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  دنیآرف لرتنکدستوالعمل ایمنی در آزمایشگاه های 

 دانشگاه حکیم سبزواری مهندسی نفتدانشکده 
 

 تعاريف :اول فصل

 

 دستگاه کنترل دما .1

اين دستگاه براي بررسي و مطالعه رفتار يک مبدل حرارتي صفحه اي و کنترل دماي خروجي سيال فرايند 

موتوري ي آب گرم از يک شير کنترل بگيري دما از دو ترموکوپل و براي تغيير دبراي اندازه. مي باشد

 . شوداستفاده مي

 فشار دستگاه کنترل .2

موتوري در اين سيستم از يک شير . باشدگيري و کنترل فشار در يک مخزن ميدر اين آزمايش هدف، اندازه

 .شودگيري استفاده مينهايي کنترل و از يک ترانسميتر فشار به عنوان المان اندازهبعنوان المان  برقي

 دستگاه کنترل  ارتفاع .3

کنترل . باشددف از انجام اين آزمايش بررسي روشهاي مختلف کنترل ارتفاع مايع درون يک مخزن ميه

 گيرند بصورت مجزا مورد آزمايش و مقايسه قرار مي ON/OFFپيوسته و کنترل 

 دستگاه کنترل  جريان .4

گيري جريان يک المان اندازه. باشدکنترل جريان مايعات در يک خط لوله ميهدف از انجام اين آزمايش 

  .آمپر و المان نهايي کنترل يک شير موتوري استميلي 02تا  4ترانسميتر جريان با خروجي 
، از تمام کساني که به نحوي با دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاهي در ارتباط به دليل اهميت ايمني کاربران 

کنترل راه اندازي و عمليات دستگاه  مي باشند درخواست مي کنيم قبل از وارد شدن به آزمايشگاه و نصب،

، (به کمک کامپيوتر PIDکنترل )، دستگاه کنترل کننده فشار (به کمک کامپيوتر PIDکنترل )کننده دما 

به کمک  PIDکنترل )، و کنترل کننده جريان (به کمک کامپيوتر PIDکنترل )کنترل کننده ارتفاع 

ارد خطر آفرين و پتانسيل هاي نقض شرايط ايمن و راه هاي مطالب و نکات زير را در رابطه با مو (کامپيوتر

 . پيشگيري از آنها را حتماً مطالعه نمايند

 

 آزمايشگاه انبار و ساختمان : دوم فصل

 

 مساحت کف اتاق  و ارتفاع داشته سقف تا کف از متر 3 حداقل بايد آزمايشگاهي، کار محل و اتاقها :1 ماده

 .نباشد کمتر مربع متر 02 از نفر 10 براي

 و عبور براي مزاحمتي محصوالت نبايد و اشياء دادن قرار يا و تجهيزات نصب آزمايشگاه فضاي در : 0 ماده

 در و نظافت آزمايش، انجام براي کافي فضاي بايد هردستگاه اطراف در و نمايد ايجاد کارکنان کار يا مرور

 .شود منظور تعميرات اصالحات و لزوم صورت
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 از عاري و بوده هموار و بايد صاف است مواد نقل و حمل يا عبور محل که قسمتهايي و اتاقها کف : 3 ماده

 هر و برجستگي يا دريچه لوله، و مهره و پيچ مجاري، بي تناسب پوشش از ناشي برآمدگي سوراخ، و حفره

 .باشد شود اشخاص لغزيدن يا و کردن گير موجب ممکن است که مانعي گونه

 بايد مايعات شدن موارد ريخته در و بوده شستشو قابل بايد انبار و آزمايشگاه سقف و ديوار کف، : 4 ماده

 .گردد هدايت مجاري فاضالب طرف به مواد تا باشد کافي شيب داراي کف

و در فواصل سه متري ( 0/2د.حد)با شيب ماليم  6مسير لوله کشي فاضالب ترجيحا لوله پليکا نمره : 0 ماده

 .براي خروج فاضالب دستگاه ها باشد داراي سه راهي

 .باشد وبازها اسيدها برابر در مقاوم نوع از بايد آزمايشگاهي فاضالب لوله هاي جنس: 6ماده  

 و آب نفوذ از و بوده شستشوسانتيمتر قابل  62 ارتفاع تا کف از حداقل بايد آزمايشگاه اتاقهاي ديوار :7 ماده

 .کند جلوگيري رطوبت

 ضد و نسوز مصالح واز گيرد قرار مدنظر اقليمي و جوي شرايط آزمايشگاه ساختمان احداث در : 8 ماده

 .شود استفاده حريق

 اتوماتيک طور به و شده باز اتاق بيرون طرف به درها و شود تعبيه خروجي در دو اتاق هر براي : 9 ماده

 .نگردد قفل کارکنان کار هنگام در و باشد منفذ بدون گردد، بسته

 تنفس سالم هواي هميشه آزمايشگاه کارکنان که باشد طوري بايد حالت هر در کار محل تهويه : 12 ماده

 .شوند هدايت محيط از خارج به مؤثر طور به شيميايي آاليندههاي همواره و نمايند

 قرار کارکنان دردسترس بايد بدن و دست چشم، براي اضطراري خودکار شستشوي دستگاههاي :11 ماده

 .گيرد

 .باشد داشته وجود مناسب محل در بهداشتي سرويس و رختکن بايد آزمايشگاهها کلية در : 10 ماده

در محيط آزمايشگاه از آوردن و مصرف مواد غذايي خودداري نماييد و از وسائل آزمايشگاهي به : 13ماده 

 .عنوان ظروف خوردني ها و نوشيدني ها استفاده ننماييد

تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضالب و برق به شکلي طراحي شده باشند که شبکه هاي  :14ماده 

 داراي باالترين ضريب ايمني باشند ضمناً نقشه هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود

 ورود به مجاز صالحيتدار افراد فقط و بوده مجزا کليد و قفل داري بايد انبار و آزمايشگاه درهاي : 10 ماده

 .باشند

 .گردد نصب کار نوع با متناسب ثابت و سيار حريق اطفاء و اعالم لوازم بايد انبار و آزمايشگاه :16 ماده

 .گردد نصب کارکنان دردسترس و مشخص مناسب، محلهاي در اوليه کمکهاي و آتشنشاني لوازم : 17 ماده

 در و بوده سوزي آتش با ومبارزه پيشگيري جهت کافي تجهيزات و وسايل داراي بايد آزمايشگاه : 18 ماده

 و سايل و کاربرد صحيح طريقة به و بوده برخوردار الزم آموزش از که اشخاصي روز شبانه ساعات تمام

 بايدآموزشهاي نيز آزمايشگاه کارکنان ضمناً .يابند حضور آزمايشگاه در باشند مي آشنا مربوطه تجهيزات

 .باشند ديده را حريق اطفاء الزم

 مانند ارتباطي وسيلة بايد وانبار آزمايشگاه دارد وجود اورژانس و آتشنشاني مرکز که واحدهايي در :19 ماده

 .باشد داشته دراختيار را مزبور مرکز با مستقيم اضطراري تلفن يک
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 :باشد زير موارد آشکارکننده بطور که آزمايشگاه درنصب يک نقشه يا طرح  : 02ماده 

 خروجي و ورودي مسيرهاي و راهروها اتاقها، فيزيکي نقشة -

 اتاقها ابعاد -

 اضطراري خروجيهاي و ورود محل -

 تلفن اوليه، کمکهاي جعبة و آتشنشاني و ايمني لوازم و تجهيزات محل -

 ...و اضطراري

 سرمايشي و گرمايشي سيستمهاي تهويه، محل -

 خطرناك و شيميايي مواد نگهداري محل -

 قرار کانال در و عايق مناسب طور به برق سيمهاي کلية و ساده االمکان حتي برق سيمکشي :01 ماده

 .باشد نقشه داراي و آسان آن مسير تعقيب و گرفته

متري با کابل داراي سطح مقطع حداقل  3آمپر در فواصل  00پريزهاي دسترسي به برق تک فاز : 00ماده 

 ميليمتر 0/0

ميايمتر  4متري با کابل داراي سطح مقطع  6آمپر در فواصل  02فاز  امکان دسترسي به برق سه :  03ماده 

 آمپر براي پريزهاي تک فاز 00مربع جهت تقسيم بار دستگاه ها و در نظر گرفتن فيوز 

 ها نصب گردد پنجره خارجي قسمت در بايد خورشيد اشعه تابش از محافظت تجهيزات : 04 ماده

 براي بايد منافذ ميباشد ساير داراي يا ميشوند باز که است هايي پنجره داراي آزمايشگاه اگر : 00 ماده

 نيز ها پنجره لبة و بوده مناسب به حفاظي مجهز جوي عوامل ساير و غبار و گرد آب، نفوذ از جلوگيري

 .باشد مناسب شيب داراي

از آنجا که حادثه هميشه امکان وقوع دارد حتما در محيط آزمايشگاه بايد جعبه کمک هاي اوليه : 06ماده 

حاوي تمام وسايل و مواد مورد نياز وجود داشته باشد و در دسترس سرپرست و کاربران قرار گيرد و 

 .   نمايدهمچنين سرپرست آزمايشگاه بايد بداند که در وضعيت هاي گوناگون چگونه از آن استفاده 

بايد به منظور نشان دادن محل جعبه کمک هاي اوليه و نکات الزم در مورد استفاده از آن، تابلويي : 07ماده 

 .واضح و در محل مناسب نصب شود

الزم است به صورت ماهانه وسايل و مواد درون جعبه کمک هاي اوليه کنترل شده و در صورت : 08ماده 

 .تامين آن مواد اقدام شود نقص و يا خرابي سريعاً در جهت

 

 فيزيكي خطرات :سوم فصل

 

قبل از انجام . نيروي برق به عنوان يکي از متداول ترين داليل وقوع حادثه شناخته شده است:   09ماده 

 . آزمايش، کاربران و دانشجويان را نسبت به خطرات آن آگاه سازيد

دستگاه مطمئن شويد که اتصال به نيروي الکتريسته قبل از هر تالشي براي تنظيم و يا تعمير : 32ماده 

 .کامالً قطع شده است



4 

 

آب و الکتريسيته دو عنصر ناسازگار مي باشند که در صورت برخورد با يکديگر موجب حوادث : 31ماده 

هرگز وسائل الکتريکي دستي و قابل حمل را در نزديکي دستگاه هاي داراي آب . بسيار خطرناکي مي شوند

بريد مگر اينکه از مانع يا ديواره مناسبي که ارتباط بين آنها را به صورت مطمئن قطع کند استفاده به کار ن

 .نماييد

 برابر در مقاوم و مناسب پوشش و ابزار از همواره بايد داغ اجسام و گرمازا تجهيزات با کار هنگام : 30 ماده

 .گردد استفاده گرما

 باالتر صداي و سر به دليلئ استفاده از پمپ که آزمايشگاه کنترل فرايند  محيط در کار منظور به : 33 ماده

 .گردد استفاده حفاظتي مناسب هاي گوشي از بايد دارد مجاز حد از

 داشته عايق پوشش و سالم بايد مربوطه اتصاالت و کابلها نظير برق انتقال ابزار و ادوات کلية : 30 ماده

 .باشد

 .نگردد استفاده برق انتقال براي رابط سيمهاي از شود سعي االمکان حتي : 36 ماده

 نقص رفع متخصص و افرادآگاه توسط و گرديده مشخص دهنده هشدار عالئم با معيوب تجهيزات : 37 ماده

 .شود

 ممنوع الکتريکي ديگروسايل از استفاده آب ضد الکتريکي وسايل جز به مرطوب محيطهاي در : 38ماده

 .ميباشد

 آن پيرامون در عايق کفپوش به مجهز و يافته استقرار مناسب محل در بايد برق تابلوهاي کلية : 39 ماده

 .گردد کنترل ذيصالح افراد توسط فقط اضطراري مواقع در و باشد

 خشک شيميايي هاي خاموشکننده کربن اکسيد دي از فقط برق از ناشي هاي آتشسوزي در : 42 ماده 

 .گردد استفاده

 .کفش ايمني استفاده نماييداز : 41ماده 

از اعمال فشار بيش از اندازه به قطعات شيشه اي و شکننده . هنگام کار با قطعات تيز مراقب باشيد: 40ماده 

 .خودداري نماييد

در بسياري از موارد سطوح داغ را نمي توان به طور کامل پوشانده و دور از دسترس قرار داد و حتي : 43ماده 

از تماس با . کامالً داغ هم به نظر نرسد، امر باعث ايجاد سوختگي هاي شديدي مي شود در مواقعي که سطح

 . قطعاتي از دستگاه، که احتمال مي دهيد داغ باشند تا حد ممکن خودداري نماييد

هنگام انجام عمليات و يا آزمايش هايي که احتمال صدمه به چشم وجود دارد حتماً از عينک هاي : 44ماده 

 . م استفاده نماييدمحافظ چش

 .ابزار ها و وسايل حفاظتي براي چشم ها بايد هميشه در دسترس باشند:  40ماده 

هنگام انجام آزمايش با دستگاه هايي که داراي صداي بلند و مداوم هستند بايد از گوشي هاي :  46ماده 

 .محافظ براي جلوگيري از صدمات احتمالي به حس شنوايي استفاده نمود

 .تانک هاي ذخيره مواد و مايعات دستگاه ها نبايد لبريز باشند و پر از مايع گردند: 47ماده 

هنگام کار با دستگاه هاي داراي قطعات . هنگام کار در آزمايشگاه بايد از لباس مناسب استفاده نمود: 48ماده 

مي تواند ... چادر، شال و چرخشي و گردان استفاده از لباس ها و پوشش هاي بلند و افتاده مانند روسري، 
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بهتر است هنگام کار در آزمايشگاه مواردي چون انگشتر، ساعت و . منجر به حوادث بسيار خطرناکي شود

گوشي تلفن همراه خود را قبالً در محل مناسبي قرار دهيم و هنگام انجام آزمايش آنها را به همراه نداشته 

 .باشيم

ي حفاظتي بايد به تعداد کافي براي سرپرستان و دانشجويان در لباس کار و ابزار هاي پوشش:  49ماده 

 .دسترس باشد

خواهشمند است . عالئم و هشدار هايي بر روي دستگاه ها به منظور آگاهي کاربران نصب شده است: 02ماده 

 .دبه منظور ايجاد پايدار محيطي ايمن، از جدا کردن، نا خوانا شدن و خدشه دار شدن آنها جلوگيري نمايي

ابزار هاي ايمن ساز دستگاه مانند شيرهاي ايمني به منظور جلوگيري از ايجاد صدمه به کاربران و : 01ماده 

دستکاري و استفاده بي مورد از آنها ممکن است . دستگاه در موارد الزم بر روي دستگاه ها نصب شده است

 . منجر به حوادث ناگواري گردد

ي هيچ شرايطي اعالم برقراري ايمني کامل و قطعي نمود خواهشمند است از آنجا که نمي توان برا: 00ماده 

 .کاربران هنگام استفاده از ابزار ها و دستگاه هاي آزمايشگاهي کمال دقت و توجه را داشته باشند

اين . سطح زمين و سطوح مختلف در صورتي که مرطوب بودن بايد بالفاصله پاك و خشک گردند: 03ماده 

 .سطوح را از بين مي برد و هم امکان آتش سوزي را کاهش مي دهد کار هم لغزندگي

در ادامه ليستي از خطرات و آسيب هايي که امکان وقوع آن در آزمايشگاه مي باشد را به صورت :  04ماده 

 . کلي عنوان کرده ايم

o  آسيب ديدن در اثر شوك الکتريکي 

o آسيب ديدن در اثر جابجا کردن اجزاي سنگين يا بزرگ 

o آسيب ديدن در اثر تماس با قطعات چرخشي 

o  سوختگي در اثر تماس با قطعات داراي دماي باال 

o سوختگي در اثر مايعات در حال جوش و يا بخارات دما باال 

o  (مانند شلنگ هاي انتقال دهنده هواي تحت فشار)آسيب ديدن در اثر حرکت سريع قطعات 

o آسيب به قدرت بينايي 

o آسيب به قدرت شنوايي 

o به لباس و پوشاك آسيب 

هر آزمايشگاهي بنا به کاربري هاي مورد انتظار از آن و نوع آزمايشاتي که در آن انجام مي شود : 00ماده 

احتياج به موارد ايمني و نکات ويژه اي دارد که بهتر است با طراحي و نگارش يک چک ليست مناسب به 

ه بهترين چک ليست براي هر آزمايشگاه يک چک با اينک. صورت ماهانه مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد

در زير نمونه اي از يک چک ليست به منظور شروع کار براي آزمايشگاه شما تهيه  .ليست منحصر بفرد است

 .شده است

دسته اول موارد عمومي را . دسته طبقه بندي شده اند چهارمورد است که در  32اين چک ليست شامل 

وط به تجهيزات برقي موجود در آزمايشگاه است، دسته سوم نيز تجهيزات الزم شامل مي شود، دسته دوم مرب
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دسته چهارم تجهيزات اطفاء حريق و کمک هاي اوليه را بررسي . براي محافظت شخصي را در بر مي گيرد

 .مي کند 

به همچنان که قبالً هم اشاره شد هر آزمايشگاه، چک ليست منحصربفرد و مربوط به خود را مي طلبد و 

همين دليل يک چک ليست کامل وجود ندارد که بر تمام آزمايشگاه ها منطبق بوده و براي آنها مورد 

در نتيجه اکتفا به اين چک ليست کافي نيست و براي افزايش ايمني و اثربخشي آزمايشگاه در . استفاده باشد

و در صورت لزوم دسته هاي  زمينه حفاظت کاربران بايد اين چک ليست مورد بازبيني و تغيير قرار گيرد

مدت زمان بين دو بررسي بستگي به حساسيت . ديگري همراه با موارد مورد نياز به آن اضافه گردد

آزمايشگاه و مواد و ابزار هاي موجود در آن دارد اما توصيه مي شود در آزمايشگاه هاي مهندسي شيمي به 

 .صورت ماهانه اين چک ليست مورد اجرا قرار گيرد

پر کردن چک ليست ايجاد ايمني نمي نمايد اين اولين قدم براي استقرار شرايطي ايمن در آزمايشگاه صرف 

پس از پر نمودن اين چک ليست الزم است سرپرستان به تجزيه و تحليل نتايج آن پرداخته و براي . است

تقال آن به برطرف نمودن نواقص و کمبود ها به صورت شخصي و در حيطه مسئوليت خويش و يا با ان

و در پايان نيز با بررسي مجدد چک ليست در صورت نياز به کم يا زياد کردن . مسئوالن مربوطه اقدام نمايند

 .موارد آن بپردازند

نکته آخري که بايد ذکر گردد آن است که بعد از چندين بار پر کردن چک ليست ممکن است مسئول 

مربوطه به طور عادت و بدون بررسي دقيق و طبق انتظارات خود به پر کردن سريع و بدون مالحظه چک 

ا در پي داشته ليست بپردازد که مواردي گزارش شده است که اين عادي دانستن کار ،نتايج بسيار ناگواري ر

 . است

تکرار بسيار زياد و شايد خسته کننده ما به عنوان يک توليد کننده بر روي ايمني، تکراري الزم و ضروري 

شايد در طول عمر کاري شما به عنوان يک سرپرست آزمايشگاه هيچ اتفاق يا حادثه اي رخ نداده . است

آزمايشگاه باشيد و شايد هميشه با خاطراتي لذت  باشد، شايد شما با تجربه ترين و حرفه اي ترين سرپرست

بخش از گذشته ياد مي کنيد اما کوچکترين بي احتياطي و گاه لحظه اي غفلت ممکن است منجر به حادثه 

اي شود که سال ها پشيماني به همراه داشته باشد و تمام لذات و خاطرات خوش شما را تحت تاثير قرار 

 .  مراقب باشيد. ود و دوستانتان بر عهده شما سرپرست دلسوز استمسئوليت حفظ جان و مال خ. دهد
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 چک ليست ارزيابي ايمني آزمايشگاه. 1جدول 

 (صفحه اول)فرم ارزيابي ايمني آزمايشگاه 

 

 : .......................................آزمايشگاه

 

 ......................................: مسئول/ مدير

 

 :.....................محل آزمايشگاه

 

 نفر: ...................... حداکثر تعداد افرادي که در يک زمان از آزمايشگاه استفاده مي کنند

 موارد عمومي -الف

 توضيحات اقدامي که بايد صورت گيرد خير بله  

     به بيرون باز مي شود؟ درب ورودي آزمايشگاه رو 1

     درب داراي سيستم بسته شدن اتوماتيک است؟ 0

     درب داراي پنجره شيشه اي است؟ 3

     به تعداد کافي است؟( هواکش سالم)آزمايشگاه داراي تهويه مستقل  4

     يک دستگاه تلفن در نزديکي در آزمايشگاه وجود دارد؟ 0

     نزديکي پنجره ها مي باشند؟ميز هاي تحرير در  6

     است؟...( مانند ميز تحرير، مخازن و )مسير خروجي عاري از هر گونه موانع  7

     آزمايشگاه داراي قفسه بندي کافي است؟ 8

 تجهيزات برقي -ب

     در آزمايشگاه سيم کشي برقي روکار و غير استاندارد وجود دارد؟ 9

     صورت متناسب استفاده مي شود؟از پريزهاي برق به  12

     جعبه فيوز در داخل آزمايشگاه وجود دارد؟ 11

     شير قطع جريان گاز در داخل آزمايشگاه وجود دارد؟ 10

     دستگاه هاي برق فضاي کافي براي تهويه دارند؟ 13

 تجهيزات محافظت شخصي -ج

     شستشوي چشم است؟تجهيزات مناسب براي / آزمايشگاه داراي محل 14

     آزمايشگاه داراي دوش انعطاف پذير آب سرد است؟ 10

     (دستکش، عينک، ماسک)تجهيزات ايمني شخصي به تعداد کافي وجود دارد؟  16

     آزمايشگاه داراي هود است؟ 17

     (از لحاظ وجود جريان برگشتي؟)محل خروجي هود مناسب است؟  18

     سالم است؟هواکش هود  19

     در آزمايشگاه جامدات پودري نگهداري مي شود؟ 02

     ظرف نگهداري دربسته براي جامدات پودري وجود دارد؟ 01

 
 (صفحه دوم)فرم ارزيابي ايمني آزمايشگاه 

 

 : .......................................آزمايشگاه

 

 ......................................: مسئول/ مدير

 

 :...................................محل آزمايشگاه

 

 نفر: ...................... حداکثر تعداد افرادي که در يک زمان از آزمايشگاه استفاده مي کنند

 تجهيزات اطفاء حريق و کمک هاي اوليه -د

 توضيحات گيرداقدامي که بايد صورت  خير بله  

     کپسول ضد حريق به تعداد و ظرفيت کافي وجود دارد؟ 00

     محل نصب کپسول هاي ضد حريق مناسب است؟ 03

 :تاريخ شارژ مجدد    تاريخ تست و شارژ کپسول هاي ضد حريق رعايت شده است؟ 04

     است؟ دستورالعمل استفاده از کپسول به صورت واضح و خوانا در کنار آن موجود 00

     مواد آتش زا به مقدار زياد در آزمايشگاه به صورت يکجا نگهداري مي شود؟ 06

 :تاريخ تست    آزمايشگاه مجهز به دتکتور دود است؟ 07

 :تاريخ تست    آزمايشگاه مجهز به آژير خطر است؟ 08

     جعبه کمک هاي اوليه در محل مناسب قرار دارد؟  09

     کمک هاي اوليه در محل مناسب وجود دارد؟ تجهيزات جعبه 32



8 

 

 شيميايي خطرات :چهارم فصل

 

در آزمايشگاه کنترل فرآيند به دليل عدم استفاده از مواد شيميايي هيچ گونه خطرات شيميايي احساس نمي 

 .گردد

 

 بيولوژيک خطرت :پنجم فصل

بيولوژيک هيچ گونه خطرات شيميايي احساس در آزمايشگاه کنترل فرآيند به دليل عدم استفاده از مواد 

 .نمي گردد

 

 تجهيزات ايمني :ششم فصل

 

 .قبل از راه اندازي هر گونه دستگاهي از نحوه خاموش کردن آن در مواقع اضطراري آگاهي يابيد: 62ماده 

 مهار مناسب عايق صوتي توسط بايد همواره ميکنند ايجاد زياد صداي و سر که دستگاه هايي : 61 ماده

 .گردند

به عنوان مثال چک کردن مخزن دستگاه ها به )دستگاه ها مستمر سرويس و نگهداري تنظيم، : 60 ماده

 .است الزامي محيط در صدا و تشديد سر از جلوگيري منظور به (منظور پر بودن با آب مقطر

درستي با زمين در ارتباط مطمئن شويد که همه دستگاه هاي آزمايشگاهي داراي ارت بوده و به  : 63 ماده

عدم رعايت اين نکات ممکن است باعث . باشند و همچنين منبع تغذيه برق داراي ولتاژ مناسب دستگاه باشد

 .ايجاد شوك الکتريکي براي کاربر و يا وقوع حادثه گردد

د و در صورتي که دستگاه به صورت مرتب و منظم مورد بازرسي، تعمير و نگهداري قرار گير:  64ماده 

از حوادث احتمالي آگاهي کافي داشته باشند مي توان به ميزان ( سرپرستان و دانشجويان)همچنين کاربران 

 . زيادي احتمال وقوع حوادث ناخواسته را کاهش داد

قبل از هرگونه تالشي براي نصب، راه اندازي و عمليات دستگاه، تمام الزامات ارائه شده توسط :  60ماده 

عدم توجه به الزامات، تنظيمات و اخطارها و استفاده ناصحيح از دستگاه خطرناك . اهم گرددسازنده بايد فر

 . است

به هيچ عنوان ...( مانند دما، فشار، سرعت و )فراتر از حداکثر معين شده براي شرايط عملياتي : 66ماده 

 . آزمايشي انجام نگردد

که ممکن است از ابزار هاي باالبر و انتقال دهنده  براي نصب و جابجايي تجهيزات سنگين تا جايي: 67ماده 

در صورتي که الزم است بدون استفاده از ابزار به حمل تجهيزات اقدام نمائيد، به هيچ عنوان . استفاده نماييد

آن جسم را بر پشت حمل نکنيد و به شيوه اي عمل نکنيد که به سرانگشتان شما فشار زياد وارد شود و در 

 .ديگران کمک بگيريدصورت نياز از 

براي جلوگيري از آسيب ديدن تجهيزات هنگام جابجايي و بازنمودن بسته بندي دستگاه، مراقب :  68ماده 

 .باشيد ابزار هاي مورد استفاده قطعات دستگاه تماس نداشته باشد
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مي نماييد  در صورتيکه براي انتقال دستگاه ها از طناب، زنجير، تسمه و وسائل مشابه استفاده: 69ماده 

اطمينان حاصل کنيد که فشار ايجاد شده از اين ابزار ها به پايلوت و چهارچوب فلزي وارد شود و اين ادوات 

 .درگير نباشند... با لوله کشي ها، تجهيزات شيشه اي، ابزار اندازه گيري و 

مئن شويد که در صورتي که از جرثقيل چنگالي براي انتقال دستگاهي استفاده مي کنيد مط: 72ماده 

در صورت عدم . درگير نباشند... چنگال ها با لوله کشي ها، تجهيزات شيشه اي، ابزار هاي اندازه گيري و 

توجه ممکن است خسارات وارده در طول جابجايي، اثرات خود را در حين آزمايش ها بر روي نتايج و يا حتي 

 . به شکل حوادث نامطلوب براي کاربران نشان دهد

در صورتي که نصب دستگاهي احتياج به شرايط ويژه اي داشته باشد، الزامات الزم را قبالً فراهم :  71ماده 

 . نماييد تا هنگام نصب الزم نباشد به صورت سطحي و احتماالً ناکافي اين شرايط ايجاد شود

 .دستگاه ها و تجهيزات سنگين را در سطوح پايين قرار دهيد: 70ماده 

م گيري براي انتخاب مکان مناسب براي نصب دستگاه اولين و مهمترين نکته اي که هنگام تصمي: 73ماده 

 .بايد مورد نظر باشد ايمني و سالمت کاربران است

 .فاصله مناسب بين دستگاه ها و بين دستگاه ها و ديوار رعايت شود: 74ماده 

داشته باشند بايد بوسيله کارشناسان قبل از اينکه دانشجويان و کاربران اصلي اجازه انجام آزمايش : 70ماده 

 .مجرب و آشنا به عمليات دستگاه، دستگاه کنترل و راه اندازي گردد

قبل از شروع عمليات، دانشجويان و کاربران را نسبت به تمام خطراتي که ممکن است در هنگام : 76ماده 

 .  کار با دستگاه رخ دهد آگاه نماييد

انشجويان در آزمايشگاه مي باشند بايد سرپرست آموزش ديده و مسئول در تمام طول زماني که د: 77ماده 

 . در محل حضور فعال داشته باشد

دستگاه در حال عمليات را بدون مراقب .  هيچ کاربري نبايد عمليات دستگاه را به تنهايي آغاز کند: 78ماده 

 .رها نکنيد

دستگاه و عمليات آن توجيه شوند نبايد به آنها اجازه قبل از اينکه کاربران و دانشجويان نسبت به : 79ماده 

 .شروع آزمايش ها داده شود

دستگاه ها و تجهيزاتي که مورد بازبيني و نگهداري صحيح قرار نمي گيرند اغلب عامل ايجاد حادثه : 82ماده 

را مسئول آن براي بازرسي، کنترل و نگهداري از دستگاه ها برنامه منظمي تدوين کرده و شخصي . مي گردند

 .باشد

اجازه انجام آزمايش توسط دستگاه هايي که از حالت استاندارد خارج شده اند و داراي خطا مي : 81ماده 

 . باشند را ندهيد

پس از تحويل دستگاه هاي تعمير شده قبل از انجام آزمايش توسط کاربران آنها را از لحاظ نکات : 80ماده 

 .کنترل نماييدايمني و پتانسيل هاي وقوع حادثه 

 قرار حرارت به حساس از تجهيزات دور و حرارت به مقاوم مکان در بايد گرمازا دستگاههاي کلية : 83 ماده

 .گيرند
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براي محافظت ونگهداري (   Deep Freezeمانند) نصب نرم افزار هاي حفاظت از کامپيوتر:ماده 

 ...(وجلوگيري از آلوده شده سيستم ها  به ويروس ) کامپيوترها

هميشه در پايان عمليات آزمايش و در مواقعي که از دستگاه استفاده نمي شود، اتصال به منبع :  84ماده 

 .تغذيه الکتريسيته را به طور کامل قطع کنيد

 

 ارگونومي :هفتم فصل
 

 حين در افراد مفرط باعث خستگي که باشد شده طراحي نحوي به ارگونومي لحاظ به کار فضاي : 80 ماده

 .نگردد کار

 .است تکراري الزامي حرکات از جلوگيري براي آزمايشگاه در اتوماسيون سيستم ايجاد : 86 ماده

استفاده از شيکه کامپيوتري براي چک کردن آزمايشات دانشجويان توسط مدرس و مسئول : 87ماده 

 آزمايشگاه 

 در مناسب نحو به وتجهيزات ابزارآالت امکانات، مواد، بايد ارگونوميک عوارض از جلوگيري براي : 88 ماده

 .باشند دسترس

 .گيرند قرار استفاده مورد نبايد استاندارد غير و معيوب ابزارآالت : 89 ماده

 .باشند قابل تنظيم درخشندگي نظر از و بوده چشم سطح هم بايد نمايشگر صفحات : 92 ماده

 .گردد استفاده شده طراحي ارگونوميک اصول مطابق که صندليهايي از : 91 ماده

 


