
 )عمومی( آزمایشگاهآیین نامه ایمنی 

 

 اسالمی جمهوري كار قانون 91 و 85 مواد استناد به و باشد می ماده 132 بر مشتمل نامه آئین این

 قرار تصویب و نهائی بررسی مورد فنی حفاظت عالی شوراي 21/3/85 مورخ در جلسه و تدوین ایران

 رسمی روزنامه در درج از پس و رسید اجتماعی وامور كار وزیر به تصویب 25/11/85 تاریخ در. گرفت

 .است اجرا قابل ایران سراسر در كشور،

 

 مالحظات ایمنی ساختمان و انبار

 هر براي باید مفيد فضاي و داشته ارتفاع سقف تا کف از متر 3 و محل کار آزمایشگاهی باید حداقل ها اتاق -1

 .نباشد کمتر مكعب متر 12 از نفر

 کار یا مرور و عبور براي مزاحمتی نباید محصوالت و ءاشيا دادن قرار یا و تجهيزات نصب آزمایشگاه فضاي در-2

 لزوم صورت در و نظافت آزمایش، انجام براي کافی فضاي باید دستگاه هر اطراف در و نماید ایجاد کارکنان

 .شود منظور تعميرات و اصالحات

 و حفره از عاري و بوده هموار و صاف باید است مواد نقل و حمل یا عبور محل که هایی قسمت و ها اتاق کف-3

 که مانعی هرگونه و برجستگی یا دریچه لوله، و مهره و پيچ مجاري، تناسب بی پوشش از ناشی برآمدگی سوراخ،

 .باشد شود اشخاص لغزیدن یا و کردن گير موجب است ممكن

 داراي کف باید مایعات شدن ریخته موارد در و بوده شستشو قابل باید انبار و آزمایشگاه سقف و دیوار کف،-4

 .گردد هدایت فاضالب مجاري طرف به مواد تا باشد کافی شيب

 .باشد بازها و اسيدها برابر در مقاوم نوع از باید آزمایشگاهی فاضالب هاي لوله جنس -5

 رطوبت و آب نفوذ از و بوده شستشو قابل متر 60/1 ارتفاع تا کف از حداقل باید آزمایشگاه هاي اتاق دیوار-6

 .کند جلوگيري



 حریق ضد و نسوز مصالح از و گيرد قرار نظر مد اقليمی و جوي شرایط آزمایشگاه ساختمان احداث در -7

 .شود استفاده

 بسته اتوماتيك طور به و شده باز اتاق بيرون طرف به درها و شود تعبيه خروجی در دو حداقل اتاق هر براي-8

 .رددنگ قفل کارکنان کار هنگام در و باشد منفذ بدون گردد،

 و نمایند تنفس سالم هواي هميشه آزمایشگاه کارکنان که باشد طوري باید حالت هر در کار محل تهویه-9

 .شوند هدایت محيط از خارج به موثر طور به شيميایی هاي آالینده همواره

 روشنایی به مجهز و بوده آن مواد و فعاليت نوع با متناسب باید آزمایشگاه و انبار هر در نور و جوي شرایط -10

 .یاشد اضطراري

 هاي نامه آئين براساس بایست می انبار و آزمایشگاه ساختمان در حفاظتی هاي نرده و نردبان پلكان،-11

 .گردد احداث کار بهداشت و حفاظت

 .گيرد قرار کارکنان دسترس در باید بدن و دست چشم، براي اضطراري خودکار شستشوي هاي دستگاه-12

 .باشند ورود به مجاز دار صالحيت افراد وفقط بوده مجزا کليد و قفل داراي باید انبار و گاهآزمایش درهاي -13

 در هر آزمایشگاه و انبار باید لوازم اعالم و اطفا حریق سيار و ثابت متناسب با نوع کار نصب گردد. -14

 .گردد نصب رکنانکا دسترس در و مشخص مناسب، هاي محل در اوليه هاي کمك و نشانی آتش لوازم  -15

 در و بوده سوزي آتش با مبارزه و پيشگيري جهت کافی تجهيزات و وسایل داراي باید ها آزمایشگاه کليه-16

 تجهيزات و وسایل کاربرد صحيح طریقه به و بوده برخوردار الزم آموزش از که اشخاصی روز شبانه ساعات تمام

 آموزش باید نيز آزمایشگاه باید نيز آزمایشگاه کارکنان ضمناً. یابند حضور آزمایشگاه در باشند می آشنا مربوطه

 .باشند دیده را حریق اطفاء الزم هاي

 یك مانند ارتباطی وسيله باید انبار و آزمایشگاه دارد وجود اورژانس و نشانی آتش مرکز که واحدهایی در -17

 .باشد داشته اختيار در را مزبور مرکز با مستقيم اضطراري تلفن

 :باشد زیر موارد کننده آشكار واضح بطور که آزمایشگاه در( Floor Plan) طرح یا نقشه یك نصب -18



 خروجی و ورودي مسيرهاي و راهروها ها، اتاق فيزیكی نقشه -

 ها اتاق ابعاد -

 ضطراري ا هاي خروجی و ورود محل -

 .....و اضطراري تلفن اوليه، هاي کمك جعبه و نشانی آتش و ایمنی لوازم و تجهيزات محل -

 سرمایشی و گرمایشی هاي سيستم تهویه، محل -

 خطرناك و شيميایی مواد نگهداري محل -

 داراي که باشند شده طراحی شكلی به برق و فاضالب گاز، آب، شامل آزمایشگاه تاسيساتی هاي شبكه-19

 .شود هدارينگ مناسبی محل در مربوطه تاسيساتی هاي نقشه ضمناً باشند ایمنی ضریب باالترین

 گرفته قرار کانال در و عایق مناسب طور به برق هاي سيم کليه و ساده االمكان حتی برق کشی سيم  -20

 .باشد نقشه داراي و آسان آن مسير وتعقيب

 .باشد داشته وجود مناسب محل در بهداشتی سرویس و رختكن باید ها آزمایشگاه کليه در -21

 .باشد آزمایشگاه محيط از رجخا باید آشاميدن و خوردن محل -22

 .باشد شده تفكيك اداري فضاي از مناسب صورتی به باید آزمایشگاه ساختمان -23

 .گردد نصب ها پنجره خارجی قسمت در باید خورشيد اشعه تابش از محافظت تجهيزات -24

 از جلوگيري براي باید دباش می منافذ سایر داراي یا شوند می باز که است هایی پنجره داراي آزمایشگاه اگر -25

 مناسب شيب داراي نيز ها پنجره لبه و بوده مناسب حفاظی به مجهز ،جوي عوامل سایر و غبار و گرد آب، نفوذ

 .باشد

کف، دیوار و سقف آزمایشگاه باید قابل شستشو بوده و الزاما بدون زاویه و در مقابل مواد شيميایی و  -26

 ضدعفونی کننده ها مقوام باشد.

 .باشند شيميایی مواد برابر در مقاوم و شستشو قابل جاذب، غير صاف، سطوحی داراي باید درها -27



 سرد شيرآب شيرهوا، شيرگاز، خالً، شير به مجهز و بوده برخوردار وسعت از باید آزمایشگاهی کار ميزهاي -28

 .باشند ایمن برق پریز و فاضالب، وگرم

 .باشند حرارت و شيميایی مواد به مقاوم و یكپارچه شستشو، ابلق باید آزمایشگاهی کار ميز سطوح -29

 .گيرد انجام کار محل در باید آزمایشگاهی هاي روپوش شستشوي -30

 خروجی در نزدیك و باشد دست اتوماتيك شستشوي سيستم به مجهز باید بيولوژیك هاي آزمایشگاه -31

 .گردد تعبيه مایشگاهزآ

 انبار و شود ساخته مقاوم و نسوز مصالح از باید شيميایی مواد انبارهاي در هنگهدارند طبقات و ساختمان -32

 .یابد اختصاص انفجار و اشتعال قابل شيميایی مواد به اي جداگانه

 .باشد جرقه ضد موضعی تهویه لزوم صورت در و عمومی تهویه تجهيزات به مجهز باید انبار و آزمایشگاه  -33

 برابر در مقاوم و مات شيشه با پنجره از لزوم صورت در و داشته را پنجره و در مترینک باید آزمایشگاه انبار -34

 .شود استفاده شكستگی

 .نباشد لغزنده و بوده آن اطراف زمين سطح از باالتر و صاف بایست می انبار کف -35

 جلوگيري یكدیگر به یاحتمال خطرات انتقال از تا باشند مجزا آسان، دسترسی ضمن باید آزمایشگاه و انبار -36

 .آید عمل به

 نقل و حمل و آسان دسترسی جهت مناسب فضاي که باشد اي گونه به باید چيدمان نحوه و بندي قفسه-37

 .گردد فراهم ایمن

 .باشد زمين به اتصال سيستم به مجهز حتماً و شود گرفته نظر در جرقه ضد بایست می الكتریكی سيستم-38

 .باشد انبار محوطه از مجزا و انبار به مشرف و مناسب محلی در باید انبار کارکنان اسقرار محل -39

 شستشو قابل آن دیوارهاي و کف و بوده ها آزمایشگاه سایر از مجزا باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداري محل-40

 .باشد

 .باشد برخوردار قوي تهویه سيستم از باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداري محل -41



 کفش، داراي بخش این کارکنان و بوده شستشو دوش به مجهز باید آزمایشگاهی حيوانات نگهداري محل -42

 .گردد ضدعفونی ها کفش کف خروج و ورود هنگام به و باشند مناسب کار لباس و دستكش

 

 خطرات فیزیکی

وم در برابر گرما استفاده هنگام کار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقا-1

 نمود.

 .گردد استفاده گرم و مناسب هاي پوشش از باید سرد هاي محيط در مدت طوالنی کار براي-2

 دست از حفاظت منظور به عایق هاي دستكش از بایست می همواره سرد اجسام و ازا سرم تجهيزات با کار در -3

 .گردد استفاده بازوها و ها

 مناسب چكمه و صورت حفاظ دستكش، قبيل از حفاظتی هاي پوشش از همواره مایع ژننيترو با کار هنگام -4

 .گردد استفاده

 داخل از که هایی اهرم به باید ها خانه سرد خروج و ورود درهاي سرما، از ناشی صدمات از پيشگري منظور به-5

 .شوند مجهز دارند شدن باز قابليت

 .باشند مجهز اتوماتيك و دستی هشداردهنده هاي سيستم به یدبا ها سردخانه و ازا سرم تجهيزات کليه-6

 حفاظتی مناسب هاي گوشی از باید دارند مجاز حد از باالتر سروصداي که هایی محيط در کار منظور به -7

 .گردد استفاده

 .گردند مهار مناسب صوتی عایق توسط باید همواره کنند می ایجاد زیاد سروصداي که هایی دستگاه -8

 .است الزامی محيط در سروصدا تشدید از جلوگيري منظور به ها دستگاه مستمر سرویس و نگهداري نظيم،ت-9

 مهار صحيح نحو به باید شدن پرتاب از جلوگيري براي هستند متصل خالً سيستم به که لوازمی و تجهيزات-10

 .گردند



 سوي از یافته انتشار مقررات و موازین کليه رعایت کنند می کار رادیواکتيو مواد با که هایی آزمایشگاه در -11

 .باشد می ضروري ایران اتمی انرژي سازمان

 فردي حفاظت وسایل به همواره باید باشند می آور زیان تشعشات معرض در نوعی به که افرادي کليه-12

 .گردند مجهز بج فيلم و اشعه نوعی با متناسب

 استفاده مناسب عملی و علمی هاي تكنيك از باید ها مایشگاهآز در رادیواکتيو مواد با مواجهه کاهش جهت-13

 .گردد

 جلوگيري انتشار هرگونه بروز از و بوده ایمن باید رادیواکتيو مواد ضایعات دفع و نقل و حمل انبارداري، -14

 .گردد

 .است الزامی هشداردهنده عالئم نصب گردد می استفاده رادیواکتيو مواد از که هایی محل در -15

 استفاده آن انرژي و ليزر نوع با متناسب پوست و چشم حفاظتی وسایل از باید ليزر، از استفاده هنگام به -16

 .شود

 دسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصا در زمان کار با ليزر باید محدود گردد. -17

 با کار از ناشی خطرات سوزي، آتش انفجار، الكتریكی، خطرات کليه براي بایستی ليزر با کار هنگام در-18

 .گردد اتخاذ تدابيري رادیواکتيویته مواد و سمی هاي فيوم برودتی، مایعات فشرده، گازهاي

 الزامی نشتی عدم نظر از اطمينان حصول لحاظ به ميكروویو جمله از ها دستگاه مختلف اجزاء از بازدید-19

 .است

 .شدبا خاموش UV المپ حتما باید آزمایشگاه محيط در کار هنگام-20

 .گردند مجهز زمين به اتصال سيستم به مناسب نحو به باید ثابت و سيار برقی تجهيزات کليه-21

 .باشد داشته عایق پوشش و سالم باید مربوطه اتصاالت و ها کابل نظير برق انتقال ابزار و ادوات کليه-22

 .نگردد استفاده برق انتقال براي رابط هاي سيم از شود سعی االمكان حتی-23

 .شود نقص رفع متخصص و آگاه افراد توسط و گردیده مشخص هشداردهنده عالئم با معيوب تجهيزات-24



 .باشد می ممنوع الكتریكی وسایل دیگر از استفاده آب ضد الكتریكی وسایل جز به مرطوب هاي محيط در-25

 جرقه ضد برقی ادوات از دهاستفا دارد وجود انفجار و اشتعال قابل گازهاي وجود احتمال که هایی محل در-26

 .است الزامی

 مواقع در و باشد آن پيرامون در عایق کفپوش به مجهز و یافته استقرار مناسب محل در برق تابلوهاي کليه-27

 .گردد کنترل ذیصالح افراد توسط فقط اضطراري

 استفاده خشك ياییشيم هاي کننده خاموش یا و اکسيدکربن دي از فقط برق از ناشی هاي سوزي آتش در-28

 .گردد

 یا زنجير تسمه، از استفاده با عمودي حالت به و مناسب محل در باید خالی یا پر از اعم گاز سيلندرهاي -29

 .گردند مهار ایمن طور به بست

 .گردند محافظت درپوش توسط و شده جدا شير از رگالتور باید گاز سيلندرهاي جابجایی هنگام به-30

 .گردد استفاده مناسب هاي دستی چرخ از گاز سيلندرهاي حمل براي-31

 گاز نوع شناسایی برچسب و بوده آن داخلی گاز نوع با استاندارد اساس بر بایستی گاز سيلندر بدنه رنگ -32

 .گردد نصب آن روي

 

 خطرات شیمیایی

 کليه مواد شيميایی باید برچسب هاي اطالعاتی الزم را داشته باشند.-1

 .باشد دسترس در باید شيميایی مواد کليه براي (MSDS) مواد ایمنی اطالعات -2

 .گيرد انجام ها دستورالعمل با مطابق باید شيميایی مواد نقل و حمل و جایی جابه -3

 .شود خودداري آزمایشگاه در مازاد شيميایی مواد انباشتن از-4

 نداشته وجود ها آن با افراد برخورد احتمال که دگرد نگهداري هایی مكان در باید شيميایی مواد ظروف -5

 .باشد



 .گيرند قرار خورشيد مستقيم نور و حرارت منابع از دور باید شيميایی مواد-6

 با کافی بار تحمل قدرت و حفاظتی هاي لبه با شيميایی مواد به مقاوم و زنگ ضد هاي بندي قفسه از-7

 .گردد استفاده مناسب اتصاالت

 تهویه سيستم به مجهز و خوردگی و اشتعال ضد مخصوص هاي کابينت در باید خورنده و اشتعال قابل مواد -8

 .گردند نگهداري کننده اکسيد مواد از دور و مناسب

 .شوند نگهداري جداگانه آلی هاي اسيد از باید اکسيدکننده هاي اسيد-9

 .دشون نگهداري سولفيدها و سيانيدها قلياها، از جدا باید اسيدها -10

 .گردند نگهداري خشك جاي در باید قلياها-11

 .گردند نگهداري اصطكاك و ضربه حرارت، از باید پذیر واکنش مواد-12

 .شوند نگهداري مجزا طور به کننده غيراکسيد و اکسيدکننده فشرده گازهاي-13

 .شوند نگهداري موضعی تهویه با و مناسب هاي محل در سمی مواد -14

 .گردند نگهداري دار، لبه باز هاي قفسه یا ها کابينت در پذیر واکنش غير و رارف غير جامد مواد-15

 .شوند نگهداري هستند چشم سطح از باالتر که هایی قفسه در نباید خطرناك مواد یا مایعات -16

 الزم تجهيزات و لوازم و داشته وجود خاصی دستورالعمل باید شيميایی هاي ریختگی با برخورد جهت -17

 یا جاذب ماده شيميایی، مواد به مقاوم دستكش تنفسی، سيستم و پوست چشم، حفاظتی هاي پوشش شامل

 .باشد موجود انداز خاك و جاروب و پالستيكی کيسه کننده، خنثی

 و نشت به مقاوم و مناسب درظروف و تفكيك ها دستودالعمل مطابق باید شيميایی حالل پسماندهاي -18

 محلی در و خورشيد مستقيم نور و شعله جرقه، حرارت، از دور و شده آوري جمع شيميایی مواد برچسب داراي

 .گردند نگهداري مناسب تهویه با

 

 



 خطرات بیولوژیک

 محل آزمایشگاه بيولوژیك باید دور از سایر آزمایشگاه ها و بخش اداري باشد.-1

 .باشد می ممنوع بيولوژیك هاي آزمایشگاه به ذیصالح غير افراد تردد-2

 .گردد استفاده مناسب هشداردهنده عالئم از -3

 .قرارگيرند آزمایشگاه دسترسی محل نزدیكترین در باید اتوکالو نظير کننده ضدعفونی هاي دستگاه -4

 و بوده ضروري نمایند می ایجاد معلق ذرات نحوي به که عملياتی کنترل براي بيولوژیك هودهاي از استفاده-5

 .ردندگ سرویس مستمر طور به باید

 دسترس در و شده تدوین سيستماتيك برنامه اضطراري، شرایط در آلودگی کنترل و انتشار از جلوگيري جهت-6

 .باشد

 قرار استفاده مورد عفونی عوامل با رابطه در که مكنده هاي لوله محيط، در آلودگی انتشار از جلوگيري براي -7

 .گردند مجهز مناسب فيلترهاي به باید گيرند می

 .گيرند قرار استفاده مورد آزمایشگاه محيط در فقط باید آزمایشگاهی هاي روپوش بيولوژیك هاي فعاليت رد-8

 .گيرد صورت ذیصالح افراد توسط فقط باید بيولوژیك آلودگی هرگونه رفع -9

 .ندگرد برخوردار واکسيناسيون و پزشكی هاي مراقبت از کار نوع حسب بر باید آزمایشگاه کارکنان کليه -10

 کاغذي، حوله پنس، کننده، ضدعفونی ماده شامل مخصوص کابينت یك باید بيولوژیك آزمایشگاه هر در -11

 داشته وجود محافظ لباس و کفش پوشش ماسك، کردن، اتوکالو قابل انداز خاك مصرف، یكبار دستكش سواپ،

 .باشد

 زدایی آلودگی مناسب نحو به و ذاريگ برچسب آوري، جمع مناسب دردار ظروف در باید بيولوژیك ضایعات -12

 .گردد نگهداري ایمن محل در دفع زمان تا و شده خارج آزمایشگاه محيط از وسریعاً گردیده

 UV المپ بودن روشن از اطالع جهت هشداردهنده المپ داراي و بوده اتاق از خارج در باید UV المپ کليد-13

 .باشد



 .گردد انجام مشخصات برچسب با نشتی فاقد و ایمن ظروف رد باید بيولوژیك هاي نمونه نقل و حمل-14

 یكبار هاي حوله و ناخن مخصوص هاي برس کننده، ضدعفونی مواد صابون، باید ها دستشویی محل در -15

 .گردد فراهم مصرف

 

 تجهیزات ایمنی

ایمن و بهينه آموزش باید افراد در خصوص بهره برداري  آزمایشگاهقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي -1

 .نمایند کسب هاي الزم  را از طریق مراجع ذیصالح

 .گيرد انجام باید تجهيزات کليه براي توسط اي دوره سرویس و نگهداري-2

 .آید بعمل ها دستگاه کليه از دقيق زدایی آلودگی باید تعمير، و سرویس از قبل-3

 .گردند کاليبره یصالحذ افراد توسط اي دوره صورت به باید ها دستگاه کليه-4

 قفل درهاي لزوم موارد در پشتيبان، فيوزهاي ترموستات، به مجهز باید آزمایشگاهی گرمازاي تجهيزات کليه-5

 .باشند مناسب حرارتی عایق همچنين و شونده

 شده ایجاد گازهاي تخليه جهت باید نمایند می گاز توليد روندکاري در که زایی حرارت هاي سيستم کليه-6

 .بگيرند قرار هود داخل یا و بوده مناسب تهویه سيستم به هزمج

 .بگيرند قرار حرارتی دتكتورهاي از مناسب فاصله در بایست می گرمازا وسایل-7

 .گردد مجزا آزمایشگاه تجهيزات سایر از اتاقكی توسط المقدور حتی اتوکالو دستگاه استقرار محل-8

 آن در زا آتش و شيميایی مواد دادن قرار واز شود کنترل وزانهر باید اتوکالو دماسنج و فشارسنج قفل،-9

 .گردد خودداري

 .گيرند قرار حرارت به حساس تجهيزات از دور و حرارت به مقاوم مكان در باید گرمازا هاي دستگاه کليه-10

 زیر باید آلی هاي لحال و بيولوژیك مواد از استفاده هنگام به ليوفيليزرها و ها کن مخلوط سانتریفوژها، انواع-11

 .گيرند قرار هود



. است الزامی خالً هاي لوله براي هوا فيلترهاي و O-Ring اتصاالت از استفاده ليوفيليزر بردن کار به هنگام-12

 قطعات از باید دستگاه اي شيشه لوازم تعویض براي. نباشند معيوب تا گردند کنترل باید خالً اي شيشه هاي لوله

 .شود دهاستفا خالً مخصوص

 .گردد استفاده سانتریفوژها در دردار هاي لوله از الزاماً-13

 مناسب ابزار و روش با دستگاه داخلی هاي قسمت باید سانتریفوژ داخل در ها لوله شكستن صورت در-14

 .گردد ضدعفونی و پاکسازي

 .باشد نشتی و شكاف هرگونه فاقد باید الكتروفورز تانك بدنه-15

 .گردد نصب باال ولتاژ ویژه هشداردهنده عالئم باید الكتروفورز دستگاه برروي-16

 .گيرند قرار بازرسی مورد ترك و شكستگی وجود نظر از استفاده، از قبل باید اي شيشه لوازم-17

 .شوند آوري جمع مقاوم و مجزا اي محفظه در باید استفاده قابل غير یا شكسته اي شيشه لوازم -18

 

 ارگونومی

 به لحاظ ارگونومی به نحوي طراحی شده باشد که باعث خستگی مفرط افراد در حين کار نگردد.فضاي کار -1

 .است الزامی تكراري حرکات از جلوگيري براي آزمایشگاه در اتوماسيون سيستم ایجاد-2

 دسترس در مناسب نحو به تجهيزات و ابزارآالت امكانات، مواد، باید ارگونوميك عوارض از جلوگيري براي-3

 .باشند

 .گيرند قرار استفاده مورد نباید استاندارد غير و معيوب ابزارآالت-4

 .باشند تنظيم قابل درخشندگی نظر از و بوده چشم سطح هم باید نمایشگر صفحات-5

 .گردد استفاده شده طراحی ارگونوميك اصول مطابق که هایی صندلی از-6

 


