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 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 -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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 دستگاه(پایه ) در سمت راست کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

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

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

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

 ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میکرومتر تصویر را شفاف کنید. ین بردن صفحه نمونه توسطبا باال و پای -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  100عدسی ا از میکروسکوپ خارج نموده و بعداز اتمام کار، نمونه خود ر -7

 میکروسکوپ را خاموش نماییدگونه ماده اضافی تمیز نموده و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میکروسکوپ دو چشمینام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 درشت نمایی و مشاهده الم

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 محل استقرار دستگاهنوع و 

OLYMPUS -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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

 ه توسط ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میکرومتر تصویر را شفاف کنید.با باال و پایین بردن صفحه نمون -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  100خود را از میکروسکوپ خارج نموده و عدسی  بعداز اتمام کار، نمونه -7

 گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 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 -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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

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

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

 با روغن ایمرسیون امکان پذیر است. 100استفاده از عدسی 

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

 گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 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 -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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 راست پایه دستگاه() در سمت 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

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

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

 است. با روغن ایمرسیون امکان پذیر 100استفاده از عدسی 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتریفیوژ نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 رسوب گیری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

Ependorph -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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

 کلید روشن و خاموش جلوی دستگاه را در حالت روشن ) رنگ سبز( قرار دهید. -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.ینمونه خود را به صورت باالنس در محل قرارگیری لوله ها قرار دهید و در سانتر -7

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

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

 کنید  offدستگاه را در حالت قرمز تغییر داده و کلید پشت دستگاه را 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13000 سانتریفیوژمیکرو نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 رسوب گیری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

HERMLE -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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 دستگاه(جلو سمت پایین راست ) در کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

کرده و با چرخش ولوم سمت راست دستگاه سرعت را  ( تعیینrpmیا  rcfنوع محاسبه سرعت را ) rcf/rpmبا  فشار کلید  -2

 تنظیم کنید.

 زمان چرخش را تنظیم کنید.  و با چرخش ولوم سمت راست دستگاه timeکلید  فشاربا  -3

 را باز کنید. سانتریفیوژدر  lidبا فشار کلید  -4

 فیوژ را ببندید.یقرارگیری لوله ها قرار دهید و در سانترنمونه خود را به صورت باالنس در محل  -5

 کار دستگاه متوقف می شود stopکند و با فشار کلید دستگاه شروع به کار می starبا فشار کلید  -6

ه نمونه را خارج کرده در دستگاه را بسته و کلید جلوی دستگا کنید وباز را بعداز اتمام کار دستگاه و توقف کامل در دستگاه   -7

 قرار دهید  offرا در حالت 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هماتوکریت سانتریفیوژ نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 رسوب گیری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

HAWKSLEY -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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 راست دستگاه(سمت ) در کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 ضامن در دستگاه را به سمت پایین حرکت داده و سپس در را باز نمایید. -2

 عقربه ساعت در درپمش را باز و بر دارید.با چرخاندن دسته درپوش بر خالف جهت  -3

قرارگیری لوله ها قرار دهید و درپوش را در روی آن قرار داده و با چرخاندن دسته نمونه خود را به صورت باالنس در محل  -4

 درپوش بر جهت عقربه ساعت درپوش را محکم نمایید.

 .با حرکت به پایین ببندید. مطمین شوید ضامن بسته شده است. امن آن را سته و ضفیوژ را بیسانتردر  -5

 زمان را تنظیم نموده و کلید قرمز را فشار دهید تا سانتریفیوژ روشن شود. -6

 کنار بسته و کلید و پرپوش را بسته نمونه را خارج کرده در  کنید وباز را و درپوش بعداز اتمام کار دستگاه و توقف کامل در   -7

 .قرار دهید  offحالت دستگاه را در 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هماتوکریت سانتریفیوژ نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 رسوب گیری

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

HAWKSLEY -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  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 دستگاه(کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 ضامن در دستگاه را به سمت پایین حرکت داده و سپس در را باز نمایید. -2

 ساعت در درپمش را باز و بر دارید.با چرخاندن دسته درپوش بر خالف جهت عقربه  -3

قرارگیری لوله ها قرار دهید و درپوش را در روی آن قرار داده و با چرخاندن دسته نمونه خود را به صورت باالنس در محل  -4

 درپوش بر جهت عقربه ساعت درپوش را محکم نمایید.

 .شوید ضامن بسته شده است. سته و ضامن آن را با حرکت به پایین ببندید. مطمین فیوژ را بیسانتردر  -5

 زمان را تنظیم نموده و کلید قرمز را فشار دهید تا سانتریفیوژ روشن شود. -6

 کنار بسته و کلید و پرپوش را بسته نمونه را خارج کرده در  کنید وباز و درپوش را بعداز اتمام کار دستگاه و توقف کامل در   -7

 .قرار دهید  offدستگاه را در حالت 

 

 

 

 

 

 

 



 دستگاه  روش کار

 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 دانشگده پزشکی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اسپکتوفتومتر  نام دستگاه:

  : عملکرد دستگاه

 تعیین میزان جذب نوری مواد، محاسبه غلظت

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

WAP -  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

  فریبا صالحی 

 :کار انجام وهیش

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

 شوید Applicationوارد منو  1با فشار دادن گلید روشن می شود و  با کلید مشکی سمت چپ روی دستگاه -1

در صفح کلید تگاه مشخص کرده و با فشار دادن شماره آن مورد نظر را از نمایشگر دس هابسته به نوع فعالیت از گزینه -2
 .دستگاه وارد برنامه شوید

طول موج را وارد کنید و با کلیدهای باال و پایین به منوهای مربوط وارد شده و بست به نوع درخواست با کلیدهای چپ و  -3
 راست منو مورد نظر را انتخاب کنید.

ت در راستا فلش روی دیواره شفاف کووای قرار دهید که ت حاوی ماده استاندارد را در داخل محل تعیین شده به گونهکوو -4
 دستگاه باشد.

کووت را خارج کرده و نمونه خود را با نمونه استاندارد جایگزین نمایید و به ترتیب  آبی دستگاه را صفر نمایید سپس با کلید -5
 فوق کووت را در محل تعیین شده قرار دهید.

 شود.ه نمایش گذاشته میبا فشار کلید سبز طول موج جذب خوانده شده و در نمایشگر ب -6

است( دستگاه را به حالت اولیه برگردانده و دشتگاه را خاموش  cancelت را خارج نموده با کلید قرمز )مربوط به حالت کوو -7
 نمایید.

 


