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  دستگاه ميكروسكوپSOP: عنوان  -1
 

 آشنايي با اپراتوري ميكروسكوپ: اقدامات وابسته -2
 

 ها و اساليدهاي تهيه شده ديدن نمونه: هدف -3
 

هاي ميكروسكوپي استفاده اين دستورالعمل اجرايي در بخش ميكروب شناسي به بيوشيمي ادرار هماتولوژي جهت ديدن نمونه:  موارد كاربرد -4
 .شودمي

 
 : و شايستگي كاربرصالحيت  -5

 :هاي زيز را داشته باشدبايست مشخصات، صالحيت و شايستگي ميSOPكاربر اين 
  گذراندن دوره آموزشي الزم جهت اپراتوري ميكروسكوپ -1-5
 هاي ديگر  آشنايي با اپراتوري ميكروسكوپ-2-5
 قت و چگونگي ثبت و نتيجه گيري از آن هاي الزم در خصوص نحوه كنترل دستگاه اعم از صحيت و د گذراندن آموزش-3-5
 ها و مستندات بخش  آشنايي به سيستم مديريت كيفيت جهت به كارگيري فرم-4-5
 

 :  نمونه -6
 هاي تهيه شده اساليدها و گسترش

 
 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7
  ميكروسكوپ -1-7
 ه يا اساليدهاي آماده شده هاي آماده شد نمونه-2-7
  الم -3-7
  المل -4-7
 

 :  نكات ايمني -8
 . باشد٣٠cm-٢٠cm ميكروسكوپ را در لبه ميز كار يا نزديك آن قرار ندهيد، حداقل فاصله آن با لبه ميز بايد -1-8
 .نيدهاي تنظيم ميكروسكوپ را به طور مرتب، به دقت و مرحله به مرحله اجرا ك مراحل و دستورالعمل-2-8
 از جا به جايي ميكروسكوپ در حين كار خودداري نماييد براي تسلط بر ميكروسكوپ اوالً موقعيت بدن و طرز نشستن خود را در پشت ميز كار و -3-8

د ميكروسكوپي ها هيچ تاثيري بر ميدان ديهاي چشمي استفاده كنيد، جا به جايي اين عدسينسبت به دستگاه تصحيح كنيد ثانياً از جا به جايي عدسي
 .شودندارد و موجب تغيير آن نمي

 . در موقعي كه با ميكروسكوپ كار نداريد روكش آن را روي دستگاه قرار دهيد-4-8
 ساعت، چراغ ميكروسكوپ را يكسره روشن نگذاريد در فواصل معين مثالً هر نيم ساعت 2 يا 1 در كارهاي ميكروسكوپي طوالً مثالً به مدت -5-8

 .توانيد به كارها ديگر پردخته يا استراحت كنيد و براي ادامه كار آماده شويده مدت حداقل يك ريع خاموش كنيد، در اين فاصله ميدستگاه را ب
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 .هاي شيئي با اساليدهاي ميكروسكوپي جلو گيري نماييد از تماس عدسي-6-8
 .هاي چشمي و شئيي قابل جابه جايي هستند بي مورد جا به جا نكنيد عدسي-7-8
 . از دست كاري، بازي كردن و ور رفتن با ميكروسكوپ خودداري نماييد-8-8
 .هاي چشم و شيئي را هميشه تميز نگهداريد عدسي-9-8

ير مكان و جابه جايي دستگاه از هر دو دست براي انتقال  محل قرار گرفتن ميكروسكوپ در آزمايشگاه بايد ثابت باشد در صورت نياز به تغي-10-8
 .ميكروسكوپ استفاده نماييد با دست راست گردن دستگاه را بگيريد و دست چپ را در زير پايه قرار دهيد

  
  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9
 .گردد توسط اين دستگاه ثبت ميهاي انجام شدهاي كه در آن تست دفترچه-1-9
 Log Book فرم -2-9
  فرم درخواست كار -3-9
  فرم تعمير و سرويس كاال -4-9
 

 :  كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
  تميز كردن لنزها-1-10
  تنظيم نور -2-10
 

  : مراحل اجرايي كار -11
 .كنيم و در محل خود قرار دهيد را انتخاب مي40 لنز -1-11
 . در صورت نياز ديافراگم را بازتر و يا شدت نور المپ را زيادتر كنيد-2-11
 .دانيد جا به جا نموده تعقيب، مشاهده و مطالعه نماييدهاي ماكروميكرو هر نقطه از اساليد و نمونه را كه الزم مي با كمك پيچ-3-11
 .نيد تشخيص ميكروسكوپي بستگي به هدف كار دارد از كليد مشاهدات ميكروسكوپي خود در حد ضرورت گزارش تهيه ك-4-11
 .كنيم پس از اتمام كار ميكروسكوپي المپ ميكروسكوپ را خاموش مي-5-11
 .كنيم لنز ميكروسكوپ را با پنبه آغشته به الكل متانول تميز مي-6-11
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12
  نوسان برق-1-12
 

 ): ونگي و نحوه گزارش آنعلل تكرار، چگ( تفسير  -13
 .شودهايي كه با ميكروسكوپ انجام مي مراجعه شود به تست-1-13
 

  شناسنامه دستگاه -14-1: مراجع و منابع -14
 


