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 آزمایشگاهی ، میدانی و امور کارگاهی انجام پژوهشفرم تعهد 

 

 

. اینجانب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با کد ملی    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با امضا و ثبت اثر انگشت خود   .

 در انجام پژوهش میدانی و امور کارگاهی  پژوهشگراندستورالعمل وظایف  گردم که  در ذیل این برگه متعهد می

شوم  می  را مطالعه نموده و متعهد   ها(بخش دستورالعمل  http://pgbsri.bpums.ac.ir )قابل دسترس در آدرس  

هر گونه گردم که  همچنین متعهد می  مفاد آن و نکات ایمنی مرتبط را رعایت نمایم.در آزمایشگاه  در هنگام کار  

در صورت تخطی  عهده گرفته و  ه  حادثه و ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در شرح وظایف مزبور را ب

د طبق قوانین و مقررات و نتوانمی یست پزشکی خلیج فارسمسئوالن پژوهشکدة علوم زو انحراف از دستورالعمل، 

 د.ننمای انضباطیپیگیری  ، ضمن مطالبه خسارت، موارد تخطی راهای جارینامه ینئآ

 

 

 

 امضاء و اثر انگشت 

   تاریخ
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

 پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

3از  1صفحة   

 

 پژوهشگران وظایف دستورالعمل 

 آزمایشگاهی، میدانی و امور کارگاهیپژوهش  در انجام
 

 
گیرد و فقط   را تحت نظر استاد راهنما فرا  یتحقیقات  ی استفاده از ابزارها  ی موظف است دانش و اطالعات پایه الزم برا  پژوهشگر (1

مرتبط    ی هاو اطالع در دیگر زمینه   یخود در آزمایشگاه مشغول به کار گردد و بدون هماهنگ  یدر حیطة کار مصوب رشتة تحصیل 

 را بر عهده نگیرد.  ی آزمایشگاه امور محیطبه دانش، مسئولیت و وظیفة خود در 

نما  پژوهشگر (2 را مشخص  کار خود  است محل  ایمنیموظف  نکات  تمام  و  راهنما  ید  استاد  و  آزمایشگاه  با مسئولین  خود    ی را 

 د.یهماهنگ نما

و موارد مرتبط زیر نظر استاد راهنما    یرا از جهت خطرآفرین  یبیولوژیک   ی هاو آزمایش  یشیمیای  ی هاموظف است واکنش   پژوهشگر (3

ناشناخته است    پژوهشگر  ی برا  ی ندیفرا  ایکه واکنش    ی ها و تمهیدات الزم را به کار بندد. در مواردی بین کرده و پیش   یبررس

 .آن لحاظ شود یمنیقبل از شروع به کار موارد ا یستیبا

 .دیری در کار اجتناب نمای سک و خطرپذیگونه ر از هربایستی  پژوهشگرایشگاه، به دلیل خطرات بالقوه در آزم (4

 . ق و بررسی قرار دهد و بدون دانش الزم و کافی از مواد استفاده نکندیاطالعات فنی مواد مورد استفاده را مورد تحق (5

مورد استفاده در   ی هاروسیو و  های باکتر  و،یواکتیراد  ،یقابل انفجار، قابل اشتعال، سم  ی و گازها  ع یمواد جامد، ما  یمنینکات ا (6

 الزم اتخاذ گردد. یهایمنیمورد نظر مطالعه گردد و ا  شیآزما نیح

  ی ح تا از سوان  دینظر اقدام نما  کردن مواد مورد  نسبت به انبار  طیشرا  قیدق  تی کامل و رعا  تیمسئول  ایکردن مواد    انبار  نیدر ح (7

 ممکن است حادث شود، اجتناب گردد. گرانیکه در اثر عدم اطالع د

 گردد.  ی رود، خودداری بودن آن م وبیکه احتمال مع یزاتیتجه ایناقص و  زاتیاز کار با تجه (8

کار   نیمناسب ا  لیوسا  ایخطر( از پوار و  ی )اعم از خطرناک و ب  ع،یما  ییایمیش  ةبرداشتن هرگونه ماد  ی موظف است برا  پژوهشگر (9

 هود قرار دهد.  ریفرار را در ز باتیو ترک دیاستفاده نما

 باشد. ی ممنوع م هاشگاهیآزمامحیط  در  یق یو پخش موس اتیاستعمال دخان  دن،یخوردن، آشام (10

 . ردیصورت گ  نیمقررات و قوان تیاستاد راهنما و با رعا د ییبا تا دیآن با ی هرگونه مواد و نگهدار دیخر (11

مناسب چشم  یحفاظت زاتیاز تجه  دیوجود دارد با زریل ایچشم مثل نور ماوراء بنفش  ی برا یاحتمال  ی که خطرها ییهادر مکان (12

 و صورت استفاده گردد.

 استفاده شود.  شگاهیاز روپوش مخصوص آزما دیبا شگاهیهنگام کار در آزما (13

 گردد. م یتنظ هاشگاه یکار آزما ةشروع و خاتم ی بندمطابق زمان شگاهیساعت حضور در آزما (14

 وجه استفاده نشود.  چیپاره به ه ایفرسوده  ی هااز دستکش  (15

 معدوم شوند.  دیدارند، با یکه احتمال آلودگ ییهادستکش  (16

 ها شسته شوند. ها را درآورده و دست دستکش  دیمثل تلفن با یلیقبل از استفاده از وسا (17

 .دیوارد شو یعموم ی هابه مکان یشگاهیبا لباس آزما دینبا (18

 شسته شوند.   دیبا  ستند،یاگر به نظر آلوده ن یها، حت پس از استفاده از دستکش، دست  شهیهم (19

 . مجدداً مصرف شوند دیمصرف شده نبا ی هادستکش  (20

ب ییایمیو مواد ش  دیی نما  زیو محل کار خود را تم  شگاهیهمواره آزما (21 بال مصرف را در محل    زاتیو تجه  ی ضرورری غ  یکیولوژی، 

 .دیینما  ی باشد داخل کمد خود جدا خوددار یم  گرید   پژوهشگران  ةکه مورد استفاد  ی. از قرار دادن ظروفدیمخصوص خود قرار ده
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 . دیکن ی خوددار شگاهی( در کف آزمایخال ایمخصوص مواد واکنشگر )پر  ی های از جا گذاشتن بطر (22

 .دیبدون هر گونه مانع( نگهدار ومواقع باز ) ةها و راهروها را در همیخروج (23

 . دیکن ی خوددار  شگاهیآزما طی در مح ییتا حد امکان از کار به تنها ی ادار ریخطرات موجود، در ساعات غ لیبه دل (24

همکاران    ایو    شگاه یول آزمائحضور خود را به مس  ی ستی، باد یکار کن  شگاهیدر آزما  ییکند که به تنهای کار شما اقتضا م   عتیاگر طب (25

 . دیاطالع ده

 . دی برسان ربطیذ نی و مسئول شگاهیبه اطالع مسئول آزما عاًیهر گونه حوادث و اتفاقات خطرناک را سر (26

 ی هاستم یکه س   یطیو در شرا  ویواکتیو راد  یهنگام کار با مواد فرار، سم  ایپرش مواد(    ایها  ی)نشت  ی اضطرار  ی هات یدر موقع (27

 استفاده کرد. یاز ماسک تنفس دیداشته باشند، با یطی مح طیشرا  ی برا یمناسب توانند کنترل ینم هیتهو

 . رند یقرار بگ ریگفرار و آتش ییایمیمواد ش دیشود نبای گرما کار م  ایکه با شعله  یمحل یکیدر نزد (28

 شود. ی خوددار  دیبا دیدر برابر نور خورش ییای میش  ةهر ماد یطوالن ی از نگهدار (29

 نوشته شود:  ریظرف آن موارد ز ی بر رو دیشود، با ی پس از استفاده نگهدار ی اکه ماده یدرصورت (30

 نام استفاده کننده : الف

 بیی، درصورت لزوم با ذکر ترتیایم یش ة نوع ماد: ب

 ا استفاده یخ ساخت  یتار: ج

 ا اتمام استفاده ی خ انقضاء یتار :د

 ط نگهداری یشرا: ه

 اجتناب شود.  یاز حرارت دادن ظروف حجم زیو ن یحجم ی هاها درون بالن محلول ی از نگهدار (31

 دستگاه بالفاصله به مسئول مربوط گزارش شود. یاجتناب و خراب پژوهشگردستگاه توسط  ریاز تعم (32

به دقت و در    دیها بادستگاه   نیو کار با ا  یاندازراه   تحت فشار کار کند.  ی لندرهایها و سبا دستگاه   ییبه تنها  دیکس نبا  چیه (33

 . ردیانجام پذ  شگاهیافراد متخصص در آزما ایحضور فرد 

عنوان   چیبه ه  پژوهشگرو    ردیتوسط متخصص مربوط انجام گ  دیتحت فشار با  ی گازها  لندریرگالتور س   میو تنظ  ضیتعو   ر،یتعم (34

 . ستیها نمجاز به انجام آن

زمان   پژوهشگرالف:   نمای م  یتنها  استفاده  از دستگاه  از دستگاه   تیکه صالح  دیتواند  استاد    یشگاهیآزما  ی هااستفاده  توسط 

 .گردد دییمربوط تا ی راهنما

و اجازه استفاده از آن   دییتا   ربطیسالمت آن توسط مسئول ذ  ،ی داریدانشگاه خر  قیاز طر  دیتحت فشار با  ی گازها   لندری: سب

 مربوط داده شود.  ی توسط استاد راهنما

 :د خودداری شودیشگاه باینک آزمایدر س ریی به خصوص موارد زیایمیختن مواد شیاز ر (35

 دهایهال  لیآس دها،یدریه ،ی فلز یآل  باتیترک ،ییای با آب دارند، مانند فلزات قل  بیبه ترک دیشد لیکه تما ی مواد: الف

 ( هاآن ی هاکروم و نمک م،ی سرب، تال وه،یمثل ج) نی نمک فلزات سنگ دها،یانی ها، س فنول  لیاز قب یمواد سم: ب

 هاآور مثل مرکاپتان تهوع مواد  :ج

 دهای هال لیآور مثل آس مواد اشک :د

 نترنیشوند، مثل هگزاکلروینم  یمیش ستیز هیتجز یمقاوم بوده و به آسان های که در برابر باکتر ی مواد :ه

 یآل  ی هامثل حالل  ریمواد آتشگ :و

 ظ یغل  ی دهایمواد خورنده مانند اس  :ز

 کیولوژیمواد ب  :ح

 : آوری شوندر جمعیز  ةقید به طریبای یایمیعات شیضا (36

 .دینما ی بندرا در ظروف مخصوص و مناسب بسته  ییایمیمواد ش عاتیضا الف:
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از نشست در   ی ریجلوگ  ی کامالً پر شوند )برا  ی ستیو ظروف نبا  ستند یمناسب ن  ییایمیش  عاتیضا  ی کننده برا  ظروف نشست  :ب

 .(حجم ادیاثر ازد

 استفاده گردد. یاز مواد جاذب خنث دیبا شگاه،یپخش شده در آزما یی ایمیش ةماد ی آور جمع ی برا :ج

 .دینصب نما  ییایمیش عات یضا ی مشخصات کامل را به طور خوانا بر رو :د

کمد محل   و  دیو مرتب نما  زیاستاندارد، تم  ی هاروش  تیرا پس از اتمام کار، با رعا  شیموظف است محل کار آزما  پژوهشگر (37

 ش یظروف و ابزار مورد استفاده پس از آزما  هی قرار دهد و در نظافت آن کوشا باشد .الزم است کل  یمواد را مورد بررس  ی نگهدار

 شود.  زیکامالً تم

 هنگام استفاده از مواد فرار حتماً از هود استفاده شود. (38

 باشد. ی ممنوع م شگاهیدر آزما وانیو کشتن ح یشگاهیآزما وانیح ی نگهدار (39

 .دیرا اخذ نما پژوهشکده دیی تا دیقبل از شروع کار با یکیولوژیبمورد مواد  در (40

 دانشگاه اخذ گردد. یپزشک کیزیناظر ف  دیی تا دیبا ویواکتیمورد مواد راد  در (41

 . ردیصورت گ ژهیطبق دستور کار و دیو مواد خطرناک با کیولوژیاز مواد ب  استفاده (42

 

 شگاه یالزم قبل از ترک آزما اقدامات

 کند.  زیمورد استفاده را تم زاتیتجه هیو کل ی کار سطوح (43

 . دیخود باز گردان یاستفاده نشده را به محل اصل لیو وسا زاتی، تجهشگاهی هنگام اتمام کار و ترک آزما به (44

 .دیده قرار  شگاهی را در داخل آزما شگاهیمخصوص آزما روپوش (45

 . دییحاصل نما نانیمورد استفاده اطم ی و گاز یبرق زاتیاز خاموش بودن تجه شگاهیاز خروج از آزما قبل (46

 . دیتا روز بعد روشن نگذار یرا بدون هماهنگ یدستگاه  چگاهیه (47

 . د ییخود را به دقت بشو ی هادست (48

 .دییحاصل نما نانیرا بسته و از بسته بودن و از قفل آن اطم شگاهیکار درب آزما ی انتها در (49

  ن یا  ریو حراست دانشگاه ندارد. در غ  کدهبا پژوهش  ی را بدون هماهنگ  شگاهیآزما  لیوسا  ایخروج مواد    ةاجاز  پژوهشگری   چیه (50

 خواهد بود. پژوهشگر ةعواقب آن بر عهد  صورت

 

  دی رس  بیبه تصو  ة علوم زیست پزشکی خلیج فارسپژوهشکد  یپژوهش  ی در شورا  01/08/1401  خیبند در تار  50در    دستورالعمل  نیا

 باشد. یاالجرا مالزم بیتصو خی و مفاد آن از تار

 

 

 

 نیادکتر مریم فرخ 

 رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس


