دستورالعمل کار در آزمایشگاه رفرانس دانشکده داروسازی ارومیه

 -1کلیه افرادی که در ازهایطگاه کار هی کننذ هلسم ته رػایت پوضص حرفه ای در هحیظ آزهایطگاه هی تاضنذ.
 -2گروه ها ته توجه ته نیاز و حجن کار ،کوذ وسایل و قفسه هخػوظ خود را جهت نگهذاری وسایل هورد نیاز خواهذ داضت که تا
ترچسة نام گروه هطخع هی گردد.
 -3از انجایی که ازهایطگاه رفرانس دارای فضای کوی توده و یک هحل ترای تست های افساری هی تاضذ ،هوکاراى هیات ػلوی
تاحذاهکاى تواهی هراحل اهاده سازی و اولیه را در ازهایطگاه های هرتوط ته گروه خود انجام داده و فقظ جهت استفاده از دستگاه
ها از ازهایطگاه رفرانس استفاده کننذ.
 -4عثق سیاست های حراست دانطگاه ػلوم پسضکی اروهیه،اػضای هیات ػلوی هجاز ته تحویل کلیذ ازهایطگاه ته دانطجویاى و
کارهنذاى نوی تاضنذ .
 -5تاتوجه ته فضای هحذود آزهایطگاه ،تنها استاد و دانطجوی هرتوعه در ازهایطگاه رفرانس حضور خواهنذ داضت وتجوغ تی
هورددر ازهایطگاه هونوع هی تاضذ.
 -6در ساػاتی که ازهایطگاه جهت درس ػولی استفاده هی ضود،کار کردى سایر اػضاتاحذ اهکاى هجاز نوی تاضذ.
 -7تواهی اػضای هیات ػلوی جهت استفاده از دستگاه ها ،تایذقثالدستگاه را رزرو نووده و پس از استفاده از دستگاه دفتر هرتوط
ته دستگاه را تکویل و اهضا نواینذ.
 -8در استفاده از دستگاه ها اولویت تا گروه هایی هی تاضذ که از دستگاه هوردنظر در ازهایطگاه گروه هوجود نیست.
 -9کلیه هواد و وسایلی که در یخچال نگهذاری هی ضونذ،تایذ دارای ترچسة هطخع تا رکر نام استاد،تاریخ و کذ توده و در ظروف
در تسته نگهذاری گردنذ.
 -10کلیه اػضا هلسم ته رػایت اغول تهذاضتی و نظن در ازهایطگاه هی تاضنذ.
 -11جهت کار در ازهایطگاه ته غیر از ساػات اداری،اػضای هحترم هیات ػلوی تایذ فرم هخػوظ را تکویل نووده و تحویل
هؼاونت پژوهطی دهنذ.
 -12کلیه اػضا هوظف هی تاضنذ قثل از خروج از ازهایطگاه کلیه دستگاه هارا چک نووده و ازخاهوش تودى اى اعویناى حاغل
نواینذو نسثت ته قفل نوودى درب خروجی اقذام نواینذ.
 -13از نگهذاری فاضالب ها و هواد زایذ در هحیظ ازهایطگاه جذا خودداری ضود.
 -14هر گونه خراتی دستگاه و ضکستگی وسایل و اتسارتایذ در اسرع وقت ته هؼاونت پژوهطی اػالم ضذه ونسثت ته رفغ اى اقذام
گردد.

