FARSI

ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی  FCPSدر درس ﻋﻠوم
ﻋﻠوم ﯾﮏ ﮐﻼس آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎری اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻟوازم اوﻟﯾﮫ ،و ﻣواد ﺧطرﺳﺎز اﺳت .رﻋﺎﯾت اﯾﻣﻧﯽ در ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﻋﻠوم اوﻟﯾن ﭼﯾزﯾﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای داﻧش آﻣوزان ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و واﻟدﯾن
ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﺣﻔﺎظت و اﯾﻣﻧﯽ در ﮐﻼس درس ﻋﻠوم ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣﻘررات در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن
ﻣﻘررات ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت رﻋﺎﯾت ﺷود .دو ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﻓراھم ﮔردﯾده اﺳت .ﯾﮏ ﮐﭘﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ و واﻟدﯾن ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺑل از ﺷرﮐت در ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻣﺿﺎء ﮔردد .دوﻣﯾن ﮐﭘﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﺎداوری ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﻠوم ﺷﻣﺎ ﻧﮕﮫ داری ﻣﯾﺷود.
 .18ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
ﺿرورت دارد )ﻣوارد زﯾر را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد(.
 .19ﭘﯾﺷﺑﻧدھﺎی ﻣﺧﺻوص آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﻘﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑﺎﻓﯽ،
ﺑﯾوﻟوژی و ﺣرارت ھﺳﺗﻧد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

ﻣوارد ﻋﻣوﻣﯽ
 .1ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺑﺎ دﻗت اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﮐﻠﯾﮫ ﺑرﭼﺳب ھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی وﺳﺎﯾل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
را ﻗﺑل از ﺷروع ھر آزﻣﺎﯾش در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺧواﻧﯾد.
 .2در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .در داﺧل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷوﺧﯽ و
ﻣزاح ﻧﮑﻧﯾد.
ﺗﺻﺎدﻓﺎت و ﺟراﺣﺎت
ﻧدارﯾد.
ﺷﺎﻣﯾدن
آ
و
ﺧوردن
اﺟﺎزه
زﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
 .3در داﺧل آ
 .20در ﺻورت ﺑروز اﺗﻔﺎق ،ﺟراﺣﺎت ،و رﯾﺧﺗن ﻣواد ﺑر
 .4ھﯾﭼﮕﺎه ﺑدون ﻧﺎظر در داﺧل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد.
روی زﻣﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﮔزارش دھﯾد.
 .5ﺑﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از وﺳﺎﯾل و ﻟوازم آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه دﺳت ﻧزﻧﯾد
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻧﮕﮫ داری ﻣوارد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
زﻣﺎﯾﺷﺎت
آ
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .6اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﺟﺎز
 .21ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﮔﺷﺎد ،و ﺟواھرات ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﺳﺗﮫ
ﺧود را ﺑدون ﻣواﻓﻘت ﻣﻌﻠم ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد.
ﺷوﻧد .ﭘوﺷﯾدن ﮐﻔﺷﮭﺎی ﺟﻠو ﺑﺳﺗﮫ اﻟزاﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
و
ﺎت
زﻣﺎﯾﺷ
آ
طول
در
و
 .7رﯾﺧت و ﭘﺎش اطراف ﺧود را ﻗﺑل ،ﺑﻌد
 .22ھواﮐش ﻣﺧﺻوص ﮔﺎز و ﺑﺧﺎر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھواﮐش دارﻧد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 .8ﺑﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،و دھﺎن ﺧود در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
 .23ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم آزﻣﺎﯾش:
در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه دﺳت ﻧزﻧﯾد.
 .aﻣﯾز آزﻣﺎﯾش ﺧود را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 .9ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎ و روﺷﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل
 .bﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺗﻼف ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
اﯾﻣﻧﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾد.
 .10در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﻣوردی ﻧﺎ اﻣن ﻣﻌﻠم ﺧود را آﮔﺎه
 .cدﺳﺗﮭﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
ﮐﻧﯾد.
 .24ﺑﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ دﺳت ﻧزﻧﯾد و ﯾﺎ ﻧﭼﺷﯾد .در ﺻورت
 .11ﮐﻠﯾﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺗﻼف آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻧﯾﺎزﺑﮫ اﺳﺗﺷﻣﺎم ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﺧﺎر ﭘراﮐﻧده ﺣﺎﺻل از
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷده دﻓﻊ ﮐﻧﯾد.
آﻧرا ﺑو ﮐﻧﯾد .ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از ظرف اﺳﺗﺷﻣﺎم
و
آب
ﺑﺎ
را
دﺳﺗﮭﺎ
ﻣﯾﺷوﯾد
ﺧﺎرج
 .12زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻧﮑﻧﯾد.
ﺻﺎﺑون ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺷوﺋﯾد.
 .25ﺗﻧﮭﺎ از ﭘﻣپ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ
از
ﻗﺑل
ﺗدارﮐﺎت
و
ﺗﮭﯾﮫ
اﺗﺎق
ﺑﮫ
ﺧود
 .13ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﻌﻠم
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھﯾﭼﮕﺎه از دھﺎن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
ﺷروع ﮐﺎر وارد ﻧﺷوﯾد.
 .26از ﮐﻧﺎر ﻟوﻟﮫ ھﺎی آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﻧﮫ از ﺑﺎﻻ.
در
وﻗﻔﮫ
ﯾﺎ
و
آﺗش
ز
و
ﺑر
ﺻورت
 .14اﻗداﻣﺎت ﻻزم در
روش ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﻣﺧﻠوط ﮐردن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ را ھﻣﺎﻧطور
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و ﺑﯾﺎﻣوزﯾد :دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺣرارت
ﮐﮫ ﻣﻌﻠم ﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
دھﻧده را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ظروف را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،و
 .27ﻣواد رﯾﺧﺗﮫ ﺷده روی زﻣﯾن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑدرﺳﺗﯽ ﺗﻣﯾز
ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز را ﺑﺑﻧدﯾد.
ﮔردد .در ﺻورت رﯾﺧﺗن ﻣواد ﺑر روی زﻣﯾن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﮫ
دﻗت
زﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
آ
در
ﺗﯾز
وﺳﺎﯾل
 .15ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از
ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود اطﻼع دھﯾد.
ﮐﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ وﺳﺎﯾل ﺗﯾز را از طرف دﺳﺗﮫ ﺑﮕﯾرﯾد
 .28اﺳﯾد ھﺎ و ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ دﻗت ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
دﯾﮕران
طورﯾﮑﮫ ﻧوک ﺗﯾز اﻧﮭﺎ ﺑطرف ﺧودﺗﺎن و ﯾﺎ
ﺑرای رﻗﯾق ﮐردن اﺳﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ آﻧرا ﺑﮫ آب اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺑﺎﺷد.
 .29در ﺻورت ﺟراﺣت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود اطﻼع دھﯾد.
 .16در ﺻورت وﺟود ھر ﮔوﻧﮫ ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ﭘزﺷﮑﯽ
 .30در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑر روی ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ رﯾﺧت،
ﺗﺎﺛﯾر
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر روی ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻣﺎ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
آﻧرا ﺑﺎ آب ﺑﺷوﯾﯾد.
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود اطﻼع دھﯾد .اﮔر ﻣﺣدودﯾت
 .31اﮔر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺷﯾده ﺷد ،ﭼﺷﻣﺗﺎن را در
در
ﮐﺎر
ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ دارﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود درﺑﺎره
ﻣﺣل ﺷﺳﺗﺷوی ﭼﺷم ﺑﻣدت  20دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .اﮔر از ﻟﻧز
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد آﻧرا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﭼﺷم ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد.
ﻟﺑﺎس و وﺳﺎﯾل ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧده ﺷﺧﺻﯽ
 .17زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ،ﺣرارت و ﺷﯾﺷﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﻋﯾﻧﮏ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑر روی ﭼﺷم ﺑﺎﺷد.
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طرز اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺷﯾﺷﮫ ای
 .32ھﻣﯾﺷﮫ ظروف ﺷﯾﺷﮫ ای را ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺗرک و ﺧط ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﯾﭼﮕﺎه از ظروف ﺷﯾﺷﮫ ای
آﺳﯾب دﯾده و ﯾﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﯾﻧد.
 .33ھر ﮔوﻧﮫ ظرف ﺷﯾﺷﮫ ای ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺗرک دﯾده را ﺑﮫ ﻣﻌﻠم
ﺧود اطﻼع دھﯾد .ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑطور
ﺻﺣﯾﺢ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده و دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺣرارت دادن و اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻌﻠﮫ آﺗش
 .34ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﮔﺷﺎد ،و ﺟواھرات ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از
اﺳﺗﻔﺎده از ﺣرارت و ﺷﻌﻠﮫ آﺗش ﺑﮫ ﻋﻘب ﺳر و ﺑدن ﺑﺳﺗﮫ
ﺷوﻧد.
 .35ھﯾﭼﮕﺎه ﺷﻌﻠﮫ آﺗش و اﺷﯾﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺣرارت دﯾده اﻧد ﺑدون
ﻣراﻗب رھﺎ ﻧﮑﯾﻧد.
 .36زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از آﺗش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣﺗﻣرﮐز و
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد .ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎﻻی ﺷﻌﻠﮫ در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن ﺧم
ﻧﺷوﯾد.
 .37زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ آزﻣﺎﯾش را ﺣرارت ﻣﯾدھﯾد ،از ﮔﯾره
ﻣﺧﺻوص ﻟوﻟﮫ آزﻣﺎﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد وھﯾﭼﮕﺎه ﻧوک ﺗﯾز
ﻟوﻟﮫ آزﻣﺎﯾش را ﺑطرف ﺧود و ﯾﺎ دﯾﮕران ﻧﮕﮫ ﻧدارﯾد.
 .38ازﻣﺎﯾﻌﺎت اﺗش زا ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﺗش در ﺣﺎل ﺳوﺧت
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ھﯾﭼﮕﺎه ﻣﺎﯾﻌﺎت آﺗش زا را ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ آﺗش
در ﺣﺎل ﺳوﺧت و ﯾﺎ ﺣرارت دور ﻧرﯾزﯾد.
 .39ﻣواد ﺷﯾﺷﮫ ای و ﻓﻠزی ﺑﻌد از ﺣرارت دﯾدن ﻣدت زﻣﺎن
ﺑﯾﺷﺗری داغ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد و در ظﺎھر ﺳرد ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻗﺑل
از اﺳﺗﻔﺎده ،آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻋﺎﯾق ﻗرار دھﯾد.
 .40زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﯾﮏ ﭼراغ ﺑرﻗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺳطﺢ
ﺣرارت دھﻧده آﻧرا ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
 .41زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼراغ ﺑرﻗﯽ را ﺗﻣﺎم ﮐردﯾد آﻧرا از ﺑرق
ﺧﺎرج ﮐرده و ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾد.
 .42در ﺻورت ﺟراﺣت و ﺻدﻣﮫ از ﺣرارت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود
اطﻼع دھﯾد.
 .aﻗﺳﻣت ﺳوﺧﺗﮕﯽ را زﯾر آب ﺳرد ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ
ﺧﻧﮏ ﺷود.
طرز اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل
 .43ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن ﺳﯾم وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ از ﭘرﯾز ﺑﺎ
ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺳر دوﺷﺎﺧﮫ ،آﻧرا از ﭘرﯾز ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﺑﺎ
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺳﯾم ﺑرق .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾد ﺑرق و ﯾﺎ ﭘرﯾز
دﺳت ﻣﯾزﻧﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺷﮏ
ﺑﺎﺷد.
 .44ﻗﺑل از وارد ﮐردن دوﺷﺎﺧﮫ ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق ،وﺳﯾﻠﮫ
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ھﯾﭼﮕﺎه از ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻓرﺳوده
ﺷده ،ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻟﺧت ،ﯾﺎ ﺷل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
 .45وﺳﺎﯾل آﺳﯾب دﯾده را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﮔزارش
دھﯾد.
 .46وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ را طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.
 .47ﻣواظب ﻟﺑﮫ ﺗﯾز وﺳﺎﯾل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎﺷﯾد و زﻣﺎن
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﮕوﻧﮫ وﺳﺎﯾل دﻗت ﮐﻧﯾد.
 .48اﺷﯾﺎء ﺳﻧﮕﯾن را در ﺗﻣﺎم ﻣواﻗﻊ ﺑﺎ دﻗت ﺣﻣل ﮐﻧﯾد.
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 .49ھﯾﭼﮕﺎه ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﯾزر ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد و ﯾﺎ ﻧوک ﺗﯾز آﻧرا
ﺑﺳﻣت ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﮕﯾرﯾد.
طرز اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺑﯾوﻟوژی
 .50ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ظرﻓﮭﺎی ﻣﺧﺻوص آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
اﻟزاﻣﺎ از ﻋﯾﻧﮏ ﻣﺧﺻوص آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد .ﻋﯾﻧﮏ اﯾﻣﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه را ﻣﯾﺗوان ﺑطور ﻣوﻗت از
ﭼﺷم ﺧﺎرج ﮐرد وﻗﺗﯽ در ﺣﺎل ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوﻧﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ زﯾر ﻣﯾﮑروﺳﮑوب ھﺳﺗﯾد ،وﻟﯽ در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت
وﻗﺗﯽ درﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟوازم و اﺷﯾﺎء آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ھﺳﺗﯾد
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ھﻣواره ﺑﭼﺷم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 .51زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
دﺳﺗﮑش اﯾﻣﻧﯽ ﺑدﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 .52زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫ زﻧده ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺗری
زﻧده ﺳرو ﮐﺎر دارﯾد ﻣﯾﺑﺎﺳت ﺳطﺢ ﻣﯾز ﮐﺎر ﺧود را ﮐﺎﻣل
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺷوﯾﯾد.
 .53ﮐﻠﯾﮫ وﺳﺎﯾل ﺑﯾوﻟوژی ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده ودور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﻣواﻓﻘت داﻧش آﻣوز:
ﻣن ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ درج ﺷده در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
را رﻋﺎﯾت ﮐﻧم .ﻣﯾداﻧم ﺟﮭت اﯾﻣﻧﯽ ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت
رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات را ﺑﻌﮭده دارم .ﻣن ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﺧود و ھﻣﮑﻼﺳﺎﻧم
ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﮑﻧم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط اﻣن در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم .ﻣن
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐﺗﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻌﻠﻣم اراﺋﮫ ﺷده را دﻧﺑﺎل
ﻣﯾﮑﻧم .ﻣن آﮔﺎه ھﺳﺗم ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻠف در اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﺧطر اﻧداﺧﺗن اﻣﻧﯾت در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﯾﺷود ﺑرﺧورد
اﻧﺿﺑﺎطﯽ را در ﭘﯽ دارد ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻗرار ﻣﯾﺑﺎﺷد اﮔرﭼﮫ اﯾن ﻣوارد
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ را درﺑر ﻧﻣﯾﮕﯾرد:
ﻧﺎم داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﺧط
ﺧواﻧﺎ_________________________________________:
اﻣﺿﺎء داﻧش آﻣوز________________________________ :
ﺗﺎرﯾﺦ_________________________________________ :

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن:
ﻣن ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ درج ﺷده اﺳت
ﺧواﻧده ام و از ﻣﻌﯾﺎرھﺎ وﺿواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﺣﯾط
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﻣﻧﯾت ﻓرزﻧد ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد آﮔﺎه ھﺳﺗم .ﻣن ﻓرزﻧد
ﺧود را در ﭘﯾروی و رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات اﯾن ﻗرارداد ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯾﮑﻧد.
ﻧﺎم واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧط
ﺧواﻧﺎ________________________________________:
اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن__________________________ :
ﺗﺎرﯾﺦ_______________________________________:
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