دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پزشکی

فضاها ،تجهیزات ومنابع دانشکده پزشکی

تهیه و تنظیم:
دفتر توسعه آموزش

شهریور 89

فضاها
واحد ستادی دانشکده
مشخصات

واحد
ریاست دانشکده

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

معاون آموزش بالینی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

معاون آموزشی علوم پایه

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی

 4اتاق واقع در طبقه دوم دانشکده پزشکی

امور بین الملل

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

توسعه آموزش

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

روابط عمومی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

ماشین نویسی-دبیرخانه

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

دفتر آموزش

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

بایگانی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

حسابداری-کارپردازی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

تحصیالت تکمیلی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

دایره امتحانات

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

کارگزینی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

واحد فناوری اطالعات

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

آبدارخانه

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

حراست

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

کمیته انضباطی

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

نامه رسان

 1اتاق واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

سمعی بصری

 1اتاق واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

تاسیسات

ا اتاق واقع در زیر زمین دانشکده پزشکی

واحدهای عمومی دانشگاه
واحد

مشخصات

کتابخانه

 2سالن و  2اتاق واقع در طبقه  -1دانشکده پزشکی

کتابفروشی

 1سالن واقع در طبقه  -1دانشکده پزشکی

بوفه

به صورت آالچیق در فضای سبز دانشکده پزشکی

انتشارات

 1اتاق در طبقه همکف دانشکده پزشکی و  1سالن در فضای بیرون از دانشکده پزشکی
(واحد خصوصی)

واحد فناوری اطالعات دانشگاه

7اتاق واقع در طبقه زیر زمین دانشکده پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی

 1اتاق واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

واحد آموزش مداوم دانشگاه

 1اتاق واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کانونهای فرهنگی

 2اتاق در طبقه همکف دانشکده پزشکی

گروههای آموزشی
مشخصات

واحد

تعداد اتاق

گروه مطالعات اعتیاد

طبقه زیر زمین

3

گروه تغذیه

طبقه زیر زمین

5

گروه روانشناسی

طبقه زیر زمین

3

گروه تشریح

طبقه همکف

4

گروه عمومی

طبقه همکف

2

گروه پزشکی اجتماعی

طبقه اول

1

گروه معارف

طبقه اول

1

گروه فارماکولوژی

طبقه دوم

1

گروه فیزیولوژی

طبقه دوم

4

گروه آسیب شناسی

طبقه دوم

4

گروه بیوشیمی

طبقه دوم

3

گروه میکروب شناسی

در طبقه سوم

3

گروه انگل شناسی

در طبقه سوم

3

گروه سلولی کاربردی

در طبقه سوم

3

مجموعه اتاقهای اعضای هیات علمی

طبقه اول

6

آزمایشگاه ها
واحد

مشخصات

آزمایشگاه بیوشیمی

طبقه دوم دانشکده پزشکی

آزمایشگاه آسیب شناسی

طبقه دوم دانشکده پزشکی

آزمایشگاه فیزیولوژی

طبقه دوم دانشکده پزشکی

آزمایشگاه میکروب شناسی

طبقه سوم دانشکده پزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی

طبقه سوم دانشکده پزشکی

آزمایشگاه سلولی کاربردی

طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

آزمایشگاه روانشناسی

طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

آزمایشگاه تغذیه

طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

سالن های اجتماعات
واحد

ظرفیت

آدرس

واحد مسئول

سالن طبیب

66

واقع در طبقه همکف دانشکده
پزشکی

روابط عمومی دانشکده پزشکی

سالن قریب

126

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

واحد روابط عمومی دانشگاه

سالن غدیر

46

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده
پزشکی

معاونت پژوهشی دانشگاه

سالن حکیم

56

واقع در طبقه دوم دانشکده
پزشکی

واحد روابط عمومی دانشگاه

آمفی تئاتر مرکزی

356

واقع در طبقه همکف دانشکده
پزشکی

سالن یلدا

66

طبقه چهارم ساختمان فرقانی

واحد روابط عمومی دانشگاه
واحد روابط عمومی دانشگاه

مراکز تحقیقات
مشخصات

واحد
واحد حمایت از تحقیقات بالینی

بیمارستان بهشتی طبقه همکف

واحد حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان متینی وکارگرنژاد

بیمارستان کارگر نژاد

مرکز تحقیقات تروما

بیمارستان بهشتی طبقه همکف

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

ساختمان مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات بیوشیمی وتغذیه

زیر زمین دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات گامتوژنز

ساختمان مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات عفونی

بیمارستان بهشتی طبقه همکف

مرکز تحقیفات بیماریهای اتوایمیون

بیمارستان بهشتی طبقه چهارم

بیمارستانهای آموزشی
ظرفیت

متراژ

بخشها

موقعیت

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی

45666

696

همه بخشها بجز گوش
و حلق وبینی ،چشم
وروانپزشکی

بلوارقطب راوندی -بلوار
پزشک

بیمارستان کارگر نژاد

6666

55

بخش روانپزشکی

بلوارقطب راوندی -بلوار
پزشک

بیمارستان متینی

5465

56

گوش و حلق وبینی
،چشم وروانپزشکی

خیابان امیر کبیر

کتابخانه
کتابخانه از سال 1373در قالب  5بخش کاری در فضایی به مساحت  756متر مربع فعالیت دارد .و دارای دو سالن مطالعه
جداگانه برای برادران و خواهران و یک سالن مختلط نشریات میباشد .این سالنها مجهز به سیستم  wireleesو  24ساعته
به صورت onlineبا چندین بانک اطالعاتی دارای حدود  5666عنوان نشریه معتبر پزشکی میباشد .این کتابخانه در حال
حاضر دارای  9راهنمای آموزشی شامل
 End note – Scopus - Scienc Direct - Pubmed - MD constult - First Constult – BMJ – OvidUptodate
ازطریق کتابخانه الکترونیک قابل دسترسی میباشد .دسترسی به اطالعات کلیه کتب و مجالت ،پایاننامه ،طرحهای
تحقیقاتی و CDهای آموزشی از طریق وبسایت کتابخانه مرکزی امکانپذیر است .همچنین چکیده کلیه طرحها و
پایاننامهها قابل مشاهده و پرینت میباشد .کتابخانه دارای سایت اینترنتی میباشد که مجهز به امکانات کامپیوتر ،پرینتر و
اسکنر است .در بخش کارکنان کتابخانه 11دستگاه کامپیوتر و  3دستگاه پرینتر میباشد.
الزم به ذکر است که کلیه کتابخانههای بیمارستانی زیر نظر کتابخانه پزشکی (مرکزی) میباشند.
تعداد کتابها و مجالت موجود در کتابخانه پس از حذف کتب و نشریات وجین شده:
تعداد

کتاب /مجله
کتب فارسی

76666جلد

کتب التین

19466جلد

طرح تحقیقاتی

755عنوان

مجالت فارسی چاپی

154عنوان

مجالت انگلیسی چاپی

55عنوان

پایان نامه

1755عنوان

واحد سمعی بصری
در دانشکده گروهها دارای امکانات و تجهیزات مستقل بوده و کلیه سالنها و کالسها مجهز به سیستم رایانه ،ویدئو و پروژکتور
و اورهد میباشد .تجهیزات سمعی و بصری موجود در دانشکده و گروههای پایه و بالینی به شرح زیر میباشد:
دستگاه

تعداد

دستگاه نمایش اسالید

 5عدد

اورهد

 5عدد

اوپک

 1عدد

ویدئو پروژکتور

 19عدد

دوربین فیلمبرداری

 2عدد

تلویزیون

 6عدد

ویدئو

 3عدد

فیلم آموزشی

 11عدد

ویژیوالیزر

 1عدد

CDآموزشی

 76عدد

موالژ ،مانکن ،مدل

 45عدد

اسالیدهای تصویری

 3612عدد

اسالیدهای بافتی و
میکروسکوپی

 5535عدد

اسکلت استخوانی و استخوان  465عدد
کامپیوتر

 53عدد

لبتاب

 4عدد

تربیت بدنی
امکانات ورزشی به شرح زیر میباشد:
کارمندان :شنا ،والیبال ،کوهنوردی ،ایروبیک ،دوچرخه سواری
دانشجویان :ورزشهای باستانی ،فوتبال ،بسکتبال ،والیبال ،فوتسال ،بدمینتون ،دوو میدانی ،کشتی ،تیر و کمان ،شنا ،شطرنج،
پارکو ،تکواندو ،دارت ،فوتبال دستی ،بدنسازی ،تنیس روی میز  ،سوارکاری ،دو چرخه سواری ،ایروبیک ،هندبال ،کاراته،
اسکیت
سالن شنای اداره تربیت بدنی شامل استخر شنای بزرگساالن و اطفال  ،جکوزی  ،سونای خشک و مرطوب می باشد
سالن سرپوشیده این اداره جهت بازیهای والیبال  ،هندبال  ،بسکتبال و فوتسال می باشد.
سالن پینگ پنگ  ،زمین چمن فوتبال و زمین اسب دوانی نیز از امکانات این اداره می باشد

سلف سرویس مرکزی دانشگاه
دانشجویان جهت صرف غذا از سالن غذاخوری دانشگاه که در محوطه پردیس دانشگاه قرار دارد استفاده میکنند.

خوابگاه های دانشجویی

این خوابگاه شامل  74اطاق هر کدام به مساحت  25تا  36متر مربع است .مساحت کل خوابگاه  4933متر مربع و شامل سه
طبقه می باشد  .در سال  1365مورد بهره بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر  475نفر در آن اسکان دارند .سیستم خنک
کننده و گرم کننده آن فن کوئل است  .خوابگاه فوق الذکر دارای سالن تلویزیون به مساحت  35متر مربع و نماز خانه و سالن
اجتماعات نیز به مساحت 75متر مربع ،با امکانات الزم و کافی می باشد.

این خوابگاه شامل  54اطاق در سه طبقه و هر کدام به مساحت 12متر مربع بوده و دارای امکاناتی مثل (کمد– یخچال–
موکت– تخت) می باشد  .در سال  51مورد بهره برداری قرار گرفت .مساحت زیربنا خوابگاه  1759متر مربع می باشد ظرفیت
استاندارد خوابگاه  126نفر می باشد که در حال حاضر  236نفر در خوابگاه اسکان داده شده اند و تسهیالتی مثل اتاق اینترنت
که مجهز به  4دستگاه رایانه می باشد و به شبکه وصل می باشد همچنین سالن کتابخانه که حدوداً  266جلد کتاب در آن
موجود می باشد .سالن رختشویخانه – آرایشگاه نیز از دیگر امکانات آن می باشد و پروژه های در دست اقدام آن نصب پله
اضطراری در طبقات آن می باشد .احداث سالن مطالعه واقع در قسمت بالکن خوابگاه که با این کار بدلیل تبدیل سالن مطالعه
های خوابگاه به اتاق مسکونی ظرفیت خوابگاه تا  56نفر افزایش پیدا می کند  .احداث زمین ورزشی در فضای باز پشت خوابگاه
تکمیل پارک در اطراف خوابگاه جهت استفاده دانشجویان – تبدیل  4دستگاه کولر  6566به 13000جهت رفع مشکل
سرمایشی – خط تلفن راه دور  2خط می باشد – خط های داخلی 10خط می باشد .سیستم سرمایش کولر و گرمایش
شوفاژ می باشد.

این خوابگاه در بهمن ماه سال  75مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر 410نفر در آن اسکان دارند  .خوابگاه شامل
 166اتاق به ابعاد  26متر مربع  ،سالن مطالعه و تلویزیون هر کدام به مساحت  166متر مربع می باشد .امکانات بهداشتی،
سرویس ها و لوازم مربوطه کافی و در حد استاندارد می باشد ،کل مساحت خوابگاه  7467متر مربع در سه طبقه مسکونی و
سیستم گرم کننده آن شوفاژ و خنک کننده کولر می باشد.

خوابگاه الغدیر شامل  12اطاق و در سال  79در اختیار دانشگاه قرار گرفته است  .افراد ساکن در آن  64نفر و کل مساحت آن
515متر مربع می باشد  .این خوابگاه دارای سالن تلویزیون و نمازخانه هر کدام به ابعاد  26متر مربع می باشد  .سیستم خنک
کننده آن کولر و گرم کننده گاز طبیعی م ی باشد  .الزم به توضیح است این ساختما ن این خوابگاه در داخل شهر واقع شده و
جهت اسکان دانشجویان در اختیار معاونت دانشجویی قرار گرفته است

کالسهای آموزشی

واحد

ظرفیت

آدرس

سالن امتحانات الکترونیکی

96

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

گالس درس ایمهوتپ

66

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

کالس درس زهراوی

66

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

کالس درس بقراط

66

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

کالس درس تحصیالت تکمیلی روانشناسی

12

واقع در طبقه زیرزمین دانشکده پزشکی

تاالر درس ابن سینا

156

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

تاالر درس تریتا

156

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

تاالر درس رازی

156

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کالس درس1

46

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کالس درس2

46

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کالس درس3

66

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کالس درس4

66

واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی

کال س درس تحصیالت تکمیلی میکروب شناسی

12

 2کالس واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی

کال س درس تحصیالت تکمیلی انگل شناسی

12

 2کالس واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی

کالس درس تحصیالت تکمیلی آناتومی

12

 1کالس واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی

کالس درس تحصیالت تکمیلی فیزیولوژی

12

 2کالس واقع در طبقه دوم دانشکده پزشکی

کالسهای ساختمان فرقانی

 666نفر

 14کالس در طبقات دوم وسوم

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

تاالر تریتا

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

 02*02متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و

052عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
چهار دستگاه کولر گازی – پنکه سقفی همچنین
سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش
وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-تخته سیاه –سیستم صوتی

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله روزانه
قبل از شروع کالس درس
جالباسی  -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

تاالر سینا

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

 02*09متر

تعداد و نوع صندلی

052عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
چهار دستگاه کولر گازی – پنکه سقفی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

همچنین سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی
وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-تخته سیاه –سیستم صوتی
تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

تاالررازی

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

 02*09متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

052عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
چهار دستگاه کولر گازی – پنکه سقفی
همچنین سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی

وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-تخته سیاه –سیستم صوتی

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

جالباسی -پرده

تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
تاالر ایمهوتپ

نام کالس
محل کالس

طبقه منفی یک(زیرزمین)

ابعاد کالس

7*8متر

تعداد و نوع صندلی

02عدد صندلی ثابت با دسته صندلی متحرک
هوارسان – فن کویل

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ  LEDبه تعداد کافی

وسایل کمک آموزشی

کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد
تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
تاالربقراط

نام کالس
محل کالس

طبقه منفی یک(زیرزمین)

ابعاد کالس

0*8متر

تعداد و نوع صندلی

52عدد صندلی ثابت با دسته صندلی متحرک
هوارسان – فن کویل

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ LEDبه تعداد کافی

وسایل کمک آموزشی

کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-تخته سیاه –سیستم صوتی
تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
تاالر زهراوی

نام کالس
محل کالس

طبقه منفی یک(زیرزمین)

ابعاد کالس

9*8متر

تعداد و نوع صندلی

02عدد صندلی ثابت با دسته صندلی متحرک
هوارسان – فن کویل

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ LEDبه تعداد کافی

وسایل کمک آموزشی

کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-تخته سیاه –سیستم صوتی
تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
کالس کارشناسی ارشد رواشناسی بالینی

نام کالس
محل کالس

طبقه منفی یک (زیرزمین)

ابعاد کالس

0*0متر
00عدد صندلی معمولی

تعداد و نوع صندلی

هوارسان – فن کویل

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ LEDبه تعداد کافی
کامپیوتر-تلویزیون LCD

وسایل کمک آموزشی

میز تحریر

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
سایر

میز کنفرلنسی -کمد کتاب -جالباسی -پرده
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

کالس 3

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

5*02متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

52عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
0عدد کولر گازی -سیستم سرمایش و گرمایش
مرکزی

وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

جالباسی -پرده

تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

کالس 4

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

5*02متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

52عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
0عدد کولر گازی -سیستم سرمایش و گرمایش
مرکزی

وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

جالباسی -پرده

تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

کالس 0

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

0*7متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

42عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
3عددفن کویل -سیستم سرمایش و گرمایش
مرکزی

وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

جالباسی -پرده

تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

کالس 0

محل کالس

طبقه اول

ابعاد کالس

0*7متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

42عدد صندلی ثابت با دسته صندلی ثابت
3عددفن کویل -سیستم سرمایش و گرمایش
مرکزی

وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر-ویدئو پرژکتور-پرده متحرک -تخته
وایت برد-

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

جالباسی -پرده

تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
کالس کارشناسی ارشد فیزیولوژی

نام کالس
محل کالس

طبقه دوم

ابعاد کالس

0/5*9متر

تعداد و نوع صندلی

00عدد صندلی ثابت با دسته صندلی متحرک
کولر گازی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وضعیت روشنایی

تخته وایت برد -تلویزیون LCD

وسایل کمک آموزشی

تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
کالس کارشناسی ارشد انگل شناسی

نام کالس
محل کالس

طبقه سوم

ابعاد کالس

3*0متر
02عدد صندلی چرخدار

تعداد و نوع صندلی

کولر گازی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وضعیت روشنایی

کامپیوتر -تخته وایت برد -تلویزیونLCD

وسایل کمک آموزشی

تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
میز کنفرانسی -جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
نام کالس

کالس کارشناسی ارشد و PHDمیکروب شناسی

محل کالس

طبقه سوم

ابعاد کالس

3*0متر
02عدد صندلی چرخدار

تعداد و نوع صندلی

کولر گازی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
کامپیوتر -تخته وایت برد -تلویزیونLCD

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

تریبون با صندلی
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله روزانه
قبل از شروع کالس درس
میز کنفرانسی  -جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
کالس کارشناسی ارشد بیوشیمی

نام کالس
محل کالس

طبقه سوم

ابعاد کالس

3*0متر
02عدد صندلی چرخدار

تعداد و نوع صندلی

کولر گازی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وضعیت روشنایی

کامپیوتر -تخته وایت برد -تلویزیونLCD

وسایل کمک آموزشی

تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
میز کنفرانسی  -جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای درسی
کالس  PHDعلوم سلولی

نام کالس
محل کالس

طبقه سوم

ابعاد کالس

3*0متر
02عدد صندلی چرخدار

تعداد و نوع صندلی

کولر گازی

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وضعیت روشنایی

کامپیوتر -تخته وایت برد -تلویزیونLCD

وسایل کمک آموزشی

تریبون با صندلی

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
میز کنفرانسی  -جالباسی -پرده

سایر
تصویر

شناسنامه کالسهای فرقانی
نام کالس

ظرفیت

متراژ

غیاث الدین جمشیدکاشانی

50

59

محتشم کاشانی

40

52

ابوطاهر کاشی

02

70

مال احمدنراقی

30

52

کلیم کاشانی

40

50

موقیعت

امکانات موجود

طبقه اول

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه اول

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه اول

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه اول

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه اول

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

کمال الملک

73

70

سهراب سپهری

84

99

سپیده کاشانی

50

70

فیض کاشانی

43

50

بابا افضل کاشانی

42

50

مشفق کاشانی

38

59

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

طبقه دوم

صندلی استاد -تریبون-ویدئوپروژکتور-

ساختمان فرقانی

پرده ویدئو پروژکتور-وایت بورد -صندلی-
سیستم رایانه متصل به شبکه

سالن های اجتماعات دانشکده
نام کالس

تاالر طبیب

محل کالس

طبقه همکف

ابعاد کالس

7*04متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

02عدد صندلی معمولی
0عددکولر گازی 0 -عدد فن کویل -هوارسان
نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وضعیت روشنایی

کامپیوتر -تخته وایت برد -پرده متحرک-

وسایل کمک آموزشی

ویدئوپرژکتور-سیستم صوتی
تریبون

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
میز کنفرانسی –قفسه کتاب -پرده

سایر
تصویر

سالن های اجتماعات دانشکده
نام

سالن دکتر قریب

محل

طبقه اول

ابعاد

02*02

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

002عدد صندلی چرخدار
5عددکولر گازی – 0عدد فن کویل

وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وسایل کمک آموزشی

0عددکامپیوتر -تخته وایت برد0 -عدد
ویدئوپرژکتور 00 -عدد مونیتور -پرده
متحرک-میکروفن رو میزی-لپ تاپ

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

سایر

میز کنفرانسی -جالباسی – یخچال -اجاق گاز-

دستگاه تصفیه آب -سیستم صوتی
تصویر

سالن های اجتماعات دانشکده
نام

سالن حکیم

محل

طبقه دوم

ابعاد

 72متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

72عدد صندلی چرخدار
0عددکولر گازی

وضعیت روشنایی

نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی

وسایل کمک آموزشی

0عددکامپیوتر -تخته وایت برد0 -عدد
ویدئوپرژکتور -0 -پرده متحرکویدئو االیزر-میز
کنفرانس

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

مقایل میز کنفرانس
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع کالس درس

-جالباسی – یخچال -اجاق گاز -دستگاه تصفیه

سایر

آب -سیستم صوتی
تصویر

سالن های اجتماعات دانشکده
نام

سالن یلدا

محل

طبقه سوم ساختمان فرقانی

ابعاد

 022متر

تعداد و نوع صندلی
وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش
وضعیت روشنایی
وسایل کمک آموزشی

02عدد صندلی چرخدار
0عددکولر گازی
نور طبیعی همچنین المپ به تعداد کافی
0عددکامپیوتر 0 -عدد ویدئوپرژکتور -0 -پرده
متحرک --میز کنفرانس

وضعیت میز استاد
نحوه نظافت

مقایل میز کنفرانس
جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله
روزانه قبل از شروع برنامه ها

سایر

-جالباسی – یخچال -اجاق گاز -دستگاه

تصفیه آب -سیستم صوتی
تصویر

واحد آزمون الکترونیک
نام کالس

مرکز آزمون الکترونیکی

محل کالس

طبقه منفی یک(زیرزمین)

ابعاد کالس

0*07متر
82عدد صندلی معمولی

تعداد و نوع صندلی

هوارسان – فن کویل

وضعیت تهویه  ،سیستم گرمایش و سرمایش

نور طبیعی همچنین المپ کم مصرف FPL

وضعیت روشنایی

52دستگاه مونیتور

وسایل کمک آموزشی

-

وضعیت میز استاد

جارو  ،تی و دستمال کشی جمع آوری زباله

نحوه نظافت

روزانه قبل از شروع کالس درس
میزهای پارتیشن بندی شده -پرده

سایر
تصویر

انتشارات دانشگاه

انتشارات دانشکده پزشکی

مرکز مهارتهای بالینی

سالن مهارت بالینی به متراژ  022متر مربع طبقه دوم دانشکده واقع شده است و دارای  0اتاق میباشد .این مرکز مجهز به
سیستم کامپیوتر( ) 02عدد و میز کنفرانس جهت برگزاری کالسهای آموزشی است .همچنین سیستم سرمایش و گرمایش و
تهویه مطبوعی را دارا میباشد.
نقاط ضعف :کمبود فضای اختصاصی در مرکز مهارت ها -ایستگاهی نبودن فضا برای تمرین مهارتهای عملی.

مرکز مهارتهای بالینی
 اتاق مهارت بالینیموالژ

تعداد

تجهیزات بیمارستانی

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

دست تزریقات

4

ترالی پانسمان

4

کابینت زمینی
سینک

در محل تعیین
شده

تزریق عضالنی

4

ترالی دارو

1

تلویزیون 43 LED
اینچ

1

تزریق زیر جلدی

4

پایه سرم

4

کمد درب شیشه ای

4

تزریق داخل مفصل شانه

1

ست پانسمان

36

تخت وایت برد

1

تزریق داخل مفصل زانو

1

اتوسکوپ

16

صندلی تابوره

32

تزریق داخل مفصل آرنج

1

افتالموسکوپ

16

میز کار  5نفره

4

مانکن معاینه چشم

4

ست LP

6

میز اداری

2

مانکن معاینه گوش

4

سرنگ شستشوی گوش

4

صندلی چرخدار

2

مانکن شستشوی گوش

4

سفتی باکس

4

سطل زباله پدال دار

4

مانکن lp

3

دستگاه فشار خون همراه با
گوشی

16

گوشی تلفن

1

معاینه پروستات

3

ترمومتر دهانی و مقعدی

16

معاینه برست

3

ترمومتر تیمپانیک

1

سمع قلب و ریه

2

اسپکلوم بینی

3

دست بخیه

3

اینه پیشانی

4

مانکن ABG

3

مانکن معاینه رکتال

4

مانکن تامپون بینی

4

موالژ کریکوتیروتومی

3

موالژ تراکئوستومی

3

مانکن اینتوباسیون

4

موالژ سونداژ زن

4

موالژ سونداژ مرد

4

موالژ سوند معده

4

جامایع

موالژ

تعداد

تجهیزات بیمارستانی

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

مانکن نوزاد CPR

2

ترالی اورژانس

2

کابینت زمینی

در محل تعیین شده

مانکن تمام تنه CPR
کودک

1

ترالی دارو

2

تلفن رومیزی

1

مانکن پرستاری تمام تنه
کودک

1

پایه سرم

6

استیشن پرستاری

مانکن نیم تنه CPR
بزرگسال

1

آمبوبگ بزرگسال

4

تخت وایت برد

1

مانکن چست تیوب

1

آمبوبگ اطفال

4

صندلی تابوره

6

مانکن اینتوباسیون پیشرفته

1

ساکشن

2

صندلی اداری

2

موالژ آناتومی قلب

1

فشارسنج جیوه ای

4

سینک اسکراب سه شیره

مانکن اینتوباسون اطفال

2

ساکشن دستی

4

آینه سرتاسری باالی اسکراب

مانکن اینتوباسون نوزاد

1

دستگاه ECG

2

جامایع

3

الرنگوسکوپ بزرگسال

4

سطل زباله پدالی

4

الرنگوسکوپ اطفال

4

کنسول اکسیژن

6

اتوسکوپ

4

افتالموسکوپ

4

مانیتور عالئم حیاتی

2

ماشین بیهوشی

1

ترالی احیا

2

نگاتوسکوپ

2

تخت اتاق عمل

1

تخت ریکاوری

1

تخت بیمار

3

تخت اطفال

1

انکوباتور نوزاد

1

چارپایه کنار تخت بیمار

6

تخت احیا

1

دستگاه الکتروشوک زول

1

دستگاه الکتروشوک
امبوالنسی

1

پالس اکسی متر

2

سفتی باکس

6

 -0اتاق عمل مجازی و احیا

 -3اتاق مشاهده و گزارش نویسی و سرور
تجهیزات ادرای

تعداد

میز کامپیوتر

5

صندلی چرخ دار

9

تلویزیون LED,

1

پرینتر

1

سیستم کامپیوتر

5

میز اداری

1

گوشی تلفن

1

 -4اتاق زنان و زایمان
موالژ

تعداد

تجهیزات بیمارستانی

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

مانکن مکانیکی تمام تنه
زایمان

1

تخت LDR

1

کابینت زمینی

در محل تعیین
شده

موالژ معاینه برست

2

پایه سرم چرخ دار

1

کابینت دیواری

در محل تعیین
شده

استخوان لگن با سر جنین

2

پانل جراحی

1

کمد درب شیشه ای با
دو در قفل دار در قسمت
پایین

1

مدل آموزش معاینات
ژنیکولوژی

2

الرنگوسکوپ بزرگسال

1

تخت وایت برد

1

اناتومی لگن

2

الرنگوسکوپ نوزاد

1

صندلی تابوره

2

موالژ افاسمان دیالتاسیون

1

سونی کید

1

گوشی تلفن

1

مانکن نیم تنه زایمان

1

وانتوز

2

موالژ ای یو دی گذرای

2

پاراوان

1

هیت لمپ

2

چارپایه کنار تخت

1

الکر

1

تخت معاینه

1

تخت نوزاد

1

ترازو بزرگسال

1

ست زایمان

1

ست پاپ اسمیر

2

ست IUD

2

اسپکلوم

26

 -5اتاق مرکز بهداشتی -درمانی
تجهیزات بیمارستانی

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

دستگاه فشار خون

1

میز

2

اتوسکوپ

1

صندلی چرخ دار

2

افتالموسکوپ

1

تخت معاینه

1

سینی

1

پاراوان

1

ترمومتر مقعدی

1

تخت وایت برد

1

ترمومتر دهانی

1

صندلی انتظار بیمار

3

نگاتوسکوپ

1

سیستم کامپیوتر

2

گوشی پزشکی

1

کمد شیشه ای

1

ترازو بزرگسال همراه با قدسنج

1

گوشی تلفن

1

ترازو نوزاد

1

یخچال واکسن

1

قدسنج نوزاد

1

فشار خون اطفال

1

اتاق اداری ()02، 7 ،0
تجهیزات ادرای

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

میز اداری (ریاست)

1

پرینتر

2

صندلی چرخ دار (ریاست)

1

گوشی تلفن

3

میز اداری

4

صندلی چرخ دار

4

فایل اداری چوبی

4

کمد

3

کتابخانه

1

جالباسی

4

مبل اداری

6

صندلی معمولی

6

میز مبل

2

 -9اتاق رختکن و تجهیزات
کمد رختکن بر حسب مساحت مشخص شده
کمد جهت نگهداری تجهیزات
 -8اتاق برونکوسکوپی –اندوسکوپی و آزمایشگاه مجازی
موالژ

تعداد

تجهیزات بیمارستانی

تعداد

تجهیزات ادرای

تعداد

موالژ برونکوسکوپی

1

میکروسکوپ

4

میز اداری

1

موالژ اندوسکوپی

1

دستگاه سانتریفیوژ
ازمایشگاهی

1

صندلی چرخدار

1

صندلی تابوره

4

کانتر

2

کابینت دیواری و زمینی

در محل تعیین
شده

ترالی احیا

1

گوشی تلفن

1

تخت بیمار

1

کیت رنگ آمیزی

 -00سالن کنفرانس
بسته به طراحی فضا :
کامپیوتر -میز – صندلی چرخ دار– ویدئو پروژکتور – تخته وایت برد -سیستم صوتی

مشخصات مانکن ها و موالژهای مرکز مهارتهای بالینی
ردیف

نام تجهیزات

1

مدل تزریق شریانی

کاربرد

سال

دستگاه

خرید

انجام ABG

1355

شرکت سازنده

دستورالعمل

تعداد

استفاده
دارد
NASKO

ندارد
*

 1عدد

دست
2

مدل سوچور دست

انجام بخیه

1355

Adam Revilly

*

1عدد

3

4

مدل دست تزریقات

آموزش

وریدی

تزریقات وریدی

مدل تزریقات مچ دست

انجام تزریقات

با قابلیت اتصال به پمپ

وریدی

1355

*

1355

1عدد

1عدد

*

برقی
5

موالژ دست تزریقات

6

Mose bleed

Adam Revily

آموزش

1عدد

*

تزریقات

trainer
7

انجام تامپون

*

قدامی بینی

مدل تزریقات

آموزش تزریق

اینتراماسکوالر

داخل عضالنی

موالژ رگ گیری دست

آموزش رگ

انسان

گیری

9

موالژ پد رگ گیری

آموزش رگ

16

مدل کت دادن

5

Adam Revily

1عدد

1355

1394

1394

Adam Revily

شرکت سینا طب

1عدد

*

*

اصفهان

3عدد

5عدد

*

گیری
laerdal

آموزش انجام

1عدد

*

کت دادن

ردیف

نام تجهیزات

کاربرد دستگاه

11

موالژ پرستاری بزرگسال

مراقبت پایه از بیمار-

12

مدل آموزش سمع صدای

سال

شرکت سازنده

خرید

دستورالعمل استفاده
دارد

1352

تعداد

ندارد
*

1عدد

سونداژ معده-سونداژ
مردوزن-تزریقات
عضالنی
استومی -سمع صدای

1355

NASKO

*

1عدد

قلب وریه

قلب وریه

13

 CPRاطفال

انجام احیاء پایه در

14

Laerdal als baby

1351

Laerdal

1عدد

*

اطفال

trainer

ونتیالسیون-دسترسی

1351

Laerdal

1عدد

*

به فضای داخل
استخوانی -احیاء

15

موالژ DCشوک

16

BABY ANNE

17

CHOKING

انجام احیاء پایه –

1394

Laerdal

1عدد

*

قابلیت شوک پذیری
انجام مانور هیم لیخ

1394

Laerdal

*

1عدد

شیرخوار

MANIKINS

انجام مانور هیم لیخ

1394

Adam Revilly

1عدد

بزرگسال

15

تراکئوستومی

انجام تراکئوستومی

1355

NASKO

*

1عدد

19

کریکوتیروتومی

آموزش

1355

NASKO

*

1عدد

کریکوتیروتومی

26

کاتترگذاری زن

اموزش سونداژ زنان

1355

NASKO

21

مانکن آموزش چست تیوب

آموزش جاگذاری

1355

NASKO

گذاری

چست تیوب

ردیف

نام تجهیزات

کاربرد دستگاه

22

موالژ معاینه چشم

آموزش تشخیص و دیدن

23

موالژ معاینه گوش

سال

شرکت سازنده

1عدد
*

دستورالعمل استفاده

1عدد

تعداد

خرید
دارد
1351

Adam Revilly

ندارد
*

1عدد

ته چشم
آموزش تشخیص بعضی
بیماریهای گوش

1351

Adam Revilly

*

1عدد

24

مدل آموزش لوله گذاری

انجام لوله گذاری تراشه

1352

Laerdal

1عدد

*

بزرگسال
25

مدل آموزش لوله گذاری

لوله گذاری تراشه

1394

Laerdal

1عدد

*

بزرگسال
26

مدل آموزش لوله گذاری

آموزش لوله گذاری

بزرگسال

تراشه

1355

NASKO

*

1عدد

27

مدل نیم تنه احیاء

آموزش BLS

1352

Laerdal

*

1عدد

25

اپیزیاتومی

مدل آموزش اپیزیاتومی

1353

Adam Revilly

*

1عدد

29

موالژ ژنیکولوژی

آموزش تشخیص

1351

KOKEN

*

1عدد

36

موالژ لئوپولد با سمع صدای

آموزش لئوپولد-

قلب جنین

مانیتورینگ صدای قلب

ژنیکولوژی
1353

KOKEN

*

1عدد

جنین -مراقبت پستان
31

موالژ آموزش تعیین سن

تعیین سن حاملگی

1351

KOKEN

*

1عدد

حاملگی
موالژ پاپ اسمیر،معاینه

IUDگذاری،معاینه لگن،

لگنIUD،

پاپ اسمیر

ردیف

نام تجهیزات

کاربرد دستگاه

33

مانکن آموزشی

آموزش زایمان

32

1351

سال

CHALANG

شرکت سازنده

1عدد

دستورالعمل استفاده

تعداد

خرید
دارد
1351

CHALANG

ندارد
1عدد

*

زایمان(مستعمل)
34

مدل نیم تنه زایمان بایک
عددجفت

آموزش زایمان

1396

*

1عدد

35

مدل اموزش معاینات

آموزش معاینه

پروستات

پروستات

1353

Adam revilly

*

1عدد

36

موالژ معاینه برست

مدل معاینه پستان

1353

koken

*

1عدد

37

مانکن آموزشی

تپ مایع مفصل زانو

1353

Adam revilly

*

1عدد

آسپیراسیون زانو
35

مانکن آموزش بخیه

انجام بخیه اپیزیاتومی

*

1396

1عدد

اپیزیاتومی
39

موالژ زایمان طبیعی

انجام زایمان -انجام

1394

Adam revilly

*

1عدد

مانور لئوپولد
46

موالژ معاینه زنان

انجام معاینات زنان

1351

Adam revilly

41

موالژ پونکسیون نخاعی

آموزش LP

1396

NASKO

42

موالژ پونکسیون نخاعی

انجام LP

1351

43

موالژ پونکسیون نخاعی

آموزش LP

1394

ردیف

نام تجهیزات

کاربرد دستگاه

سال

44

مانکن آموزشی معاینات

آشنایی با نحوه معاینه

لگن وتعیین سن حاملگی

لگن طبیعی

دستگاه الپاراسکوپی

انجام الپاراسکوپی

*

*

1عدد

*

*

شرکت سازنده

3عدد

1عدد

3عدد

دستورالعمل استفاده

تعداد

خرید
دارد

45

شکم

1351

1394

CHALANG

سیناطب

*

*

ندارد
1عدد

1عدد

46

موالژ انجام لئوپولد

47

موالژ مایع آسیت

45

موالژ افاسمان-دیالتاسیون

CHALANG

*

1عدد

1394

اصفهان

*

1عدد

1351

CHALANG

*

1عدد

آموزش مانور لئوپولد

آموزش افاسمان-
دیالتاسیون

آزمایشگاهها

باتوجه به رشته های این دانشکده  7آزمایشگاه به تفکیک رشته ها موجود می باشدکه شامل)0 :آزمایشگاه بیوشیمی
)0آزمایشگاه بافت شناسی و فیزیولوژی )3آزمایشگاه پاتولوژی )4آزمایشگاه انگل شناسی )5آزمایشگاه میکروب
شناسی )0آزمایشگاه شیمی موادغذایی )7آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی
که هرکدام مطابق با واحد درسی دانشجویان طراحی و اجرا شده است .متراژ و تعداد اتاقهای آزمایشگاه ها به پیوست
ارائه میگردد.
جدول محیط فیزیکی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی

متراژآزمایشگاه

تعداد اتاق آزمایشگاه

نام آزمایشگاه

ردیف

1

میکروب شناسی

156مترمربع

2

2

بیوشیمی بالینی

 176مترمربع

3

3

شیمی مواد غذایی

 56متر مربع

1

4

میکروب شناسی موادغذایی

 35مترمربع

3

5

پاتولوژی

 266مترمربع

3

6

انگل شناسی

 156مترمربع

4

7

فیزیولوژی

 366مترمربع

4

گروه میکروب شناسی

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

اتوکالو

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت استریل کردن

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
مقداری آب داخل اتوکالو ریخته و درب آن را میبندیم شیرتخلیله را باز کرده و دستگاه را روشن میکنیم .زمانی که که بخار به
صورت ممتد (دم روباهی) از شیر تخلیه خارج شد شیر تخلیه را بسته منتظر میمانیم تا درجه حرارت به 125درجه سانتیگراد
برسد بعد  15تا  26دقیقه زمان میگیریم تا شی یا محلول مورد نظر استریل شود .بعد دستگاه را خاموش میکنیم تا به حالت
اولیه برگردد.

نحوه نگهداری از دستگاه
به طور روزانه :صفحه کف اتوکالو را از سوراخ آبگذر اتاقک جدا نموده و کامال تمیز کنید  .
قبل از کار ،سطح آب ژنراتور را کنترل ) (Screen Plugسینیها را با آب و صابون بشویید .درپوش چاهک
کنید .نمایشگر ثبت حرارت و فشار را امتحان کنید.
به طور هفتگی :آبگذر و درزها را تمیز کنید .سوپاپ اطمینان را بررسی کنید  .
به طور ماهانه :قالب ثبت کننده یا نمایشگر را در صورت نیاز تمیز کنید .هر ماه آب را تمیز نموده و تعویض کنید .
)(Recorder Pan
حداقل هر سه ماه ):داخل و خارج دستگاه را تمیز کنید .قسمت بیرونی آبگذر را( که آب زاید از آنجا خارج
میشود )تمیز کنید .الستیک دور درب اتوکالو را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.
هر ششماه :نگهداری ،معاینه و بازرسی تکنیکی دستگاه توسط شرکت پشتیبان انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی
نام دستگاه

میکروب شناسی پزشکی

تصویر دستگاه

انکوباتور

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد

جهت ایجاد حرارت 37درجه

دستگاه

سانتیگراد
نحوه استفاده از دستگاه

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها
نیاز است .
تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ،دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده میشود ،روی برگه  QCثبت
کنید.
نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.
می توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور  ،محیط مرطوب ایجاد نمایید .

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1قبل از انجام کار ،دمای انکوباتور با دماسنج کالیبره کنترل شده و در فرم ثبت دما یادداشت شود.
-2داخل انکوباتور حداقل هر دو هفته یکبار با استفاده از مواد ضد عفونی کننده کامال تمیز شود.
 -3کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
 -4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

فور

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت استریل کردن

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
-1زمان نگهدار ی استریلیزاسیون از زمانی آغاز می شود که اتاقک به دمای استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم
بیشتر درنظر گرفته می شود تا همة قسمتهای اتاقک و مواد داخل آن به دمای مورد نظر برسند( 166-156˚Cبه مدت 2
ساعت).
 -2به دلیل عایق بودن دستگاه ،چند ساعت طول می کشد تا اشیاء داخل آن خنک شود ،مگر آنکه مجهز به فن باشد.
درب را باز نکنید تا اتاقک ،ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود  66˚Cخنک شوند .اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود
ممکن است ظروف شیشه ای ترک بخورند.

نحوه نگهداری از دستگاه
-1به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد.
 -2هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.
-3کالیبراسیون دستگاه از نظر دما سالی یک بار توسط شرکت ذیصالح انجام شود.
 -4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

انکوباتور  CO2دار

محل استقرار

آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

فراهم کردن  CO2برای باکتری با توجه به دمای

تصویر دستگاه

 37درجه سانتیگراد

نحوه استفاده از دستگاه
انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها
نیاز است .
تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ،دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده میشود ،روی برگه  QCثبت
کنید.
نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.

نحوه نگهداری از دستگاه
همه انکوباتورها باید به طورماهانه با محلول صابون مالیم تمیز شوند.
به منظور رعایت موارد ایمنی ،کپسولهای  CO2باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم شود .زمانیکه از
سیلندرها استفاده نمی شود  ،سوپاپها و درپوشها باید به طور محکم بسته شوند .سیلندرهای خالی را روی حمل کننده
سیلندر گازبه طور محکم با زنجیر نگهداری کنید  .هرگز سیلندرهای گاز را در دمای باالتر از (125OF )52OC
نگهداری نکنید  .سیلندرها را در وضعیت افقی قرار ندهید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

سانتریوفوژ

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جداسازی اجسام

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
لوله ای که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده می کنید باید تحمل  RCFمورد نظر را داشته باشد.

ابتدا لوله ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنید .از سانتریفوژ کردن این فیبل لوله ها خودداری کنید.
لوله ها را به صورت برابر و متقارن در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم باالنس باشند .در صورت عدم تعادل روتور
باعث ارتعاش  ،سایش سانتریفوژ و شکستن لوله ها می شود )از پر کردن لوله با آب می توان جهت تعادل طرف مقابل
استفاده کرد(.
هرگز لوله ای را بدون گذاشتن لوله باالنس در سانتریفوژ نگذارید)حتی اگر لوله مورد نظر پالستیکی باشد(
در سانتریفوژ را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که در قفل شده است.
تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد.
بعد از توقف کامل سانتریفوژ ،در دستگاه را باز کرده و لوله ها را به آرامی بیرون بیاورید.

نحوه نگهداری از دستگاه
لوله ای که در سانتریفوژ گذاشته می شود نباید آنقدر بلند باشد که طی چرخش خارج از بوکت قرار گرفته ،زیرا سبب

شکستن لوله ها می شود.
مطمئن باشید که روتور کامأل باالنس می باشد .وزن  ،Racksلوله ها و محتویات آن در طرف مخالف نبایستی بیش از ،

یک درصد اختالف داشته باشد.
وزن کل هر راک نباید بیش از وزن بیان شده توسط شرکت سازنده در سرعت مورد نظر باشد.
در صورت شکستگی یا شک به شکستن لوله ها در سانتریفوژ باید دستگاه را خاموش نموده،به مدت  30دقیقه صبر

نمود و سپس اقدام به تمیز کردن و ضد عفونی نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

یخچال

محل استقرار

آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت نگهداری سوش ها و محیط های کشت

تصویر دستگاه

نحوه نگهداری از دستگاه
 داخل یخچال را هر چند وقت یکبار با محلول جوش شیرین و آب پاک کنید. نوار پالستیکی در یخچال و فریزر را هر چند یک بار تمیز کنید (و یا گفته می شود به منظور بهتر شدن چسبندگی نوار الستیک و بهتربسته شدن در یخچال و فریزر دستمالی که با آب گرم خیس شده باشد روی نوار پالستیکی بکشید .در ضمن برای حصول اطمینان از خوب
بسته شدن در یخچال و فریزر روزنامه را الی در قرار دهید .اگر روزنامه آزاد نبود و درنیامد ،معلوم می شود که نوار الستیکی سالم است) و
نیز برای جلوگیری از نشت هوا ،سالی یک بار آن را بررسی نمایید.
 لوله های پشت یخچال و فریزر را دست کم سالی دوبار گردگیری نمایید. مواد غذایی گرم را قبل از سردشدن کامل ،در یخچال و فریزر قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار زیادی مواد غذایی در یخچال وفریزر خودداری نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

دستگاه فریزر +-26

محل استقرار

آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

نگهداری سوش ها و دیسک ها و ...

تصویر دستگاه

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1مواد غذایی را با نظم خاص و با برچسب هایی که محتویات کیسه و تاریخ انجماد را مشخص کند ،در فریزر بچینید.
 -2برای این که هوا گردش کند از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف داخل یخچال و فریزر بپرهیزید.
 -3بهتر است یخچال ها و فریزره ای مجهز به برفک زدای دستی و یا نیمه خودکار به طور منظم برفک زدایی شوند .تشکیل یخ
روی پیچه های داخلی به معنی آن است که کمپرسور مجبور شده است مدت طوالنی تری کار کند تا درجه حرارت را در حد
مشخصی نگه دارد و این سبب اتالف انرژی می شود .بعد از این کار می توانید ترموستات را روی درجه گرمتری قرار دهید که
سبب صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی می شود .اگر دستگاه مجهز به برفک زدای مجهز نیست به صورت دستی انجام دهید.
 -4مواد داخل فریزر را عالمت گذاری کنید تا بتوانید به راحتی هر یک را تشخیص دهید .در این صورت احتیاجی نیست که
هنگام انتخاب مواد الزم در فریزر را مدت زیادی باز بگذارید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

بن ماری

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت ایجاد حرارت مرطوب

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
 -1آب بن ماری هر دو ماه تعویض شود.
 -2برای جلوگیری از رسوب امالح در بن ماری از آب مقطر استفاده نمود.
 -3اگر در بن ماری رسوب وجود داشته باشد ،ابتدا باید با اسید رقیق (محلول اسید کلریدریک دو نرمال) شست و شو داده
شده و سپس سریع و به طور کامل با آب شسته شود.
-4برای دکمپلمانه کردن پروتئین سرم استفاده میکنیم.
-5وقتی بن ماری به دمای مورد نظر رسید نمونه ها را در آن قرار میدهیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
با توجه به اینکه داغ شدن بیش از حد المنت ها به علت خشک شدن بن ماری ،موجب آسیب رساندن به دستگاه می شود ،به
حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه باید توجه نمود.
در ابتدا ،در حین و در انتهای انجام کار دمای دستگاه با استفاده از یک ترمومتر کالیبره چک شده و یادداشت شود.
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

میکروسکوپ نوری

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

دیدن اجسام

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
در اولین گام ،صفحه گردان عدسی های شیئی را بچرخانید تا ضعیف ترین عدسی در امتداد عدسی چشمی قرار گیرد .حال از
عدسی چشمی نگاه کنید و سپس توسط دیافراگم میزان نور را به نحوی تنظیم کنید که نور مناسب شود ولی زیاد و زننده
نباشد.

حال نمونه میکروسکوپی را در زیر گیره های مخصوص الم قرار دهید و پیچ تنظیم را آنقدر بچرخانید تا عدسی چشمی ضعیف
در فاصله  1سانتی متری نمونه بایستد .حال از درون چشمی میکروسکوپ نگاه کنید و پیچ تنظیم را آنقدر بچرخانید تا تصویر
واضح شود .برای تنظیم میکروسکوپ و واضح شدن تصویر می توانید از پیچ تنظیم دقیق نیز استفاده نمایید .در صورتی که
بخواهید بزرگنمایی بیشتر شود ابتدا توسط پیچ تنظیم فاصله عدسی شیئی را با نمونه میکروسکوپی افزایش داده و سپس
عدسی شیئی را بچرخانید و عدسی قوی تر را در امتداد عدسی چشمی قرار دهید و مجدداً میکروسکوپ را تنظیم کنید.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1بعداز استفاده از عدسی 166که آغشته به روغن شده است آن را با کاغذ لنز پاک کن تمیز نموده و صفحه  Stageرا با پنبه
الکل  70درصد پاک کنید -2 .بخش های مکانیکی باید به سهولت حرکت کنند .هر قسمتی که به سختی کار کند ،نیاز به
روغن کاری دارد -3 .هیچگاه عدسی های شئی به داخل گزیلل  ،اتانول ،استن فرو برده نشود -4.هنگام تنظیم ،عدسی شئی
با احتیاط به الم نزدیک شود زیرا در غیر این صورت احتمال شکستن عدسی و الم وجود دارد-5 .نظافت عمومی دستگاه شامل
گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

هود آزمایشگاه

محل استقرار

آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت تمیز کردن هوای آزمایشگاه

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه


حتما قبل از اینکه با هود آزمایشگاهی کار کنید کلید وزنده آن را به مدت  16تا  15دقیقه روشن بگذارید و
توسط الکل  % 76سطح داخلی هود را ضدعفونی کنید .سعی کنید همواره در انتهای هود فعالیت کنید .اگر هود شما به
المپ ماورا ء بنفش تجهیز شده است ،توسط الکل آن را هفته ای یکبار تمیز کنید .هنگامی هم که کارتان با هود تمام
شد ،آن را با الکل  %76ضدعفونی کنید.



وقتی که کارتان با هود تمام شد بعد از گذشت  16الی  26دقیقه هود را خاموش کنید .بعد از خاموش کردن
المپ دستگاه ،پنجره شیشه ای جلوی هود را ببندید .بهتر است جهت استفاده از یک شعله ،هود دارای لوله کشی گاز
باشد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1به هنگام کار کاغذ کار پهن شود.
-2در پایان هر بار کار کردن در زیر هود ،باید کف آن با پنبه آغشته به آب و الکل پاک شود.
 -3نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

شیکر صفحه ای (روتاتور)

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

مخلوط کردن دو قطره به صورت همگن بر روی اسالید

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
در روی اسالید قطرات مورد نظر را می ریزیم دستگاه را روشن کرده و اسالید را روی صفحه قرار داده و
دستگاه را روشن میکنیم .دو قطره به صورت همگن در می آید.

نحوه نگهداری از دستگاه
از گذاشتن وسایل سنگین روی روتاتور خودداری کنید.
دستگاه را روی میز صاف قرار دهید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

ژل داک

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

دیدن حرکت الکتروفورز بر روی

تصویر دستگاه

ژل و اندازه گیری طول باند
نحوه استفاده از دستگاه
از این دستگاه برای رنگ امیزی ژل های آگارز در ان ای ) (DNAو عکس برداری از ژل های رنگ آمیزی شده استفاده می شود .ران کردن
ژل به محض این که آخرین نمونه را لود کردید؛ دستگاه را به منبع جریان ( )Power supplyوصل کنید و آن را روشن نمایید .محل
استقرار دستگاهی که استفاده میکنید به ابعاد ( )Dimensionsژل بستگی دارد .از این رو هرگز با دستگاهی که روشن است بازی نکنید
و از دستگاهی که مخزن آن نشت دارد استفاده نکنید .ولتاژ مناسب  45ولت بر سانتی متر میباشد.شما میتوانید پیشرفت الکتروفورزی را با
مشا هده مهاجرت (حرکت) دو رنگ برومو فنول آبی و سیانول گزیلن در پایان ژل دنبال کنید .میزان حرکت این رنگ ها بستگی به غلظت
اکریل آمید در ژل دارد .در یک ژل  ،%6رنگ آبی بروموفنول (رنگی که سریعتر حرکت میکند) به میزان یکسانی مانند یک مولکول DNA
تک رشتهای که  25نوکلئوتید طول دارد حرکت مینماید .در این ژل سیانول گزیلن مانند یک مولکول  166نوکلئوتیدی حرکت مینماید.
بنابراین شما می توانید طولی از ران شدن (جهت توالی یابی) که مورد نظرتان است را مشخص نمایید .اگر شما بخواهید توالی نزدیک به
پرایمر را بخوانید؛ پس هنگامی که بروموفنول به فاصله چند سانتی متری از پایین ژل میرسد الکتروفورز را متوقف کنید؛ که معموالً این
حالت نزدیک به  2ساعت وقت می برد .اگر بخواهید توالی دور از پرایمر را بخوانید؛ ژل را برای مدت طوالنیتری ران کنید .اگر چاهک هایی
را یدک نگه داشتهاید؛ میتوانید در یک نقطه مشخص الکتروفورز را متوقف نمایید و سپس قسمت دوم هر یک از نمونهها را لود کنید و
دوباره دستگاه را روشن کنید .در این حالت یک ران بلند مدت و کوتاه مدت از همان توالی به دست میآید .برخی پروتکلها توصیه
مینمایند که قبل از لود کردن ،ژل را باید با یک پیش الکتروفورز (در همان ولتاژی که برای الکتروفورز استفاده میشود) ،برای مدت 36
دقیقه یا بیشتر گرم نمود

نحوه نگهداری از دستگاه
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

ترموسایکلر

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

دستگاه ترموسایکلر برای ایجاد دماهای مختلف در

تصویر دستگاه

مدت زمان مورد نظر ،قابل برنامه ریزی می باشد.
نحوه استفاده از دستگاه
از این دستگاه برای انجام فرآیند  PCRمورد استفاده قرار می گیرد .یعنی زمانی که بخواهند ژنوم یک موجود یا ژن خاص از ژنوم یک
موجود را در نسخه های زیادتری تکثیر بکنند از این دستگاه استفاده می شود..
طریقه ی دادن برنامه به دستگاه ترموسایکلر :
دما
 -1دادن واسرشت اولیه
 - 2واسرشت
اتصال
سنتز
 -3مرحله ی  2چندبار تکرار شود  35 ---------بار تکرار شود
 -4سنتز نهایی
 -5نگهداری ()Hold
*روغن معدنی

93
93
46 - 65
72

زمان
حداکثر  126ثانیه
 16 - 45ثانیه
 16 - 66ثانیه
 26 - 96ثانیه
 4 - 16دقیقه

72
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*  :اگر دستگاه ترموسایکلر  Lid ،داشته باشد دیگر نیازی به اضافه کردن روغن معدنی نخواهد بود ولی اگر دستگاه ترموسایکلر  Lidنداشته
باشد برای اینکه مواد تبخیر نشوند باید روغن معدنی را به نمونه ها اضافه کنیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
منابع آبی مانند مخازن و شیلنگ ها باید با فاصله بسیار مناسب از دستگاه قرار بگیرند.هرگز ورودی های ترموسایکلر که به منظور تهویه
طراحی شده اند را نپوشانید.از داغ شدن بیش از حد داخل دستگاه ترموسایکلر جلوگیری کنید.
دستگاه در اتاق دارای رطوبت پایین ،عاری از گرد و غبار ،بدون داشتن تداخل مغناطیسی و دارای تهویه بسیار مناسب قرار داده شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

ترازوی دیجیتال

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

وزن کردن پودرها

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
دستگاه را به برق می زنیم.
یک قطعه کاغذ را روی دستگاه قرار می دهیم .دستگاه را روشن میکنیم .و بعد با دکمه  Tareدستگاه را صفر کرده و مقدار
پودر مورد نظر را روی آن می ریزیم .دستگاه وزن دقیق پودر را روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود.
 -2قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازوجهت اندازه گیری مواد کامال تمیز شود .توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو
حتما خاموش باشد.
 -3کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
-4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی
POWER SUPLLY

نام دستگاه
محل استقرار

تصویر دستگاه

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه منبع جریان
نحوه استفاده از دستگاه
ران کردن ژل به محض این که آخرین نمونه را لود کردید؛ دستگاه را به منبع جریان ( )Power supplyوصل کنید و آن را
روشن نمایید.جریان مورد نیاز را فراهم می کند.
حفاظت در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق
• حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دوشاخه ورودی در حالت استفاده از باتری
• حفاظت در مقابل دو فاز شدن برق ورودی
• حفاظت از دستگاههای مصرف کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده مجاز
• حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی
• حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز دمای داخل دستگاه
• حفاظت در مقابل نویز های  Common Modeموجود در برق شهر

نحوه نگهداری از دستگاه
سایز و حجم دستگاه میتواند بر اساس مکان استفاده متفاوت و در بحث حمل و نقل و یا خدمات مهم باشد
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

نام دستگاه

میکروب شناسی پزشکی

تصویر دستگاه

MICRO WAVE

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

گرم کردن نمونه ها

نحوه استفاده از دستگاه
در هنگام گرم کردن مواد غذایی با ماکروفر با قدرت ”  ” Maxبه هیچ نباید از ظروف فلزی از قبیل فویل ،آلومینیومی ،قاشق و
ظروف دور طالیی استفاده کنیم.

بیشترین زمان برای گرم کردن بین  2٫5تا  3٫5دقیقه می باشد.

نحوه نگهداری از دستگاه
برای ضد عفونی کردن دا خل ماکروفر آب و لیموی تازه ،مخلوط آب و سرکه ویا مخلوط آب و جوش شیرین را داخل یک ظرف
ریخته و داخل ماکروفر بگذارید و به مدت  3دقیقه با قدرت  Maxزمان بدهید،سپس ظرف را خارج کرده و با دستمال تمیز
داخل دستگاه را پاک کنید
برای جلوگیری از نوسانات برق حتما باید دوشاخه دستگاه را به محافظ های استاندارد وصل کنید.
برای جلوگیری از نشت امواج حداکثر هر سال یکبار دستگاه های ماکروفر باید توسط سرویس کار مجرب بازدید و سرویس شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

میکروفیوژ

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

مخلوط کردن مواد داخل میکروتیوب ها

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
برای همگن کردن مواد داخل میکروتیوب ها از این دستگاه استفاده می شود .و باید نمونه ها را به صورت باالنس در دستگاه
قرار دهیم.
در میکروفیوژ را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که در قفل شده است.
تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد.
بعد از توقف کامل میکروفیوژ ،در دستگاه را باز کرده و میکروتیوب ها را به آرامی بیرون بیاورید.

نحوه نگهداری از دستگاه
یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
باال خشک و یا استریل ننمایید.
در دستگاه میکروفیوژ ،حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد

-1با استفاده ازدستمال کاغذی و
-2از تمیز کننده های خورنده و
-3دستگاه را با استفاده از دمای
-4در صورت بروز هرگونه مشکل
صالحیت ،شرکت دنا
ژن تجهیز را مطلع نمایید.
-5راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
دستگاه را فشار دهید . of -6قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق ،دکمه
-7دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
-8در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
-9مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی فیوژ نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

ترازوی دیجیتال

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

وزن کردن پودرها

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
دستگاه را به برق می زنیم.
یک قطعه کاغذ را روی دستگاه قرار می دهیم .دستگاه را روشن میکنیم .و بعد با دکمه  Tareدستگاه را صفر کرده و مقدار
پودر مورد نظر را روی آن می ریزیم .دستگاه وزن دقیق پودر را روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود.
 -2قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازوجهت اندازه گیری مواد کامال تمیز شود .توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو
حتما خاموش باشد.
 -3کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
-4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

انکوباتور

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت ایجاد حرارت  37درجه سانتیگراد

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز
است .
تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ،دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده میشود ،روی برگه  QCثبت کنید.
نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.
می توانید با قر اردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور  ،محیط مرطوب ایجاد نمایید .

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1قبل از انجام کار ،دمای انکوباتور با دماسنج کالیبره کنترل شده و در فرم ثبت دما یادداشت شود.
-2داخل انکوباتور حداقل هر دو هفته یکبار با استفاده از مواد ضد عفونی کننده کامال تمیز شود.
 -3کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
 -4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

دستگاه هود  biosaftyکالسII

محل استقرار

آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت تمیز کردن هوای آزمایشگاه

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه


حتما قبل از اینکه با هود آزمایشگاهی کار کنید کلید وزنده آن را به مدت  16تا  15دقیقه روشن بگذارید و
توسط الکل  % 76سطح داخلی هود را ضدعفونی کنید .سعی کنید همواره در انتهای هود فعالیت کنید .اگر هود شما به
المپ ماوراء بنفش تجهیز شده است ،توسط الکل آن را هفته ای یکبار تمیز کنید .هنگامی هم که کارتان با هود تمام
شد ،آن را با الکل  %76ضدعفونی کنید.



وقتی که کارتان با هود تمام شد بعد از گذشت  16الی  26دقیقه هود را خاموش کنید .بعد از خاموش کردن
المپ دستگاه ،پنجره شیشه ای جلوی هود را ببندید .بهتر است جهت استفاده از یک شعله ،هود دارای لوله کشی گاز
باشد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1به هنگام کار کاغذ کار پهن شود.
-2در پایان هر بار کار کردن در زیر هود ،باید کف آن با پنبه آغشته به آب و الکل پاک شود.
 -3نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

میکروب شناسی پزشکی

نام دستگاه

میکروسانتریفیوژ ()vortex mixer

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

مخلوط کردن محلول های داخل لوله

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
برای سانترفیوژ لوله های کوچک استفاده می شود.
لوله ای که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده می کنید باید تحمل  RCFمورد نظر را داشته باشد.

ابتدا لوله ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنید .از سانتریفوژ کردن این فیبل لوله ها خودداری کنید.
لوله ها را به صورت برابر و متقارن در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم باالنس باشند .در صورت عدم تعادل روتور
باعث ارتعاش  ،سایش سانتریفوژ و شکستن لوله ها می شود )از پر کردن لوله با آب می توان جهت تعادل طرف مقابل
استفاده کرد(.
هرگز لوله ای را بدون گذاشتن لوله باالنس در سانتریفوژ نگذارید)حتی اگر لوله مورد نظر پالستیکی باشد(
در سانتریفوژ را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که در قفل شده است.
تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد.
بعد از توقف کامل سانتریفوژ ،در دستگاه را باز کرده و لوله ها را به آرامی بیرون بیاورید.

نحوه نگهداری از دستگاه
یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
باال خشک و یا استریل ننمایید.
در دستگاه میکروفیوژ ،حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد

-1با استفاده ازدستمال کاغذی و
-2از تمیز کننده های خورنده و
-3دستگاه را با استفاده از دمای
-4در صورت بروز هرگونه مشکل
صالحیت ،شرکت دنا
ژن تجهیز را مطلع نمایید.
-5راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
دستگاه را فشار دهید . of -6قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق ،دکمه
-7دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
-8در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.

-9مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی فیوژ نمایید.

گروه فیزیولوژی

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

فیزیولوژی

نام دستگاه

فور یا آون

محل استقرار:

طبقه:

کاربرد دستگاه

خشک کردن و استریل تجهیزات با حرارت غیر مستقیم

تصویر دستگاه

آزمایشگاه:

خشک

نحوه استفاده از دستگاه
پس از چیدن وسایل در داخل دستگاه درب را بسته و کلید اصلی دستگاه را روشن می نماییم .کلید برنامه ریزی زمانی
دستگاه را انتخاب نموده  ،سپس دمای مورد نظر انتخاب شود .از روی تایمر دستگاه مدت زمان مورد نیاز انتخاب شود.
تذکر :در صورت استریل کردن زمان استریل را باید از وقتی محاسبه کرد که دمای داخل محفظه بر اساس دمای
نشان داده شده توسط دماسنج دستگاه به حد انتخاب شده برسد.
تذکر :به دلیل عایق بودن اطراف دستگاه چند ساعت طول می کشد تا اشیا خنک شوند لذا درب دستگاه زمانی باز
شود که دما به حدود  66درجه سانتیگراد برسد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1برای نصب آون یک میز کار بزرگ و محکم نیاز است.
 -2در اطراف دستگاه فضای خالی وجود داشته باشد.
-3پریز برق دستگاه قوی باشد.

 -4به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد ،اما از بکار بردن محلول های اسیدی با بخارهای خورنده خودداری شود.
 -5هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.
 -6نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
فیزیولوژی

گروه آموزشی

تصویر دستگاه

سانتریفوژ میکرو هماتوکریت

نام دستگاه

آزمایشگاه:

محل استقرار:

طبقه:

کاربرد دستگاه

تعیین حجم سلول های جداشده خون بوسیله لوله های مویینه

نحوه استفاده از دستگاه
با دگمه  powerدستگاه را روشن نموده و با زدن کلید  lidدرب خارجی دستگاه را باز می کنیم .درب آلومینیومی روتور را
با فشردن همزمان دو دگمه روی آن باز نمایید .لوله های مویینه را به صورت باالنس روی روتور توزیع نمایید و از قرار
گرفتن آن ها در شیار مخصوص مطمئن شوید .درب آلومینیومی را روی روتور قرار داده و محکم کنید .درب خارجی دستگاه
را بسته و با استفاده از کلید تایمر زمان مورد نظر را انتخاب نمایید (حداکثر  15و حداقل  1دقیقه) .پس از پایان زمان
تنظیمی باید تا زمان ایست کامل روتور صبر نموده و سپس درب دستگاه باز شود.
تذکر :در هنگام روشن بودن دستگاه از جابه جا کردن آن خودداری شود.

نحوه نگهداری از دستگاه

 -1روتور و بدنه دستگاه هفته ای یک بار با آب و صابون تمیز شده و سریعا با پارچه نرم خشک گردد.
-2واشر الستیکی دور حلقه محیطی دستگاه همیشه باید تمیز باشد.
 -3دستگاه بایستی در جای محکم و تراز قرار گیرد تا ضربات وارده در حال چرخش باعث خرابی دستگاه نشود.
 -4قبل از شروع کار از عدم وجود هرگونه خرده شیشه روی روتور و شیارها اطمینان حاصل نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
فیزیولوژی

گروه آموزشی

تصویر دستگاه

سانتریفوژ معمولی

نام دستگاه

آزمایشگاه:

محل استقرار:

طبقه:

کاربرد دستگاه

جداسازی مواد معلق در محلول های مایع

نحوه استفاده از دستگاه
 -1لوله ها را به صورت برابر و متقارن در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم باالنس باشند .در صورت عدم تعادل روتور
باعث ارتعاش و سایش سانتریفوژ و شکستن لوله ها می شود) از پر کردن لوله با آب می توان جهت تعادل طرف مقابل
استفاده کرد(.
 -2درب سانتریفوژ را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که درب قفل شده است.
 -3تایمر را روی زمان مورد نظر تنظیم کنید.
 -4دور دستگاه را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد.
-5بعد از توقف کامل سانتریفوژ ،در دستگاه را باز کرده و لوله ها را به آرامی بیرون بیاورید.
تذکر :لوله ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنید از سانتریفوژ کردن این قیبل لوله ها خودداری کنید.
تذکر :در صورت شکستگی یا شک به شکستن لوله ها در سانتریفوژ باید دستگاه را خاموش نموده ،به مدت  36دقیقه صبر
نموده و سپس اقدام به تمیز کردن و ضد عفونی کردن با آب ژاول  %16نمایید.
نحوه نگهداری از دستگاه

 -1دستگاه به صورت هفتگی با محلول آب ژاول رقیق ( 6/1درصد )تمیز شود.
 -2هر سه ماه کنترل میانی (از نظر دور و زمان) توسط بخش فنی انجام گیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
فیزیولوژی

گروه آموزشی

تصویر دستگاه

الکتروکاردیوگرافی

نام دستگاه
محل استقرار:

طبقه:

کاربرد دستگاه

گرفتن نوار قلب

آزمایشگاه:

نحوه استفاده از دستگاه
 -1بهتر است که بیمار ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد
 -2پوشش بیماروحریم خصوصی وی راحفظ و بیمار رادر وضعیت راحت قراردهید.
-3الکترودهای اندامی رابه ژل آغشته وبه مچ اندام ها یعنی دست راست و چپ و پای راست و چپ وصل کنید.سپس هر الکترود به سیم
مخصوص خود وصل شود
 -4شش الکترود مخصوص جلوسینه را با استفاده از ژل در روی سینه و جاهای مخصوص قراردهید.
 -5دستگاه را روشن نموده وسرعت کاغذ دستگاه ا روی  25میلیمتر بر ثانیه تنظیم شود .حساسیت دستگاه طوری کالیبره شود که قلم ثبات
در ازا یک میلی ولت به اندازه ده میلیمتر روی کاغذ باال برود .دگمه فیلتر عضالنی زده شود تا نویز های حاصل از لرزش عضالت حذف شود
.دستگاه باید با زمین اتصال داشته باشد تا از تولید جریانات اضافه جلوگیری شود.
 -6وقتی همه الکترودها نصب شدند دستگاه روی  modeاتوماتیک  1گذاشته شود.
 -7دگمه  Runدستگاه را زده و دستگاه به طور اتوماتیک  12اشتقاق را ثبت می نماید.
 -5درپایان کار الکترودها را از فرد جدا کرده دستگاه خاموش شود.

نحوه نگهداری از دستگاه

 -1در هنگام استفاده از  ECGحتما باید از سیم زمین استفاده شود.
 -2پس از هر نوبت کاری الکترودها با پنبه و الکل  %76تمیز شوند.
 -3همواره از کاغذهای استاندارد و مناسب استفاده شود.
-4دستگاه را تحت شوک یا نوسانات شدید قرار ندهید .از اعمال کشش و کنشهای محکم و تند به کابل بیمار جدا
خودداری نمایید.
-5هنگامی که دستگاه با برق شهر کار می کند ،فعال کردن فیلترهای دستگاه توصیه می گردد.
-6دستگاههای مخابراتی  ،پرتابل  ،ساعتهای مچی باطری دار و موبایل می توانند بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارند پس
در نزدیکی الکتروکاردیوگراف قرار نگیرند.

گروه بیوشیمی بالینی

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

اسپکتروفتومتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

اسپکتروفتومتری یا طیفف سفنجی روشفی
است که بفا اسفتفاده از عبفور نفور از یفک
آنالیت در یک محلول شفیمیایی و تعیفین
کاربرد دستگاه
میزان جذب و عبور نفور از آن بفه تعیفین
خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می
پردازد.
نحوه استفاده از دستگاه
 26-1دقیقه قبل از خواندن نمونه دستگاه را روشن کنید.
 -2طول موج را با کلیدهای  Δیا ▼تنظیم کنید .
 -3با کلید ( Absorbance ،)MODEیا Transmittanceیا Concentrationدستگاه را تنظیم کنید.
 -4حداقل محلول باید تا ارتفاع  20mmدر کووت وجود داشته باشد .
 -5با دکمه ( Blank )100%Tکنید.
 -6نمونه ها را بخوانید ( Slectorرا جلو وعقب ببرید )

نحوه نگهداری از دستگاه
 دستگاه ا سپکتروفتومتر باید روی یک سکو با سطح صاف و بدون شیب و باالتر از سطح زمین قرار گیرد. -دستگاه اسپکتروفتومتر نباید در نزدیکی دستگاه هایی که امواج الکترومغناطیس و امواج الکتریکی شدید تولید می

کنند ،قرار گیرد.
 در هنگام راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر و وصل آن به برق ،باید از  UPSیا ثابت کننده جریان و محافظ برقاستفاده نمود.
 بعد از روشن شدن دستگاه ،حداقل زمان الزم برای پایداری دستگاه  15دقیقه می باشد .پس از این مدت دستگاه گرمشده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی می رسد و برای استفاده آماده می باشد.
 از ریختن نمونه در داخل سل هولدر و روی دستگاه خودداری نمایید .همچنین پس از استفاده از دستگاه ،باید دستگاه وسل های مربوطه را تمیز و روی دستگاه کاور کشید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

اسپکتروفتومتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است
که با استفاده از عبور نفور از یفک آنالیفت در
کاربرد دستگاه یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و
عبففور نففور از آن بففه تعیففین خصوصففیات آن
آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد.
نحوه استفاده از دستگاه
 26-1دقیقه قبل از خواندن نمونه دستگاه را روشن کنید.
 -2جهت تعیین المپ UVیا  VISبا فشار دادن کلید  FUNCالمپ مورد نظر را ( D2یا )W
را  ONیا  OFFکنید.
 -3طول موج را با کلیدهای  Δیا ▼تنظیم کنید .
 -4با کلید ( Absorbance ،)MODEیا Transmittanceیا Concentrationدستگاه را تنظیم کنید.
 -5کووت مناسب با طول موج را انتخاب کنید.
طول موج باالی  325nmاز کووت  ،Glassطول موج پایین  325nmاز کووت Quartz
 -6حداقل محلول باید تا ارتفاع  20mmدر کووت وجود داشته باشد .
 -7با دکمه ( Blank )100%Tکنید.
 -5نمونه ها را بخوانید ( Slectorرا جلو وعقب ببرید )

نحوه نگهداری از دستگاه
 دستگاه اسپکتروفتومتر باید روی یک سکو با سطح صاف و بدون شیب و باالتر از سطح زمین قرار گیرد. -دستگاه اسپکتروفتومتر نباید در نزدیکی دستگاه هایی که امواج الکترومغنفاطیس و امفواج الکتریکفی شفدید تولیفد مفی

کنند ،قرار گیرد.
 در هنگام راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر و وصل آن به برق ،بایفد از  UPSیفا ثابفت کننفده جریفان و محفافظ بفرقاستفاده نمود.
 بعد از روشن شدن دستگاه ،حداقل زمان الزم برای پایداری دستگاه  15دقیقه می باشد .پس از این مفدت دسفتگاه گفرمشده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی می رسد و برای استفاده آماده می باشد.
 از ریختن نمونه در داخل سل هولدر و روی دستگاه خودداری نمایید .همچنین پس از استفاده از دستگاه ،باید دستگاه وسل های مربوطه را تمیز و روی دستگاه کاور کشید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

اسپکتروفتومتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که
با استفاده از عبفور نفور از یفک آنالیفت در یفک
محلول شیمیایی و تعیین میزان جفذب و عبفور
نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده
شیمیایی می پردازد.

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
 26-1دقیقه قبل از خواندن نمونه دستگاه را روشن کنید.
 -2طول موج را با کلیدهای شماره دارتنظیم کنید .
 -3با کلید ( Absorbance ،)MODEیا Transmittanceیا Concentrationدستگاه را تنظیم کنید.
 -4کووت مناسب با طول موج را انتخاب کنید.
طول موج باالی  325nmاز کووت  ،Glassطول موج پایین  325nmاز کووت Quartz
 -5حداقل محلول باید تا ارتفاع  20mmدر کووت وجود داشته باشد .
 -6با دکمه ( Blank )100%Tکنید.
 -7نمونه ها را بخوانید

نحوه نگهداری از دستگاه
 دستگاه اسپکتروفتومتر باید روی یک سکو با سطح صاف و بدون شیب و باالتر از سطح زمین قرار گیرد. -دستگاه اسپکتروفتومتر نباید در نزدیکی دستگاه هایی که امواج الکترومغناطیس و امواج الکتریکی شدید تولید می

کنند ،قرار گیرد.
 در هنگام راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر و وصل آن به برق ،باید از  UPSیا ثابت کننده جریان و محافظ برقاستفاده نمود.
 بعد از روشن شدن دستگاه ،حداقل زمان الزم برای پایداری دستگاه  15دقیقه می باشد .پس از این مدت دستگاه گرمشده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی می رسد و برای استفاده آماده می باشد.
 -از ریختن نمونه در داخل سل هولدر و روی دستگاه خودداری نمایید .همچنین پس از استفاده از دستگاه ،باید دستگاه و

سل های مربوطه را تمیز و روی دستگاه کاور کشید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

اسپکتروفتومتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است
که با استفاده از عبور نفور از یفک آنالیفت در
یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و
عبففور نففور از آن بففه تعیففین خصوصففیات آن
آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد.

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
 -1دستگاه را با پیچ سمت چپ روشن می کنیم .
 -2جهت تنظیم دستگاه بدون قرار دادن کووت در محفظه کووت %T ،را با پیچ سمت چپ روی صفر تنظیم میکنیم.
 -3بالنک را داخل دستگاه قرار داده و با پیچ سمت راست  Abرا روی صفر تنظیم میکنیم.
 -4نمونه را داخل دستگاه قرار داده و مقدار  Abرا قرائت میکنیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
 دستگاه اسپکتروفتومتر باید روی یک سکو با سطح صاف و بدون شیب و باالتر از سطح زمین قرار گیرد. دستگاه اسپکتروفتومتر نباید در نزدیکی دستگاه هایی که امواج الکترومغناطیس و امواج الکتریکی شدید تولید میکنند ،قرار گیرد.
 در هنگام راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر و وصل آن به برق ،باید از  UPSیا ثابت کننده جریان و محافظ برقاستفاده نمود.

 بعد از روشن شدن دستگاه ،حداقل زمان الزم برای پایداری دستگاه  15دقیقه می باشد .پس از این مدت دستگاه گرمشده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی می رسد و برای استفاده آماده می باشد.
 -از ریختن نمونه در داخل سل هولدر و روی دستگاه خودداری نمایید .همچنین پس از استفاده از دستگاه ،باید دستگاه و

سل های مربوطه را تمیز و روی دستگاه کاور کشید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

بن ماری

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

ایففن دسففتگاه بففرای گففرم کففردن تففدریجی و
یکنواخت ،به محلفول هفا در یفک بفازه زمفانی
خففاص اسففتفاده مففی شففود .محففدوده دمففایی
بنماری ها که به طور طبیعفی و بیشفتر مفورد
استفاده قرار مفیگیفرد از دمفای اتفاق تفا 166
درجه سانتی گراد می بایست باشد.

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
پیش از استفاده از حمام آب ،از تمیز بودن آن و اتصال لوازم جانبی مورد احتیاج اطمینان حاصل نمایید .مراحفل اسفتفاده
معموال به ترتیب ذیل است:
 حمام آب را با آب یا پر کنید تا دما را ثابت نگه دارد و اطمینان حاصل نمایید سطح مایع داخل تانک  4تا  5سانتیمتر ازلبه تانک پایین تر است.
 اگر برای پر کردن تانک حمام آب از آب استفاده شفده اسفت ،اطمینفان حاصفل نماییفد کفه آب تمیفز اسفت .بعضفی ازسازندگان برای جلوگیری از رشد قارچ و جلبک ،افزودن موادی را پیشنهاد می کنند.
 از کافی بودن فضا برای چیدن نمونه ها مطمئن شوید. سوئیچ اصلی دستگاه را روشن کنید -دمای کاری را تنظیم نمایید.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1از کففار کففردن بففا بففنمففاری در محففیطهففایی کففه دارای مففواد قابففل اشففتعال و احتففراق هسففتند ،خففودداری شففود.

 -2بفففن مفففاری را بایفففد بفففه پریفففز برقفففی کفففه دارای سفففیم تخلیفففه بفففرق در زمفففین اسفففت ،وصفففل کفففرد.
 -3محفظه تانک بنماری باید از مواد غیر قابل اشتعال و همچنین موادی که فاقد خصوصیت خورندگی هستند ،پر شود.
 -4در هنگام کار با بنماری باید از وسایل حفاظتی استفاده کرد.
 -5برای کار با موادی که تولید بخار میکنند باید بنماری را در زیر هود یا در ناحیهای که دارای تهویه مطلوبی است ،قرار
داد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

 PHمتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان
اسیدی یا قلیایی بودن مایعات با استفاده از
تعیین غلظت یون هیدروژن) (H+بکار می رود

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
پس از اتصال دوشاخه به پریز برق ،دکمة اصلی روشن و خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن و آمادة کار شود .چنانچفه
دستگاه کالیبره باشد ،می توانید  pHمحلول را اندازه بگیرید.
2ف چنانچه دستگاه برای اوّلین بار استفاده می شود یا کالیبراسیون آن به هم خورده است ،باید با محلولهای بفافر ،کفالیبره
شود.
نحوة کالیبراسیون دستگاه به شرح زیر است:
الف ف پس روشن کردن دستگاه ،کلید  CALرا فشار دهید .دستگاه منتظر محلول شمارة  1می ماند.
ب ف الکترود را در محلول بافر  pH=7قرار دهید و دکمة  OKرا بزنید .صبر کنید تا دستگاه  pHبافر را خوانفده و پیغفام
زیر ظاهر گردد. Change buffer :
ج ف الکترود را از محلول بافر خارج کنید و پس از آبکشی با آب مقطر ،در محلول بافر  pH=4قرار دهیفد و دکمفة  OKرا
بزنید .دستگاه  pHبافر دوّم را خوانده ،کالیبره شده و پیغام زیر ظاهر می گردد . Calibration OK :پفس از  36ثانیفه،
به منوی اصلی برمی گردید و می توانید  pHمحلول را بسنجید.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1همیشه الکترود را با آب مقطر بعد از استفاده تمیز کنید (نگه داری مناسب نوک الکترود برای ادامفه پیفدا کفردن دوام
الکترود الزم است).
 -2همیشه الکترودهای  PHرا در یک مخزن محلول استاندارد و اشباع  ،KClوقتی که استفاده ای ندارد نگهداری کنید.

 -3مواظب باشيد که الکترود دستگاه ،خشک نشود.
 -4هرگز نوک الکترود را با وسایل زبر ،خراش ندهید .این کار باعث صدمه به غشای شیشه ای الکترود می گردد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

 PHمتر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان
اسیدی یا قلیفایی بفودن مایعفات بفا اسفتفاده از
تعیین غلظت یون هیدروژن) (H+بکار می رود

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
پس از اتصال دوشاخه به پریز برق ،دکمة اصلی روشن و خاموش (دکمة قرمز رنگ) را فشار دهید تا دستگاه روشن و آمادة
کار شود .چنانچه دستگاه کالیبره باشد ،می توانید  pHمحلول را اندازه بگیرید.
 2ف چنانچه دستگاه برای اوّلین بار استفاده می شود یا کالیبراسیون آن به هم خورده است ،باید با محلولهای بفافر ،کفالیبره
شود.
نحوة کالیبراسیون دستگاه به شرح زیر است:
الف ف پس روشن کردن دستگاه ،کلید  CALرا فشار دهید .دستگاه منتظر محلول شمارة  1می ماند.
ب ف الکترود را در محلول بافر  pH=7قرار دهید و دکمة  OKرا بزنید .صبر کنید تا دستگاه  pHبافر را خوانفده و پیغفام
زیر ظاهر گردد. Change buffer :
ج ف الکترود را از محلول بافر خارج کنید و پس از آبکشی با آب مقطر ،در محلول بافر  pH=4قرار دهیفد و دکمفة  OKرا
بزنید .دستگاه  pHبافر دوّم را خوانده ،کالیبره شده و پیغام زیر ظاهر می گردد . Calibration OK :پفس از  36ثانیفه،

به منوی اصلی برمی گردید و می توانید  pHمحلول را بسنجید.
نحوه نگهداری از دستگاه
 -1همیشه الکترود را با آب مقطر بعد از استفاده تمیز کنید (نگه داری مناسب نوک الکترود برای ادامفه پیفدا کفردن دوام
الکترود الزم است).
 -2همیشه الکترودهای  PHرا در یک مخزن محلول استاندارد و اشباع  ،KClوقتی که استفاده ای ندارد نگهداری کنید.

 -3مواظب باشيد که الکترود دستگاه ،خشک نشود.
 -4هرگز نوک الکترود را با وسايل زبر ،خراش ندهيد .اين کار باعث صدمه به غشای شيشه ای الکترود می گردد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

PCRترموسایکلر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

 -1تهیه نسخه های متعدد از یک ژن
-2بررسففی حضففور یففا عففدم حضففور یففک ژن خففاص در یففک
قطعه DNA
نحوه استفاده از دستگاه

روش  PCRبرمبنای سه روش ساده بنا شده که با برنامه دادن به Thermocyclerاجرا می شود وعبارتند از:
مرحله Denaturation: 0دراین مرحله  DNAهدف بر اثر حرارت تک رشته ای می شود ،حرارت 95-96درجه سانتیگراد
مرحله Annealing : 0دراین مرحله با کاهش حرارت سیستم ،پرایمرها درمحل مناسب روی رشته مکمل متصفل مفی شفوند ،دمفا75-53
درجه سانتیگراد ،درمرحله  Annelingباید دقت الزم بعمل آید و دما باید به درستی انتخاب شود این کار توسط کامپیوتر به طور مسفتقیم ویفا
توسط محقق و با توجه به دانش فنی وتجربه صورت می گیرد اگر دمای  Annealingبدرسفتی انتخفاب نشفود احتمفال تکثیفر غیراختصاصفی
DNAوجوددارد به طوری که در دمای پایین تر از Amplicationغیراختصاصی و در دمای باالتر از معمول تکثیر DNAرخ نمی دهد.
مرحلهExtension : 3در این مرحله که دمای آن برای انزیم  DNAپلیمراز مطلوب می باشد موجب توسعه پرایمرهفا شفده و همانندسفازی
DNAهدف انجفام مفی گیفرد .دمفا حفدود 72درجفه سفانتیگراد آنفزیم مقفاوم بفه حفرارت  Taq polymeraseچهارتفا نوکلئوتیفد، dATP
dCTP ،dTTP ،dGTPموجود درمحیط و بافرهای  PCRشامل  Trisوپرایمرهفای جففت شفده بفه  DNAرا درحضفور  Mgcl2مفورد
استفاده قرار می دهد و واکنش پلیمریزاسیون را کاتالیز می نماید وسبب طویل شدن رشته  DNAجدیدی که توسط پرایمر ساخته شفده اسفت
می شود .
نتیجه چرخه سه مرحله ای فوق سنتز دو مولکول جدید DNAاست ،سنتز  DNAجدید به صورت تصاعدی آنقدر ادامه می یابد تا اینکه یکی از
مواد تشکیل دهنده محیط واکنش کاهش یابد و غیرفعال شود .به طورکلی حدود 25-35سیکل کافی اسفت تفا ازمقفدار بسفیارکم  DNAصفدها
هزارنسخه  DNAسنتز گردد .از نظر تئوری بعد از 26سیکل 1میلیون و بعداز 36سیکل 1میلیارد کپی حاصل می گردد.نکتفه ای کفه درمراحفل
مختلف  PCRبایدمورد توجه قرارگیرد زمان الزم برای رسیدن از یک دما به یک دمای دیگر که زمان کوتاهی است(Ramping Time).
موادی که برای  PCRالزم است:
 -1بافرPCR: x10 PCRدرحجم 25یا 56میکرولیترانجام می گیرد برای حجم  25میکرولیتر 2٫5میکرولیتربافرنیاز است.
(DNTP -2نوکلئوتیدها)6/5میکرولیتر
 1 -3میکرولیتر Mgcl2
 -4پرایمر رفت  1میکرولیتر و پرایمر برگشت  1میکرولیتر
 1DNA -5میکرولیتر
 -6آنزیم  6/2میکرولیتر و آب مقطر  17/5میکرولیتر(مجموع مواد باال منهای  25می شود  17/5که آب است)
بعد از ریختن مواد باال در لوله های مخصوص  PCRلوله ها را داخل  Blockدستگاه ترموسایکلر قرار دهید ودستگاه را روشن کنید )مقدار 166
میکرولیتر روغن معدنی روی واکنش بریزید تا از بخار شدن مواد ممانعت بعمل آورد.الزم به ذکر است که دستگاههای ترموسایکلرجدید به صورت
 Heated lidساخته شده اند یعنی درب دستگاه که روی لوله های واکنش قرار میگیرد حدود  165درجه گرم میشود در نتیجه باالی لوله گرمتر
از پایین آن است واز بخار شدن مواد داخل لوله جلوگیری می شود) پس از اتمام کار محصول آمپلی فای شفده را بفا اگفارز 3درصفد الکتروففورز
کنید.
نحوه نگهداری از دستگاه
 نظر به اهمیت کنترل دستگاه خصوصا به لحاظ حرارتی بایدتجهیزات و امکانات کنترل و کالیبراسیون ترموسایکلر در آزمایشگاه شرکت کننده یاوارد کننده و یا شرکت ارائه دهنده خدمات فنی پس از فروش موجود باشد
 نسبت به توجه به کنترل صحت و دقت تنظیم دما و یکنواختی آن در سرتاسر بلوک توصیه می شود گزارش های مربوط به کنترل کالیبراسیون دوره ای الزامی است .بدیهی است که ترموسایکلر به لحاظ سخت افزاری و نرم اففزاری بایفد قابلیفتانجام پروتکل های مورد استفاده در آزمایشگاه را داشته باشد.
 -تهویه مناسب به منظور کارکرد بهتر دستگاه الزامی است

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

ترازو

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

ترازوی آزمایشگاهی

کاربرد دستگاه

به

ترازوی دقیق

اطفالق میگفردد

که در آزمایشگاه جهت توزین مواد استفاده مفی
گردد.
نحوه استفاده از دستگاه

روش توزین مواد روی ترازوی دیجیتال :ترازو را روشن کنید و پس از آمدن نشان  ،stableظفرف تفوزین را روی تفرازو بگذاریفد و
سپس ترازو را با فشار دادن دکمه ی  tareیا  zeroصفر کنید .به مقدار مورد نظر ،ماده داخل ظرف توزین بریزید .دقت کنید کفه
در این صورت مقدار جرم نشان داده شده جرم ماده ی مورد نظر است .همچنین شما می توانید برای توزین از روش اختالف جرمفی

استفاده کنید.
نحوه نگهداری از دستگاه
 -1میز توزین مخصوص جهت ترازوی آزمایشگاهی در نظر بگیرید.
 -2توصیه میشود بین اتمام یک توزین و شروع مجدد توزین مجدد  36ثانیه منتظر نمایید.
 -3در صورتی که ترازوی آزمایشگاهی شما از نوع ترازوی محفظه دار است حفاظ جریان هوا را فقط در مواقع لزوم باز نمایید چرا که
باز نکردن حفاظ جریان هوا باعث ثابت ماندن هوای داخل محفظه می شود.
 -4محفظه توزین و کفه ترازو را تمیز نگه دارید.
 -5از ظروف تمیز برای توزین استفاده کنید.
 -6ترازو را می توان با مایع تمیز کننده شیشه تمیز کرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

میکرو سانتریفیوژ

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز
کاربرد دستگاه از مرکز مواد را بویژه بر اساس اختالف در
جرم جدا می نماید.
نحوه استفاده از دستگاه
 نمونه ها را به صورتی که لوله های آزمایش به صورت هموزن باشد به صورت ضربدر روبروی هم قرار میدهیم. دور و زمان استفاده برای نمونه مورد نظر را با پیچ مربوطه تنظیم می کنیم. درب سانتریفیوژ را بسته دستگاه شروع به کار خواهد کرد. -قبل از باز کردن درب مطمئن شوید دور دستگاه به صفر رسیده باشد.

نحوه نگهداری از دستگاه
نگهداری معمول یک سانتریفیوژ به عوامل متعددی مانند تکنولوژی به کار رفته ،میزان اسفتفاده ،آمفوزش ،کیفیفت جریفان بفرق
مصرفی و شرایط محیطی بستگی دارد.
برای عملکرد صحیح سانتریفوژها موارد زیر ضروری است:
 جریان برق مناسب که ولتاژ پایدار یکفاز یا سه فاز را ایجاد نماید. محل تمیز ،بدون گرد و خاک و سطح محکم و تراز. -اگر سانتریفوژ مجهز به یخچال است ،یک فضای آزاد نزدیک کندانسور برای انتقال گرما نیز الزم است.

 -یک کابینت برای نگهداری لوازم جانبی سانتریفوژ مانند محور چرخان یدک الزم می باشد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

سانتریفیوژ

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز
کاربرد دستگاه از مرکز مواد را بویژه بر اساس اختالف در
جرم جدا می نماید.
نحوه استفاده از دستگاه
 نمونه ها را به صورتی که لوله های آزمایش به صورت هموزن باشد به صورت ضربدر روبروی هم قرار میدهیم. دور و زمان استفاده برای نمونه مورد نظر را با پیچ مربوطه تنظیم می کنیم. -درب سانتریفیوژ را بسته دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

 قبل از باز کردن درب مطمئن شوید دور دستگاه به صفر رسیده باشد.نحوه نگهداری از دستگاه
نگهداری معمول یک سانتریفیوژ به عوامل متعددی مانند تکنولوژی به کار رفته ،میزان اسفتفاده ،آمفوزش ،کیفیفت جریفان بفرق
مصرفی و شرایط محیطی بستگی دارد.
برای عملکرد صحیح سانتریفوژها موارد زیر ضروری است:
 جریان برق مناسب که ولتاژ پایدار یکفاز یا سه فاز را ایجاد نماید. محل تمیز ،بدون گرد و خاک و سطح محکم و تراز. -اگر سانتریفوژ مجهز به یخچال است ،یک فضای آزاد نزدیک کندانسور برای انتقال گرما نیز الزم است.

 -یک کابینت برای نگهداری لوازم جانبی سانتریفوژ مانند محور چرخان یدک الزم می باشد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

سانتریفیوژ یخچال دار

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

کاربرد دستگاه

وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز از
مرکز مواد را بویژه بر اساس اختالف در جرم
جدا می نماید.
نحوه استفاده از دستگاه

 نمونه ها را به صورتی که لوله های آزمایش به صورت هموزن باشد به صورت ضربدر روبروی هم قرار میدهیم. دما ،دور و زمان استفاده برای نمونه مورد نظر را با پیچ مربوطه تنظیم می کنیم. درب سانتریفیوژ را بسته دستگاه شروع به کار خواهد کرد. -قبل از باز کردن درب مطمئن شوید دور دستگاه به صفر رسیده باشد.

نحوه نگهداری از دستگاه
نگهداری معمول یک سانتریفیوژ به عوامل متعددی مانند تکنولوژی به کار رفته ،میزان استفاده ،آموزش ،کیفیت جریان برق مصرفی
و شرایط محیطی بستگی دارد.
برای عملکرد صحیح سانتریفوژها موارد زیر ضروری است:
 جریان برق مناسب که ولتاژ پایدار یکفاز یا سه فاز را ایجاد نماید. محل تمیز ،بدون گرد و خاک و سطح محکم و تراز. اگر سانتریفوژ مجهز به یخچال است ،یک فضای آزاد نزدیک کندانسور برای انتقال گرما نیز الزم است. -یک کابینت برای نگهداری لوازم جانبی سانتریفوژ مانند محور چرخان یدک الزم می باشد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

سانتریفیوژ

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز از
مرکز مواد را بویژه بر اساس اختالف در جرم جدا
می نماید.

تصویر دستگاه

نحوه استفاده از دستگاه
 نمونه ها را به صورتی که لوله های آزمایش به صورت هموزن باشد به صورت ضربدر روبروی هم قرار میدهیم. دور و زمان استفاده برای نمونه مورد نظر را با پیچ مربوطه تنظیم می کنیم. -درب سانتریفیوژ را بسته دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

 قبل از باز کردن درب مطمئن شوید دور دستگاه به صفر رسیده باشد.نحوه نگهداری از دستگاه
نگهداری معمول یک سانتریفیوژ به عوامل متعددی مانند تکنولوژی به کار رفته ،میزان استفاده ،آموزش ،کیفیت جریان برق مصرفی
و شرایط محیطی بستگی دارد.
برای عملکرد صحیح سانتریفوژها موارد زیر ضروری است:
 جریان برق مناسب که ولتاژ پایدار یکفاز یا سه فاز را ایجاد نماید. محل تمیز ،بدون گرد و خاک و سطح محکم و تراز. اگر سانتریفوژ مجهز به یخچال است ،یک فضای آزاد نزدیک کندانسور برای انتقال گرما نیز الزم است. -یک کابینت برای نگهداری لوازم جانبی سانتریفوژ مانند محور چرخان یدک الزم می باشد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

سونیکاتور

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

کاربرد دستگاه

سونیکاتورها ابزاری جهت تولید صوت در فرکفانس بفاال
هستند و سلولها یا اسیدهای نوکلئیفک را تخریفب مفی
نمایند.
نحوه استفاده از دستگاه

اجزای دستگاه شامل:
کنترلر :سبب تولید یک جریان متناوب الکتریکی با فرکانس  26کیلو هرتز و توان قابل تنظیم میگفردد کفه وظیففه کنتفرل ورودی و نمفایش
پارامترهای قابل مشاهده و مدیریت فرایند را نیز دارد
مبدل فراصوت  :جریان متناوب تولید شده توسط کنترلر در این قسمت سبب ارتعاش مکانیکی قطعه پیزوالکتریک دستگاه شده کفه در نهایفت
سبب ارتعاش تیپ میگردد .
هورن :موج مکانیکی تولید شده در قطعه پیزوالکتریک به تیپ دسفتگاه انتقفال یافتفه ،تشفدید شفده و در نهایفت بفه محفیط واکفنش منتقفل
میگردد.
در هنگام کار با دستگاه پیچ  Cycleو  Amplitudeرا بر اساس نمونه مورد استفاده باید تنظیم کرد
سونیکاتورهادو خطر عمده دارند:
لف(آیروسلهای فراوانی تولید می کنند زیرا حجم زیادی از انرژی وارد مایع میشود.
ب(ممکنست صوت ایجاد شده در فرکانس باال سبب بروز آسیبهای شنوایی شود.
پروب سونیکاتور به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از پروب مربوطه به داخل محلول وارد شده و اقدام به سونیکه نمودن می
نماید.این دستگاه برای محلولهایی با حجم 6.1-1666mlاستفاده می شود.
بنابراین هنگام استفاده از یک سونیکاتور بهتر است:
هنگام کاراز ماسکهای صورت استفاده شود.
 چنانچه نوک سونیکاتور به عمق کافی درون مایع فرو رود ،مقدار آیروسل ها کاهش می یابد. چنانچه سونیکاتور در یک محفظه مقاوم به صوت قرار ندارد ،حتما ازگوشیهای محافظ استفاده گردد.در اتاقی که افراد فاقد گوشی محافظ می باشند سونیکاسیون انجام نگیرد.درب اتاق هنگام سونیکاسیون بسته شود.پس از اتمام کار ماسک ها و محفظه اطراف سونیکاتور ضد عفونی گردد.نحوه نگهداری از دستگاه

آنرا داخل یک محفظه بسته یاهود بیولوژیک قرار دادتا آیروسل های کمتری در محیط پخش شوند.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

فلوریمتر

تصویر دستگاه

محل استقرار

کاربرد
دستگاه

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

نوعی اسپکتروسکوپی الکترومغناطیسی است که خاصیت فلورسانس را در نمونه هفای مفورد مطالعفه ،بررسفی
مینماید .در این تکنیک از یک اشعه نورانی با شدت مشخص ،برای تحریک الکترونها استفاده میشود .در نتیجه
الکترونها به سطوح باالتر انرژی منتقل میشوند .در بعضی از مولکولها ،بازگشت الکترونها به سطح انفرژی اولیفه،
همراه با تشعشع فلورسانس است .با اندازه گیری شدت نور فلورسانس میتوان غلظت ،خواص یا بر هفم کفنش
مولکولها را مورد مطالعه قرار داد .فلوریمتری کاربرد وسیعی در بیوشیمی و پزشکی دارد

نحوه استفاده از دستگاه
به دو شکل می توان با دستگاه کار کرد:
 -1ابتدا  Exرا در طول موج مشخصی ثابت و به  range ، EMمیدهیم .و منحنی شدت فلورسانس  EMرا رسم می کنیم.
 EM -2را ثابت نگهداشته و به  Exرنج می دهیم
بعد از تنظیم طول موج تحریک و نشر باید  Ex.slitو  Em.slitباید تنظیم شود.

نحوه نگهداری از دستگاه
 -1المپ مورد استفاده باید طول موجهای یکنواخت در ناحیه UV-Visایجاد کند .که معموال از المپ گزنون استفاده می کنند کفه
طول موجهای  266-666نانومتر را ایجاد می کند .شدت فلورسانس بستگی به شفدت نفور تابیفده شفده دارد ،پفس هفر چفه المفپ
مستهلک تر شود شدت فلورسانس کمتر می شود .برای این منظور از یک تایمر استفاده می کنند که عمر المپ را نشان می دهد که
با گذشت  566ساعت از عمر المپ آن را تعویض می کنیم.
 -2از محلول شویندة مالیم برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید .پارچة نرمی را به آن آغشته و سطوح خارجی را تمیز کنید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

آون یا فور

تصویر دستگاه

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

به منظور خشک کفردن و اسفتریل کفردن
کاربرد دستگاه ظروف شیشهای و فلزی استفاده میشود

نحوه استفاده از دستگاه
استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای  156درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت صورت میگیرد.
با افزایش تدریجی دمای آون ،رطوبت موجود در وسایل شیشه ای تبخیر شفده و بنفابراین موجفب از بفین رففتن هفر گونفه فعالیفت
بیولوژیکی خواهد شد.
بعد از روشن کردن دستگاه دما و زمان مورد نظر را باید تنظیم کرد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 )1در فور از مواد قابل اشتعال یا انفجار استفاده نکنید.
 )2از پاشیده شدن محلولهای اسیدی یا بخارات خورنده در داخل فور جلوگیری کنید تا از خوردگی سفطوح و قفسفههفای داخلفی
پیشگیری شود.
 )3از وسایل حفاظت شخصی استفاده کنید)دستکشهای عایق ،عینک ایمنی و پنس برای قراردادن یا برداشتن وسایل یفا مفواد در
داخل فور(.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

آون یا فور

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

کاربرد دستگاه

به منظور خشک کردن و استریل کفردن ظفروف
شیشهای و فلزی استفاده میشود

نحوه استفاده از دستگاه
استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای  156درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت صورت میگیرد.
با افزایش تدریجی دمای آون ،رطوبت موجود در وسایل شیشهای تبخیر شفده و بنفابراین موجفب از بفین رففتن هفر گونفه فعالیفت
بیولوژیکی خواهد شد.
بعد از روشن کردن دستگاه دما و زمان مورد نظر را باید تنظیم کرد.

نحوه نگهداری از دستگاه
 )1در فور از مواد قابل اشتعال یا انفجار استفاده نکنید.
 )2از پاشیده شدن محلولهای اسیدی یا بخارات خورنده در داخل فور جلوگیری کنید تا از خوردگی سفطوح و قفسفههفای داخلفی
پیشگیری شود.
 )3از وسایل حفاظت شخصی استفاده کنید)دستکشهای عایق ،عینک ایمنی و پنس برای قراردادن یا برداشتن وسایل یفا مفواد در
داخل فور(.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

هات پلیت مگنت

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

تصویر دستگاه

صفحة همزن حرارتی برای گرم کردن و همزدن محلول
کاربرد دستگاه

در ظرفهای آزمایشگاهی مانند لولةآزمایش ،بشر و ارلن
استفاده میشود
نحوه استفاده از دستگاه

به طور معمول صفحة همزن حرارتی ،یک صفحة مسطح است که ظرفهای آزمایشگاه محتوی محلول روی آن قرار میگیرند و
محتویات گرم شده و یا ترکیب میشوند .جنس این صفحه از یک فلز رسانای خوب حرارتی مانند آلومینیوم و یا مواد سرامیک
است .این همزنها دارای یک المنت گرمایی)یک مقاوم الکتریکی) ،یک سیستم کنترل)روشن /خاموش ،یک کنترل دما ،پیچ
چرخش و موتور) میباشند .سیستم کنترل دارای دکمه هایی برای انتخاب دما و سرعت چرخش است که ممکن است به صورت
جداگانه و یا ترکیبی استفاده شوند .برای انتخاب پارامتر ،فقط الزم است دکمة کنترل همان پارامتر فعال شود .بعد دما و سرعت،
هر کدام که مورد نظر است انتخاب و فعال شوند.

نحوه نگهداری از دستگاه
صفحة همزن حرارتی برای کار در شرایط عادی طراحی شده و به کمترین اقدامات نگهداری نیاز دارد .اگر این وسیله خوب نصب
و راه اندازی شده باشد ،سالها بدون مشکل کار میکند.
 -1دستگاه را در حالت ایستاده تمیزکنید تا از نفوذ مواد تمیزکننده به قسمتهای داخلی دستگاه جلوگیری شود
 -2از محلول شویندة مالیم استفاده کنید .پارچة نرمی را به آن آغشته و سطوح خارجی را تمیز کنید.
 -3پیش از اتصال مجدد دستگاه به پریز ،از خشک بودن کامل آن مطمئن شوید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

بیوشیمی بالینی

نام دستگاه

هموژنایزر

محل استقرار

آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

کاربرد دستگاه

هموژنایزر از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی  ،صنعتی و آموزشی است در بعضی

تصویر دستگاه

از موارد نیاز است که نمونه مورد استفاده یکنواخت باشد .این نمونه در پاره ای از موارد ریز بوده مثل
باکتری ها و یا شامل قطعات بزرگ است  ،در چنین مواردی به یک پیش پردازش نیاز است .بفهطفور
معمول از دو روش فشار قوی و اولتراسونیکی جهت همگن کردن نمونهها استفاده مفیشفود حفداقل
دور دستگاه. 5000 rpm :و حداکثر دور دستگاه. 26000 rpm :

نحوه استفاده از دستگاه
در روش فشار قوی بهوسیله پیستونهای رفت و برگشتی  ،نمونهها پشت یک شیر فشار قوی که در آن برای عبور ذرات  ،فاصله قابل تنظیمفی
وجود دارد  ،فشرده میشوند .ذراتی که از این محل عبور میکنند  ،بهواسطه اختالف فشاری که بین دو طفرف شفیر وجفود دارد  ،دچفار یفک
تالطم (توربوالنس) شده و در اثر برخورد با سرعت باال با یکدیگر باعث خرد شدن ذرات میشوند .هدف از چنین عملی  ،تولید کامپوزیفتهفای
همگن  ،امولسیونی و یا ذرات ریز آسیاب شده است .خروجی این روش تغییری در مشخصات مواد از قبیفل رنفگ  ،مقفادیر طبیعفی  ،قابلیفت
حاللی و پایداری پدید نخواهد آورد
1ف قبل از شروع کار ،از ثابت بودن دستگاه و محکم بودن پیچهای نگه دارنده ،مطمئن شوید.
 -2هرگز دستگاه را پیش از غوطه ور نمودن شفت در مایع مورد نظر ،روشن نکنید .این کار باعث صدمه به شفت دستگاه می گردد -3 .شففت
دستگاه باید حداقل  25 mmدر مایع مورد نظر ،غوطه ور شود.
 -4پس از اتصال دوشاخه به پریز برق ،دکمة اصلی را بزنید .سپس شفت را در محلول فرو بفرده و کلیفد  Startرا بزنیفد و بفا دکمفة چرخفان،
سرعت چرخش دلخواه را انتخاب کنید .دستگاه را به طور مداوم استفاده نکنید.پس از  36دقیقه وقفه ،مرحلة بعدی را شروع نمایید.
 -6برای شفتهای  22Fو  ، 22Gحداکثر  rpmقابل استفاده 20000 ،است.
 -7استفاده از دستکش و عینک جهت ایمنی در حین کار الزامی است.
 -5حداقل و حداکثر ارتفاع مایع که شفت در آن غوطه ور می گردد ،به شرح زیر است:
نوع شفت

حداقل ارتفاع
مایع () mm

حداکثر ارتفاع
مایع () mm

نوع شفت

حداقل ارتفاع
مایع () mm

حداکثر ارتفاع مایع
() mm

6F

26

56

12G

8F

25

55

18G

12F

25

56

22G

18F

25

146

12G

22F

36

146

25

56

25

146

36

146

25

56

نحوه نگهداری از دستگاه
هموژنایزر باید در یک محفظه بسته یا هود بیولوژیک قرار گیرد .
پس از اتمام کار سطوح محفظه با دستمال آغشته به مواد ضد عفونی کننده تمیز گردد.
چنانچه ظرف حاوی ماده شیشه ای است بهتر است آنرا درون ظرف دیگری قرار داد تا در صورت شکسته شدن ظرف مواد پخش نشود.
این وسیله هنگام کار آیروسل تولید می کند و بهتر است پس از اتمام کار درب محفظه یا هود به مدت یک الی پنج دقیقه بسته بماند تا این
ذرات رسوب کنند
 در پایان کار برای تمیز کردن شفت ،آن را در داخل حالل مناسب قرار دهید و دستگاه را روشن کنید تا تمیز شود. برای تمیز کردن قسمت خارجی دستگاه ،از دستمال مرطوب آغشته به مادة تمیز کننده استفاده کنید.گروه پاتولوژی

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

میکروسکوپ نوری (الیتس)

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

دیدن اجسام میکروسکوپی
نحوه استفاده از دستگاه

در اولین گام ،صفحه گردان عدسی های شیئی را بچرخانید تا ضعیف ترین عدسی در امتداد عدسی چشمی قرار گیرد .سپس
عدسی چشمی نگاه کنید و سپس توسط دیافراگم میزان نور را به نحوی تنظیم کنید که نور مناسب شود ولی زیاد و زننده
نباشد .درمرحله بعد نمونه میکروسکوپی را در زیر گیره های مخصوص الم قرار دهید و پیچ تنظیم را آنقدر بچرخانید تا عدسی
چشمی ضعیف در فاصله  1سانتی متری نمونه بایستد .حال از درون چشمی میکروسکوپ نگاه کنید و پیچ تنظیم را آنقدر
بچرخانید تا تصویر واضح شود .برای تنظیم میکروسکوپ و واضح شدن تصویر می توانید از پیچ تنظیم دقیق نیز استفاده نمایید.
در صورتی که بخواهید بزرگنمایی بیشتر شود ابتدا توسط پیچ تنظیم فاصله عدسی شیئی را با نمونه میکروسکوپی افزایش داده
و سپس عدسی شیئی را بچرخانید و عدسی قوی تر را در امتداد عدسی چشمی قرار دهید و مجدداً میکروسکوپ را تنظیم کنید.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

میکروسکوپ باید در یک محیط تمیز نصب شود که دور از مواد شیمیایی ،نور مستقیم خورشید ،منبع حرارت یا رطوبت باشد.

-

دستگاه باید توسط شرکت پشتیبان کالیبره شود.

-

بعد از استفاده از ع دسی ایمرسیون باید آن را توسط ورقه های مخصوص پاک کردن عدسی یا پارچه نرم پاک شود.

-

بخش های مکانیکی متحرک باید به سهولت حرکت کنند هر قسمتی که به سختی کار کند ،نیاز به روغن کاری دارد.

-

سیم برق دستگاه پس از استفاده و خاموش کردن آن از پریز جدا گردد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

فلوسایتومتری

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز بزرگ ثابت و مقاوم

کاربرد دستگاه

جهت شمارش و بررسی ویژگی
های مختلف ذرات
نحوه استفاده از دستگاه

تکنیکی برای شمارش و بررسی ویژگیهای مختلف ذرات (از جمله سلولها) بوسیله دستگاه فلوسیتومتر است .با این تکنیک نه تنها می
توان چندین پارامتر سلولی را به صورت همزمان و سریع آنالیز کرد ،بلکه می توان جمعیتهای مختلف سلولی در یک مخلوط هتروژن را
با کارایی باال به صورت زنده جداسازی ) (sortingو جمع آور ی کرد .فلوسایتومتری بر خصوصیات پراکنده سازی نور توسط ذرات،
تحریک شدن ) (excitationتوسط نوری با طول موج خاص و نشر ) (emissionفلورسانس استوار است .در این تکنیک ،ذرات و یا
سلولهای مورد آزمایش از مقابل پرتوی باریکی از نور عبور میکنند تا اطالعات راجع به اندازه و ویژگیهای مختلف تک تک سلولها ،با
سرعت و دقت باال فراهم شود .از فلوسایتومتری می توان برای شناسایی ذرات یا سلولها و بررسی خصوصیات آنها از جمله اندازه و
گرانوالریتی ،آنالیز مارکرهای سطحی و یا داخل سلولی به منظور شناسایی ،بررسی و یا جداسازی سلولها در یک جمعیت سلولی
هتروژن ،بررسی فانکشن و یا سیگنالینک داخل سلولی ،آنالیز  ،DNAبررسی چرخه سلولی ،تکثیر سلولی ،اپوپتوزیس و یا غلظت
یونهای داخل سلولی استفاده کرد .برای انجام هر نوع فلوسایتومتری ابتدا باید سلولها را آماده کرد به طوری که سلولها به صورت تکی
درآمده و در محیط مناسبی معلق شده باشند .روش های مختلفی برای تهیه سلول وجود دارند و روش انتخاب شده به نوع سلول مورد
ارزیابی بستگی دارد .پس از تهیه سوسپانسیون مناسب ،سلولها باید با مواد فلورسانس رنگ شوند و یا با آنتی بادیهای کونژوگه با
فلوروکروم نشاندار شوند .جمع آوری اطالعات از نمونه در دستگاه فلوسیتومتر به مرحله "' "'Acquisitionیا تحصیل معروف است .
فرایند تحصیل به کمک رایانه ای انجام می گیرد که به طور فیزیکی به دستگاه وصل شده است و نرم افزاری که واسطه دیجیتالی بین
کامپیوتر و کاربر است  .این نرم افزار قابلیت تنظیم پارامترها بر اساس نوع نمونه را دارد (مانند ولتاژ )  .همچنین نرم افزار کمک می کند
تا به اطالعات اولیه نمونه دسترسی داشته باشیم و بدین وسیله از صحت تنظیم پارامترها اطالع یابیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

دستگاه فلوسایتومتری باید در یک محیط تمیز نگهداری شود که دور از مواد شیمیایی ،نور مستقیم خورشید ،منبع حرارت یا رطوبت
باشد.

-

دستگاه باید توسط شرکت پشتیبان کالیبره شود.

-

برنامه کنترل کیفی برای بررسی عملکرد دستگاه و نرم افزار نصب روی کامپیوتر ضروری است.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

اتوتکنیکون()Tissue processor

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز بزرگ ثابت و مقاوم

کاربرد دستگاه

آماده سازی بافت
نحوه استفاده از دستگاه

یکی از مراحل هفت گانه روش های تکنیکی بافت شناسی و آسیب شناسی آبگیری و آغشتگی است که این کار در آزمایشگاه
توسط دستگاه اتوتکنیکون انجام می شود .این دستگاه شامل دوازده ظرف با حجم کلی هر ظرف 1666میلی لیتر و حاوی
محلول های مختلف است که محلول ها  3وظیفه زیر را بر عهده دارند -0:آب گیری به وسیله الکل  -0شفاف کردن به وسیله
گزیلول -3وآغشتگی به پارافین
ابتدا کاست ح اوی بافت داخل سبد مخصوص قرارداده می شود سپس سبد به حلقه دستگاه آویزان می شود به طوری که سبد
در ظرف شماره  1فرود آید .دستگاه دارای سیستم اتوماتیک برای چرخش و قرار دادن سبد حاوی بافت در ظروف حاوی
ترکیبات مختلف است که می توان مدت زمان آن را روی دستگاه تنظیم کرد.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

تعویض مرتب محلول های موجود
کنترل درجه حرارت پارافین های موجود در ظروف
کنترل دوره ای دستگاه از نظر الکتریکی و قطعات مکانیکی
انجام سرویس های دوره ای مطابق با دستورالعمل
هنگام پر کردن محلول ها در ظروف دستگاه از حجم مایع به اندازه معین استفاده شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

میکروتوم

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

برش بلوک های پارافینی
نحوه استفاده از دستگاه

میکروتوم وسیلهای است که در آزمایشگاههای بافتشناسی و پاتولوژی برای برشگیری بافتها به کار میرود .به عبارتی برای
برش بافت های بدن به الیه های نازک یا در اصطالح فیلم نازک از دستگاه میکروتوم) (Microtomeاستفاده می کنند .با این
دستگاه میتوان از نمونههای قالبگیری شده در پارافین برش هایی به ضخامت  5تا  16میکرون ،تهیه کرد.
بلوک پارافینی حاوی بافت مورد نظر را در جایگاه مخصوص روی میکروتوم قرار داده و ثابت کنید .تیغه دستگاه را تنظیم کرده و
سپس ضخامت مورد نظر را روی دستگاه تعیین و تنظیم کنید سپس دسته دستگاه را می چرخانید بااین کار بلوک پارافینی بر
اساس میزان تنظیم ضخامت به جلو رانده شده و تیغه دستگاه با باال و پائین رفتن بلوک را برش می دهد.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

میز کار دستگاه می بایستی محکم و مقاوم در مقابل لرزش باشد.
دمای محیط کار می بایستی 16تا  35درجه سانتی گراد باشد.
دستگاه را در نزدیک تجهیزاتی که موجب لرزش می شوند ویا لرزاننده هستند قرار ندهید.
قبل از تمیز کاری هندل دستگاه را قفل نمایید.

-

جهت تمیز کردن از مایعاتی مانند استون یا گزیلول استفاده نکنید.

-

از فرچه یا پارچه جهت تمیز کردن استفاده کنید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

پارافین ذوب کن(پارافین دیسپنسر)

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

توزیع پارافین ذوب شده روی بافت
نحوه استفاده از دستگاه

پارافین دیسپنسر دستگاهی است که پارافین ذوب شده را بر روی بافت توزیع میکند ودر آزمایشگاه های پاتالوژی کاربردهای
وسیعی دارد دستگاه های جدید توانایی تنظیم دمای مخزن ذوب پارافین تا دمای166درجه سانتی گراد را دارند .
پارافین صاف شده و ذوب شده را درون مخزن دستگاه می ریزیم .
در هنگام استفاده از دستگاه نصف حجم پارافین موجود در دستگاه باید به دمای ذوب رسیده باشد.
با کمک راهنمای دستگاه وکلیدهای روی دستگاه می توان دمای ذوب و حجم خروجی پارافین را تنظیم کرد.
بسکت حاوی بافت را زیر شیر دستگاه قرار داده و شیر را باز کرده یا پدال را فشار می دهیم .حجم مورد نظر از پارافین که داخل
بسکت ریخت ،شیر را می بندیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

پارافین صاف شده در دستگاه ریخته شود.
دستگاه در جای تمیز ،دور از نور ،حرارت و لرزش قرار داده شود.
هر هفته دستگاه از نظر میزان پارافین موجود در مخزن بررسی شود.
شیر و زیر دستگاه با دستمال تمیز ،پاک شود.

-

به صورت دوره ای قسمت های مختلف دستگاه از نظر سالم بودن بررسی شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

بن ماری (حمام آب گرم)

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت ایجاد حرارت مرطوب
در بافت شناسی :جهت قرار دادن برش های بافت
برای باز شدن چروک ها
نحوه استفاده از دستگاه

دستگاهی است که می توان آب را به دمای مورد نظر رساند و در بافت شناسی برای شناور سازی برش های بافت روی سطح آب
 45درجه جهت باز شدن چروک های برش پارافینی و بعد برداشت برش از روی سطح آب با الم استفاده می شود .وقتی بن
ماری به دمای مورد نظر رسید نمونه ها را در آن قرار میدهیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

آب بن ماری هر دو ماه تعویض شود.
برای جلوگیری از رسوب امالح در بن ماری از آب مقطر استفاده نمود.
اگر در بن ماری رسوب وجود داشته باشد ،ابتدا باید با اسید رقیق (محلول اسید کلریدریک دو نرمال) شست و شو داده شده
و سپس سریع و به طور کامل با آب شسته شود.
با توجه به اینکه داغ شدن بیش از حد المنت ها به علت خشک شدن بن ماری ،موجب آسیب رساندن به دستگاه می شود ،به
حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه باید توجه نمود.
در ابتدا ،در حین و در انتهای انجام کار دمای دستگاه با استفاده از یک ترمومتر کالیبره چک شده و یادداشت شود.
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

فور

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت استریل کردن
نحوه استفاده از دستگاه

فور دستگاهی است با حرارت خشک که از آن می توان برای خشک کردن و استریلیزاسیون استفاده کرد.
زمان نگهداری استریلیزاسیون از زمانی آغاز می شود که اتاقک به دمای استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم بیشتر درنظر
گرفته می شود تا همة قسمتهای اتاقک و مواد داخل آن به دمای مورد نظر برسند( 166-156˚Cبه مدت  2ساعت).
به دلیل عایق بودن دستگاه ،چند ساعت طول می کشد تا اشیاء داخل آن خنک شود ،مگر آنکه مجهز به فن باشد .درب را باز
نکنید تا اتاقک ،ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود  66˚Cخنک شوند .اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است
ظروف شیشه ای ترک بخورند.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد.
هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.
کالیبراسیون دستگاه از نظر دما سالی یک بار توسط شرکت ذیصالح انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

اسپکتروفتومتر

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط یک محلول
رنگی
نحوه استفاده از دستگاه

1اسپکتروفتومتر یا طیف سنج یک دستگاه آزمایشگاهی اولیه است که جهت خواندن نتایج آزمایشها به کار میرود .این دستگاه
میزان جذب یا عبور طول موجهای مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یک محلول را اندازه گیری میکند بیشترین کاربرد آن در
آزمایشگاه ،در بخش بیوشیمی است.
نحوه اندازه گیری نمونه:
دستگاه را روشن کنید .اجازه دهید تا به مدت  15دقیقه گرم شود .سپس طول موج مورد نظر را تنظیم کنید.
دکمه مربوط به تنظیم صفر را که در جفلفو و سفمفت چفپ اسفپفکفتفروففتفومفتفر اسفت ،بچرخانید تا مقدار صفر را نمایش
دهد .کووت (مفحفففظففههففای شففففافففی هفستنفد کفه مفحفلفول مفورد آزمفایفش در آن ریفخفتفه شفده و در جایگاه خاص
خود که در مسیر نور تکرنگ تعبیه شده است قرار میگیرد ).را با آب مقطر پر کنید و آن را در نگفه دارنفده قفرار دهید .کووت
را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود تراز شود .دقت کنید که خارج کووت تمیز و خشک باشد .دکمه کنترل نور را که
در جلو و سمت راست دستگفاه قفرار دارد ،بچفرخانید تا مقدار عبوری یا جذب را بخواند .سپس کووت نمونه را در محفظه قرار
دهید .مقدار نشان داده شده را ثبت کنید OD.ثبت شده را در فرمول قرار داده و میزان غلظت نمونه مورد نظر بدست می آید.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

اسپکتروفتومتر باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود.
به جهت امکان جریان هوا در اطراف اسپکتروفوتومتر  ،باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف  56میلیمتر فاصله باشد.
پس از روشن کردن دستگاه مدتی صبر کرده تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی و الکترونیکی برسد.

-

اسپکتروفتومتر باید در دوره های  6ماهه از نظر کنترل خطی بودن ( )Linearityصحت فتو متریک ،صحت طول موج،
آزمون پایداری یا رانش فتومتری مورد کنترل کیفی قرار گیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

میکروسانتریفوژ

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جداسازیاجزای مختلف محلول یا سلول
نحوه استفاده از دستگاه

میکرو سانتریفیوژ :دستگاهی است برای کار در حجم بین  6/2تا  2میلی لیتر (میکروتیوب) ساخته شده ،حداکثر  96لوله را
می توانند پشتیبانی کنند  ،طراحی کوچک و کاملی داشته و حداکثر  36666گرم وزن دارند.
میکروتیوب که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده می کنید باید تحمل  RCFمورد نظر را داشته باشد.
ابتدا میکروتیوب را از نظر ترک یا شکستگی چک کنید .از سانتریفوژ کردن این فیبل لوله ها خودداری کنید.
لوله ها را به صورت برابر و متقارن در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم باالنس باشند .در صورت عدم تعادل روتور باعث
ارتعاش  ،سایش سانتریفوژ و شکستن لوله ها می شود )از پر کردن لوله با آب می توان جهت تعادل طرف مقابل استفاده
کرد (.هرگز لوله ای را بدون گذاشتن لوله باالنس در سانتریفوژ نگذارید)حتی اگر لوله مورد نظر پالستیکی باشد( در سانتریفوژ
را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که در قفل شده است .تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم
کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد .بعد از توقف کامل سانتریفوژ ،در دستگاه را باز کرده و لوله ها را
به آرامی بیرون بیاورید.

نحوه نگهداری از دستگاه
مطمئن باشید که روتور کامأل باالنس می باشد .وزن  ،Racksلوله ها و محتویات آن در طرف مخالف نبایستی بیش از ،
یک درصد اختالف داشته باشد.
وزن کل هر راک نباید بیش از وزن بیان شده توسط شرکت سازنده در سرعت مورد نظر باشد.
در صورت شکستگی یا شک به شکستن لوله ها در سانتریفوژ باید دستگاه را خاموش نموده،به مدت  30دقیقه صبر
نمود و سپس اقدام به تمیز کردن و ضد عفونی نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

سانتریفوژ  16شاخه

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جداسازی اجزای مختلف محلول یا سلول
نحوه استفاده از دستگاه

سانتریفیوژ ها معموال دارای روتوری هستند که در آن  6 ،4 ،2یا چاه های بسیار زیاد هستند که در آن ها لوله های آزمایش قرار
می گیرد .زمانی که یک سوسپانسیون در یک دستگاه سانتریفیوژ قرار میگیرد  ،مواد جامد در ته لوله آزمایش ته نشین می
شوند و باعث ایجاد یک دیواره مخلوطی می شود .این دیواره باعث می شود تا مایع رویی به آسانی از سوسپانسیون جدا شود.
لوله ای که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده می کنید باید تحمل  RCFمورد نظر را داشته باشد.
ابتدا لوله ها را از نظر ترک یا شکستگی چک کنید .از سانتریفوژ کردن این فیبل لوله ها خودداری کنید.
لوله ها را به صورت برابر و متقارن در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم باالنس باشند .در صورت عدم تعادل روتور
باعث ارتعاش  ،سایش سانتریفوژ و شکستن لوله ها می شود )از پر کردن لوله با آب می توان جهت تعادل طرف مقابل
استفاده کرد(.
هرگز لوله ای را بدون گذاشتن لوله باالنس در سانتریفوژ نگذارید)حتی اگر لوله مورد نظر پالستیکی باشد(
در سانتریفوژ را محکم ببندید و کلید روشن /خاموش را بزنید .مطمئن شوید که در قفل شده است.
تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و دور را به آرامی بچرخانید تا به سرعت مرد نظر برسد.
بعد از توقف کامل سانتریفوژ ،در دستگاه را باز کرده و لوله ها را به آرامی بیرون بیاورید

نحوه نگهداری از دستگاه
لوله ای که در سانتریفوژ گذاشته می شود نباید آنقدر بلند باشد که طی چرخش خارج از بوکت قرار گرفته ،زیرا سبب
شکستن لوله ها می شود.
مطمئن باشید که روتور کامأل باالنس می باشد .وزن  ،Racksلوله ها و محتویات آن در طرف مخالف نبایستی بیش از ،
یک درصد اختالف داشته باشد.
وزن کل هر راک نباید بیش از وزن بیان شده توسط شرکت سازنده در سرعت مورد نظر باشد.
در صورت شکستگی یا شک به شکستن لوله ها در سانتریفوژ باید دستگاه را خاموش نموده،به مدت  30دقیقه صبر
نمود و سپس اقدام به تمیز کردن و ضد عفونی نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

سانتریفوژ هماتوکریت

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جداکردن هماتوکریت خون
نحوه استفاده از دستگاه

سانتریفوژ هماتوکریت ،با استفاده از نیروی سانتریفوژی ،هماتوکریت خون (نسبت حجم سلول های قرمز به حجم کلی) را
مشخص می کند .دستگاه میکرو سانتریفوژ  ،مخصوص هماتوکریت که معموالً سرعش  15/666دور در دقیقه و دارای صفحه
مدور می باشد  .صفحه سانتریفوژ دارای چند شیار بوده که هر شیار جایگاه مخصوص لوله های موئینه است و لوله های مذکور
روی شیارهای این صفحه قرار می گیرند.
انتهای یک لوله موئینه هپارینه( لوله های موئینه هپارینه مخصوص هماتوکریت که لوله هائی هستند بطول  76mmو قطر
 1/5mmو حاوی ماده ضد انعقادی هپارین) را به محل خونروی  ،با زاویه  36درجه نزدیک می کنیم و اجازه می دهیم تا
دوسوم لوله از خون پر شود (بعلت خاصیت لوله های موئینه خون خودبخود در لوله باال میرود)  .سر تمیز لوله موئینه را در
داخل خمیر هماتوکریت فرو می بریم تا اینکه کامال مسدود شود  .لوله آماده شده را در محل مخصوص صفحه سانتریفوژ
هماتوکریت قرار می دهیم بطوریکه انتهای باز لوله بطرف مرکز قرار گرفته و انتهای مسدود شده به طرف محیط باشد و در
مقابل آن نیز لوله دیگری می گذاریم و در آخر سر پوش دستگاه را در محل خود قرار داده و محکم ببندید .
به علت حساس بودن دستگاه میکروسانترفوژ  ،همیشه دو لوله هم وزن و هم حجم در مقابل یکدیگر قرار بگیرند تا تعادل
دستگاه حفظ شود سانتریفوژ را برای مدت  5تا  7دقیقه تنظیم و آن را بکار می اندازیم تا خون درون لوله های موئینه
سانتریفوژ شود (دور دستگاه سانتریفوژ هماتوکریت معموالً  15/666در دقیقه است و دستگاه پس از مدت تنظیم شده
خودبخود از کار می افتد) .سرپوش سانتریفوژ را باز می کنیم و هماتوکریت را با استفاده از خط کش هماتوکریت اندازه گیری
می نمائیم.

نحوه نگهداری از دستگاه
شبیه موارد ذکر شده مربوط به انواع دیگر سانتریفیوژ

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

انکوباتور

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت ایجاد حرارت  37درجه
سانتی گراد
نحوه استفاده از دستگاه

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز
است .
تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید ،دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده میشود ،روی برگه  QCثبت کنید.
نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.
می توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور  ،محیط مرطوب ایجاد کنید.

نحوه نگهداری از دستگاه
 قبل از انجام کار ،دمای انکوباتور با دماسنج کالیبره کنترل شده و در فرم ثبت دما یادداشت شود.-2داخل انکوباتور حداقل هر دو هفته یکبار با استفاده از مواد ضد عفونی کننده کامال تمیز شود.
 -3کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
 -4نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام شود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

ترازوی الکتریکی

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

اندازه گیری
نحوه استفاده از دستگاه

دستگاه را به برق می زنیم.
یک قطعه کاغذ را روی دستگاه قرار می دهیم .دستگاه را روشن میکنیم .و بعد با دکمه  Tareدستگاه را صفر کرده و مقدار
پودر مورد نظر را روی آن می ریزیم .دستگاه وزن دقیق پودر را روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود.
قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازوجهت اندازه گیری مواد کامال تمیز شود .توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو
حتما خاموش باشد.
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

شیکر صفحه ای (روتاتور)

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

تکان دادن – مخلوط کردن
نحوه استفاده از دستگاه

از این دستگاه اصوال برای تکان دادن اسالید ها و مخلوط کردن ترکیبات روی الم استفاده می شود.
در روی اسالید قطرات مورد نظر را می ریزیم دستگاه را روشن کرده و اسالید را روی صفحه قرار داده و دستگاه را روشن
میکنیم .دو قطره به صورت همگن در می آید.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

از گذاشتن وسایل سنگین روی روتاتور خودداری کنید.
دستگاه را روی میز صاف قرار دهید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

کانتر هماتولوژی

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

شمارنده سلول های هماتولوژی
نحوه استفاده از دستگاه

آناالیزرهای هماتولوژی یا سل کانترها  ،دستگاه های تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خون در
آزمایشگاه های پزش کی مورد استفاده قرار می گیرند .وظیفه اصلی این دستگاه ها تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از
پارامترهای اصلی خون است  ،به نحوی که نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفکیک گردیده و جهت انجام بررسی
های بیشتر آنها از روش های متداول دیگر کمک گرفته می شود.
روش اندازه گیری خون کامل
در این روش  13میکرولیتر از خون کامل توسط دستگاه مکش می شود  ،سپس با  3/5میلی لیتر محلول ایزوتون رقیق می
گردد ( 1 : 269نسبت رقیق سازی اولیه) .سپس این محلول رقیق شده اولیه به دو قسمت تقسیم می گردد:
الف)  15/6میکرولیتر از محلول رقیق شده اولیه مکش می شود و با  2/6میلی لیتر محلول ایزوتون مجددا رقیق می گردد (رقیق
سازی ثانویه  .)1 : 44533این محلول برای شمارش سلول های قرمز خون ) (RBCو پالکت ها ) (PLTمورد استفاده قرار می
گیرد .
ب) بقیه محلول رقیق شده با نیم میلی لیتر محلول الیز ترکیب می شود (نسبت رقیق سازی ثانویه  .)1 : 365این محلول برای
شمارش سلول های سفید )(WBCو اندازه گیری غلظت  HGBمورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

دستگاه روی میز با ثبات کامل قرار داده شود.
دستگاه توسط شرکت ذیصالح کالیبره و ساالنه بررسی شود.

-

محلولهای استفاده شونده در دستگاه قبل و بعد از هر بار استفاده از دستگاه بررسی شوند.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

فشارسنج عقربه ای

تصویر دستگاه

محل استقرار

کمد

کاربرد دستگاه

اندازه گیری فشار خون
نحوه استفاده از دستگاه

از این دستگاه برای اندازه گیری فشار خون استفاده می شود.
د ستگاه فشارسنج را نزدیک بازویی که میخواهید فشار خون را اندازه بگیرید قرار دهید .اگر هوایی درون کیسه الستیکی بازوبند
باشد بوسیله پیچ تنظیم هو ای پمپ دستگاه ،هوای کیسه را تخلیه کنید و سپس بازوبند فشارسنج را به دور بازوی راست فرد
ببندید .بازوبند نباید خیلی محکم یا خیلی شل به دور بازو بسته شود؛ زیرا میزان فشار خون بطور کاذب پایین یا باال نشان داده
میشود .بازوبند فشارسنج نباید روی آستین قرار گیرد .سپس ل وله های گوشی را در گوش بگذارید و سپس صفحة گوشی
(دیافراگم) را روی سرخرگ بازویی در چین آرنج (قسمت داخلی تاندون عضله دو سر بازویی) بین دو لوله الستیکی فشارسنج
قرار دهید .با یک دست نبض مچ همان دست را لمس کنید و با دست دیگر پیچ پمپ الستیکی را ببندید و بصورت متوالی و
سریع روی پمپ فشار آورید و آنقدر کیسة هوای بازوبند را باد کنید تا دیگر نبض مچ دست حس نشود در همان زمان عددی که
عقربه روی آن قرار گرفته است (عدد قطع نبض) را در ذهن خود بخاطر بسپارید .پیچ را به آرامی باز کنید و بگذارید عقربه
حرکت کند اولین صدای نبض ک ه توسط گوشی شنیده شد عدد روی عقربه را بخوانید و تا زمان قطع صدای نبض .عددی که
عقربه در هنگام قطع صدای نبض نشان میدهد رانیز بخوانید .این دو عدد به ترتیب ماکزیمم و مینیمم فشار خون است.

نحوه نگهداری از دستگاه
دستگاه را در جعبه مخصوص به خود و در کمد نگهداری کنید.
از ضربه دیدن دستگاه خودداری شود.
در جای خیلی گرم یا خیلی سرد نگهداری نشود.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

ترازوی کفه ای اطفال

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

اندازه گیری وزن جنین یا نوزاد
نحوه استفاده از دستگاه

ترازو دارای عقربه ای است که روی وزن مورد نظر ثابت باقی می ماند.

نحوه نگهداری از دستگاه
-

ترازو در محلی ثابت که لرزش وجود ندارد قرار داده شود.
روی ترازو اجسام دیگر قرار داده نشود.
فرد متخصص ترازو را برای استفاده باالنس کند

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

یخچال

تصویر دستگاه

محل استقرار

در آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت نگهداری ترکیبات در دمای پایین
نحوه استفاده از دستگاه

دستگاه دارای قفسه بندی می باشد.
ترکیبات مورد نظر دارای لیبل را به صورت منظم در طبقات یخچال می چینیم.
دمای یخجال را به وسیله پیچ مخصوص تنظیم می کنیم .

نحوه نگهداری از دستگاه
-

داخل یخچال را هر چند وقت یکبار با محلول جوش شیرین و آب پاک کنید.

-

نوار پالستیکی در یخچال و فریزر را هر چن د یک بار تمیز کنید (و یا گفته می شود به منظور بهتر شدن چسبندگی نوار الستیک
و بهتر بسته شدن در یخچال و فریزر دستمالی که با آب گرم خیس شده باشد روی نوار پالستیکی بکشید .در ضمن برای حصول
اطمینان از خوب بسته شدن در یخچال و فریزر روزنامه را الی در قرار دهید .اگر روزنامه آزاد نبود و درنیامد ،معلوم می شود که
نوار الستیکی سالم است) و نیز برای جلوگیری از نشت هوا ،سالی یک بار آن را بررسی نمایید.

-

لوله های پشت یخچال و فریزر را دست کم سالی دوبار گردگیری نمایید.

-

مواد غذایی گرم را قبل از سردشدن کامل ،در یخچال و فریزر قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار زیادی مواد غذایی در
یخچال و فریزر خودداری نمایید.

شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

انکوباتور

تصویر دستگاه

محل استقرار

میز آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

جهت نگهداری و کشت نمونه های سلولی زنده
نحوه استفاده از دستگاه

این وسیله با کنترل رطوبت ،دما ،میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسمهای زنده فراهم میکند.
انکوباتور یکی از از ابزارهای مهم در آزمایشهای میکروبیولوژی ،زیستشناسی سلولی و… به حساب میآید.
جهت استفاده  :پلیت های حاوی سلول های کشت داده شده و یا کشت های باکتری در طبقات دستگاه چیده می شوند و تا مدت زمان مشخص
در محیط مناسبی که انکوباتور فراهم می کند رشد داده می شوند.

نحوه نگهداری از دستگاه


انکوباتور در نزدیک درهای اصلی یا جریانات هوائی و هواکشها قرار نگیرند.
انکوباتور بر روی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار گیرد.
از گذاشتن مواد فرار یا قابل اشتعال (اتر ،بنزین ،الکل ،پروپان) در انکوباتور خودداری شود.
تعویض به موقع ظرف آب داخل دستگاه ،در انکوباتورهای کشت سلولی بسیار ضروری میباشد.



کپسول های  CO2را بصورت ایستاده دیوار یا زنجیر ،محکم ببنید .هنگامی که کار دستگاه با سیلندر ها تمام شد ،درپوش
ها و سوپاپ ها را محکم بسته ،سیلندر ها را هرگز در وضعیت افقی قرار ندهید ،سیلندر های خالی موجود در آنها را با زنجیر
محکم ببندید.



برای جلوگیری از آلودگی در انکوباتورها؛ قفسهها و دیواره دستگاه همواره باید خشک باشد.





شناسنامه دستگاههای آزمایشگاهی
گروه آموزشی

پاتولوژی و بافت شناسی

نام دستگاه

هود المینار فلو کالس II

تصویر دستگاه

محل استقرار

در آزمایشگاه (دارای پایه می باشد)

کاربرد دستگاه

ایجاد محیط استریل جهت کار های کشت در آزمایشگاه

نحوه استفاده از دستگاه
هودهای میکروبیولوژی به م نظور ایجاد فضایی تمیز بر روی میز کار ،برای انجام برخی فعالیتهای آزمایشگاهی ،کنترل کیفیت صنایع غذایی ،مونتاژ،
بسته بندی و ساخت برخی محصوالت و … کاربرد دارند.
در هود المینار هوا از فیلتر های هپا ( )High efficiency partticulates airکه حذف کننده ی ذرات و آلودگی ها می باشند عبور کرده
و هوای در گردش را پاک و تمیز می سازد.
هودهای جریان المینار شامل یک پد فیلتری – یک فن و یک فیلتر هپا می باشند .فن موجود در دستگاه هوا را از پد فیلتر یعنی جایی که ذرات
گرد و غبار بر جای می مانند مکش می کند .پس از آن هوایی که از سد فیلتر مقدماتی گذشته باید از فیلتر هپا که ذراتی با ابعاد کوچکتر مانند
قارچ ها و باکتری ها و ذرات گرد و غباررا فیلتر می کند عبور کند.
حال هوای استریل شده دوباره به داخل فضای عملکرد یا همان بالن عملکرد وارد شده و انجام ادامه کار ها درفالسک بدون خطر ضدعفونی ممکن
می شود.
در این دستگاه ها قابل کنترل می باشد و به صورت کشویی به سمت باال و پایین قابل جابه جایی می باشد.
هود را روشن می کنیم .در را به میزان نیاز باز کرده و ابزار مورد نیاز را در زیر هود قرار می دهیم و کلیه امور کشت سلول را در زیر هود که هوای
استریل جریان دارد انجام می دهیم.
در پایان کار  ،سطح کار هود را با الکل  76درصد استریل کرده و درآن را بسته و سپس هود را خاموش می کنیم.

نحوه نگهداری از دستگاه







هود در محلی با دمای خنک نگهداری شود.
شرکت نصب کننده هود بررسی های ساالنه جهت فیلتر را انجام دهد.
فیلتر هر ساله باید بررسی و تعویض گردد.
بهداشت و اصول کار زیر هود توسط تکنیسن اجرا گردد.
کنترل برق دستگاه و آلودگی آن توسط شرکت مربوطه ساالنه بررسی گردد.
هود در محلی قرار داده شود که با در یا ابزار دیگر آسبب نبیند.

تصویر ابزار مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی و بافت شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی

دستگاه  :اسپکتروفوتومتر

معرفی دستگاه  :اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک
محلول شیم یایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد

روش استفاده از دستگاه :











دکمه  Powerرا روشن می نماییم
بعد از روشن شدن دستگاه ابتدا یک سری تستها از جملهWavelenght -Dark Calibration -System Test -
 Calibrationبه طور اتو ماتیک انجام می شود ( توجه شود که قبل از روشن کردن دستگاه باید محفظه قرار گرفتن
نمونه چک شود تا کووت در داخل مسیر نوری قرار نگرفته باشد ).
پس از گذشت این مرحله صفحه نمایش  Genovaظاهر می شود که  Modeهای مختلف مورد استفاده در ان ظاهر می
شود
روی قسمت  Photometricرفته و  Enterمی کنیم .
با استفاده از دکمه های فلش مانند روی قسمت  Setupامده و  Enterمی کنیم .
با استفاده از فلشها روی ایتم ( Wevelenthطول موج ) امده و با استفاده از فلشها روی قسمت سمت راست امده و طول
موج مورد نظر را انتخاب کرده و  Enterمی کنیم.
مجددا روی ایتم  Exitامده و  Enterمی کنیم .
درب محفظه قرار دادن کووت را باز نموده و پس از شستشوی کووت با اب مقطر و ریختن اب مقطر داخل ان ( حداقل
 ) ml1در جایگاه ان قرار داده ودرب ان بسته و دکمه  CALرا زده تا دستگاه روی صفر کالیبر شود .
سپس محلولی که جذب ن وری ان را می خواهیم اندازه گیری کنیم داخل کووت ریخته (پس از خارج کردن اب مقطر از
کووت لبه ان را می خوانیم وپس از حداقل 16ثانیه میزان  ABSخوانده می شود.

دستگاه  :الکتروفورز

معرفی دستگاه  :الکتروفورز ( )Electrophoresisازدوکلمه ( Electroالکتریکی) و  Phoresisبه معنی حرکت وانتقال ذره
تشکیل شده است ودرکلبه معنی حرکت ذرات دریک مایع تحت میدان الکتریکی است.
این دستگاه دارای امکان جداسازی وتعیین پروتئینها  ،قابلیت تفکیک زمانی و مکانی مراحل آنالیز می باشد .
روش استفاده از دستگاه :
 ژل را به طورایمن درون تانک الکتروفورز قراردهید.
 وایر ها را از دستگاه تنظیم کننده ولتاژ به تانک الکتروفورز وصل میکنیم.
 تنظیم ولتاژ موردنظر و اتصال جریان الکتریکی.
 وقتی ولتاژ به مقدار مورد نظررسید و اتصال جریان الکتریکی درون تانک الکتروفورز برقرار شد  ،گزارش صحت آن را در هر روز
استفاده روی برگه کنترل کیفی) (QCثبت کنید.
 در زمان مورد نظر دستگاه را خاموش نمایید  .زمانی که ولتاژ دستگاه خارج ازمحدوده قابل قبول برای واحدموردنظرباشد ،یا
اتصال الکتریکی برقرا نباشد ،بایداقدامات اصالحی مطابق مواردذیل انجام شود:
 منبع برق ،پریزبرق و  Circuit Panelرا بررسی کنید.
 ولتاژ تنظیمی ) (Set Pointرا بررسی کنید.
 وایر های متصل به تانک و دستگاه تنظیم کننده ولتاژ بررسی شود
 اگردستگاه هنوز درست کار نمیکند ،به نماینده سرویس دهنده اطالع دهید.

دستگاه :
انکوباتور یخچال دار

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-04

معرفی دستگاه :انکوباتوربرای نگهداری سوسپانسیون یامحیط های کشت حاوی میکروب یانگهداری مواددربرخی آزمایشهاکه
نیازبه حرارت خاص دارند،استفاده میگردد.
انکوباتورمحفظه عایق بندی شده ای است که برای نگهداری دماورطوبت تنظیم شده محیط برایرشد
میکروارگانیسمهاموردنیازاست.
روش استفاده از دستگاه :
 تنظیم کننده دماراروی دمای موردنظرقراردهید.
وقتی درجه حرارت به دمای موردنظررسید،دمارادرهرروزاستفاده روی برگه کنترل کیفی) (QCثبت کنید.
 نمونه هارابه طورایم نروی سینی های اقفسه هاقراردهید.

زمانی که دمای انکوباتورخارج ازمحدوده قابل قبول برا واحدموردنظرباشد،بایداقدامات اصالحی بایدمطابق مواردذیل انجام شود
:
 منبع برق،پریزبرق و  Circuit Panelرابررسی کنید.
 دمای تنظیمی ) (Set Pointرابررسی کنید.
 اگردستگاه هنوزدرستکارنمیکند،به نماینده سرویس دهنده اطالع دهید.

دستگاه :
انکوباتور معمولی

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-05

معرفی دستگاه  :یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول هایا
میکروب هابه کار می رود.این وسیله با کنترل رطوبت ،دما ،میزان اکسیژن و دی اکسید کربنشرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های
زنده فراهم می کند.انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی ،زیستشناسی سلولی و ...به حساب می آید.
روش استفاده از دستگاه :





قبل از انجام کار ،دمای انکوباتور با دماسنج کالیبره کنترل شده و در فرم ثبت دما یادداشت شود.
داخل انکوباتور حداقل هر دو هفته یکبار با استفاده از مواد ضد عفونی کننده کامال تمیز شود.
کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه :
بن ماری (حمام آب گرم)

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-06

معرفی دستگاه  :این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت ،به محلول هادر یک بازه زمانی خاص استفاده می شود .محدوده
دمایی بنماری ها که به طور طبیعی و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد از دمای اتاق تا  077درجه سانتی گراد می بایست باشد.
روش استفاده از دستگاه :
 محفظه بن ماری باید همیشه حاوی مقدار کافی آب مقطر تمیز باشد .بنا براین قبل از روشن ساختن آن از کافی بودن حجم
آب اطمینان حاصل کنید  ،خصوصاً زمانیکه می خواهید شبانه یا برای مدت طوالنی دستگاه را روی دمای باالیی روشن
بگذارید ،بدیهی است که کم شدن آب باعث بروز آسیب در دستگاه و آتش سوزی خواهد شد.
 برای پر کردن بن ماری از آب یکبار تقطیر استفاده نمایید .مراقب باشید که به نمونه های شما آب نفوذ نکند .در صورت
مشاهده آلودگی در آب بن ماری  ،بالفاصله آب آنرا بطور کامل تخلیه و پس از شستشوی محفظه آنرا از آب تمیز پر نمایید.
 در صورت استفاده بلند مدت خصوصاً در دماهای باال ،در محفظه را بسته نگهدارید تا از تغییر بیش از حد  ،فشار آمدن به
دستگاه و کثیف شدن احتمالی آن جلوگیری شود.
 اگر می خواهید از سرد کننده ()chiIIerاستفاده کنید  ،حتماً الزم است بن ماری را هم روی دمای مورد نظر تنظیم و آنرا
روشن نمایید .توجه داشته باشید که هنگام قرار دادن سر مارپیچ در آب  ،دمای آب باالتر از دمای اتاق نباشد .

دستگاه  :تانک آب گرم

معرفی دستگاه  :تانک آب گرم برای نگهداری مواد مورد نیاز برای آزمایش های مولکولی و آزمایشهایی که نیازبه حرارت خاص
دارند،استفاده میگردد.
تانک آب گرم ،محفظه ی عایق بندی شده ای است که برای نگهداری دما ورطوبت تنظیم شده است.
روش استفاده از دستگاه :
 بوسیله تنظیم کننده دما  ،دما ی مورد نظر خود را تنظیم نمایید .
 وقتی درجه حرارت به دمای موردنظررسید،دمارادرهرروزاستفاده روی برگه کنترل کیفی) (QCثبت کنید.
 نمونه هارا به طورایمن درون تانک قراردهید.
زمانی که دمای تانک خارج ازمحدوده قابل قبول برای واحد موردنظر باشد ،باید اقدامات اصالحی مطابق مواردذیل انجام شود:
 منبع برق،پریزبرق و Circuit Panelرابررسی نمایید.
 دمای تنظیمی ) (Set Pointرابررسی نمایید.
 اگردستگاه هنوزدرست کارنمی کند ،به نماینده سرویس دهنده اطالع دهید.

دستگاه  :ترازو

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-07

معرفی دستگاه :دستگاهی است جهت اندازه گیری وزن اجسام که در آزمایشگاه کاربردهای بسیار زیادی دارد.
روش استفاده از دستگاه :
عواملی مانند دما ،رطوبت  ،نیروی جاذبه و هوا میتوانند در اندازهگیری صحیح وزن مواد تداخل نمایند.برای نگهداری و برای
استفاده صحیح از ترازو باید به موارد زیر توجه داشت :









ترازو باید در محلی دور از جریان هوا  ،دقیقا در وضعیت افقی و در مکانی ثابت و بدون ارتعاش قرار گیرد.
ترازو باید پیش از هر اندازهگیری صفر شود.
ظرفی که برای توزین استفاده شود باید تا حد امکان کوچک باشد ( با توجه به حجم ماده مورد توزین ) .از بکار
بردن ظروف پالستیکی باید خودداری شود.
ظرف و ماده مورد توزین باید قبل از توزین به حرارت اتاق رسانده شوند.
دست را نباید وارد محفظه توزین نمود زیرا باعث گرم شدن محفظه میشود .بهتر است از پنس استفاده شود.
ماده مورد توزین را باید وسط کفه قرار داد.
ترازو باید تمیز نگه داشته شود .در صورت ریختن مواد شیمیایی باید سریعا محل را تمیز نمود  .برای پاکسازی
عوامل بیولوژیک از الکل  76درصد استفاده میشود.
برای اطمینان از صحت اندازه گیری الزم است عالوه برکالیبراسیون داخلی  ،در فواصل زمانی مشخص با استفاده از
وزنه های کالیبره با وزن معین ،صحت عملکرد را بررسی کرد یا از طریق مراجع کالیبراسیون معتبر  ،اقدام به
کالیبراسیون دستگاه نمود.

دستگاه :
ترانس لومیناتور

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-17

معرفی دستگاه :اشعه ماورا بنفش یک پرتو الکترومغناطیسی است که در محدودة طول موج های پائین تر از  077نانومتر واقع می شود.
اشعه ماوراء بنفش در آزمایشگاههای زیست شناختی به منظورهای مختلف استفاده می شود( -بررسی و کنترل نوارهای موجود در ژلاکتروفورز ،بعنوان میکروب کش در هودهای ایمنی زیستی) -استفاده از  UVدر روشهای کروماتوگرافی الیه نازک  TLCبمنظور بررسی
محل لکه ها با استفاده از خاصیت فلورسانس صفحات.
روش استفاده از دستگاه :
قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ) (UVبدون استفاده از محافظ متناسب و به مدت طوالنی می تواند عوارض احتمالی زیر راایجاد کند.
* صدمات چشمی شامل  :التهاب قرنیه (کراتیت) – آب مروارید (کاتاراکت) – سوزش شبکیه و ناخنک
*صدمات پوستی  :اشعه ماوراء بنفش ) (UVAکه باالترین طول موج محدوده  UVرا دارد .بیشترین نفوذ را در پوست داشته و سبب
چروکیدگی و پیری زودرس پوست شود.
*اشعه ماوراء بنفش ) : (UVBممکن است با تحریک مولکولهای  DNAسبب ایجاد سرطان پوست شود.
قرمزی – تحریک پوست ،سوزش و خارش پوست از دیگر عوارض احتمالی تماس با اشعه  UVاست

دستگاه :
ترموسایکلر

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-01

معرفی دستگاه :از این دستگاه برای انجام پروسه  PCRاستفاده می شود.
روش استفاده از دستگاه :
 درب محفظه نمونه ها را ابتدا با کلید چرخشی به صورت خالف جهت عقربه های ساعت شل کرده و سپس باز نمایید.
 نمونه ها در حالی که درب آنها کامالً بسته است  ،در محل خود قرار دهید.
 درب را بسته و کلید چرخشی را به جهت عقربه های ساعت چرخانیده تا درب آن کامالً بسته شود ( در نهایت این عمل باید
کلید چرخشی صدای تیک تیک دهد).
 دستگاه را به برق زده و کلید آن را از پشت دستگاه روشن کنید.
 صبر کنید تا دستگاه  BOOTشود.
 دکمه  Log inرا زده و ازفهرست آن برنامه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 با زدن دکمه  Blockمحفظه ای که در ابتدا نمونه ها را درون آن قرار داده اید را انتخاب کنید.
(نکته  :دستگاه دارای دو  Blockمی باشد).
 سپس دکمه  Startرا می زنیم تا دستگاه شروع به کار کند.
 در نهایت پس از گذشت زمان دستگاه را خاموش کرده و سپس نمونه ها را از  Blockمورد نظر خارج کرده و درب محفظه را
بسته و پوشش مخصوص دستگاه را بکشید.
نکته  :پس از هر بار استفاده  ،دستگاه را با تنضیف تمیز و الکل  07نظافت نمایید.

دستگاه  :شیکر صفحه ای

معرفی دستگاه :میکسر ها و شیکر های آزمایشگاهی ابزار هایی هستند که جهت هموژنیزه کردن مخلوط ها استفاده می شوند.شیکر ها
عمل شیک کردن یا تکان دادن مواد را برای مخلوط شدن  ،انجام می دهند.حرکت صفحه شیکر به صورت جلو و عقب و یا دورانی است.
روش استفاده از دستگاه :
 دستگاه را روشن کرده و در سرعت مورد نیاز قرار می دهیم و نمونه های مربوطه را شیک می کنیم.
 دستگاه باید به صورت ماهیانه با آب صابون و سپس با الکل  07درجه و یا آب ژاول  0/07رقیق شده دارای کلر فعال  5درصد
(محلول بوی کلر بدهد) تمیز شود.
 این دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.
 نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه :
سانتریفوژ معمولی

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-08

معرفی دستگاه  :دستگاهی است که توسط نیروی گریز از مرکز ،ذرات معلق را با چرخش توسط یک موتور الکتریکی  ،از مایع جدا می
کند .همچنین می تواند باعث تفکیک دو مایع با تراکم متفاوت شود .این مایعات می توانند خون ،ادرار و  ...باشند.

روش استفاده از دستگاه :
 دستگاه به صورت هفتگی با محلول آب ژاول رقیق ( 7/0درصد به شرط داشتن کلر فعال  5درصد) تمیز شود.
 در صورت شکستن لوله داخل سانتریفوژ ضمن رعایت نکات ایمنی ،بعد از نیم ساعت ته نشست آئروسل ها ،دستگاه باا آب ژاول
 07درصد تمیز شود.
 هر سه ماه کنترل میانی (از نظر دور و زمان) توسط بخش فنی انجام گیرد.
 کالیبراسیون توسط شرکت ذیصالح سالی یک بار انجام شود.
 نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه :
شیکر لوله ای

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-02

معرفی دستگاه :میکسر ها و شیکر های آزمایشگاهی ابزار هایی هستند که جهت هموژنیزه کردن مخلوط ها استفاده می شوند.شیکر ها
عمل شیک کردن یا تکان دادن مواد را برای مخلوط شدن  ،انجام می دهند.حرکت صفحه شیکر به صورت جلو و عقب و یا دورانی است.
روش استفاده از دستگاه :
 دستگاه را روشن کرده و در سرعت مورد نیاز قرار می دهیم و نمونه های مربوطه را شیک می کنیم.
 دستگاه باید به صورت ماهیانه با آب صابون و سپس با الکل  07درجه و یا آب ژاول  0/07رقیق شده دارای کلر فعال  5درصد
(محلول بوی کلر بدهد) تمیز شود.
 این دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

 نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه :
آون ( فور)

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-10

معرفی دستگاه  :آون یا فور ()furدستگاهی است که به کمک آن میتوان درجه حرارت های مختلف ،مخصوصاً دمای باال برای ضد
عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی ایجاد نمود.
روش استفاده از دستگاه :











از ریختن هر نوع مایعات در داخل دستگاه خودداری نمایید در صورتی که این اتفاق افتاد بالفاصله دستگاه را از برق کشیده و
با پارچه نخی مرطوب سینی ها و جداره ها را پاک نمایید.
هنگامی که دستگاه روشن است از حرکت دادن آن خودداری نمایید.
دستگاه باید بر روی سطح صاف قرار گیرد.
حتماً توجه داشته باشید که در هنگام کار با دستگاه درب آن بسته باشد.
بهتر است پس از ضد عفونی کردن وسایل آزمایشگاهی مدتی صبر نمایید تا دمای وسایل کاهش یابد  .در صورتی که می
خواهید وسایلی که هنوز داغ هستند از آن خارج نمایید حتماً از دستکش محافظ استفاده نمایید و هنگام انتقال وسایل آنها
را در یک سینی گذاشته و جابجا نمایید.
به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد.
هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.
کالیبراسیون دستگاه از نظر دما سالی یک بار توسط شرکت ذیصالح انجام شود.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه  PH :متر

معرفی دستگاه  :اسید سنج و یا  PHمتر دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن
مایعات بکار می رود  PH .واژه ای است که جهت تعریف میزان یونهای معادل هیدروژن موجود در محلول استفاده میشود .این
دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر ( )probeو اندازه گیر ( )meterاست .میله کاوشگر  PHمحلول را
تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه گیر آن را تحلیل و میزان  PHرا نمایش می دهد.
روش استفاده از دستگاه :
 1ف پس از اتصال دوشاخه به پریز برق ،دکمه اصلی روشن و خاموش (دکمه قرمز رنگ) را فشار دهید تا دستگاه روشن و آماده
کار شود .چنانچه دستگاه کالیبره باشد ،می توانید  pHمحلول را اندازه بگیرید.
 2ف چنانچه دستگاه برای اوّلین بار استفاده می شود یا کالیبراسیون آن به هم خورده است ،باید با محلولهای بافر ،کالیبره شود.
 3ف برای کالیبراسیون دستگاه ،باید از محلولهای آماده بافر استفاده نمایید .در صورت استفاده از محلولهای بافر دیگر ،باید
اطالعات آن قبالً به دستگاه داده شود.
4ف هرگز الکترود را در حمام اولتراسونیک قرار ندهید.
 5ف هرگز نوک الکترود را با وسایل زبر ،خراش ندهید .این کار باعث صدمه به غشای شیشه ای الکترود می گردد.
6ف پس از سنجش  ، pHالکترود را با آب مقطر آبکشی کنید و آن را در محفظه پالستیکی حاوی محلول  KClسه موالر
قرار دهید.
7ف مواظب باشید که الکترود دستگاه ،خشک نشود.

دستگاه  :میکروسکوپ اینورت

معرفی دستگاه  :میکروسکوپ ایتورت برای بررسی نمونه های ضخیم  ،نظیر سلول های کشت یافته و پتری دیش ها
مناسب هستند چون لنز ها می توانند بیشتر به انتهای پتری دیش یعنی محل رشد سلول ها  ،نزدیک شوند.

روش استفاده از دستگاه :
 بعداز استفاده صفحه  Stageرا با پنبه الکل  70درصد پاک کنید.
 بخش های مکانیکی باید به سهولت حرکت کنند .هر قسمتی که به سختی کار کند ،نیاز به روغن کاری دارد.
 میکروسکوپ در محیطی قرار گیرد که تهویه خوب داشته باشد و در آنجا اسید یا باز نگهداری نشود.

 نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه :
میکروسکوپ فلوئورسنت

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-16

معرفی دستگاه  :انواع خاصی از میکروسکوپ نوری که منبع نور آن پرتوهای فرابنفش است.برای مشاهده نمونه زیر این میکروسکوپ ها
بخش ها یا ملکول های ویژه داخل سلول با مواد فلورسانت یا نورافشان رنگ آمیزی می شوند .زمانی که هدف تشخیص پروتئین های
خاص یا جایگاه آنها در سلول باشد ،روش های معمول رنگ آمیزی پروتئین ها قابل استفاده نیست.برای رنگ آمیزی اختصاصی ،معموال از
پادتن های خاص متصل به مواد فلورسانت استفاده می شود.مواد فلورسانت نور را در طول موج فرابنفش جذب می کنند و در طول موج
بلندتری در طیف مرئی تابش می کنند .تصویری که دیده می شود حاصل نور تابش شده از نمونه است .رودامین و فلورسئین دو نوع از
رنگ های معمول فلورسانت هستند که به ترتیب نور قرمز و سبز از خود تابش می کنند.

دستگاه :
میکروسکوپ

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-11

معرفی دستگاه :میکروسکوپ دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند بکار میرود.
روش استفاده از دستگاه :









بعداز استفاده از عدسی077که آغشته به روغن شده است آن را با کاغذ لنز پاک کن تمیز نموده و صفحه  Stageرا با پنبه الکل
 70درصد پاک کنید.
بخش های مکانیکی باید به سهولت حرکت کنند .هر قسمتی که به سختی کار کند ،نیاز به روغن کاری دارد.
عدسی ها هرگز با پارچه یا کاغذ تمیز نشوند زیرا باعث از بین رفتن پوشش ضد انعکاس آنها می شود.
هیچگاه عدسی های شئی به داخل گزیلل  ،اتانول ،استن فرو برده نشود.
میکروسکوپ در محیطی قرار گیرد که تهویه خوب داشته باشد و در آنجا اسید یا باز نگهداری نشود.
هنگام تنظیم ،عدسی شئی با احتیاط به الم نزدیک شود زیرا در غیر این صورت احتمال شکستن عدسی و الم وجود دارد.
به دلیل این که از میکروسکپ جهت تشخیص شکل عناصر مورد مطالعه استفاده می شود به کالیبراسیون نیاز نمی باشد.
نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

دستگاه  :ورتکس
))Spiner

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-12

معرفی دستگاه  :دستگاهی است همانند سانتریفوژ  ،در سایز کوچک ،که توسط نیروی گریز از مرکز ،ذرات معلق را با چرخش توسط
یک موتور الکتریکی  ،از مایع جدا می کند.
روش استفاده از دستگاه :
 پیش از استفاده از دستگاه های ورتکس اسپین رومیزی  ،از محکم بودن بخش چرخنده آن اطمینان حاصل کنید .
 سعی کنید حتی االمکان به صورت تراز از آن استفاده کنید  .بطور مثال از اسپین کردن یک ویال که در مقابل آن
یک ویال دیگری قرار نداده اید خودداری فرمایید.
 استفاده از ورتکس تنها برای موارد خاصی همچون مخلوط کردن بافرها مناسب استDNA .های بزرگ و  ...در اثر
ورتکس آسیب خواهند دید.
 در هنگام ورتکس کردن ا ز محکم بودن در ویال ها و غیر قابل نشت بودن آنها مطمئن شوید  ،زیرا نشت مواد ایجاد
اشکال در آزمایش شما و بروز مشکالت ایمنی می گردد.

دستگاه :
صفحه گرم کننده( Hot
)plate

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-13

معرفی دستگاه :این دستگاه یک وسیله الکترونیکی است که استفاده از آنها در محدوده دمایی مشخصی مجاز می باشد (.)15-80c
بنابراین از تنظیم آن روی دمای باالتر از مجاز خودداری کنید .زیرا باعث ایجاد آسیب در سیستم الکترونیکی زیر آن می شود.
روش استفاده از دستگاه :
 برای تنظیم دما ی آن از اجسام نوک تیز مثل خودکار و ناخن استفاده نکنید زیرا باعث خراب شدن تکمه های حساس می شود
.
 برای سرد کردن دستگاه جداً از خیس کردن آن به هر صورت اجتناب نمایید.
در صورتیکه حجم ماده درون یک ویال زیاد باشد،دمای باال باعث ایجاد فشار و باز شدن خودبه خودی درب و بیرون پاشیدن محتویات
آن می شود  .در این موارد یک منفذ خروجی برای آن تعبیه کنید یا حجم کمتری در هر ویال بریزید.

دستگاه  :سونیکاتور(هموژنایزر)

معرفی دستگاه  :سونیکاتورها ابزاری جهت تولید صوت در فرکانس باال هستند و سلولها یا اسیدهای نوکلئیک را تخریب می
نمایند  .دستگاه التراسونیک هموژنایزر با ایجاد خالء باعث میشود مولکولها به قدری خرد و کوچک شوند که به راحتی بین یکدیگر قرار
بگیرند.
روش استفاده از دستگاه :

هنگام کاراز ماسکهای صورت استفاده شود پس از اتمام کار ماسک ها و محفظه اطراف سونیکاتور ضد عفونی انجام
شود
چنانچه نوک سونیکاتور به عمق کافی درون مایع فرو رود ،مقدار آیروسل ها کاهش می یابد
چنانچه سونیکاتور در یک محفظه مقاوم به صوت قرار ندارد ،حتما ازگوشیهای محافظ استفاده گردد
در اتاقی که افراد فاقد گوشی محافظ می باشند سونیکاسیون انجام نگیرددرب اتاق هنگام سونیکاسیون بسته شود

دستگاه :هود شیمیایی
آزمایشگاه

گروه انگل شناسی زپشکی
Par-Lab-14

معرفی دستگاه :دستگاهی است با فن مناسب  ،شیر آب و گاز و کاپ سینک  ،المپ مهتابی و کلید و پریز برق ،درب هود ،
کابین دربدار در پایین هود که بخارهای شیمیایی را به بیرون از ساختمان تخلیه میکند و یا بخارهای شیمیایی را از طریق
فیلتر کربن جذب مینماید.
روش استفاده از دستگاه :
 دو شاخه دستگاه را به برق می زنیم.
 قبل از هر گونه استفاده از هود  ،آن را با پنبه و الکل استریل کرده و به مدت  05-07دقیقه المپ  UVدستگاه را روشن نمایید.
توجه  :در هنگام روشن بودن المپ  UVاز محوطه ای که دستگاه در آن مکان قرار دارد  ،دوری کنید و از رفت و آمد های بی مورد جداً
پرهیز نمایید.
 به هنگام کار کاغذ کار پهن شود.
 در پایان هر بار کار کردن در زیر هود ،باید کف آن با پنبه آغشته به آب و الکل پاک شود.

 نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  07درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

نحوه بکارگیری و نگهداری تجهیزات گروه آناتومی
 -0موالژها و مدل های آموزشی
الف -محافظت در برابر ضربه فیزیکی و یا تماس با مواد شیمیایی خورنده
ب -تمیز کردن با پارجه آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی یا ماهانه
ج -دسته بندی و نگهداری در محل تعیین شده با شماره بندی
 -0استخوان های طبیعی
الف -آغشته کردن استخوان ها با روغن جال در ابتدای ورود و تجدید آن حداقل سالی یک بار
ب -محافظت در برابر ضربه فیزیکی و یا تماس با مواد شیمیایی خورنده
ج -تمیز کردن با پارجه آغشته به الکل  76درصد به صورت هفتگی یا ماهانه
د -دسته بندی و نگهداری در محل تعیین شده با شماره بندی
 -3کاداور (جسد)
الف –تثبیت اولیه با محلول های فیکساتیو(مطابق دستور العمل) و نگهداری اولیه به مدت  6ماه در
حوضچه مواد فیکساتیو.
ب -استفاده از روکش نایلونی و پارچه ای به منظور ممانعت از خشک شدن
ج -شناور سازی در حوضچه فیکساتیو در صورت عدم استفاده بیش یک ماه
 -4بافت های طبیعی جدا شده از جسد
الف -نگهداری در ظروف با اندازه مناسب و ترجیحا شفاف
ب -ریختن فرمالین  16درصد تا حدی که کامال روی بافت را بپوشاند
ج -تعویض دوره ای فرمالین

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي آسيب شناسي
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

كمبود

1

ميكروسكوپ نوري

54

03

54

2

ميكوسكوپ استاد دانشجو

2

5

5

3

ميكوسكوپ دوربين دار

5

5

4

تلويزيون

5

5

5

فريزر

5

5

6

يخچال

2

5

7

قلوسيتومتر

5

5

8

بن ماري

5

5

9

تيغه تيز كن

5

5

11

فلوساينومتري

5

5

11

بن ماري

5

5

12

تيشو پروسسور

5

5

13

ميكروتوم

5

5

14

پارافين ذوب كن

5

5

15

آون (فور)

2

16

سانتريفوژ

5

17

يخچال فريزر

5

18

حمام بافت

5

19

 Phمتر

5

5

21

سانتريفوژ ميكروتيوب يخچالدار

5

5

21

ميكروسكوپ اينورت

5

5

22

ترازوي ديجيتال

5

5

23

تانك ازت

5

5

24

هات پليت

5

5

2
5
5
5

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي انگل و قارچ شناسي
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

كمبود

1

سانتريفيوژ

5

0

5

2

بن ماري

0

2

5

3

ترازو

0

2

5

4

شيكر لوله اي

0

2

5

5

شيكرصفحه اي

5

5

-

6

شيكرمغناطيسي

2

5

5

7

انكوباتور

5

2

2

8

انكوباتور يخچال دار

2

5

5

9

PHمتر

5

5

-

11

HAT PLATE

5

5

-

11

MINI SPINE

2

5

5

12

استريو ميكروسكوپ

5

5

2

13

ميكروسكوپ

53

03

-

14

ميكروسكوپ استاد

5

5

-

دانشجو
15

ميكروسكوپ

5

5

-

فلورسنت
16

ميكروسكوپ

5

5

-

اينورت
17

اتوكالو

0

2

5

18

ترموسايكلر

5

5

-

19

فور

5

5

-

21

اسپكتوفتومتر

5

5

-

21

انكوباتور  CO2دار

5

5

-

22

حمام آب گرم

0

0

-

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي ميكروب و ايمني شناسي
كمبود

رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

1

فيزر  -33و -23

5

5

2

فيزر -23

2

2

3

يخچال

6

6

4

ميكروسكوپ نوري

23

54

5

اتوكالو

0

0

6

فور

5

5

7

انكوباتور

5

5

8

ژل الكتروفورز

5

5

9

ترموسيكلر PCR

5

5

11

سانتريفيوژ

2

2

11

بن ماري

2

2

12

االيزا (ريدر و واشر)

5

5

13

ميكروسكوپ دارك فيلد

5

5

14

هود ( بيولوژي و المينار)

2

2

15

ترازوي ديجيتال

5

5

16

شيكر لوله

5

5

17

 PHمتر

5

5

18

Cold & Heat block

5

5

19

ورتكس

5

5

21

ژل داك

5

5

21

جار بيهوازي

5

5

22

Real time

5

5

23

دستگاهPFGE

5

5

24

نانو دراپ

5

5

4

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي فارماكولوژي
موجود

كمبود

رديف

نام دستگاه

استاندارد

1

ترازوي حساس ديجيتالي

5

5

2

ون فري انالجزيومتر ديجيتالي

5

5

3

استريوتاكس

5

5

4

سرنگ هميلتون

5

5

5

پالس ميز

5

5

6

شيكر

5

5

7

مگنت استيرر

5

5

8

تانك نيتروژن

5

5

9

سمپلر در سايزهاي مختلف

5سري

5

11

دكانتور

5

5

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي علوم سلولي كاربردي
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

1

هود المينار

5

5

2

ميكروسكوپ اينورت

5

5

3

انكوباتور CO2

5

5

4

ورتكس

5

5

5

بن ماري

5

5

6

اولترا سونيك

5

5

7

سمپلر

5

5

8

تانك ذخيره ازت

5

9

تانك پورتال ازت

5

5

11

MACS

5

5

كمبود

5

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي علوم تشريح
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

كمبود

1

ميز تشريح جسد

3

1

2

2

وان نگهداري جسد

4

2

2

3

سردخانه كشويي جسد

2

2

4

فريزر

1

1

5

ميكروسكوپ نوري

2

1

6

ويژيواليزر( دوربين مدار بسته)

1

مالحظات

1
1

7

تلويزيون

2

1

1

8

موالژ

 11سري

5

5

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي بيوشيمي باليني
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

كمبود

1

اسپكتروفتومتر

8

5

3

2

هات پليت

2

1

1

3

سانتريفيوژ

1

1

-

4

استيرر لوله

3

1

2

5

بن ماري جوش

1

1

-

6

بن ماري 37درجه

1

1

-

7

 PHمتر

2

1

1

5

الكتروفورز

2

1

1

9

فور

1

1

-

16

ترازو ي ديجيتال

3

2

1

11

فريزر-21

1

1

-

12

هود شيميايي

1

1

-

13

ميكروسكوپ

3

3

-

14

دستگاه PCR

1

1

-

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي تغذيه
كمبود

رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

1

كوره الكتريكي

1

1

2

فور(آون)

2

2

3

پي اچ متر

1

1

4

هات پليت مگنت

1

1

5

اتوكالو51ليتر

1

1

6

اينكوباتور دودرب ديجيتال

2

2

7

بن ماري استيل 22ليتر

1

8

يخچال

2

2

9

فريزر-21درجه

1

1

11

سانتريفوژ16شاخه

1

1

11

كلني كانتر

1

1

12

رفراكتومتر

1

1

13

شيكر

1

1

14

اسپكتروفتومتر

1

1

15

سمپلر متغير

2

2

مالحظات

1

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي روان شناسي باليني
ردي

نام دستگاه

استاندارد

موجود

كمبود

ف
1
2

سنسور ميگرون همراه با نرم افزار

1

1

مالحظات

تجهيزات آزمايشگاهي گروه آموزشي فيزيولوژي
رديف

نام دستگاه

استاندارد

موجود

1

ميكروسكوپ نوري

23

23

2

الكترو كارديو گراف

2

2

3

سانتريفيوژ

3

3

كمبود

ميكروهماتوكريت
4

بن ماري

2

2

5

اسپكتروفتومتر

2

2

6

اسپرومتر

2

2

7

سانتريفيوژ

2

2

8

فور

1

1

9

ترازوي ديجيتال

1

1

11

شيكر

11

11

11

كانتر دستي

12

12

12

 PHمتر

1

1

13

فشار سنج عقربه اي

31

21

14

فشار سنج جيوه اي

4

4

15

يخچال

2

1

16

فيزيوگراف

5

5

17

دستگاه Pan Lab

1

11
1
1

مالحظات

