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  چكيده 
باشـد امـا در    انجام پژوهش براي دانشـجويان امـر بسـيار مهمـي مـي     

. رو هسـتند  ها با مشكالت فراوانـي روبـه   گونه فعاليت واقعيت انجام اين
وسايل اوليه، كمبود تجهيرات، كهنه بـودن  اين مشكالت از قبيل نبود 

هـاي   هـا و نبـود دسـتورالعمل    وسايل آزمايشگاهي، نظافت آزمايشـگاه 
تـوان بـه    كارهاي پيشنهادي مي براي راه. باشد استفاده از تجهيزات مي

هـا،   هاي ايمنـي در آزمايشـگاه   خريد يكجاي وسايل اوليه، نصب جعبه
ستفاده از افـراد متخصـص   خريد تجهيزات، آموزش افراد متخصص و ا

  .هاي پژوهشي اشاره كرد در تصويب طرح
  هاي استفاده از تجهيزات، جعبه ايمني دستورالعمل: كلمات كليدي

  
  طرح مسئله

دانشگاه برتر  600فردوسي مشهد در  با توجه به قرارگيري دانشگاه
جهان و سومين دانشگاه برتر ايران، انتظارات فراواني از جمله 

اما با توجه به . رود معتبر و نويني از دانشجويان ميهاي  پژوهش
تري قرار  در حد بسيار پايين مواجه شده اين انتظاراتمشكالت 

تجهيزات، كهنه از جمله اين مشكالت عبارتند از كمبود . دنگير مي
از آنها اشاره  كه در زير به برخي... بودن اجزا، نبود وسايل اوليه و

  .شود مي
لـوازم  در انجام هر پروژه الزم است تا بعضي از : اوليهنبود وسايل ) الف

مانند آب مقطـر،  . .اوليه در دسترس دانشجويان و محققان قرار گيرند
ها اين مـواد موجـود    اما در آزمايشگاه... . الكل، بشر، ارلن، دستكش و 

هـاي شخصـي    جبـار بايـد از هزينـه   باشد به صورتيكه دانشجو به ا نمي
ات اوليه را خريداري نمايد كه ايـن موضـوع بـه    وسايل و تجهيز خود،

 .گذارد تاثير ميشدن سرعت روند پژوهش  شدت بر روي كم

ي خريداري  هزينه: ها دستگاهنبودن دستورالعمل  در دسترس) ب 
ي نادرست از وسايل  دهبا استفا. باشند ها گزاف مي برخي از دستگاه

شود و اين موضوع  مفيد آنها به شدت كاسته مياز عمر آزمايشگاهي، 
ها و قابل اعتماد نبودن  تواند باعث افزايش زمان تحقيق و هزينه مي

  .نتايج شود
ين  ها و همچن خراج دادهتها براي اس در پژوهش: كمبود تجهيزات) پ

هاي بدست آمده بايد از طريق بعضي از  شدن از صحت داده مطمئن
ميكروسكوپ ، )TEM(ها مانند ميكروسكوپ الكتروني عبوي  آزمايش

استفاده ... و ) XRD(، پراش اشعه ايكس )SEM(الكتروني روبشي 

محققان و دانشجويان مجبور به  ،به دليل كمبود اين تجهيزات .كرد
يا با  شوند مي) حتي به مدت چندماه(ي هاي طوالن قرارگرفتن در صف

ه هاي كارخانجات بيرون از دانشگا هاي بسيار بيشتر به دستگاه هزينه
 ليبراسيون آنهاكاتوان حتي به  كنند در حالي كه نمي ه ميمراجع

براي رفع اين مشكل افزايش امكانات و همچنين گماردن  .اعتماد كرد
مشاهده شده است . شود ها پيشنهاد مي افراد با تخصص در اين زمينه

  .اند كه به دليل نبود افراد متخصص، تجهيزات بالاستفاده مانده
وسايل به كار رفته در : مايشگاهيبودن وسايل آز كهنه) ت

باشد اما مشاهده  ها داراي عمر مفيدي براي استفاده مي آزمايشگاه
هايي استفاده  ها از وسايل و دستگاه شده است كه براي انجام آزمايش

هاي خارج  توان به داده و نمي است كه عمر مفيدشان تمام شده شده
ها را به دفعات  آزمايشدر اين صورت بايد . شده از آنها استناد كرد
اين موضوع باعث اتالف وقت . ي مطلوب رسيد تكرار كرد تا بتوان داده

  . شود هاي جاري مي و همچنين افزايش هزينه
علي رغم زحمات زياد نيروهاي خدماتي و :ها نظافت آزمايشگاه) ث

افت نبودن وسايل نظجدانظافت روزانه ازمايشگاه ها، به علت 
مشكالت زيادي را منجر خواهد  ر مكان دانشگاهها و ديگ آزمايشگاه

روي ميزها يا كف، مواد سمي وجود  ها بر در بعضي از آزمايشگاه. شد
ها با دستمال يكسان، منجر به توزيع  دارد كه تميزكردن ديگر قسمت

متاسفانه براي تميز . شود هاي دانشگاه مي سمي در ساير قسمت مواد
. شود ها استفاده مي ي آلوده در سطلها ها از آب آزمايشگاه  كردن كف

شود بلكه كثيفي بيشتري را به  اين امر نه تنها منجر به تميزي نمي
  .دنبال دارد

براي هايي را  در هر پروژه هزينه: هاي درنظر گرفته شده هزينه) ج
آن بتوان پروژه را  تا با استفاده از شود انجام پروژه در نظر گرفته مي

شوند و  بيني نمي ها به صورت دقيق پيش هزينهاين  گاهي. انجام داد
هاي شخصي  هاي اضافي را با هزينه دانشجويان مجبورند هزينه

باشند  هاي اضافي گاهي آنقدر باال مي هزينه. خودشان پرداخت كنند
  .نيستند كهدانشجويان قادر به تامين آنها
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 ها هاي قديمي بعضي از آزمايشگاه دستگاهمحيط آلوده و  - 1شكل 

 
. باشد بندي بسيار مهم مي ها بحث زمان در پروژه: بندي زمان) چ

 هايي اما پروژه. ل وقت دارندسال براي تحصي 2دانشجويان ارشد 
سال  2بيشتر از  هاي د كه براي انجام آن نياز به زماننشو مطرح مي

. شود ها مي پروژهپايين آمدن كيفيت باشد و اين موضوع باعث  مي
هاي فرستاده  براي جلوگيري از اين مشكل نياز به بررسي بيشتر طرح

به صورتيكه براي تصويب پروژه هر رشته  .باشد شده براي تصويب مي
  .افرادي  متخصص از همان رشته حضور داشته باشند

  :هاي پيشنهادي حل راه
ي از مواد آزمايشگاهي وجود براي انجام هر پروژه نياز است تا بعض

براي مثال در هنگام ورود دانشجويان و محققان، . داشته باشند
هاي  آزمايشگاه بايد تجهيز به امكانات اوليه نظير روپوش، ماسك

اي مانند بشر،  همچنين تجهيزات اوليه. مخصوص و دستكش باشند
ايل زيرا خريد اين وس. در آزمايشگاه موجود باشند... ارلن، همزن و

خريد به . شود گيري بسيار زياد دانشجويان و محققان مي باعث وقت
. شود مقدار زياد تجهيزات اوليه باعث كاهش قيمت تمام شده مي

هاي  هاي اوليه مجهز براي زمان ها بايد داراي دستگاه كمك آزمايشگاه
  . بحران باشند

تر است ها به ها و تجهيزات موجود در آزمايشگاه در كنار تمام دستگاه
نكات ايمني و روش استفاده از آنها موجود باشد تا با استفاده از آن 

ها را به حداقل رساند همچنين اين  بتوان ضررهاي استفاده از دستگاه
ها  ها و همچنين كاهش هزينه امر باعث افزايش طول عمر دستگاه

توان به افزايش سالمتي  با استفاده از نكات ايمني مي. شود مي
گاهي دانشجويان به دليل ندانستن نكات اوليه . ان كمك كرددانشجوي

با . اند كرده  وپنجه نرم العالجيمانند سرطان دست هاي صعب به بيماري
توان  اجبار كردن دانشجوها به تحقيق در مورد نكات ايمني مي

همچنين بعد از تخصص يافتن .خطرهاي احتمالي را كاهش داد
توان استفاده  در زمينه نكات ايمني ميدانشجوها، از دانشجويان ممتاز 

كرد و در هر رشته واحدهاي درسي ارايه داد كه شامل نكات ايمني 
كردن آن  مخصوص همان رشته است و تمام افراد موظف به پاس

  .درس باشند

به دليل كمبود تجهيزات آزمايشگاهي دانشجويان مجبور به 
. اند ها شده تگاههاي طوالني براي استفاده از دس قرارگرفتن در صف

باشد و  ها زير نظر افراد متخصص نمي همچنين بعضي از اين دستگاه
در اين مورد . شود ها مي اين امر باعث بالاستفاده ماندن دستگاه

هاي آزمايش خود را به شهرهاي ديگر براي  دانشجويان مجبورند نمونه
 ها و انجام آزمايش بفرستند كه اين امر منجر به افزايش هزينه

در بعضي موارد ديگر افراد . شود همچنين افزايش زمان آزمايش مي
برند كه اين موضوع منجر به افزايش  متخصص در مرخصي به سر مي

كه زمان بسيار (شوند و اين امر براي دانشجويان  ها مي زمان آزمايش
. باشد اي منفي مي نكته) محدودي براي انجام آزمايش خود دارند

راد متخصص بيشتر و همچنين خريداري استخدام و تربيت اف
تواند در دراز مدت به افزايش كيفيت  تجهيزات آزمايشگاهي مي

  .ها كمك كند پژوهش
بعد از . باشد مراقبت از تجهيزات آزمايشگاهي بحث بسيار مهمي مي
ي سالم امري  طول عمر مفيد تجهيزات، تعويض آنها با يك نمونه

ها  مورد استفاده در آزمايشگاه بعضي از تجهيزات. بسيار ضروري است
باشد كه اين امر منجر به كاهش كيفيت نتايج  بسيار قديمي مي
ي بيشتر به  در اختيار قراردادن بودجه. شود بدست آمده مي

در اين . توان آنها را از تجهيزات قديمي پاك كرد ها، مي آزمايشگاه
  .ار داشتهايي با كيفيت بسيار باالتر را انتظ توان پژوهش صورت مي

ها و دانشگاه تالش بسيار زيادي  افراد خدمات در نظافت آزمايشگاه
متاسفانه در . باشند كنند و اين زحمات آنها قابل قدرداني نيز مي مي

شود كه در  ها و جاروهايي استفاده مي ها  از دستمال نظافت آزمايشگاه
تجهيزات با قراردادن . شود ها استفاده مي نقاط ديگر آزمايشگاه از آن

هاي زياد  توان از سرايت آلودگي نظافت در هر آزمايشگاه مي
ها به بيرون از محيط آزمايشگاهي جلوگيري كرد كه اين  آزمايشگاه

امر سالمتي جسمي دانشجويان و دانشگاهيان را به همراه خواهد 
  .داشت

هايي از قبيل خريد مواد اوليه و  ها داراي هزينه تمام آزمايش
ها با توجه به نوع پژوهش  اين هزينه. باشد وناگون ميهاي گ آزمايش

به طور . ها بايد به طور دقيق باشد بيني اين پيش. شود بيني مي پيش
هايي براي اتفاقات غيرمنتظره  ها بايد هزينه بيني مثال در اين پيش

. در نظر گرفته شود) مانند شكستن اجزا يا هدر رفتن مواد شيميايي(
بيني شده  ي پيش عي آزمايش چندين برابر هزينههاي واق گاهي هزينه

تمام دانشجويان قادر به پرداخت اين . باشد هاي پژوهشي مي در طرح
شوند  ي آن مي باشند و مجبور به رهاكردن پروژه از نيمه ها نمي هزينه

هاي انجام شده در  شدن شديد كيفيت پروژه كه اين امر باعث كم
  . شود دانشگاه مي

ت كارشناسي و تحصيالت تكميلي زمان بسيار تمام دانشجويا
الزم است تا طرح فرستاده . محدودي براي انجام آزمايش خود دارند

شده براي داوري و قبولي در دانشگاه زير نظر افراد كامال متخصص در 
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همان رشته باشد تا در صورتيكه زمان الزم براي انجام پروژه بيش از 
  .آن پروژه به تصويب نهايي نرسد زمان قابل مجاز براي دانشجو باشد

  بندي جمع
توان با خريد تجهيزات اوليه و مواد مورد استفاده براي بيشتر  مي

همچنين با . ي آنها كاست ها به ميزان زياد از هزينه تمام شده پروژه
توان به افزايش  ها مي نصب نكات ايمني و روش استفاده از دستگاه

در . ان و دانشجويان كمك كردها و سالمتي محقق طول عمر دستگاه
نگاه اول گماردن وسايل نظافت در آزمايشگاه مخصوص به خودش 

توان به افزايش سالمتي  باشد اما در دراز مدت مي بر مي بسيار هزينه
ي  با در اختيار قرار دادن بودجه.دانشجويان و محققان كمك كرد

و وسايل نويني ها را بسيار بيشتر تجهيز كرد  توان آزمايشگاه بيشتر مي

ها قرار دهيم كه اين امر باعث بهبود كيفيت  را در آزمايشگاه
هاي فرستاده شده براي تصويب دانشگاه،  در طرح. شود ها مي پژوهش
در مورد اتاق فكر . ها و زمان انجام آزمايش بسيار دقيق باشد هزينه
 توان به راحتي اين كار را انجام داد و افرادي كه در اين تشكل نمي

اين كار نياز به . شوند بايد فيلترهاي زيادي را طي كنند عضو مي
 . هاي بسيار بيشتري دارد تحقيق
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