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 دانشکده  شیمی دانشگاه سمنان، 9312 شهریورماه7و6
 

 

 

 

 

 اصول ایمنی در آزمایشگاه شیمی 
 

  3 نورا دائمی حمزه زاده، *2سید احمد میرشکرائی ، 9سید جواد حسینی
 

  دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود، استاد یار1
  دانشگاه پیام نور مرکز تهران، استاد2
  دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دانشجو3

 

 

 چکیده
بیشوتر بورای دانوم آمووزان در امور       آموزش عملی همراه با آموزش تئوری همواره باعث ایجاد شوور و اشوتیا   

صرفه جوئی می شود و همچنین با انجام کار عملی یادگیری تسهیل بخشیده و در زمان  نیز .است  بودهتدریس 

بررسی هوا نشوان داده    .نو آوری و باال بردن روحیه کار گروهی بین دانم آموزان می شود  ،باعث رشد خالقیت 

نبود امکانات الزم در ازمایشگاه ، نبودن ایمنوی  ، تدریس  دراست که عدم توجه و عالقه معلمین به شیوه عملی 

ایل اطفا حریو  ، نبوود   مناسب در آزمایشگاهها بخصوص در ازمایشگاه های مقاطع پایین تر تحصیل ، نبودن وس

میباشود ، در  ... دستگاههای هشداردهنده وجود مواد سمی در ازمایشگاه ، هودهای قوی و مناسوب ، دوش آ  و 

کوار در  بخصووص ،   بوود، بدو ورود به ازمایشگاه همواره ترس از این عوامل مانعی بور فراینود یوادگیری خواهود     

 ،شیمی بیشتر می باشود  آزمایشگاه های ینده های ان از دیگر ازمایشگاه های شیمی الی که همواره مضرات و اال

سعی بر این خواهیم داشت تا چگونگی کاهم خطرات و ترس های ناشی از کوار در آزمایشوگاه را    در این  مقاله

بررسی کرده و به کاهم و یا حذف ان پرداخته تا ورود به آزمایشگاه امری دلپذیر و عاری از هر گونه ترس های 

  . و باعث سهولت در امر یادگیری شود  لی باشداحتما

  

 کلیدیکلمات 
 ایمنی ، ازمایشگاه شیمی ، شیمی آلی ،موادسمی

  

 مراجع

 آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها[ 1]
,Dakota State University, Organic chemistry laboratory manual, prepared by Richard E,PHD [2]     

             School Chemistry Laboratory Safety Guide ,October 2006 , U.S. Consumer Safety Product Commission[3] 
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