
 كارگاهي امور و آزمايشگاهي پژوهش انجام در دانشجويان وظايف

 
 هؼئَلاص عشف هذيش گشٍُ ثِ  یًبهِ وتج یداًـزَ( هٌَط ثِ هؼشف -ٍسٍد ّش فشد رذيذ ثِ آصهبيـگبُ )ّوىبس عشح 

 .ثبؿذ یه ی هشثَعِآصهبيـگبّْب

  ثيؾ اص ايي ػبػت دس  یفشد ثبؿذ ٌبًچِ الصم ثبؿذ. چ یه ثؼذ اص ظْش 15كجح لغبيت  8ػبػت هؼوَل وبس دس آصهبيـگبّْب اص

ضوي تىويل فشم ّبی  "اػت ثشًبهِ وبس ٍ ػلت حضَس خَد سا هـخق ًوبيذ ٍ لجال یآصهبيـگبُ حضَس داؿتِ ثبؿذ ضشٍس

 .الصم سا ثؼول آٍسد یعشح ٍ هؼئَل آصهبيـگبُ ّوبٌّگ یثب هزش حشاػت 

  پبيِ الصم ثشای اػتفبدُ اص اثضاسّبی تحميمبتی سا تحت ًظش اػتبد  داًؾ ی،همشسات ايوٌسػبيت ػالٍُ ثش داًـزَ هَظف اػت

 .فشا گيشد ٍ فمظ دس حيغِ وبس هلَة سؿتِ تحليلی خَد دس آصهبيـگبُ هـغَل ثِ وبس گشدد يب هزشی عشح  ساٌّوب 

  اص ؿٌبػبيی ٍ  ؿٌبعثب ووه وبسخَد سا  بصيهَسد ًٍ يب تزْيضات  يیبيويؿ، یلجل اص ؿشٍع ثِ وبس، هَّاد هلشفداًـزَ ثبيذ

 ذيثب ،خشيذاسی ؿذُ لياؿىبل دس ٍػب بي هَاد هلشفی ٍ ٍ ليدس كَست ووجَد ٍػبٍ  ذيًوب ِيًّبهِ، تْ بىيهحلّ اػتجبس پب

 .ذيالصم ثِ ػول آ یثشعشف وشدى آى الذاهْب یهـىل خَد سا ثب وبسؿٌبع هشثَعِ هغشح وٌذ تب  دس كَست اهىبى ثشا

 ٌذيسا تَػظ وبسؿٌبع هشثَعِ آهَصؽ ثج ؾياًزبم آصهب ًحَُ بيدػتگبُ ٍ اص   حيكح اػتفبدُ ًُحَ، لجل اص وبس ذيداًـزَ ثب 

هملش ثَدى عجك  ذييداًـزَ ثَدُ ٍ دس كَست تأ ـگبُيآصهب ليٍ اؿىبل دس ٍػب یخشاث نيهؼئَل هؼتم ٌلَستيا شيدس غ

 یسا ثِ خَث ٍ همشسات ايوٌی آى وبس ثب دػتگبُ كحيح وِ ًحَٓ  یتب صهبً ثٌبثشايي داًـزَ) ثشخَسد خَاّذ ؿذ. یهمشسات ثب ٍ

 (.ًوبيذ یخَدداس ثبيذآى  یاص سٍؿي وشدى ٍ دػتىبس  ،اػتًگشفتِ  بدي

 ثبهؼئَل آى  وبس،ػت دس ؿشٍع ا الصم آصهبيـگبُاص ّشگًَِ اختالل دس  یرْت اػتفبدُ اص ّش دػتگبُ ٍ ثِ هٌظَس رلَگيش

ػبػت ٍ هذت اػتفبدُ اص ، تبسيخ ،ًبم  "ّش ثبس اػتفبدُ حتوب یثشاي هٌظَس ثِ ّوي .ػول آيذِ وبهل ث یّوبٌّگآصهبيـگبُ 

 .ًوبييذ حجتدػتگبُ سا دس دفتشچِ هخلَف 

 ذيوٌ یخَدداس وبس ٍ ثيي تزْيضات رذاً ضيه یٍ ... ثش سٍ ليوتبة، هَثب ف،يهخل و یؿخل لياص گزاؿتي ٍػب. 

  ُالضاهی اػتف آصهبيـگبُ سٍپَؽ هخلَاػتفبدُ اص دػتىؾ ٍ  ٌّگبم وبس دسآصهبيـگب . 

 ِسا ثذٍى وؼت اربصُ  ـگبّْبيآصهب شيهَرَد، ثِ ػب ليٍ ٍػب يیبيويآالت، هَّاد ؿ ـِيدػتگبّْب، ؿ يیرب داًـزَ اربصُ ربث

  ًذاسد ٍ دس كَست هـبّذُ عجك همشسات ثب اٍ ثشخَسد خَاّذ ؿذ

  َالل دس دػتگبّْب ضشٍسی اػت ّش چٍِ اخت یدس كَست هـبّذٓ خشاثٍ  غيش هزبص هی ثبؿذتؼويش دػتگبُ تَػظ داًـز 

 اعالع دادُ ؿَد. آصهبيـگبُػشيؼتش ثِ هؼئَل ٍلت 

 سا ؿؼتِ ٍ  ؿيـِ ای هَسد اػتفبدُظشٍف  تويض ٍسا هشثَعِ  ، دػتگبُهشتتوبس خَد سا ضيه ذيداًـزَ ثب ؾيپغ اص اتوبم آصهب

 .ؼتي ؿيش گبص ٍ آة... اعويٌبى وبهل حبكل ًوبيذٍ  ثِ ٌّگبم تشن آصهبيـگبُ اص خبهَؽ ثَدى دػتگبُ ، ث ذيخـه ًوب

وِ دس آصهبيـگبُ  یگيشد ٍ هـبسوت ّوِ افشادهیاًزبم  یدٍسُ اثِ كَست  هحيظ آصهبيـگبُ یثٌيبد ٍ هٌظن یپبوؼبص

 .اػت ی، الضاهدس ايي اهش  هـغَل ثِ وبس ّؼتٌذ

 ؼئَل ًظبست ثش آصهبيـگبُ ٍ ػپغ تزوش تَػظ ه ؿفبّی تزوش اٍل هشحلِ دس فَق همشسات اص تخلف هـبّذُ كَست دس

 یگشٍُ هغشح ٍ ثشاثش هلَثبت ؿَسا ٍ همشسات ثشخَسد لبًًَ یتَػظ هذيش گشٍُ ٍ دس كَست تىشاس، هشاتت دس ؿَسا یوتج

 كَست  خَاّذ گشفت.



 مقررات ايمني آزمايشگاه

اًزبم لجل اص  ثٌبثشاييهغلَة اػت  ی زِيٍ ثذػت آٍسدى ًتؿوب   ی، حفظ ػالهت ـگبُيدس آصهب یوٌيًىبت ا تيّذف اص سػب

 گبّی الصم اػت هَاسد ايوٌی هشثَط ثِ آى سا فشا گيشيذ. ـيآصهبوبس  ّش

 ذيثشق سا ثِ خبعش ثؼپبس ذيٍ هحل ول ِياٍل یووه ّب ی،رؼجِ  یهحل وپؼَل آتؾ ًـبً ـگبُيدس آصهب. 

 اص سٍپَؽ آصهبيـگبُ اػتفبدُ وٌيذ. "دسٌّگبم حضَس دس آصهبيـگبُ حتوب 

 هَسد ارتٌبة وٌيذ. یث یّب یاًزبم ؿَخ اص 

 خَدداسی گشدد ثبيذ وبس ثب تزْيضات ًبلق ٍ يب تزْيضاتی وِ احتوبل هؼيَة ثَدى آى هی سٍد، اص. 

  ٍ ثشادُ فلضات ٍرَد داسد ثبيذ اص  بيدس هىبًْبيی وِ خغشّبی احتوبلی ثشای چـن هخل ًَس هبٍساءثٌفؾ ، ليضس ،پشتبة ارؼبم

 .ػت چـن ٍ كَست اػتفبدُ گشددتزْيضات حفبظتی هٌب

 ،تؼَيض ٍ تٌظين سگالتَس ػيلٌذس گبصّبی تحت فـبس ثبيذ تَػظ هتخلق هشثَط اًزبم گيشد ٍ داًـزَ ثِ ّيچ ػٌَاى  تؼويش

 هزبص ثِ اًزبم آًْب ًيؼت.

 ذيًضً .( دػتّب، پـت دػتگبُ ّب ٍ. ٌبليلخت تشه یّب نيدسآًْب ٍرَد داسد)ػ یگشفتگ وِ احتوبل ثشقيی ّبثِ لؼوت ّشگض. 

  ِثَدى آى ّب ثِ احجبت سػذ . یػو شيوِ غ ييوشد هگش ا یتلم یػو یؼتيثب سا يیبيويهَاد ؿ یّو 

  اػت هخلَكب اگش هبدُ هَسد ًظش هزَْل ثبؿذ یثَئيذى هحلَلْبی ؿيويبيی وبس ثؼيبس خغشًبو. 

 ذ.دس صيش َّد ثبص گشدً "داسًذ حتوب یوِ ثخبسات ػو یفشاس ٍ هَاد ؿيويبيی هَاد 

 اوتيَ ٍ دس ؿشايغی وِ ػيؼتوْبی م وبس ثب هَاد فشاس، ػوی ٍ ساديَدس هَلؼيتْبی اضغشاسی )ًـتی ّب يب پشؽ هَاد( يب ٌّگب

  .تَْيِ ًوی تَاًٌذ وٌتشل هٌبػجی ثشای ؿشايظ هحيغی داؿتِ ثبؿٌذ، ثبيذاص هبػه تٌفؼی اػتفبدُ وشد

 تبسيخ تْيِ آًشا ثخَاًيذ ٍ ّويـِ همذاس هبدُ سا هتٌبػت ثب  لجل اص ثشداؿتي ظشف هحتَی هبدُ ؿيويبيی ثشچؼت هـخلبت ٍ

 هلشف اًتخبة وٌيذ. 

 ًگشداًيذ.  ّيچگبُ هَاد ؿيويبيی اػتفبدُ ؿذُ سا ثِ ؿيـِ اكلی ثبص 

 هحلَل سا ثَػيلِ پيپت ثب دّبى ًىـيذ یهَاد ؿيويبي ّشگض. 

 ی ثب ػشپَؽ الػتيىی يّبيپتهحلَلْبی ؿيويبيی اص پ. ثشای ثشداؿتي اص ؿوب ثِ هَاد ؿيويبيی آلَدُ ًـَد ػؼی وٌيذ دػت

 , اػتفبدُ وٌيذ.)پَاس(

 .پيپت يب لغشُ چىبى سا ّشگض ثِ داخل ؿيـِ ّبی هحلَل فشٍ ًجشيذ 

  ثبؿذ یدس صيش َّدّب  هوٌَع ه یٍػبيل غيش ضشٍس یاًجبس وشدى ٍ ًگْذاس. 

 پغ اص سليك وشدى ثبيذ  .ذيٍ هحلَل سا آسام ثِ ّن ثضً ذيضيآة ثش یسا لغشُ لغشُ ثش سٍ ذياػ ـِي، ّو ذيوشدى اػ كيسل یثشا

 هذتی ثگزسد تب اػيذ ثتذسيذ ػشد ؿَد ػپغ اص آى اػتفبدُ ًوَد.

 كَست خَد سا هؼتمين ثبالی ظشف يب دػتگبُ لشاس ًذّيذ .ٌّگبم گشم وشدى  ،دس حيي اًزبم آصهبيؾ ثشای هـبّذُ ٍاوٌؾ

 .ديگشی ًگيشيذ ظشف يب لَلِ آصهبيؾ دّبًِ آًشا ػوت خَد يب

  .دس ًضديىی هحلی وِ ثب ؿؼلِ يب گشهب وبس هی ؿَد ًجبيذ هَاد ؿيويبيی فشاس ٍ آتـگيش لشاس ثگيشًذ 

 اص ًگْذاسی عَالًی ّش هبدُ ؿيويبيی دس ثشاثش ًَس خَسؿيذ ثبيذ خَدداسی ؿَد . 



 اًزبم گيشد  ًظش هَسد هَاد وشدى اًجبس ؿشايظ دليك سػبيت ٍ وبهل هؼئَليت تَػظ داًـزَ ثبيذ ثب  هَاد ؿيويبيی وشدى اًجبس 

 . گشدد ارتٌبة ؿَد، حبدث اػت هوىي ديگشاى اعالع ػذم احش دس وِ ػَاًحی اص تب

 ّييتش يييسا دس پب ذياػ هيتشيً بيٍ  ذياػ هيذ،ػَلفَسياػ هيذسٍولشيّ ظيغل یهبًٌذ هحلَل ّب یخغشًبو بي یهَاد ػو 

 شيسا اص ػبوٌٌذُ  ذياوؼ یّبذياػ ييداؿتِ ثبؿذ .ا یووتش يیفتبدى احش تخشثتب دس هَالغ ا ذيوٌ یلؼوت لفؼِ ّب ًگْذاس

 . ذيّب دٍس ًگِ داس ذيٍ ػَلف ذّبيبًي، ػ ذّبيذسٍوؼيهبًٌذ ّ یجبتيتشو بيٍ  ذياػ هيهبًٌذ اػت یآل یذّبياػ

 ، هَادی هبًٌذ ػذين ،پتبػينP2O5 ، P2S5 ،FeS. دس ٌّگبم وبس ثب ايي  ،ولؼين وبسثيذ ثب آة ٍاوٌؾ اًفزبسی هی دٌّذ

 هَاد سػبيت ًىبت ايوٌی ضشٍسی اػت ٍ ثبيذ اص ووتشيي همذاس ايي هَاد اػتفبدُ ًوَد .

 ػش خَد سا ثبالی ظشف هحتَای هَاد ٍاوٌؾ دٌّذُ لشاس ، ٌّگبم آصهبيؾ احش آة ثش فلضّبی لليبيی ٍ ٍاوٌؾ اػيذ ثب ثبص

ِ چـن كَست ٍ دّبى خَد ًوبليذ ثلىِ ثب آة فشاٍاى آًْب سا ًذّيذ ٍ دس كَست توبع دػت ثب ايي هَاد دػت خَد سا ث

 ؿؼتـَ دّيذ .

 ٌاص هَاد  یثبال ّؼتٌذ .ثشخ تيثب ػوّ يیبيوياص رولِ هَاد ؿ ذيبًيػ ذسٍطىيٍ ّ ذيآص ني،ػذ ذيبًيػ ني، ػذ هيولش ، آسػ

وِ هَاد  ييثٌضى ٍ ... . ثب تَرِ ثِ ا ،شموشثٌبت ولشٍف ني، ولؼ ظًِي، آة اوؼ ذيػشعبى صا ّؼتٌذ اص رولِ فشهبلذئ ضيً يیبيويؿ

ٍ  یوٌيا ٌهيهَاد ػالٍُ ثش اػتفبدُ اص سٍپَؽ ،ػ ييصا ثبؿٌذ الصم اػت دس ٌّگبم وبس ثب ا شعبىػ بيٍ  یتَاًٌذ ػویه يیبيويؿ

 ضيپشّد رذاً ٍ توبع ثب هَا ذىيي، ثَ ذىياص حذالل همذاس هَاد اػتفبدُ ًوَد ٍ اص چـ ـگبُيَّاوؾ آصهب بيسٍؿي ًوَدى َّد 

 ًوبييذ.

 ذيوٌ یًگِ داس هيتبس یسا دس هحل ذيذي نيٍ ًمشُ ٍ ػذ َُير یاتش ،ًوه ّب ليات یحؼبع ثِ ًَس هبًٌذ ثشم ،د يیبيويهَاد ؿ. 

  یٍ ثْتش اػت اص چَة پٌجِ ، دسة ّب ذيوٌ یخـه ،خٌه ٍ دٍس اص آفتبة ًگِ داس یوٌٌذُ سا دس هحل ّب ذيهَاد اوؼ 

 (.ذيظشٍف اػتفبدُ وٌ ييا ی ِياٍل یىيالػت یهَاد اػتفبدُ ًـَد )اص دسة ّب ييا یثؼتي ظشٍف حبٍ یثشا یفلض بيٍ یىيالػت

 :دس غيش ايي كَست  ) دس كَستی وِ هبدُ ای پغ اص اػتفبدُ ًگْذاسی ؿَد، ثبيذ ثش سٍی ظشف آى هَاسد صيش ًَؿتِ ؿَد

  (آًْب ًخَاّذ داؿت. یدس ًگْذاس یتيهؼئَل چيّ ـگبُيوبسؿٌبع آصهبهبدُ دٍس سيختِ خَاّذ ؿذ ٍ

 الف: ًبم اػتفبدُ وٌٌذُ

 ة: ًَع هبدُ ؿيويبيی، دس كَست لضٍم ثب روش تشويت )دسكذ هَاد اٍليِ(

 د: تبسيخ ػبخت يب اػتفبدُ

 د: تبسيخ اًمضبء يب اتوبم اػتفبدُ

 ُ: ؿشايظ ًگْذاسی 

 ًذآلَدُ گشد یتَاًذ ثِ عَس اتفبل یه یذًي،غزا ٍ ًَؿ ذيهلشف ًىٌ یذًيٍ ًَؿ يیهَاد غزا ـگبُيدس آصهب. 

 دس.. ٍ  یٍ وبغذ كبف تيچَة وجش هَاد ًبهحلَل)سػَة( ،ربهذ ٍ خغشًبن ،  دسيختي هَاد ؿيويبيی ثِ خلَف هَا اص 

 وٌيذ.خَدداسی  رذاً ػيٌه آصهبيـگبُ  داخل

 

 



 هَاسد  یوِ دس ثؼضاًزبم دٌّذ سا  یخغش ًبو یدس كَست دس وٌبس ّن ثَدى هوىي اػت ٍاوٌـْب يیبيوياص هَاد ؿ یبسيثؼ

ّن لشاس ًذّيذ  دس وٌبس  دٌّذ یه یسا وِ ثب ّن ٍاوٌؾ خغش ًبو یگبُ هَاد چيّ ثٌبثشايي ػجت اًفزبس ؿَد . تَاًذ یه یحت

 هيًبػبصگبس دس احش  يیبيويدٍ هبدُ ؿ یحبٍ ی ـِيهوىي اػت دٍ ؿ . چشا وِون ثبؿذ بسياگش احتوبل ٍلَع حبدحِ ثؼ یحت

 صا یشيرلَگ ی. ثشاسا ثِ ٍرَد آٍسد یشيرجشاى ًبپز یّب بىيؿذُ ٍ ص تيذ ٍ هَاد آى ّب ثب ّن تشوٌغفلت ثـىٌ بيحبدحِ ٍ 

 : ذيلشاس ًذّ ّنسا دس وٌبس  شيگًَِ حَادث هَاد صٌيا

 ًبػبصگبس اػت ثب هبدُ ؿيويبيی سديف

 الىل  –پش هٌگٌبت ّب  –ًيتشيه اػيذ  اػتيه اػيذ 1

 آة اوؼيظًِ –اػيذ ٍ ًيتشيه اػيذ هخلَط ػَلفَسيه  اػتي 2

 وشثي دی اوؼيذ –ّبلَطى ّب  –وشثي تتشا ولشيذ  –آة  فلضات لليبيی 3

 پش اوؼيذّب –لليبّب  –اػيذّب  آلَهٌيَم 4
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 هَاد اتؾ گيش–اػتي –الىل ّب  –ًوه ّبی فلضی  –آّي  –وشٍم  –هغ  ّيذسٍطى پشاوؼيذ 11
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 َّا –تشويجبت اوؼيظى داس هخل ولشات ّب –گَگشد فؼفش 19

 آة –ثبصّبی لَی –الىل ّب پٌتب اوؼيذ فؼفش 20

 ػَلفَسيه اػيذ پتب ػين پش هٌگٌب ت 21
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اُ خغشات احتوبلی آى دس رذٍل صيش ثِ تؼذادی اص ٍاوٌؾ ّبی هَاد ًب ػبصگبس ثب ّن اؿبسُ ؿذُ ٍ هحلَل ّش ٍاوٌؾ ثِ ّوش

 ليذ ؿذُ اػت:

ّن   دٍ هبدُ ًبػبصگبسی وِ ًجبيذ دس وٌبس سديف

 ثبؿٌذ

 ٍاوٌؾ ّبی هوىي

 حبكل يه هبدُ ی لبثل اًفزبس اػت فلضآلَهيٌيَم ٍآهًَيَم ًيتشات 1

هخلَط ايي دٍ هوىي اػت ثبػج احتشاق گشدد هخلَكب اگش  آهًَيَم ًيتشات ٍ اػتيه اػيذ 2

 ظ ثبؿذاػتيه اػيذ غلي

 يه ٍاوٌؾ ؿذيذ ٍ لبثل اًفزبس اػت ّيذسٍطى پش اوؼيذٍ اوؼيذ ػشة 3

 يه ٍاوٌؾ ؿذيذا گشهبصاػت ّيذسٍطى پش اوؼيذٍ ػَلفيذ آّي 4

هيتَاًذ ثبػج ايزبد فَلويٌبت ريَُ ؿَد وِ يه هبدُ لبثل اًفزبس  ريَُ ًيتشات ٍ هتبًَل 5

 اػت

 اػيذ خَد ثِ خَد آتؾ هی گيشد فؼفش دس حضَس ًيتشيه  ًيتشيه اػيذ ٍ فؼفش 6

هی تَاًذ ثبػج اًفزبس   هخلَط ايي دٍ هبدُ اگش حشاست دادُ ؿَد پتب ػين ػيب ًيذ ٍ پتب ػين پش اوؼيذ 7

 گشدد

 هخلَط ًوًَِ ّبی خـه ايي دٍ هی تَاًذ لبثل اًفزبس ثبؿذ  ػذين ًيتشات ٍػذين تيَ ػَلفبت 8

 اػت ؿذيذا لب ثل اًفزبس ٍاوٌـی  ػَلفيذ ػشة ٍّيذسٍطى پش اوؼيذ 9

ا س یوٌيًىبت ا تيسػبٍ ديگش افشاد خَد  یحفظ ػالهت یٍ ثشا ذيوٌ یتلم یسا رذْب ـگبّيوبس دس آصهب نيخَاّـوٌذ

 . ذيفشاهَؽ ًىٌ

 ّش داًـزَ هَظف اػت لجل اص وبس دس آصهبيـگبُ  تؼْذًبهِ اًزبم وبس دس آصهبيـگبُ سا ثب ًظبست اػتبد ساٌّوبی خَد پش 

 .ذضب ًوبياهٍ 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 آزمايشگاه در فعاليت انجام ىبرا تعهد فرم
 

 )گشدد ىه تحَيل آصهبيـگبُ سئيغ ثِ هؼئَل فٌى ٍ يب ٍ ؿذُ تىويل آصهبيـگبّى فؼبليت اًزبم ثشاى داًـزَ تَػظ فشم ايي)

 

                          ........................توبع ؿوبسُ ٍ........................داًـزَيى ؿوبسُ ثِ.......................همغغ داًـزَى   .................................ايٌزبًت

 ................................... ىالىتشًٍيى پؼت آدسع.………………………………………هحل ػىًَت آدسع ٍ 

                             ....................................................................................................................... ثبػٌَاى تحميمبتى پشٍطُ اًزبم ثشاى

 .ّؼتن آصهبيـگبُ خَد دس تحميمبتى فؼبليت ثِ اًزبم هبيل صيش ؿشايظ لجَل ثب آصهبيـگبُ دس ................................ػشپشػتى تحت

 .هى داًن آى هَاسد ّوِ سػبيت ثِ هلضم سا خَد ٍ ًوَدُ هغبلؼِ سا آصهبيـگبُ ٍ همشسات ايوٌى ساٌّوبى تايٌزبً -1

 .هى گيشم ػْذُ ثِ آصهبيـگبُ دس سا خَد فؼبليتْبى ّوِ پيبهذّبى هؼؤٍليت ايٌزبًت -2

 .وشد ًخَاّن اػتفبدُ آًْب اص آصهبيـگبّى تزْيضات اص اػتفبدُ دسػت سٍؽ فشاگيشى ٍ ّوبٌّگى ثذٍى -3

 هؼؤٍالًِ آصهبيـگبُ پشػٌل ثب آصهبيـْب ثشاى اػتفبدُ هَسد هحَعِ ًظبفت ٍ آٍسى روغ آصهبيـْب، اًزبم آهبدُ ػبصى، دس -4

 .داؿت خَاّن ّوىبسى

 .ثشػبًن اتوبم ثِ سا وبس ثتَاًن اداسى ػبػبت دس وِ ؿذ خَاّذ اًزبم گًَِ اى ثِ فؼبليت سيضى ثشًبهِ -5

 سا آى ؿَم، آگبُ آًْب ًبدسػت ػولىشد اص يب ؿَد، ٍاسد آصهبيـگبّى تزْيضات ٍ اثضاس ثِ خؼبستى دليلى ّش ِث وِ كَستى دس -6

 خَد فؼبليتْبى اًزبم رْت آصهبيـگبّى ديذُ آػيت تزْيضات ٍ اثضاس اص ٍ سػبًذ خَاّن هؼؤٍالى آصهبيـگبُ اعالع ثِ ػشػت ثِ

 .وشد ًخَاّن اػتفبدُ

 دس هَرَد اثضاس اص الصم آهَصؽ ٍ اربصُ ثذٍى يب ًبدسػت اػتفبدُ دلتى، ثى ايوٌى، ضَاثظ سػبيت مػذ احش ثش وِ كَستى دس -7

 ػْذُ ثِ آى هؼؤٍليت ثشػذ، خؼبستى آصهبيـگبُ تزْيضات ثِ يب ؿَد، ٍاسد ديگشاى يب خَد ثِ آػيجى ايٌزبًت، تَػظ آصهبيـگبّْب

 .ذاسدً هؼؤٍليتى صهيٌِ ايي دس داًـىذُ ٍ ثَد خَاّذ ايٌزبًت

 سػبيت سا آى تزْيضات ٍ آصهبيـگبُ اص كحيح اػتفبدُ ضَاثظ ايٌزبًت ايٌىِ تـخيق ثب صهبى ّش دس آصهبيـگبُ هؼؤٍل -8

 .وٌذ رلَگيشى آصهبيـگبّْب دس ايٌزبًت حضَس داسد اص حك ام،ًىشدُ 

 

 :تبسيخ                                                                                          : ء داًـزَاهضب                                           



 

 بسمه تعالي

 

 مجوز استفاده از آزمايشگاه ................................

 

 ........................................سؿتِ............... داًـزَی وبسؿٌبػی اسؿذ ثذيي ٍػيلِ ثِ آلب / خبًن ........................................

داًـگبُ ..................................  ثِ ػٌَاى ّوىبس پشٍطُ / پبيبى ًبهِ / عشح تحميمبتی  ...ثِ ؿوبسُ داًـزَيی............................ 

 ....................................................... ..................................................تحت ػٌَاى ..............................................................

... ...ؿَد اص تبسيخ .............................. لغبيت .................... دس ػبػبت اداسی اص آصهبيـگبُ ..........................هزَص دادُ هی

 ًوبيذ.ًظبست وبسؿٌبع آصهبيـگبُ اػتفبدُ ٍ تزْيضات آى هغبثك ثب لَاًيي ٍهمشسات آصهبيـگبُ ٍ تحت ؿيويبيی،ٍػبيل  هَاد

 "اللبق  ايي فشم  ٍ اسئِ وبست داًـزَيی ٍ يب وبست ؿٌبػبيی ثِ آصهبيـگبُ  الضاهی هی ثبؿذ."

 

 
 اهضبء

 هزشی عشح / اػتبد ساٌّوب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


