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  زمان کالس عملی در آزمایشگاه مربوطهحضور منظم، به موقع و تمام وقت در صورت برگزاری کالس تا پایان. 

 ها برابر دستور کارسازی مواد، وسایل و ابزار مربوط به آزمایشتهیه و آماده. 

 های آموزشی از مراکز بالینیها و ... مورد نیاز جهت کالستهیه خون، سرم و باکتری.  

 مرتبصورت تمیز و تحویل گرفتن میز کار هر گروه دانشجویی در پایان کار به.  

 مربوطه دفاتر در آزمایشگاه مصرفی وسایل و مواد مصرف موجودی، میزان دقیق نگهداری و ثبت. 

 ها و نگهداری وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاهها، استفاده بهینه از آننظارت بر نحوه کار دانشجو با دستگاه.  

 آزمایشگاهیهای مختلف ها و محیطنظارت بر تهیه و ساخت محلول. 

 ها برای نگهداری در فولدر مستندات آزمایشگاهماری و سایر دستگاهتکمیل برگه نگهداری یخچال و فریزرها و بن. 

 ها و تجهیزات )در مواردی که نیاز به استفاده از آن در واحد درسی، دیده شده است(آموزش طرز کار با میکروسکوپ و سایر دستگاه. 

 آزمایشگاهی و نواقص تاسیساتی و عمرانی با هماهنگی مسئول آزمایشگاه مواد و ری مستمر تامین وسایلدرخواست به موقع و پیگی. 

 نظارت بر حفظ نظم، انجام ایمن کارهای آزمایشگاهی توسط دانشجویان و مراقبت از هرگونه آلودگی احتمالی. 

 ن شیر گاز موجود در آزمایشگاه در پایان هر کالس عملیمراقبت، نگهداری و کنترل و بازدید از کلیه وسایل آزمایشگاهی و چک کرد. 

 دانشجو، اساتید محترم ) آزمایشگاه یا کارگاه( به افراد غیر مسئول عدم تحویل کلید یا مسئولیت محل کار( ).... 

  نظارت بر پر کردن فرمlog book تگاه )برای ثبت در ها توسط افراد )غیر از دانشجویان دانشکده( در هنگام استفاده از دسدستگاه

 مستندات آزمایشگاه(

 جویی در کلیه موارد آزمایشگاهرعایت و نظارت بر قواعد صرفه. 

 آالت در آزمایشگاهها یا تجهیزات و یا شکستن ظروف و شیشهرسانی به مسئول آزمایشگاه در صورت خرابی دستگاهاطالع. 

 
 


