
درس ایمنی در آزمایشگاه
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LIFE IS FULL OF RISKS

RISKS 

VS.  

CONSEQUENCES

2



موضوع چیه؟
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کار کردن باعث محافظتایمن
شما‹
دیگر افراد آزمایشگاه‹
نظافتچی‹
بازدیدکننده ها‹
کارشما‹



چرا تصادف اتفاق می افتد؟
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بی احتیاطی

شلوغی

عدم وسایل کافیعدم دستگاه های الزم

رفتارهای خطرساز

عدم آموزش ایمنی 
کافی

آزمایش های غیر 
ایمن

عدم آماده سازی

مدیریت ضعیف 
آزمایشگاه

عدم راهنما



وظیفه مسئولین آزمایشگاه ها

آموزش به جای ریسک•
فراهم کردن وسایل ایمنی مقتضی•
فراهم کردن راهنماییهای ایمنی کافی•
برنامه آموزش ایمنی مداوم•
قضاوت درست•
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آزمایشگاه( استاد)وظیفه سرپرست 

مونیتور کردن دانشجویان در حین آزمایش•
اجرا کردن روش کار و هشدارها•
بداند وقتی اتفاقی افتاد چه کند•
قضاوت درست•
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آماده سازی محیط امن•
محافظت شخصی مقتضی•
نگهداری مناسب از مواد شیمیایی•
فضای نگهداری امن•
قضاوت درست•
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مخاطرات عمده در آزمایشگاه
آتش•
شكستن ظروف شیشه اي •
اجسام تیز•
پاشیدن •
تحت فشار و گازهاي سیلندرظروف •
گرما ، سرما•
مخاطرات شیمیایی•
مخاطرات بیولوژیكی•
تشعشات •
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رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاهها بر عهده

تمامی کارکنان •
مراجعین•
کارآموزان•
دانشجویان و اساتید•
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 خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه ممنوع
سیگار کشیدن ممنوع
آرایش کردن ممنوع
کار کردن به تنهایی در آزمایشگاه ممنوع
از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود.
استفاده از تجهیزات مناسب
 اجتناب از شوخی های بی مورد
توجه کافی به مخاطرات مواد شیمیایی
هرگز صورت بینی و چشمهایتان را لمس نكنید  .
هرگز خودکار و یا مداد را داخل دهان نبرید.
قبل از ترك محل و خصوصاً قبل از خوردن دستانتان را بشوئید.
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اصول کلی ایمنی در آزمایشگاهها



بازنگري در ایمنی آزمایشگاهها

کارکنان جدید•
فرآیند جدید•
تغییر در پروسه کاری•
تجهیزات جدید•
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وسایل محافظت شخصی
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
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:هاحداقل

(شیمیاییموادمقابلدرمقاوم)مناسبدستكش

ایمنیعینک

آزمایشگاهروپوش

ضروریموارددرماسک

Chemical Resistant Gloves, Splash Proof

Goggles, Lab Coat, Face Shield, and

Rubber Apron when Necessary



روپوش آزمایشگاهی

روپوش.دباشرنگسفیدبایستیآزمایشگاهروپوش
زانویتایبایستآنقدوبدناندازهبامتناسببایستی
.باشدکاربر

قسمترینبیشتکهاستروپوشیروپوش،نوعبهترین
پوشاندمیرابدن
معنیبیکامالروپوشجلویهایدکمهبودنباز

است
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دستكش آزمایشگاهی

اینلیوهستندریزیبسیاربسیارمنافذدارایمادستانپوست•
هستنددرشتبسیارشیمیاییترکیباتبرایمنافذ

مهمسیاربشیمیاییمادهنوعبهتوجهبامناسبدستكشانتخاب•
یایاییشیمموادتمامباکارکردنیبرادستكشیهرزیرا.است

.نیستمناسبهاموقعیت

برایلبتهااستالتكسمعموالآزمایشگاهیدستكشهایجنس•
.شودمیاستفادهاسیدیضددستكشهایازاسیدیحمامباکار
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رهان  کرن  ،1996سالدر طرهوت 
وهار  اي  ق  ي  ل ج  ي  ش  روي  رادي  مت 

کش 
سي 
خ ت  د گ امو.ري  کش  درا وردن  هي  ددسي  همت 

ف 
ش  که لدياب  دست  ي  وهمت  ي  وردج  رخ  کردهت 

مي  گ مان  و است  
ن  کهکردن  دمادهاي  واب  ي  کشار  ب  کش  لاي  هدسي  ش  ب  وست  ود  پ  ف 

دپ  ن  کت  ري  ت  الت  هج  کت 
ن  ي  ان  کهست  ه اي  ش  ههمان  اي  هلحظ  ش  ب 

ههمکاراي  ت  گ ف 

ود وديويکهپ  ر  واهدت  چ  .مردخ 
ن  عدماهب  ان  پ  ت  ج  اج  ب 
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Dimethylmercury, a colourless liquid, 

was used as a reference standard for 

NMR experiments. 



عینک ایمنی آزمایشگاهی

وادمباکردنکارهنگامبایدراصورتمحافظیاعینک•
وچشمهاظ،محافیاعینکازاستفاده.کرداستفادهشیمیایی
یشیمیایموادپاشیدناحتمالیخطرمقابلدرراصورت

.ردکخواهدمحافظتشدیدواکنشهاییاانفجارازناشی
.نشوداستفادهلنزازوجههیچبهآزمایشگاهمحیطدر•
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ماسک 
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...(تصفیه کننده )کاربرد نوع

Aگازها و بخارات آلی مختلف

Bگازهای معدنی و اسیدی مانند مونوکسید کربن

E دی اکسید سولفور و سایر گازهای معدنی

G
Cدر  Pa13/0فشار بخار کمتر از )مواد شیمیایی با فشار بخار پایین  و  25 ْ

(مواد شیمیایی کشاورزی

K آمونیاك و مشتقات آن

MBمتیل بروماید

AX نقطه جوش کمتر از)گروهی از ترکیبات آلی با نقطه جوش پایینC ْ 65)

HGبخار جیوه

NOاکسیدهای نیتروژن

مواد شیمیایی که جزو مواد یاد شده نیستند
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وسایل شیشه اي
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ارلن بالون ژوژه
قیف شیشه ایبشر

لوله آزمایشاستوانه مدرج کریستالیزور چینی( بوته)کروزه 
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هاون چینی

قیف بوخنر

بالون ته گرد

اسپاتول شیشه ساعت



یا پوار (PIPETTE FILLER)پیپت، پرکننده پیپت 
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بورت، گیره و پایه بورت
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...(کندانسور و )سیستم تقطیر 
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(دکانتور)قیف جداکننده 
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سایر وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی 



(HEATER-STIRRER)همزن مغناطیسی 
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ترازوي دیجیتال
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سانتریفیوژ
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آون
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