
 نکات ایمنی در آزمایشگاه تکنولوژی بتن

 نکات عمومی

 کنندگان از آزمایشگاه الزامی است.کلیه استفاده آگاهی از نکات ایمنی مندرج در این نوشتار برای 

 ی لنزها از ، استفادهخطرناک ییایمیمواد شدر هنگام کار با . حاضر شوند شگاهیدر آزمامناسب  لباس کارو  یمنیکفش ابا  دیبا کلیه افراد

 شود.توصیه نمی چشمی

 هیپا ی ومنیدوش ا ،یآتش نشان یپتو ،یمانند کپسول آتش نشان هاو روش استفاده از آن محل، در آزمایشگاه موجود یمنیا زاتیاز تجه 

 ی اطالع کامل حاصل نمایید.چشم شو

 .خوردن، آشامیدن، خوابیدن و سیگار کشیدن در محیط آزمایشگاه اکیداً ممنوع است 

  ًممنوع است.انجام هر گونه شیطنت، شوخی یا بازیگوشی در محیط آزمایشگاه اکیدا 

 و سایر  ها، میکسر بتنقالب د.شو زیکالس تم ای یکار فتیهر ش انیدر پاکف آزمایشگاه باید  .دیو مرتب نگه دار زیکار خود را تم یفضا

 .دیخود قرار ده یاصل یاز استفاده، ابزار را در جا پس ند. همچنین شو زیتم دیپس از استفاده باتجهیزات آزمایشگاه 

 دیرا قطع کن یابزار ای لهی، برق هر وسکاری زیقبل از تم . 

 دیکن یخطرناک در فاضالب خوددار یهازباله ای ییایمیمواد ش ختنی. از ردینگه دار زیرا تم شوییدست نکیس. 

 شورت زباله مریز صحیح دوردر مورد روش  شگاهیآزما مسئولسطل مناسب دفع شوند. لطفاً با یا  در ظرف یبه درست دیبتن با عاتیضا

 اقدام کنند. شیشده خود پس از آزما شیآزما یهانمونه دور ریختن صحیحدر اسرع وقت نسبت به  دیبا انجویدانشهمچنین  .دیکن

 یهابرق دور از محل یهامیکه همه س دیحاصل کن نانیبرق تماس ندارند. اطم یها میس ای زهایکه منابع آب با پر کنیدحاصل  نانیاطم 

 .اندنشده دهیخمیا  و فرسوده شوندیم ینگهدار ادهیتردد پ

 ( مواد خریداری شده برای آزمایشگاه باید دارای فرم اطالعات ایمنیMSDS.باشند ) 

 قبل از کار با مواد موجود در آزمایشگاه، فرم اطالعات ایمنی (MSDSآن ).ها را مطالعه نمایید 

 به  گردد و الزم است موضوعبدون مراقبت رها  آزمایشگاه نباید ،یبعد از ساعات ادار زاتیروشن بودن تجه ای شیدر صورت ادامه آزما

حال کار بودن ، در همچنین الزم است با چسباندن عالئم هشدار دهنده در نزدیکی تجهیزات روشناطالع داده شود.  مسئول آزمایشگاه

 تجهیز به صورت واضح اطالع رسانی گردد.

 ممنوع است شگاهیدر آزما دنیدو، بنابرایندر آزمایشگاه وجود دارد.  افتادن ای سر خوردن خطر. 

 استفاده این کار برای مناسب هایروشداشته باشد. حتما از  نیسنگ لیبلند کردن وسا ای ییبه جابجا ازیممکن است ن شگاهیکار در آزما 

 .بگیریدکمک  ،ازیدر صورت ن و دیکن

 دیگزارش ده مسئول آزمایشگاهرا به ی، سریعاً مراتب نشتادثه یا ح در صورت مواجهه با هر گونه. 

  مجاز هستند از آزمایشگاه استفاده نمایند.  کارشناس آزمایشگاهدانشجویان کارشناسی ارشد فقط در زمان حضور 

  توانند در همه ایام از آزمایشگاه استفاده نمایند.آزمایشگاه میکارشناس دانشجویان دکتری به شرط موافقت استاد راهنما و تأیید 

 

 مرتبط در دانشگاهتماس با مسئولین 

 ایمیل شماره تماس نام مسئولیت

 toufigh@sharif.edu 44646166 آقای دکتر توفیق مدیر آزمایشگاه

 - 02611062410 آقای علومی آزمایشگاهکارشناس 
 - 44646122 مرکز بهداشت و درمان دانشگاه کارشناسان بهداشت


