
 قوانین استفاده از محیط آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس

 : الزم است به موارد زیر توجه نمایند وارد می شوند افرادی که در این فضا

ماورا تابش ! خطر) در پشت دربتابلوی هشداردهنده در صورت نصب   :ورود به آزمایشگاه -1

 . دهی پایان یابد و مسئول مربوطه تابلو را بردارد تا بازه تابش ، وارد نشوید (وارد نشوید -بنفش

ها باید به صورت  هایی دارد که برای حفظ حیات نمونه های زیستی موجود در آن این آزمایشگاه دستگاه -۲

بدون هماهنگی با مدیر داخلی قطع عمومی جریان برق ها یا  خاموش کردن دستگاهاز . مستمر روشن باشند

ها یا  بین رفتن تنظیم دستگاه، چرا که این کار باعث از حتی برای کوتاه مدت خودداری شودآزمایشگاه 

 . ها خواهد شد خرابی آن

اکیدا از ورود به ناحیه اتاق تمیز های زیستی در صورت آلودگی محیط،  پذیری نمونه آسیببه دلیل  -۳

برای افراد دیگر تنها در صورت  یا ،ورود به این ناحیه تنها توسط دانشجویان آموزش دیده. خودداری شود

کند  یا آلودگی میاز کارهایی که تولید بو و صدا همچنین الزم است . مجاز استهماهنگی با مدیر داخلی 

 .جدا اجتناب گردد

در زمان خرابی یا آسیبی یا  ،مواجه شده است نقصیمشکل یا بی، خرابا  وقتی بایستی  هر یک از اعضا -۴

اخلی آزمایشگاه تماس حاصل نماید و اطالع به سرعت با مسئول آزمایشگاه یا مدیر د. حضور او رخ داده است

 (های زیر این صفحه تلفن.  )دهد

هر کسی موظف به جمع آوری و تمیز کردن میزی است که به او اختصاص یافته یا بر روی آن کار کرده  -۵

 : از جمله .حتی اگر کار قرار است فردای آن روز ادامه یابد. است

  بایستی جمع آوری و به کمد یا کشوهای مربوطه انتقال ...( آچار، پیچ گوشتی، هویه، )همه ابزار

 . یابند

 اجزای دستگاه یا ادوات تست در حال ساخت به صورت منظم در محل خود قرار گیرند . 

 آشغال و خرده ریزهای تولید شده حین کار جمع آوری و به سطل زباله ریخته شوند . 

 پارچه تنظیف گردگیری شود روی میز با . 

 که در طول حضور در آزمایشگاه از آن ها برای خوردن و آوری و  شستن ظروفی  دفع زباله  جمع

 . روی میز کنفرانس نباید چیزی باقی بماند. آشامیدن استفاده نموده است



مدیر  .از این آزمایشگاه خارج شودموقتا تواند  اجازه مدیر داخلی میهماهنگی و ابزار و تجهیزات تنها با  -۶

 . کند زمایشگاه ثبت میداخلی مراتب را در دفتر گزارش روزانه آ

 : الزم است که آخرین نفری که آزمایشگاه را ترک میکند -۷

 بایستی کیسه زباله عادی را با خود برده و در سطل زباله اصلی قرار دهد . 

 حمام بن  ی،به خصوص هیتر برق .شوند قطع نماید کلید سه راهی لوازم برقی که استفاده نمی

  .ساز برقی حتما از برق کشیده شوند چایهویه، ماری، 

 در حال اجرا هایی که محاسبه ، و رایانهدر صورت روشن بودن برق یخچال، انکوباتور  :توجه

 .شودــنـ   دارند قطع

 شیر آب ورودی سینک آزمایشگاه را ببندد . 

الزم ، عمومی آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس عالوه بر رعایت این قواعد و دائمی و دانشجویان رسمیکاربران 

کتابچه اصول ایمنی آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس را نیز خوانده و از امتحانی که توسط مدیر داخلی  است

 . یس باشندبیوالکترومغناط مایشگاهشود، نمره قبولی آورده باشند تا مجاز به کار با لوازم آز گرفته می

 :شماره تماس مدیر داخلی آزمایشگاه

 93998943390آقای رضا گودرزی 

 : ها شماره تماس مسئول آزمایشگاه

 93808888909و   93933882338و       93830993498آقای چیمه 

   93994393880(: مواردی که دو شماره فوق در دسترس نباشند)شماره تماس اضطراری 


