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 میکروسکوپ دو چشمینام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 درشت نمایی و مشاهده الم

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

OLYMPUS -  ایمنیآزمایشگاه 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

  فریبا صالحی

 :کار انجام وهیش

 بعداز اطمینان از اتصال کابل برق تمام تجهیزات مراحل را به شرح ذیل انجام دهید

 قرار دهید. onرا در حالت ) در سمت راست پایه دستگاه(کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 قرار دهید. 10عدسی میکروسکوپ را بر روی عدسی  -2

 گیر از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید.در محل نمونه قرار دهید و با گیر نمونهالم نمونه را  -3

 شدت نور را با چرخاندن کلید سمت راست پایه دستگاه و با دیافراگم تنظیم نمایید. -4

 .با باال و پایین بردن صفحه نمونه توسط ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میکرومتر تصویر را شفاف کنید -5

دقت گردد مشاهده الم بدون المل ممنوع برای بزرگنمایی هرچه بیشتر عدسی را در بزرگنمایی دلخواه تغییر دهید.  -6

 با روغن ایمرسیون امکان پذیر است. 100از عدسی استفاده است و 

بدون هیچ  میکروسکوپ را با دستمال مخصوص 100بعداز اتمام کار، نمونه خود را از میکروسکوپ خارج نموده و عدسی  -7

 گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 کار دستگاه روش 

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میکروسکوپ دو چشمینام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 درشت نمایی و مشاهده الم

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

OLYMPUS -  شناسیایمنی آزمایشگاه 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

  فریبا صالحی

 :کار انجام وهیش

 بعداز اطمینان از اتصال کابل برق تمام تجهیزات مراحل را به شرح ذیل انجام دهید

 قرار دهید. onرا در حالت ) در سمت راست پایه دستگاه(کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 قرار دهید. 10عدسی میکروسکوپ را بر روی عدسی  -2

 گیر از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید.الم نمونه را در محل نمونه قرار دهید و با گیر نمونه -3

 شدت نور را با چرخاندن کلید سمت راست پایه دستگاه و با دیافراگم تنظیم نمایید. -4

 رومتر تصویر را شفاف کنید.با باال و پایین بردن صفحه نمونه توسط ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میک -5

دقت گردد مشاهده الم بدون المل ممنوع برای بزرگنمایی هرچه بیشتر عدسی را در بزرگنمایی دلخواه تغییر دهید.  -6

 با روغن ایمرسیون امکان پذیر است. 100از عدسی استفاده است و 

میکروسکوپ را با دستمال مخصوص بدون هیچ  100بعداز اتمام کار، نمونه خود را از میکروسکوپ خارج نموده و عدسی  -7

 گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش نمایید
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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 سانتریفیوژ نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 رسوب گیری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

Ependorph -  ایمنی شناسی آزمایشگاه 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

 فریبا صالحی

 :کار انجام وهیش

 بعداز اطمینان از اتصال کابل برق تمام تجهیزات مراحل را به شرح ذیل انجام دهید

 قرار دهید. onرا در حالت ) در پشت دستگاه(کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 رنگ سبز( قرار دهید. کلید روشن و خاموش جلوی دستگاه را در حالت روشن ) -2

 ( تعیید کنید.rpmیا  rcfنوع محاسبه سرعت را ) speedبا  فشار کلید  -3

 سرعت را تنظیم کنید. speedبا چرخش کلید  -4

 زمان چرخش را تنظیم کنید.  timeبا چرخش کلید  -5

 را باز کنید. سانتریفیوژدر  openبا فشار کلید  -6

 فیوژ را ببندید.یلوله ها قرار دهید و در سانتر نمونه خود را به صورت باالنس در محل قرارگیری -7

 کند.دستگاه شروع به کار می timeبا فشار کلید  -8

شود. نمونه را خارج کرده در دستگاه را بسته و کلید جلوی بعداز اتمام کار دستگاه و توقف کامل در دستگاه خودکار باز می  -9

 کنید  offرا  دستگاه را در حالت قرمز تغییر داده و کلید پشت دستگاه
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 انکوباتورنام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 کشت باکتری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

MEMMERT -  ایمنی شناسی آزمایشگاه 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

  فریبا صالحی 

 :کار انجام وهیش

 از اتصال کابل برق دستگاه مراحل را به شرح ذیل انجام دهیدبعداز اطمینان 

 قرار دهید. onکلید روشن و خاموش دستگاه را در حالت  -1

 دمادی مورد نیاز را در رنج دستگاه تنظیم نمایید. on/offو چرخش کلید  Setبا نگه داشتن کلید  -2

 با کشیدن دسته در دستگاه به سمت خود در دستگاه را باز کنید.  -3

 شیشه ای را باز کنید.در  -4

ای قرار دهید که در پلیت به سمت زمین قرار گیرد خود را در داخل دستگاه به گونهبا محیط کشت جامد نمونه پلیت حاوی  -5

 های با محیط کشت مایع از انکوباتور شیکردار استفاده نمایید.. در خصوص نمونه) وارونه باشد(

 ی دستگاه را ببندید.ابتدا در شیشه ای را بسته و سپس در اصل  -6

 دسته در را به داخل فشار دهید. -7

 
 

 


