
  فيزيك و شيمي هاي آزمايشگاه ساختمان به مربوط ضوابط -1    

           آزمايشگاه كارخانـه بهتـر اسـت درسـاختماني جداگانـه بـوده       )1

  . راحتي برقرار شود ها به كه ارتباط با ساير قسمت طوري به

  )متـر  1/4حدوداً (آزمايشگاه شيمي با وسعت كافي و سقف بلند  )2

بايست جداگانـه و دور از توليـد قـرار     همراه ايمني كامل مي و به

 . گيرد 

به دليل حجم زياد كار، محيط آزمايشگاه آلوده به بخارات مـواد   )3

شــيميايي بــوده، لــذا بايــد بــه هــواي آزاد راه داشــته و داراي 

 . هاي قوي باشد هواكش

ها بايد صاف و قابل شستشـو، ضـدآب و    ها، ديوارها و كف سقف )4

 . باشند اد گندزامقاوم به مواد شيميايي و مو

درقسمت باالي سقف بايد چند دستگاه مكنده هوا بـراي جـذب    )5

 . بخارات تعبيه گردد

محيط آزمايشگاه بايد داراي نور كافي و بدون انعكاس نـامطلوب   )6

 . باشد

براي استخراج و تبخيرها، هودهـاي بـزرگ بـا تهويـه كـافي و       )7

 . مناسب درنظر گرفته شود

هـاي   گذاردن حمام بخار، دستگاه هودها بايد وسيع بوده و براي )8

هـا   ولد دود و بخارات و كليـه اسـتخراج  هاي م مولد گاز و شيشه

 . وسعت كافي داشته باشند

جنس سطح هودها بايد مقاوم به مواد شيميايي و قابل شستشـو   )9

 . باشند

شـير  : ميزهاي كار از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز بـه   )10

 ، راه فاضـالب ) سرد و گرم ( ر آب خالء ، شير گاز ، شير هوا ، شي

 . پريز برق باشند و

البراتوارشيمي بايد ضد اسيد و مقـاوم بـه مـواد     در ميزهاي كار )11

هاي آلي و مقاوم به حرارت ماليم باشـند و   گندزا، قلياها و حالل

  ها و ظروف؛ كمدهاي مناسب نصب گـردد  براي قراردادن محلول

 . ر نگيرندها درمعرض نور قرا نحوي كه محلول به

هـا   هـا و صـندلي   يد محكم بوده و بين ميزها و قفسهها با صندلي )12

 . فضاي كافي جهت تميز كردن وجود داشته باشد

 . جنس كفپوش آزمايشگاه مقاوم به اسيد باشد )13

        يسـت دوش ضـد حريـق و دسـتگاه     اب ه مـي ادرمحيط آزمايشگ )14

به نشاني و جع هاي آتش همچنين كپسول. شوي نصب گردد چشم

هاي اوليه دردسترس بوده و آموزش كافي جهت استفاده از  كمك

 . آنها به همه كاركنان داده شود

محلي مجزا دور از ارتعاشات و عاري از رطوبت جهـت نگهـداري    )15

 . بايد درنظر گرفته شود ها مي دستگاه

و گازهاي فشرده ، مواد شيميايي ها نگهداري حاللجهت حمل و  )16

 . سب دردسترس باشدبايد وسايل و فضاي منا

ها بايد بسته باشد تا جريان و لـرزش   دريچه تهويه اتاق دستگاه )17

        اين اتـاق بهتـر اسـت   . ها اختالل ايجاد نكند هوا دركار دستگاه

و مستقيماً درب  وسيله يك راهرو به سالن شيمي متصل گردد به

 . نداشته باشد

ر از دو محل شستشوي ظروف بايد نزديك آزمايشـگاه شـيمي و   )18

 . ها باشد اتاق دستگاه

 . تأمين آب سالم و با كيفيت خوب ضروري است )19

و حـداقل رطوبـت را   بـوده  اتاق آزمايشات فيزيكي بايد خشك  )20

 . داشته باشد

هاي بايگاني شده و استانداردها درنظر گرفتـه   اتاقي جهت نمونه )21

طوريكه درجه حرارت و رطوبت اين اتاق هـرروز كنتـرل    هشود؛ ب

اي يخچالي و استانداردهاي حساس به دما ين داروههمچن. گردد

 . بايست دريخچال نگهداري شوند مي

 . سيستم تأمين گاز بايد محكم، ايمن و پايدار باشد )22

 . باشد ستم برق مناسب و اضطراري الزم ميتأمين سي )23

هـاي   آزمايشـگاه از المـپ  محـيط  بهتراست جهـت روشـنايي    )24

 . فلورسانت با شبكه محافظ، استفاده شود

ها بايد به موارد مورد استفاده درساختمان؛  درطراحي آزمايشگاه )25

 . تهويه آزمايشگاهها؛ نوع فاضالب و نور توجه شود

ـ   Through – Seeبه صـورت   هتراستدرها ب )26 طـور   هباشـند و ب

 .اتوماتيك بسته شوند و حفاظ كافي داشته باشند

و درخارج از محيط آزمايشگاه، بايد مكاني جهت نگهداري البسه  )27

ايل شخصي افراد و محلي براي خـوردن و آشـاميدن وجـود    سو

 . داشته باشد

ــتن   )28 ــدت و دور ريخ ــوالني م ــره ط ــراي ذخي     تســهيالت الزم ب

درنظـر گرفتـه   هاي دور ريختنـي   هاي شيميايي و حالل پسمانده

 .شود

شيميايي بـه عاليـم خطـر روي     هاي هنگام استفاده از محلول به )29

 . گذاري توجه شود برچسب

ن درمحـيط آزمايشـگاه خـودداري    رگونه خوردن و آشـاميد ازه )30

 .شود

  

  

 

  شناسيميكروب آزمايشگاه تسهيالت و تمانساخ به مربوط ضوابط-2 

 . شناسي، از مناطق پررفت وآمد، مجزا باشد مكان آزمايشگاه ميكروب -1

سـازي   دريافت نمونـه، آمـاده  ) الفقسمت تفكيك شده  چهاروجود  - 2

 سـازي  محـيط ) د استريليزاسـيون )ج انكوباسـيون ) بكشت نمونه و

 . شناسي الزامي است دربخش ميكروب

شناسي از راهـرو يـا    ب براي ورود به آزمايشگاه ميكروبدر وجود دو-3

 .نواحي مجاور الزامي است

جـنس   ،ح ديوارها و سقف بخش ميكروبـي وعالوه بر صاف بودن سط-4

آب باشد و بـه   بايد مقاوم بهنيز ها  ها و سقف ، كفسطوح داخلي ديوارها

 . راحتي قابل شستشو باشند

 . راحتي ضدعفوني و نظافت شوند هب بوده تا سطوح بدون درز-5

بايد مقاوم بـه آب و  آنها جنس سطح ميزهاي كار صاف و بدون درز و -6

 . هاي آلي و حرارت متوسط باشد مقاوم به اسيدها، بازها، حالل

لوازم اضافي از جملـه  و نصب هرگونه از نگهداري وسايل غيرضروري -7

 . پرده دربخش ميكروبي اجتناب گردد

بين ميزهاي  ياسباب و اثاثيه آزمايشگاه از جنس سخت باشند و فضا-8

 . ها و تجهيزات از نظر پاك كردن قابل دسترسي باشند ، قفسهكار

آزمايشگاه ميكروبي مجهز به يك سينك جهـت شستشـوي دسـت    -9

طور اتوماتيك عمل كنـد و نزديـك درب    هباشد كه بوسيله پا يا آرنج يا ب

 . تعبيه گردد نخروجي آ

شـدن را داشـته باشــند و    هـاي آزمايشـگاه قابليـت بسـته     پنجـره -10

 . شوند داراي توري باشند هايي كه باز مي قسمت

هـواي  ( exhaustكشـي شـده بـراي     ، كاناليك سيستم تهويه هوا-11

ايجـاد   طرفـه  جريان هـواي يـك  ، اين سيستم. الزم است )مصرف شده

. كشـاند  مـي  قسمت كشت بخش ميكروبـي  كند و هوا را از ورودي به مي

exhaust    مجدداً درهيچ ناحيه ديگري از ساختمان نبايد جريـان پيـدا

 . كند و از نواحي حفاظت شده پس از فيلتراسيون به بيرون فرستاده شود

تسهيالت الزم جهت اطفاء حريق شامل كپسولهاي اطفـاء حريـق و    -12

 . بايد درنظر گرفته شود)  sprinkle ring( سيستم آب پاش 

هاي  ها از نظر كنترل دما داراي سيستمها، فريزرها، انكوباتور يخچال -13

 . باشند) Alarm(و زنگ  )Monitoring(رديابي 

هاي كشت  استريل كردن محيط الو براياتوك يكمجهز به بايستي آزمايشگاه  -14

  . باشدشناسي  آزمايشگاه ميكروبضايعات و 

داراي هـود المينـار ايرفلـو و     شناسي بايستي قسمت كشت بخش ميكروب  -15

  . فاقد سينك ظرفشويي و آبراه فاضالب باشد
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  كاركنان -3 

  . بايد داراي انگيزه و عالقه به كارآزمايشگاهي باشند -1

 . تيارات داده شده به آنها بايد مسئول باشنددربرابر اخ - 2

داراي تحصيالت، تجربه و مهارت الزم جهت انجام وظايف محوله  -3

 .باشند

هاي آموزشي الزم جهت  بايست دوره كليه كاركنان آزمايشگاه مي -4

هـا را مطـابق بـا     انجام آزمايشات و استفاده صحيح از دستگاه

 .وظايف خود گذرانده باشند

هـاي الزم بـه    هاي جديد، بايـد آمـوزش   ستگاهدرصورت خريد د -5

 . پرسنل مربوطه داده شود

هاي آموزشي گذرانده شده بايد ثبت شوند و مدارك مربوط  دوره -6

 . به آنها موجود باشد

 .تعداد كاركنان با حجم فعاليت آزمايشگاه متناسب باشد -7

 . شرح وظايف هر يك از كاركنان بايد مشخص و دردسترس باشد -8

كار هر فرد و مطـابق بـا وظيفـه    با ناسب تاه بايد مدرهرآزمايشگ - 9

 . شرح وظايف وجود داشته باشد SOPكاركنان 

پيش از اسـتخدام و درحـين كـار بايـد آزمايشـهاي سـالمتي         -10

 . درخصوص آنها انجام شود

 . بايد درزمينه بهداشت و ايمني آموزش ديده باشند  -11

ـ (كاركنان براي انجام آْزمايش بايد پوشش مناسب   -12 وش كـار؛  روپ

 . باشند را دارا...) عينك؛ ماسك؛ دستكش؛ كاله؛ كفش و 

 . هرگز نبايد كاركنان آزمايشگاه از لنزهاي تماسي استفاده كنند -13

 . به آزمايشگاه بايد محدود باشد متفرقهافراد  تاحد امكان تردد -14

  آزمايشگاهي ظروف و تجهيزات -4 

بت نگهـداري  ها در شرايط مناسب از نظر دما و رطو كليه دستگاه -1

  .شوند

 بايسـت بطـور مرتـب بررسـي و كـاليبره و      همه تجهيزات مـي  - 2

 . درفواصل مناسب بازديد شوند

جزئيات و شـرح بازديـد، نظافـت، تعميـر و اسـتاندارد كـردن        -3

  . تجهيزات همراه با تاريخ مشخص باشد

 . هاي خراب بايد سريعاً اقدام شود جهت تعمير دستگاه -4

يابي و امضـاء   ، چگونگي عيباندرصورت تعمير يك دستگاه؛ زم -5

 . عمير كار مشخص باشدت

هاي تازه تعمير شده قبل از كاليبراسيون مجـدداً مـورد    دستگاه -6

 . استفاده قرار نگيرند

تاريخ و امضاء مـدير آزمايشـگاه بـراي تأييـد كاليبراسـيون و       -7

 . ها الزاميست تعميرات دستگاه

. اسـب باشـد  دستگاه استفاده شده براي آزمايش مورد نظـر من  -8

 . جهت كار باشد SOPتجهيزات مي بايست داراي 

بار بايـد   ماه يك 6اي جهت توزين هر  ترازوهاي حساس يك كفه  - 9

سرويس شوند و نزديك كفه آنها يك ظرف كوچك سـيليكاژل آبـي   

   رنگ به عنوان خشك كننده قرارداده شـود و مرتبـاً پـس از تغييـر     

 . رنگ؛ تعويض گردد

 . ميزهاي فلزي يا بتوني دور از ارتعاش باشند ترازوها بايد روي  -10

دركنار ترازوها نبايد ظروف مرطـوب و شـير آب وجـود داشـته      -11

 . باشد

بايسـت   ، مـي گـردد  ها اسـتفاده نمـي   هايي كه از دستگاهزمان در -12

 . اده شوددها قرار پوشش مناسبي برروي دستگاه

دركنار هردستگاه دفتري جهت ثبت نام فرد آزمـايش كننـده و    -13

 .دريخ كار با دستگاه موجود باشتا

و شكسته استفاده نگردد و دور ريخته  دار اي ترك از لوازم شيشه -14

 . شوند

اي كه خطوط نشانگر و ارقام آنها به مـرور زمـان    از لوازم شيشه -15

 . پاك شده است، استفاده نشود

هاي به كار رفته در آزمايشگاه بايد مقاوم به مـواد   جنس سينك  -16

 .شيميايي باشد

ـ      مه دستگاهه  -17 ين باشـند،  ها، مجهز بـه سيسـتم اتصـال بـه زم

 . باشد هاي بلند ممنوع مي همچنين استفاده از سيم

گـاه   ورد مصرف بايـد بطـور مناسـب درتكيـه    سيلندرهاي گاز م - 18

مطمئن توسط بست و زنجير مناسب ثابت گرددتـا تكـان يـا ضـربه     

 .موجب افتادن سيلندر نگردد

ارتعاشـات   از عبيـه شـودتا  زير پمپ خالءت پوشش الستيكي در -19

 .دستگاه كاسته شود

 . دار نگهداري شود هاي عمق اي درمحفظه وسايل شيشه -20

پس از اتمام كار و قبل از خروج از آزمايشـگاه بايـد از خـاموش     -21

بودن كليه دستگاهها و بسته بودن شـيرهاي گـاز و غيـره اطمينـان     

 .حاصل كرد
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