حد جريان كشنده 

  

 

 نکات ايمني در آزمايشگاه هسته اي
 

 

.خوردن وآشاميدن ممنوع استدر محيط آزمايشگاه  * 

 .ابزار و مواد غير ضروري نبايد وارد آزمايشگاه شود*

 .عدم حضور در آزمايشگاه در زمان هاي غير ضروري*

 .انجام گيرد جابه جايي و نگهداري مواد راديواکتيو و چشمه بايد زيرنظر مسئول آزمايشگاه*

 .در ليست مربوطه نام شخصي که چشمه را بر مي دارد و زمان هاي برداشتن و قرار دادن بايد نوشته شود* 

 .بايد خودداري نمودهسته اي از آزمايشگاه  ازخارج کردن مواد*

مت که افراد در معرض تشعشع مستقيم آن قرار نگيرند مثال به س بايد جابجا نمودچشمه را به گونه اي *

 .زمين يا ديوار گرفته شود



 .بايد انجام دادآزمايش ها را به روش هاي استاندارد و تعيين شده *

زيرا که فلز سنگين است و در صورت  بايد خودداري نمودسرب موجود در آزمايشگاه  از تماس با *

 .نيفتد که روي پاها ودمراقب ببايد آلودگي،پاکسازي آن ساده نخواهد بود و 

 .داده شودگم شدن و يا پخش مواد هسته اي حتما به مسئول مربوطه اطالع   در صورت*

 .شسترا به طور کامل  ها،دست بايد  قبل از ورود و بعد ازخروج از آزمايشگاه*

به  و در صورت معيوب بودن ابزارها و دستگاه ها الزامي استبه برچسب هاي هشدار روي دستگاه ها توجه  *

 .داده شودمسئول مربوطه اطالع 

معموال )چشمه ها حتما بايد در يک اتاقک مجزا به عنوان اتاق چشمه و داخل محفظه هاي مخصوص  *

 .و تحت حفاظ گذاري باشند( ديواره هاي سربي 

آزمايشگاه در حين کار داخل آزمايشگاه مي بايست فيلم بج نصب شده روي روپوش ( کارشناسان )پرسنل *

رفا در محيط آزمايشگاه پوشيده شود و در طي فواصل زماني معين دوز مخصوص خود داشته باشند که ص

 .دريافتي قرائت گردد تااطمينان حاصل گردد که دريافت دوز از حد مجاز بيشتر نيست

  

 

 


