
 آئين نامه ايمني در آزمايشگاه ها

 فهل اٍل: سٗبضيف

 

 َّزّبي ثيَلَغيه

 .يىي اظ اؾبؾي سطيي ٍ ؾبيل حفبْشي آظهبيكگبُ ّبي ثيَلَغيه ثطاي اًؼبم آظهبيكبر هي ثبقس

 

 الىشطٍ فَضظ

اػعاي سكىيل زٌّسُ دطٍسئيي ٍ سٗييي همساض آى ّب ثط اؾبؼ ػطيبى ٍؾيلِ اي اؾز وِ ثطاي ػساؾبظي 

 .الىشطيىي هَضز اؾشفبزُ لطاض هي گيطز

 

 ؾبًشطيفَغ

زؾشگبّي اؾز وِ ثِ ٍؾيلِ ًيطٍي چطذكي زٍضاًي الىشطٍهَسَض ٍ ثط اؾبؼ اؾشفبزُ اظ ًيطٍي گطيع اظ هطوع ثبٖض 

 .ّي ثط اؾبؼ اذشالف ػطهكبى هي قَزسِ ًكيي قسى هَاز هرشلف يه هرلٌَ يب هحلَل آظهبيكگب

 

 اٍلشطاؾبًشطيفَغ

ًَٖي اظ ؾبًشطيفَغ ثب ؾطٖز ثؿيبض ثبال هي ثبقس وِ ثطاي سفىيه هَاز سكىيل زٌّسُ ؾلَلي وبضثطز زاضًس ٍ 

 .ّوگي زاضاي يرچبل ٍ ؾيؿشن ذالء هي ثبقٌس

 

  اسَ والٍ

دعقىي ٍ اثعاضّبي اؾشفبزُ قسُ ثطاي  زؾشگبّي اؾز وِ ثطاي اؾشطيل ًوَزى سؼْيعار آظهبيكگبّي، ٍؾبيل

زضػِ ؾبًشيگطاز ٍ زض هحفِٓ اي ثؿشِ ثِ  011وكز هيىطٍثي وبضثطز زاضز. اسَ والٍّب زض زضػِ حطاضر ثبالي 

 .سَليس ثربض اظ آة هي دطزاظًس

 

 UV الهخ

ضز ٍ َيف ايي الهخ ػْز اؾشطيل ًوَزى ؾَُح هيعّب ٍ َّز ٍ فًبي آظهبيكگبُ ّبي هيىطٍثيَلَغي وبضثطز زا

 .ًبًَهشط هي ثبقس 081-311ًَض آى زاضاي هحسٍزُ 

 

 UV وبثيٌز

http://www2.modares.ac.ir/research/HSE/rar/rar5
http://www2.modares.ac.ir/research/HSE/rar/rar5


 UV زض زاذل هحفٓة وبثيٌز UV ثِ هٌَٓض اؾشفبزُ اظ ذبنيز سرطيت وٌٌسگي اقِٗ هبٍضاء ثٌفف، الهخ

 .لطاضزاز ٍ زض آظهبيكگبُ ّبي قيوي ٍ ثيَلَغيه وبضثطز زاضز

 

 ؾيؿشن ذالء

 .زُ هي گطزز ٍ زض آظهبيكگبُ ههبضف هحسٍزي زاضزػْز هىف )ؾبوكي( اظ ايي ؾيؿشن اؾشفب

 

 ليَفيليعض

ٍؾيلِ اي اؾز وِ ػْز ذكه ًوَزى فطآٍضزُ ّبي ثيَلَغيه هبًٌس ؾطم، ٍاوؿي، زاضٍ ٍ غيطُ سحز قطايٍ 

 .ذالء ثبال ٍ ؾطهب ثِ هٌَٓض ًگْساضي ََالًي هسر ٍ ػلَگيطي اظ آلَزگي وبضثطز زاضز

 

 )هيىؿط)هرلٌَ وي

 .وِ ثطاي هرلٌَ ًوَزى اًَأ هَاز وبضثطز زاضزٍؾيلِ اي اؾز 

 

 هبيىطٍٍيَ

زؾشگبّي اؾز وِ ثب اؾشفبزُ اظ اظ اًطغي اهَاع هبيىطٍٍيَ ثبٖض گطم قسى ٍ شٍة هبزُ هَضز ًٓط هبًٌس غل، آگبض ٍ 

 .غيطُ هي قَز

 

 لَلِ ّبي هىٌسُ

 .لَلِ ّبي هرهَل وِ ػْز سرليِ زض ذالء ثب فكبض ثبال وبضثطز زاضز

 

 

 زٍم: ؾبذشوبى ٍ اًجبض آظهبيكگبُفهل 

 

هشط اظ وف سب ؾمف اضسفبٔ زاقشِ ٍ فًبي هفيس ثبيس ثطاي  2: اسبق ّب ٍ هحل وبض آظهبيكگبّي، ثبيس حسالل 0هبزُ 

 .هشط هىٗت ووشط ًجبقس 01ّط ًفط اظ 

 3سب اضسفبٔ  هشط ثيكشط ثبقس ثطاي هحبؾجِ حؼن الظم فمٍ 3زض آظهبيكگبُ ّبيي وِ اضسفبٔ ّط َجمِ اظ  -سجهطُ

 .هشط هٌَٓض هي گطزز

: زض فًبي آظهبيكگبُ ًهت سؼْيعار ٍ يب لطاضزازى اقيبء ٍ هحهَالر ًجبيس هعاحوشي ثطاي ٖجَض ٍ هطٍض يب 1هبزُ 



وبض وبضوٌبى ايؼبز ًوبيس ٍ زض اَطاف ّط زؾشگبُ ثبيس فًبي وبفي ثطاي اًؼبم آظهبيف، ًٓبفز ٍ زض نَضر لعٍم 

 .ض قَزانالحبر ٍ سٗويطار هٌَٓ

: وف اسبق ّب ٍ لؿوشْبيي وِ هحل ٖجَض يب حول ٍ ًمل هَاز اؾز ثبيس نبف ٍ ّوَاض ثَزُ ٍ ٖبضي اظ حفطُ 2هبزُ 

ٍ ؾَضاخ، ثطآهسگي ًبقي اظ دَقف ثي سٌبؾت هؼبضي، ديچ ٍ هْطُ ٍ لَلِ، زضيچِ يب ثطػؿشگي ٍ ّط گًَِ هبًٗي 

 .سوِ هوىي اؾز هَػت گيط وطزى ٍ يبلغعيسى اقربل قَز ثبق

: وف، زيَاض ٍ ؾمف آظهبيكگبُ ٍ اًجبض ثبيس لبثل قؿشكَ ثَزُ ٍ زض هَاضز ضيرشِ قسى هبيٗبر ثبيس وف 3هبزُ 

 .زاضاي قيت وبفي ثبقس سب هَاز ثِ َطف هؼبضي فبيالة ّسايز گطزز

 .: ػٌؽ لَلِ ّبي فبيالة آظهبيكگبّي ثبيس اظ ًَٔ همبٍم زض ثطاثط اؾيسّب ٍ ثبظّب ثبقس4هبزُ 

هشط لبثل قؿشكَ ثَزُ ٍ اظ ًفَش آة ٍ  60/1زيَاض اسبق ّبي آظهبيكگبُ ثبيس حسالل اظ وف سب اضسفبٔ  :5هبزُ 

 .ضََثز ػلَگيطي وٌس

: زض احساص ؾبذشوبى آظهبيكگبُ قطايٍ ػَي ٍ الليوي هسًٓط لطاض گيطز ٍ اظ ههبلح ًؿَظ ٍ يس حطيك 6هبزُ 

 .اؾشفبزُ قَز

جيِ قَز ٍ زضّب ثِ َطف ثيطٍى اسبق ثبظ قسُ ٍ ثِ ََض اسَهبسيه ثؿشِ : ثطاي ّط اسبق زٍ زض ذطٍػي س7ٗهبزُ 

 .گطزز، ثسٍى هٌفص ثبقس ٍ زض ٌّگبم وبض وبضوٌبى لفل ًگطزز

: سَْيِ هحل وبض زض ّط حبلز ثبيس ََضي ثبقس وِ وبضوٌبى آظهبيكگبُ ّويكِ َّاي ؾبلن سٌفؽ ًوبيٌس ٍ 8هبزُ 

 .ثِ ذبضع اظ هحيٍ ّسايز قًَس ّوَاضُ آاليٌسُ ّبي قيويبيي ثِ ََض هَطط

: قطايٍ ػَي ٍ ًَض زض ّط اًجبض ٍ آظهبيكگبُ ثبيس هشٌبؾت ثب ًَٔ فٗبليز ٍ هَاز آى ثَزُ ٍ هؼْع ثِ 01هبزُ 

 .ضٍقٌبيي ايُطاضي ثبقس

: دلىبى، ًطزثبى ٍ ًطزُ ّبي حفبْشي زض ؾبذشوبى آظهبيكگبُ ٍ اًجبض هي ثبيؿز ثط اؾبؼ آئيي ًبهِ ّبي 00هبزُ 

 .ز ٍ ثْساقز وبض احساص گطززحفبْ

 : زؾشگبُ ّبي قؿشكَي ذَزوبض ايُطاضي ثطاي چكن، زؾز ٍ ثسى ثبيس زض زؾشطؼ وبضوٌبى لطاض گيطز01هبزُ 

. 

: زضّبي آظهبيكگبُ ٍ اًجبض ثبيس زاضاي لفل ٍ وليس هؼعا ثَزُ ٍ فمٍ افطاز نالحيز زاض هؼبظ ثِ ٍضٍز 02هبزُ 

 .ثبقٌس

 .ٍ اًجبض ثبيس لَاظم اٖالم ٍ اَفبء حطيك ؾيبض ٍ طبثز هشٌبؾت ثب ًَٔ وبض ًهت گطزز: زض ّط آظهبيكگبُ 03هبزُ 

: لَاظم آسف ًكبًي ٍ ووه ّبي اٍليِ زض هحل ّبي هٌبؾت، هكرم ٍ زض زؾشطؼ وبضوٌبى ًهت 04هبزُ 

 .گطزز



ف ؾَظي ثَزُ ٍ : وليِ آظهبيكگبُ ّب ثبيس زاضاي ٍؾبيل ٍ سؼْيعار وبفي ػْز ديكگيطي ٍ هجبضظُ ثب آس05هبزُ 

زض سوبم ؾبٖبر قجبًِ ضٍظ اقربني وِ اظ آهَظـ الظم ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثِ َطيمِ نحيح وبضثطز ٍؾبيل ٍ 

سؼْيعار هطثََِ آقٌب هي ثبقٌس زض آظهبيكگبُ حًَض يبثٌس. يوٌبً وبضوٌبى آظهبيكگبُ ًيع ثبيس آهَظـ ّبي الظم 

 .اَفبء حطيك ضا زيسُ ثبقٌس

وِ هطوع آسف ًكبًي ٍ اٍضغاًؽ ٍػَز زاضز آظهبيكگبُ ٍ اًجبض ثبيس ٍؾيلِ اضسجبَي هبًٌس : زض ٍاحسّبيي 06هبزُ 

 .يه سلفي ايُطاضي هؿشمين ثب هطوع هعثَض ضا زض اذشيبض زاقشِ ثبقس

 :زض آظهبيكگبُ وِ ثَُض ٍايح آقىبضوٌٌسُ هَاضز ظيط ثبقس (Floor plan) : ًهت يه ًمكِ يب َطح07هبزُ 

 ّب، ضاّطٍّب ٍ هؿيطّبي ٍضٍزي ٍ ذطٍػيًمكِ فيعيىي اسبق  -

 اثٗبز اسبق -

 هحل ٍضٍز ٍ ذطٍػي ّبي ايُطاضي -

 ... هحل سؼْيعار ٍ لَاظم ايوٌي ٍ آسف ًكبًي ٍ ػٗجِ ووه ّبي اٍليِ، سلفي ايُطاضي ٍ -

 هحل سَْيِ، ؾيؿشن ّبي گطهبيكي ٍ ؾطهبيكي -

 هحل ًگْساضي هَاز قيويبيي ٍ ذُطًبن -

سبؾيؿبسي اظ آظهبيكگبُ قبهل آّة، گبظ، فبيالة ٍ ثطق ثِ قىلي َطاحي قسُ ثبقٌس وِ : قجىِ ّبي 08هبزُ 

 .زاضاي ثبالسطيي يطيت ايوٌي ثبقٌس يوٌبً ًمكِ ّبي سبؾيؿبسي هطثََِ زض هحل هٌبؾجي ًگْساضي قَز

ض گطفشِ ٍ : ؾين وكي ثطق حشي االهىبى ؾبزُ ٍ وليِ ؾين ّبي ثطق ثِ ََض هٌبؾت ٖبيك ٍ زض وبًبل لطا11هبزُ 

 .سٗميت هؿيط آى آؾبى ٍ زاضاي ًمكِ ثبقس

 .: زض وليِ آظهبيكگبُ ّب ثبيس ضذشىي ٍ ؾطٍيؽ ثْساقشي زض هحل هٌبؾت ٍػَز زاقشِ ثبقس10هبزُ 

 .: هحل ذَضز ى ٍ آقبهيسى ثبيس ذبضع اظ هحيٍ آظهبيكگبُ ثبقس11هبز 

 .ازاضي سفىيه قسُ ثبقس: ؾبذشوبى آظهبيكگبُ ثبيس ثِ نَضسي هٌبؾت اظ فًبي 12هبزُ 

 .: سؼْيعار هحبفٓز اظ سبثف اقِٗ ذَضقيس ثبيس زض لؿوز ذبضػي دٌؼطُ ّب ًهت گطزز13هبزُ 

: اگط آظهبيكگبُ زاضاي دٌؼطُ ّبيي اؾز وِ ثبظ هي قًَس يب زاضاي ؾبيط هٌبفص هي ثبقس ثبيس ثطاي 14هبزُ 

حفبْشي هٌبؾت ثَُ ٍ لجِ دٌؼطُ ّب ًيع زاضاي ػلَگيطي اظ ًفَش آة، گطزٍ غجبض ٍ ؾبيط َٖاهل ػَي هؼْع ثِ 

 .قيت هٌبؾت ثبقس

: وف، زيَاض ٍ ؾمف آظهبيكگبُ ثبيس لبثل قؿشكَ ثَزُ ٍ العاهبً ثسٍى ظٍايِ ٍزض همبثل هَاز قيويبيي ٍ 15هبزُ 

 .يسٖفًَي وٌٌسُ ّب همبٍم ثبقس

 .ثطاثط هَاز قيويبيي ثبقٌس : زضّب ثبيس زاضاي ؾَُحي نبف، غيط ػبشة، لبثل قؿشكَ ٍ همبٍم زض16هبزُ 



: هيعّبي وبض آظهبيكگبّي ثبيس اظ ٍؾٗز هٌبؾت ثطذَضزاض ثَزُ ٍ هؼْع ثِ قيط ذالء، قيط گبظ، قيط َّا، 17هبزُ 

 .قيط آة )ؾطز ٍ گطم(، فبيالة ٍ دطيع ثطق ايوي ثبقٌس

 .يبيي ٍ حطاضر ثبقٌس: ؾَُح هيع وبض آظهبيكگبّي ثبيس لبثل قؿشكَ، يىذبضچِ ٍ همبٍم ثِ هَاز قيو18هبزُ 

 .: قؿشكَي ضٍدَـ ّبي آظهبيكگبّي ثبيس زض هحل وبض اًؼبم گيطز21هبزُ 

: آظهبيكگبُ ّبي ثيَلَغيه ثبيس هؼْع ثِ ؾيؿشن قؿشكَي اسَهبسيه زؾز ثبقس ٍ ًعزيه زض ذطٍػي 20هبزُ 

 .آظهبيكگبُ سٗجيِ گطزز

بيي ثبيس اظ ههبلح ًؿَظ ٍ همبٍم ؾبذشِ قَز ٍ : ؾبذشوبى ٍ َجمبر ًگْساضًسُ زض اًجبضّبي هَاز قيوي21هبزُ 

 .اًجبض ػساگبًِ اي ثِ هَاز قيوييبيي لبثل اقشٗبل ٍ اًفؼبض اذشهبل يبثس

 .: آظهبيكگبُ ٍ اًجبض ثبيس هؼْع ثِ سؼْيعار سَْيِ ٖوَهي ٍ زض نَضر لعٍم سَْيِ هَيٗي يسػطلِ ثبقس22هبزُ 

طُ ضا زاقشِ ٍ زض نَضر لعٍم اظ دٌؼطُ ثب قيكِ هبر ٍ همبٍم زض : اًجبض آظهبيكگبُ ثبيس ووشطيي زض ٍ دٌؼ23هبزُ 

 .ثطاثط قىؿشگي اؾشفبزُ قَز

 .: وف اًجبض هي ثبيؿز نبف ٍ ثبالسط اظ ؾُح ظهيي اَطاف آى ثَزُ ٍ لغعًسُ ًجبقس24هبزُ 

يىسيگط  : اًجبض ٍ آظهبيكگبُ ثبيس يوي زؾشطؾي آؾبى، هؼعا ثبقٌس سب اظ اًشمبل ذُطار احشوبلي ث25ِهبزُ 

 .ػلَگيطي ثٗول آيس

: لفؿِ ثٌسي ٍ ًحَُ چيسهبى ثبيس ثِ گًَِ اي ثبقس وِ فًبي هٌبؾت ػْز زؾشطؾي آؾبى ٍحول ٍ 26هبزُ 

 .ًمل ايوي فطاّن گطزز

: ؾيؿشن الىشطيىي هي ثبيؿز يس ػطلِ زض ًٓط گطفشِ قَز ٍ حشوبً هؼْع ثِ ؾيؿشن اسهبل ثِ ظهيي 27هبزُ 

 .ثبقس

 .اض وبضوٌبى اًجبض ثبيس زض هحلي هٌبؾت ٍ هكطف ثِ اًجبض ٍ هؼعا اظ هحََِ اًجبض ثبقس: هحل اؾشمط28هبزُ 

: هحل ًگْساضي حيَاًبر آظهبيكگبّي ثبيس هؼعا اظ ؾبيط آظهبيكگبُ ّب ثَزُ ٍ وف ٍ زيَاضّبي آى لبثل 31هبزُ 

 .قؿشكَ ثبقس

 .ثطذَضزاض ثبقس: هحل ًگْساضي حيَاًبر آظهبيكگبّي ثبيس اظ ؾيؿشن سَْيِ لَي 30هبزُ 

: هحل ًگْساضي حيَاًبر آظهبيكگبّي ثبيس هؼْع ثِ زٍـ قؿشكَ ثَزُ ٍ وبضوٌبى ايي ثرف زاضاي 31هبزُ 

 .وفف، زؾشىف ٍ لجبؼ وبض هٌبؾت ثبقٌس ٍ ثِ ٌّگبم ٍضٍز ٍ ذطٍع وف وفف ّب يسٖفًَي گطزز

 

 

 



 فهل ؾَم: ذُطار فيعيىي

م زا٘ ثبيس ّوَاضُ اظ اثعاض ٍ دَقف هٌبؾت ٍ همبٍم زض ثطاثط گطهب : ٌّگبم وبض ثب سؼْيعار گطهبظا ٍ اػؿب32هبزُ 

 .اؾشفبزُ گطزز

 .: ثطاي وبض ََالًي هسر زض هحيٍ ّبي ؾطز ثبيس اظ دَـ ّبي هٌبؾت ٍ گطم اؾفشبزُ گطزز33هبزُ 

ز اظ : زض وبض ثب سؼْيعار ؾطهبظا ٍ اػؿبم ؾطز ّوَاضُ هي ثبيؿز اظ زؾشىف ّبي ٖبيك ثِ هٌَٓض حفب34ْهبزُ 

 .زؾز ّب ٍ ثبظٍّب اؾشفبزُ گطزز

: ٌّگبم وبض ثب ًيشطٍغى هبيٕ ّوَاضُ اظ دَقف ّبي حفبْشي اظ لجيل زؾشىف، حفبِ نَضر ٍ چىوِ 35هبزُ 

 .هٌبؾت اؾشفبزُ گطزز

: ثِ هٌَٓض ديكگيطي اظ نسهبر ًبقي اظ ؾطهب، زضّبي ٍضٍز ٍ ذطٍع ؾطزذبًِ ّب ثبيس ثِ اّطم ّبيي وِ 36هبزُ 

 .بثليز ثبظ قسى زاضًس هؼْع قًَساظ زاذل ل

 .: وليِ سؼْيعار ؾطهبظا ٍ ؾطزذبًِ ّب ثبيس ثِ ؾيؿشن ّبي ّكساضزٌّسُ زؾشي ٍ اسَهبسيه هؼْع ثبقٌس37هبزُ 

: ثِ هٌَٓض وبض زض هحيٍ ّبيي وِ ؾطٍ نساي ثبالسط اظ حس هؼبظ زاضًس ثبيس اظ گَقي ّبي هٌبؾت 38هبزُ 

 .حفبْشي اؾشفبُ گطزز

 .بُ ّبيي وِ ؾطٍ نساي ظيبز ايؼبز هي وٌٌس ّوَاضُ ثبيس سَؾٍ ٖبيك نَسي هٌبؾت هْبض گطزًس: زؾشگ41هبُ 

: سٌٓين، ًگْساضي ٍ ؾطٍيؽ هؿشوط زؾشگبُ ّب ثِ هٌَٓض ػلَگيطي اظ سكسيس ؾطٍ نسا زض هحيٍ العاهي 40هبزُ 

 .اؾز

دطسبة قسى ثبيس ثِ ًحَ نحيح : سؼْيعار ٍ لَاظهي وِ ثِ ؾيؿشن ذالء هشهل ّؿشٌس ثطاي ػلَگيطي اظ 41هبزُ 

 .هْبض گطزًس

: زض آظهبيكگبُ ّبيي وِ ثب هَاز ضازيَ اوشيَ وبض هي وٌٌس ضٖبيز وليِ هَاظيي ٍ همطضار اًشكبض يبفشِ اظ 42هبزُ 

 .ؾَي ؾبظهبى اًطغي اسوي ايطاى يطٍضي هي ثبقس

س ّوَاضُ ثِ ٍؾبيل حفبْز فطزي : وليِ افطازي وِ ثِ ًَٖي زض هٗطو سكٗكٗبر ظيبى آٍض هي ثبقٌس ثبي43هبزُ 

 .هشٌبؾت ثب ًَٔ اقِٗ ٍ فيلن ثغ هؼْع گطزًس

: ػْز وبّف هَاػِْ ثب هَاز ضازيَ اوشيَ زض آظهبيكگبُ ّب ثبيس اظ سىٌيه ّبي ٖلوي ٍ ٖولي هٌبؾت 44هبزُ 

 .اؾشفبزُ گطزز

ٍ اظ ثطٍظ ّط گًَِ اًشكبض : اًجبضزاضي، حول ٍ ًمل ٍ زفٕ يبيٗبر هَاز ضازيَ اوشيَ ثبيس ايوي ثَزُ 45هبزُ 

 .ػلَگيطي گطزز

 .: زض هحل ّبيي وِ اظ هَاز ضازيَ اوشيَ اؾشفبُ هي گطزز ًهت ٖالئن ّكساض زٌّسُ العاهي اؾز46هبزُ 



: ثِ ٌّگبم اؾشفبزُ اظ ليعض، ثبيس اظ ٍؾبيل حفبْشي چكن ٍ دَؾز هشٌبؾت ثب ًَٔ ليعض ٍ اًطغي آى 47هبزُ 

 .اؾشفبزُ قَز

 .ي ثِ آظهبيكگبُ ّب هرهَنبً زض ظهبى وبض ثب ليعض ثبيس هحسٍز گطزز: زؾشطؾ48هبزُ 

: زض ٌّگبم وبض ثب ليعض ثبيؿشي ثطاي وليِ ذُطار الىشطيىي، اًفؼبظ، آسف ؾَظي ذُطار ًبقي اظ وبض ثب 51هبزُ 

 .گبظّبي فكطزُ، هبيٗبر ثطٍزسي، فيَم ّبي ؾوي ٍ هَاز ضازيَاوشيَيشِ سساثيطي اسربش گطزز

ثبظزيس اظ اػعاء هرشلف زؾشگبُ ّب اظ ػولِ هيىطٍٍيَ ثِ لحبِ حهَل اَويٌبى اظ ًٓط ٖسم ًكشي العاهي : 50هبزُ 

 .اؾز

 .ذبهَـ ثبقس UV : ٌّگبم وبض زض هحيٍ آظهبيكگبُ ثبيس حشوبً الهخ51هبزُ 

 .: وليِ سؼْيعار ثطلي ؾيبض ٍ طبثز ثبيس ثِ ًحَ هٌبؾت ثِ ؾيؿشن اسهبل ثِ ظهيي هؼْع گطزًس52هبزُ 

 .: وليِ ازٍار ٍ اثعاض اًشمبل ثطق ًٓيط وبثل ّب ٍ اسهبالر هطثََِ ثبيس ؾبلن ٍ دَقف ٖبيك زاقشِ ثبقس53هبزُ 

 .: حشي االهىبى ؾٗي قَزاظ ؾين ّبي ضاثٍ ثطاي اًشمبل ثطق اؾشفبزُ ًگطزز54هبزُ 

هشرهم ضفٕ ًمم : سؼْيعار هٗيَة ثب ٖالئن ّكساض زٌّسُ هكرم گطزيسُ ٍ سَؾٍ افطاز آگبُ ٍ 55هبزُ 

 .قَز

: زض هحيٍ ّبي هطََة ثِ ػع ٍؾبيل الىشطيىي يس آة اؾشفبزُ اظ زيگط ٍؾبيل الىشطيىي هؤٌَ هي 56هبزُ 

 .ثبقس

: زض هحل ّبيي وِ احشوبل ٍػَز گبظّبي لبثل اقشٗبل ٍ اًفؼبض ٍػَز زاضز اؾشفبزُ اظ ازٍار ثطلي يس 57هبزُ 

 .ػطلِ العاهي اؾز

ي ثطق ثبيس زض هحل هٌبؾت اؾشمطاض يبفشِ ٍ هؼْع ثِ وفذَـ ٖبيك زض ديطاهَى آى ثبقس ٍ : وليِ سبثلَّب58هبزُ 

 .زض هَالٕ ايُطاضي فمٍ سَؾٍ افطاز شيهالح وٌشطل گطزز

ٍ يب ذبهَـ وٌٌسُ ّبي قيويبيي  (CO2) : زض آسف ؾَظي ّبي ًبقي اظ ثطق فمٍ اظ زي اوؿيس وطثي61هبزُ 

 .ذكه اؾشفبزُ گطزز

ضّبي گبظ اٖن اظ دط يب ذبلي ثبيس زض هحل هٌبؾت ٍ ثِ حبلز ٖوَزي ثب اؾشفبزُ اظ سؿوِ، ظًؼيط يب : ؾيلٌس60هبزُ 

 .ثؿز ثِ ََض ايوي هْبض گطزًس

 .: ثِ ٌّگبم ػبثؼبيي ؾيلٌسضّبي گبظ ثبيس ضگالسَض اظ قيط ػسا قسُ ٍ سَؾٍ زضدَـ هحبفٓز گطزًس61هبزُ 

 .زؾشي ّبي هٌبؾت اؾشفبزُ گطزز : ثطاي حول ؾيلٌسضّبي گبظ ثبيس اظ چطخ62هبزُ 

: ضًگ ثسًِ ؾيلٌسض گبظ ثبيؿشي ثط اؾبؼ اؾشبًساضز ٍ هشٌبؾت ثب ًَٔ گبظ زاذلي آى ثَزُ ٍ ثطچؿت 63هبزُ 

 .قٌبؾبيي ًَٔ گبظ ضٍي آى ًهت گطزز



 

 

 فهل چْبضم: ذُطار قيويبيي

 .: وليِ هَاز قيويبيي ثبيس ثطچؿت ّبي اَالٖبسي الظم ضا زاقشِ ثبقٌس64هبزُ 

 .ثطاي وليِ هَاز قيويبيي ثبيس زض زؾشطؼ ثبقس (MSDS) : اَالٖبر ايوٌي هَاز65هبزُ 

 .: ػبثؼبيي ٍ حول ٍ ًمل هَاز قيويبيي ثبيس هُبثك ثب زؾشَضالٗول ّب اًؼبم گيطز66هبزُ 

 .: اظ اًجبقشي هَاز قيويبيي هبظاز زض آظهبيكگبُ ذَززاضي قَز67هبزُ 

يس زض هىبى ّبيي ًگْساضي گطزز وِ احشوبل ثطذَضز افطاز ثب آى ّب ٍػَز : ْطٍف هَاز قيويبيي ثب68هبزُ 

 .ًساقشِ ثبقس

 .: هَاز قيويبيي ثبيس زٍض اظ هٌبثٕ حطاضر ٍ ًَض هؿشمين ذَضقيس لطاض گيطًس71هبزُ 

: اظ لفؿِ ثٌسي ّبي يس ظًگ ٍ همبٍم ثِ هَاز قيويبيي ثب لجِ ّبي حفبْشي ٍ لسضر سحول ثبض وبفي ثب 70هبزُ 

 .اسهبالر هٌبؾت اؾشفبزُ گطزز

: هَاز لبثل اقشٗبل ٍ ذَضًسُ ثبيس زض وبثيٌز ّبي هرهَل يس اقشٗبل ٍ ذَضزگي ٍ هؼْع ثِ ؾيؿشن 71هبزُ 

 .سَْيِ هٌبؾت ٍ زٍض اظ هَاز اوؿيس وٌٌس ًگْساضي گطزًس

 .: اؾيسّبي اوؿيس وٌٌسُ ثبيس اظ اؾيسّبي آلي ػساگبًِ ًگْساضي قًَس72هبزُ 

 .ؾيسّب ثبيس ػسا اظ لليبّب، ؾيبًيسّب ٍ ؾَلفيسّب ًگْساضي قًَس: ا73هبزُ 

 .: لليبّب ثبيس زض ػبي ذكه ًگْساضي گطزًس74هبزُ 

 .: هَاز ٍاوٌف دصيط ثبيس زٍض اظ حطاضر، يطثِ ٍ انُىبن ًگْساضي گطزًس75هبزُ 

 .: گبظّبي فكطزُ اوؿيس وٌٌسُ ٍ غيط اوؿيس وٌٌسُ ثِ ََض هؼعا ًگْساضي قًَس76هبزُ 

 .: هَاز ؾوي زض هحل ّبي هٌبؾت ٍ ثب سَْيِ هَيٗي ًگْساضي قًَس77هبز 

 .: هَاز ػبهس غيط فطاض ٍ غيط ٍاوٌف دصيط زض وبثيٌز ّب يب لفؿِ ّبي ثبظ لجِ زاض، ًگْساضي گطزًس78هبزُ 

 .: هبيٗبر يب هَاز ذُطًبن ًجبيس زض لفؿِ ّبيي وِ ثبالسط اظ ؾُح چكن ّؿشٌس ًگْساضي قًَس81هبزُ 

: ػْز ثطذَضز ثب ضيرشگي ّبي قيويبيي ثبيس زؾشَضالٗول ذبني ٍػَز زاقشِ ٍ لَاظم ٍ سؼْيعار الظم 80هبزُ 

قبهل دَقف ّبي حفبْشي چكن، دَؾز ٍ ؾيؿشن سٌفؿي، زؾشىف همبٍم ثِ هَاز قيويبيي، هبزُ ػبشة يب 

 .ذٌظي وٌٌسُ، ويؿِ دالؾشيىي ٍ ػبضٍة ٍ ذبن اًساظ هَػَز ثبقس

ًسّبي حالل ّبي قيويبيي ثبيس هُبثك زؾشَضالٗول ّب سفىيه ٍ زض ْطٍف هٌبؾت ٍ همبٍم ثِ : دؿوب81هبزُ 

ًكز ٍ زاضاي ثطچؿت هَاز قيويبيي ػوٕ آٍضي قسُ ٍ زٍض اظ حطاضر، ػطلِ، قٗلِ ٍ ًَض هؿشمين ذَضقيس ٍ زض 



 .هحلي ثب سَْيِ هٌبؾت ًگْساضي گطزًس

 

 

 فهل دٌؼن: ذُطار ثيَلَغيه

 .يكگبُ ثيَلَغيه ثبيس زٍض اظ ؾبيط آظهبيكگبُ ّب ٍ فًبي ازاضي ثبقس: هحل آظهب82هبزُ 

 .: سطزز افطاز شيهالح ثِ آظهبيكگبُ ّبي ثيَلَغيه هؤٌَ هي ثبقس83هبزُ

 .: اظ ٖالئن ّكساض زٌّسُ هٌبؾت اؾشفبزُ گطزز84هبزُ 

 .آظهبيكگبُ لطاض گيطًس : زؾشگبُ ّبي يسٖفًَي وٌٌسُ ًٓيط اسَوالٍ ثبيس زض ًعزيىشطيي هحل زؾشطؾي85هبزُ 

: اؾشفبزُ اظ َّزّبي ثيَلَغيه ثطاي وٌشطل ٖوليبسي وِ ثِ ًحَي شضار هٗلك ايؼبز هي ًوبيٌس يطٍضي 86هبزُ 

 .ثَزُ ٍ ثبيس ثِ ََض هؿشوط ؾطٍيؽ گطزًس

: ػْز ػلَگيطي اظ اًشكبض ٍ وٌشطل آلَزگي زض قطايٍ ايُطاضي، ثطًبهِ ؾيؿشوبسيه سسٍيي قسُ ٍ زض 87هبزُ 

 .زؾشطؼ ثبقس

: ثطاي ػلَگيطي اظ اًشكبض آلَزگي زض هحيٍ، لَلِ ّبي هىٌسُ وِ زض ضاثُِ ثب َٖاهل ٖفًَي هَضز اؾشفبز 88هبزُ 

 لطاض 

 .هي گيطًس ثبيس ثِ فيلشطّبي هٌبؾت هؼْع گطزًس

ُ لطاض : زض فٗبليز ّبي ثيَلَغيه ضٍدَـ ّبي آظهبيكگبّي ثبيس فمٍ زض هحيٍ آظهبيكگبُ هَضز اؾشفبز011هبزُ 

 .گيطًس

 .: ضفٕ ّط گًَِ آلَزگي ثيَلَغيه ثبيس فمٍ سَؾٍ افطاز شيهالح نَضر گيطز010هبزُ 

: وليِ وبضوٌبى آظهبيكگبُ ثبيس ثط حؿت ًَٔ وبض اظ هطالجز ّبي دعقىي ٍ ٍاوؿيٌبؾيَى ثطذَضزاض 011هبزُ 

 .گطزًس

زُ يسٖفًَي وٌٌسُ، دٌؽ، حَلِ : زض ّط آظهبيكگبُ ثيَلَغيه ثبيس يه وبثيٌز هرهَل قبهل هب012هبزُ 

وبغصي، ؾَاح، زؾشىف يىجبض ههطف، ذبن اًساظ لبثل اسَ والٍ وطزى، هبؾه، دَقف وفف ٍ لجبؼ هحبفّ 

 .ٍػَز زاقشِ ثبقس

: يبيٗبر ثيَلَغيه ثبيس زض ْطٍف زضزاض هٌبؾت ػوٕ آٍضي، ثطچؿت گصاضي ٍ ثِ ًحَ هٌبؾت آلَزگي 013هبزُ 

 .يٍ آظهبيكگبُ ذبضع قسُ ٍ سب ظهبى زفٕ زض هحل ايوي ًگْساضي گطززظزايي گطزيسُ ٍ ؾطيٗبً اظ هح

ثبيس زض ذبضع اظ اسبق ثَزُ ٍزاضاي الهخ ّكساضزٌّسُ ػْز اَالٔ اظ ضٍقي ثَزى  UV: وليس الهخ014هبزُ 

 .ثبقس UV الهخ



 .ًؼبم گطزز: حول ٍ ًمل ًوًَِ ّبي ثيَلَغيه ثبيس زض ْطٍف ايوي ٍ فبلس ًكشي ثب ثطچؿت هكرهبر ا015هبزُ 

: زض هحل زؾشكَيي ّب ثبيس نبثَى، هَاز يسٖفًَي وٌٌسُ، ثطؼ ّبي هرهَل ًبذي ٍ حَلِ ّبي 016هبزُ 

 .يىجبض ههطف فطاّن گطزز

 

 

 فهل قكن: ايوٌي سؼْيعار

: لجل اظ اؾشفبزُ اظ سؼْيعار ٍ زؾشگبُ ّبي آظهبيكگبّي ثبيؿشي افطاز زض ذهَل ثْطُ ثطزاضي ايوي ٍ 017هبزُ 

 .آهَظـ ّبي الظم ضا اظ َطيك هطاػٕ شيهالح وؿت ًوبيٌسثْيٌِ، 

 .: ًگْساضي ٍ ؾطٍيؽ زٍضُ اي ثطاي وليِ سؼْيعار ثبيس اًؼبم گيطز018هبزُ 

 .: لجل اظ ؾطٍيؽ ٍ سٗويط، ثبيس آلَزگي ظزايي زليك اظ وليِ زؾشگبُ ّب ثٗول آيس001هبزُ 

 .طاز شيهالح وبليجطُ گطزًس: وليِ زؾشگبُ ّب ثبيس ثِ نَضر زٍضُ اي سَؾٍ اف000هبزُ 

: وليِ سؼْيعار گطهبظاي آظهبيكگبّي ثبيس هؼْع ثِ سطهَؾشبر، فيَظّبي دكشيجبى زض هَاضز لعٍم 001هبزُ 

 .زضّبي لفل قًَسُ ٍ ّوچٌيي ٖبيك حطاضسي هٌبؾت ثبقٌس

ِ گبظّبي : وليِ ؾيؿشن ّبي حطاضر ظايي وِ زض ضًٍس وبضي سَليس گبظ هي ًوبيٌس ثبيس ػْز سرلي002هبزُ 

 .ايؼبز قسُ هؼْع ثِ ؾيؿشن سَْيِ هٌبؾت ثَزُ ٍ يب زاذل َّز لطاض ثگيطًس

 .: ٍؾبيل گطهبظا هي ثبيؿز زض فبنلِ هٌبؾت اظ زسىشَضّبي حطاضسي لطاض گيطًس003هبزُ 

 .: هحل اؾشمطاض زؾشگبُ اسَ والٍ حشي الومسٍض سَؾٍ اسبلىي اظ ؾبيط سؼْيعار آظهبيكگبُ هؼعا گطزز004هبزُ 

: لفل، فكبضؾٌغ ٍ زهبؾٌغ اسَوالٍ ثبيس ضٍظاًِ وٌشطل قَز ٍ اظ لطاض زازى هَاز قيويبيي ٍ آسف ظا زض 005بزُ ه

 .آى ذَززاضي گطزز

: وليِ زؾشگبُ ّبي گطهبظا ثبيس زضهىبى همبٍم ثِ حطاضر ٍ زٍض اظ سؼْيعار حؿبؼ ثِ حطاضر لطاض 006هبزُ 

 .گيطًس

وي ّب ٍ ليَفيليعضّب ثِ ٌّگبم اؾشفبزُ اظ هَاز ثيَلَغيه ٍ حالل ّبي آلي : اًَأ ؾبًشطيفَغّب، هرلٌَ 007هبزُ 

 .ثبيس ظيط ذَز هٌبؾت لطاض گيطًس

ٍ فيلشطّبي َّا ثطاي لَلِ ّبي ذالء العاهي  O-Ring : ٌّگبم ثِ وبضثطزى ليَفيليعض اؾشفبزُ اظ اسهبالر008هبزُ 

  .اؾز

ثطاي سَٗيى لَاظم قيكِ اي زؾشگبُ ثبيس اظ  .َة ًجبقٌسلَلِ ّبي قيكِ اي ذالء ثبيس وٌشطل گطزًس. سب هٗي

 .لُٗبر هرهَل ذالء اؾشفبزُ قَز



 .: العاهبً اظ لَلِ ّبي زضزاض زض ؾبًشط يفَغّب اؾشفبزُ گطزز011هبزُ 

: زض نَضر قىؿشي لَلِ ّب زض زاذل ؾبًشطيفَغ ثبيس لؿوز ّبي زاذلي زؾشگبُ ثب ضٍـ ٍ اثعاض 010هبزُ 

 .سٖفًَي گطززهٌبؾت دبوؿبظي ٍ ي

 .: ثسًِ سبًه الىشطٍفَضظ ثبيس فبلس ّط گًَِ قىبف ٍ ًكشي ثبقس011هبزُ 

 .: ثط ضٍي زؾشگبُ الىشطٍفَضظ ثبيس ٖالئن ّكساضزٌّسُ ٍيػُ ٍلشبظ ثبال ًهت گطزز012هبزُ 

 .: لَاظم قيكِ اي ثبيس لجل اظ اؾشفبزُ، اظ ًٓط ٍػَز قىؿشگي ٍ سطن هَضز ثبظضؾي لطاض گيطًس013هبزُ 

 .: لَاظم قيكِ اي قىؿشِ يب غيط لبثل اؾشفبزُ ثبيس زض هحفِٓ اي هؼعا ٍ همبٍم ػوٕ آٍضي قًَس014هبزُ 

 

 

 فهل ّفشن: اضگًََهي

: فًبي وبض ثِ لحبِ اضگًََهي ثِ ًحَي َطاحي قسُ ثبقس وِ ثبٖض ذؿشگي هفطٌ افطاز زض حيي وبض 015هبزُ 

 .ًگطزز

 .هبيكگبُ ثطاي ػلَگيطي اظ حطوبر سىطاضي العاهي اؾز: ايؼبز ؾيؿشن اسَهبؾيَى زض آظ016هبزُ 

: ثطاي ػلَگيطي اظ َٖاضو اضگًََهيه ثبيس هَاز، اهىبًبر، اثعاضآالر ٍ سؼْيعار ثِ ًحَ هٌبؾت زض 017هبزُ 

 .زؾشطؼ ثبقٌس

 .: اثعاض آالر هٗيَة ٍ غيط اؾشبًساضز ًجبيس هَضز اؾشفبزُ لطاض گيطًس018هبزُ 

 .ًوبيكگط ثبيس ّن ؾُح چكن ثَزُ ٍ اظ ًٓط زضذكٌسگي لبثل سٌٓين ثبقٌس: نفحبر 021هبزُ 

 .: اظ نٌسلي ّبيي وِ هُبثك انَل اضگًََهيه َطاحي قسُ اؾشفبزُ گطزز020هبزُ 

لبًَى وبض ػوَْضي اؾالهي  80ٍ  74هبزُ هي ثبقس ٍ ثِ اؾشٌبز هَاز  021: ايي آئيي ًبهِ هكشول ثط 021هبزُ 

قَضاي ٖبلي حفبْز فٌي هَضز ثطضؾي ًْبيي ٍ سهَيت لطاض گطفز. زض  21/3/85ِ هَضخ ايطاى سسٍيي ٍ زض ػلؿ

 .ثِ سهَيت ضؾيس ٍ دؽ اظ زضع زض ضٍظًبهِ ضؾوي وكَض، زض ؾطاؾط ايطاى لبثل اػطا اؾز 14/00/74سبضيد 


