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 امارت اسالمی افغانستان
 وزارت تحصیالت عالی

پوهنتون غالبریاست   

ویهپوهنحی طب معالج  
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 مقدمه 

مضامین کارهاای برآورده شدن اهدافو راهنماییبه منظور  وی هپوهنحی طب معالج محصلینولین البراتوارها وؤمساین طرزالعمل برای راهنمایی 

تا بتوان کارهای البراتواری را به صورت دقیق و درسات آن اججااد داده هماناان کارهاای کلینی ای و پااراکلینی ی را  است  تدوین یافته عملی

 ن به صورت عملی بیاموزجد و آموزش را کاربردی سازجدهمحصال

 مبنا 

از جابودی و خرابای ماواد البراتاواری جلاوگیری محیط البراتواری بهتر اجرا، جظارت و کنترول گردد تا جگارش یافته است، تا  براساس طرزالعمل

 شودهپیش برده آن چنان کارهای البراتواری به وجهه احسن و بهتر صورت گیرده هم

 ن تجارب علمی و عملی اججاد میشودهفراجسوی است که در این م ا البراتوار یک کلمۀتعریف البراتوار: 

 

 :مقرارت کارهای عملی در البراتوار

  از چپن و ماسک استفاده گردد؛در هنگاد حضور در البراتوار حتماً.1

 است؛ممنوع کشیدن و سگرت ،ساجق جوییدن ، جوشیدنه در البراتوار خوردن2

 ؛توار مبایل خاموش گرددهنگاد ورود به البراه3

 براتوار میز خویش را تنظیم جماید و منتظر هدایت استاد باشد؛محصالن م لف اجد قبل از آغاز کار در اله4

 ؛اجدهکلیه محصلین در البراتوار موظف به رعایت اصول ایمنی 5

 به عمل آید؛ راتوار هماهنگیل البوبا مسؤالبراتواری  و مواد گاهتهاستفاده از هر گوجه دس6

 د؛آن قرار داده شو و در جای معین گرددخشک وشو وشستپاک، مورد استفاده پس از اتماد کار  هوسایل7

 ؛عتر به استادمربوطه و یا البراجت اطالع داده شوددر دستگاه ها ضروری است که هر چه سری هدر صورت مشاهده خرابی8

 ز وسایل البراتوار استفاده جمایند؛و ا تواجند به البراتوار روجدصلین جمی، محالبراتوارول مسؤ هدر عدد حضور9

 شد؛ام لف به جبران خساره می بد محصل واری گردسبب خرابی و ش ستن وسایل البرات در صورت بی احتیاطی محصلی کهه10

 د؛و در صورت جیاز ضد عفوجی جمای میز خود را تمیزمحصل  هپس از اتماد تجربه11

 درج گردد؛ بمصرفی حتماً در کتابجۀ ثبت تجار هدرختم کارهای البراتواری مواد12

 استفاده شده ثبت گردد؛ و مواد جاد وسایل هدر کتاباۀ ثبت تجارب13
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 مدرس در کتاباۀ ثبت تجارب رساجده شود؛به وسیلۀ هجتیجۀ به دست آمده 14

 کتاباۀ ثبت تجارب جگاشته شود؛هعنوان تجربه در 15

 شود؛ ساعت آن در کتاباۀ ثبت البراتوار قیدهتعداد محصالن یا گروه ها  و 16

 ؛امضا جماید در کتاباۀ ثبت البراتواراستاد در ختم کار عملی  ه17

 مطمئن گرداجدهپ ها استاد و البراجت خود را ، بستن جل آب و خاموش کردن المه هاش بودن دستگااز خاموهدر ختم کار 18

 شرایط استفاده از البراتوار:

 البراتواری؛ و طرز استفاده از مواد و لوازد با قواجین البراتوار ه آشنایی1

 ول البراتوار یا استاد موظف؛بعد از ساعت رسمی تحت جظر مسؤیا  در حریان کار البراتواریتقسیم محصالن در گروه های کاری ه2

 ؛جظم و دسپلین در البراتوار برقراری هرعایت مقرارت وضع شده برای3

 ؛داخل البراتوار تحت جظر البراجت یا استاد موظفدرالبراتوار  مواد و لوازداستفاده از  ه4

 ؛ه مماجعت جدی از خوردن، جوشیدن و مبایل در البراتوار5

 ؛و یا استاد محصل به وسیلۀوسایل  البراتواری  ش ستندر صورت  پرداخت جریمهه6

 ؛است در کار های البراتواری تعهدو اماجت داری محصل شخصیت،احتیاط الزد معرف ه7

 گردد؛از البراتوار می  محصل اخراج سبب بی جظمی در البراتوار  ه قطع تصاویر و8

 هدقت در ترکیب و استفاده مواد در حین تجارب برای جلوگیر از صدمه رساجدن به صحت محصالن؛9

 ؛ارالبراتواری در ختم ک و بیاجتجارب هارزیابی10

 البراتواره وسایل و مواد البراتواری درهدست جزدن به 11

 :ول البراتواروظایف مسؤ

 تهیه پالن کاری سمستر؛.1

 طابق به استندرد های تضمین کیفیت؛هعرضه خدمات البراتواری م2

 اساسی در کتاب راجستر؛رت درست و فعالیت های البراتواری به صوذخیره مواد و  همطمن شدن از ثبت و3

 وسایل البراتواری؛ هلیبل زدن دقیق جموجه ها و4
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 ؛مورد تجارب و کارهای البراتواریدر هدادن معلومات درست به محصالج5

 ؛مواد مصرف شده و یا صدمه دیده  البراتوارهتهیه  لیست6

 ن وسایل و مواد البراتواری؛دتر جموراجس ه7

 جاهای مناسب؛و مضره در احتراقی، منفجره ،عادیجا جمودن مواد ه و جاب همشخص8

 ؛البراتوار استفاده در قواعدرهنمودها ون دجصب جمو ه9

 ؛یالبراتوار ، ت میل و کمبود وسایل و مواداز وضعیتداشتن  گاهیآه10

 ها؛و اطمینان از فعال بودن آن البراتوار وسایلهچک جمودن 11

 مواد و لوازد البراتوار؛ و بیرون کردنهجلوگیری از مصارف بیجا12

 البراتوار؛ در و رعایت حفظ الصحه محیط مناسبدیسپلین، هایجاد جظم و 13

 ؛هماهنگی با البراجت بیدون ردن وسایل و مواد البراتواری ج خارج ه14

 البراتوار؛ آن در به صورت چارت و جصب کارهای عملی یتجاربجموجه های تصاویر و هتهیه15

 به صورت عاجل؛ عایده البراتوارهرفع مش الت 16

 ؛در هماهنگی با تقسیم اوقات استادان عملی  پالنهترتیب 17

 ی در برگزاری امتحاجات کار عملی؛ههم ار18

 ؛درابطه البراتواری ی کار عملیپیشبرد امورمربوطه و مساعد ساختن تماد زمینه هاه19

 ؛مربوطهحاصل جمودن اطمینان از حفط ومراقبت تعمیر و لوازد ه20

 هو مناسب جای امن اتوار و اجتقال آن درهتف یک زباله های البر21

 

 مواد البراتواری  روسۀ پیشنهادپ

کاه  شاودمحترد بخش های مربوطه پیشنهاد  کاری ولم توسط اساتید به مطابق ،در ختم هر سمستر برای سمستربعدی مواد و وسایل البراتواری

ه جاا باه میشاود تحویال دادهبه مسؤول البراتوار بعد از خریداری و طی مراحل میگردد و  رکات پوهنتون تهیهبعد از طی مراحل اداری توسط تدا

 یت البراجت میباشد:ولمسؤمناسب آجاز  به طورمواد  جایی

 مورد جیاز را به اساتید میدهد؛فورد پیشنهاد مواد و اجناس مسؤول البراتوار  ه1
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 و امضا می جمایند؛ی خاجه پری جیازمند به مطابق را هاساتید فورد2

 ؛تسلیم داده میشودمی البراتوارها ول عمواز امضا برای طی مراحل به مسؤ بعدفورد ه3

 ؛یس پوهنحی امضا می گرددئو توسط رارها فورود ها را جمع آوری مینماید ول عمومی البراتوهمسؤ4

 یید و امضا می شود؛عاون اداری تأهفورمه ها توسط م5

 عمومی البراتوارها تسلیم می جماید؛ول و  به مسؤ تهیهرا تدارکات مواد  مدیر ه6

 های مربوطه تسلیم می جماید؛به البراجت  گرفته شده را ،مواد و وسایلول عمومی البراتوارهاه مسؤ7

 گرداجدهمی و ختم سمستر از چگوجه گی تطبیق پالن کاری البراجت و استاد خود را مطمئن وسط سمستر در  ه مسؤول عمومی البراتوارها8

 هالبراجت مواد تسلیم شده را جهت استفاددر جای مناسب آن قرار میدهده9

 

 :مواد و وسایل به وسیلۀ البرانتفرایند نگهداری 

 ؛وسایل و مواد البراتواری مشاهدهجظارت و ه1

 وسایل البراتوار؛ هتمیز جمودن2

 عمل رده هآزمون3

 

 وسایل البراتواری مشاهده  نظارت و

این امر با دیدن و معایناه ظااهری قسامت هاای  شودهو جظارت استفاده  ی البراتوار از روش مشاهدهبرای تعیین مش الت موجود در دستگاه ها

سایم هاای  ،برامادگی هاا ،فرورفتگای هاا: به موارد زیر جیز توجه شاود مشاهدهو شود هدر هنگاد بازرسی می ها اججاد  هداخلی و خارجی دستگا

 فلتر های کثیف و ههه ه،جصب جادرست تجهیزات،فرسوده

 

 ز کردن وسایل البراتوارییتمی

که شارکت  استفاده کردی مورد جیاز برای پاد کاری ز شود و تنها از محلول هایضی از قسمت های تجهیزات تمیباید بع هدهمشا و بعد از بازرسی

 آن را مجاز داجسته استه تفادهتولید کننده دستگاه ها اس

 آزمون عملکرد
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 هگیردعمل رد هفتۀ یک بار باید صورت  آزمون دقت عمل دستگاه ها و تجهیزات را تضمین می نده بودن، منظم بودن ومؤثر اججاد آزمون عمل رد

 

 نتیجه گیری

شناساایی  باعا  وهاا جلاوگیری آن البراتوارها دارد و از فرسوده شدن تجهیزات کاهش تعمیری در د با پیشگیری جقش بسیار مهمجگهداری توأ

 می کنده خسارات جلو گیری از ازدیادها شده آسیب

 هشت البراتوار فعال دارده  وی پوهنتون غالبهپوهنحی طب معالج

 ولمسؤ البراتوار شماره
 زیشاه گل اسحاق مسؤول البراتوارهای عمومی 1

 جوراحمد احسان  البراتوار کیمیا  2
 

 یعقوبی البراتوار اجاتومی  3
 

 رحیمه محمدی  البراتوار فیزیک  4
 

 آمنه خاجی   البراتوار بیوشیمی 5
 

 جوراسماء جامی   البراتوار مای روبیالوژی  6
 

 زهرا شریفی  البراتوار فیزیولوژی 7
 

 شاه گل اسحاق زی  البراتوار بیالوژی  8
 

 جورآغا اجدیشه  البراتوار هستالوژی  9
 

 

 


