
  "همایشگادر آز یمنیا اصول عایتر و راتمقر زشموآ تعهدنامه و لعملراستود"
ه ب ورود حق شپورو ونبد دانشجو و ستا ميالزا همايشگاآز به ورود ايبر شپورو از دهستفاا •

 .را ندارد همايشگاآز
  

 دهستفاا طبي عینك كه كساني. نمائید مواظبت يمنيا عینك از دهستفاا با را دخو ھایچشم •
 .روی آن بپوشند را يمنيا عینك بايد نندميك

 
 ھاییاز کفش(باشد ممنوع می" اه اکیداپائی در آزمایشگھای تابستانی و دماستفاده از کفش •

 ).بپوشاند "کامال را نانگشتا كه كنید دهستفاا
 

 .باشدممنوع می" خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه اکیدا •
 

 .كنید پرھیز" ا كیدا شوخي از و نموده عايتر هايشگامآز در را طنضباا و نظم •
 

 يگرد و اريضطرشوی او چشم دوش ھای اولیه،کمک جعبهنشانی، ھای آتشکپسول محل •
 .باشید مطلع ھاآنبا  ركانحوه  از و يدربسپا بخاطر را يمنيا اتتجھیز

 
 بوسیله انرآ قیقهد١٥مدت  به ديخونسر حفظ با دخو چشم يا رتصو روي بر ادمو يختنر رتصودر •

 .بگیريد اريضطرا دوش يرز يا و داده شستشو يمنيا يچشمشو
 

را سریع پاک نموده و با آب تمیز در صورتیکه مواد شیمیایی روی میز آزمایشگاه ریخته شود آن •
 بعد و دهنمو خنثي استیک اسید با را يقو يھازبا و تبیكربنا سديماسیدھای قوی را با . نمائید

 .ز نمائیدتمی
 

 وزبر رتصودر  تا يداربگذ زبا را آزمایشگاه جيوخر درب حتما همايشگاآز در مايشآز منجاا مھنگا در •
  .شويد رجخا آن از سريعا نیدابتو هنشد بینیپیش ثهدحا ھرگونه

 
 .نیدکنند ھمیشه از ھود استفاده کگازھای سمی تولید میكه ھاییواکنش ايبر •

 
وسایل تیز و برنده (پسماندھای حاصل از آزمایش باید به روش صحیح دفع شوند به عنوان مثال  •

 ).ھای موجود در آزمایشگاه دفع شوندSafety box آلوده در
 

 دخوھای دست سپس و ھیدد ارقر دخو يجا در را نھاآ و دهنمو تمیز را سايلو ومیز ر، كانپايا از پس •
 .یدبشوئ نصابو و آب با را

 
 .بشویید نصابو و آب با را دخو ھایدست همايشگاآز در ركا جلسه ھر نپايا در "حتما •

 
 دهستفاا ازملو متما و باشد بسته" که شیر گاز و آب کامال شويد مطمئن بايد همايشگاآز كتر از قبل •

  .داده شده است برگشت دخو صليا يبجا هشد
  
  
 راتمقر لعملراستود دمفا كلیه،........................جويي نشدا رهبهشما........ ............. ينجانبا
 در. نمایم عايتر همايشگادر آز را لصوا ينا مينمايم تعھد و دهنمو مطالعه را همايشگاآز در يمنيا

  .رمميپذي را يمنيا لصوا عايتر معد از ناشي قتفاا ھرگونه مسئولیت رتينصوا غیر
  
  


