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 علوم اعصاب 

 ضروری می باشد های مرکز ازمایشگاه رعایت نکات زیر در

 
 

 کاری مشخص با برنامه زمانی   Protocolداشتن  .1

 پوش سفید در تمام مدت حضور در ازمایشگاهواستفاده از ر .2

باید بالفاصله  ،شگاهپس از استفاده از هرگونه ظروف ازمای .3

 شسته شده در محل اصلی قرار داده شود

پس از رنگ امیزی درب کلیه جارها بسته شده و ترکیباتی که  .4

 ضروری نیستند خالی گردد

به نکات و عالئم هشدار  ییبه هنگام استفاده از مواد شیمیا  .5
 دهنده انها توجه نمایید

بازیافت  ی را که قابلظرفها و شیشه های خالی مواد شیمیای .6
را در محل زباله ها قرار دهید تا از ازمایشگاه نمی باشند 
 خارج شود

اشیا تیز و برنده را در ظرف مخصوص قرار دهید و تحت  .7
 هیچ عنوان با بقیه مواد زائد قرار نگیرد.

و  ها پیش از خروج از ازمایشگاه از خاموش بودن دستگاه  .8
اطمینان  قرار داشتن وسایل و مواد شیمیایی در محل خود

 حاصل نمایید
وسایل جراحی باید پس از کار بالفاصله شسته شده در جای   .9

 مخصوص قرار گیرد.
ابزار و وسایل شخصی خود را تا انتهای زمان حضور   .10

 ه در یک کمد و کشو مشخص قرار دهیداخود در ازمایشگ
تان سدر حین کار در ازمایشگاه از اوردن همراه و دو .11

 خود جدا خوداری نمایید



برنامه زمانبندی ، عنوان پروژه خود را تا انتهای  .12
حضور در ازمایشگاه بر روی برد قرار دهید. گزارش 

 روزانه خود را نیز در محل برد نصب نمایید.
سرپرست یا کارشناس برداشتن مواد شیمیایی با اطالع  .13

انجام گرفته و مقدار برداشته شده باید در دفتر آزمایشگاه 
قدار بصورت وزنی و یا حجمی با مخصوص با ذکر دقیق م

 تاریخ و ساعت دقیق ثبت گردد. 
به هنگام خروج از ازمایشگاه حتی برای زمان کوتاه  .14

 درب ازمایشگاه بسته شود.
با توجه به محدودیت در تهیه مواد شیمیایی به هنگام کار  .15

 انها اجتناب گردد. نهایت دقت را بعمل اورید تا از هدر رفتن 
اتفاقی سرپرست  و کارشناس در صورت بروز هر  .16

 آزمایشگاه را مطلع سازید. 
کارشناس آزمایشگاه مسئول نظارت بر صحت اجرای  .17

 مفاد فوق می باشد. 
عدم رعلیت موارد فوق برای بار اول  منجر به تذکر ،  .18

سپس تذکر کتبی و در ادامه توقف ورود فرد به ازمابشگاه 
 خواهد شد. 

 
 

 دکتر سید بهنام الدین جامعی

 یس مرکز تحقیقات نوروساینس رئ

 

 مفاد این بخشنامه  الزم االجرا می باشد. 
   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


