
 

 مدارَا ي سٕستم َاْ مجتمعپژيَشٓ آزمأشگاٌ           داوشکدِ مُىدسٓ برق ي کامپًٕتر          داوشگاٌ صىعتٓ خًاجٍ وصٕرالدٔه طًسٓ       

 آزمايشگاه مقررات بخش تست 02فرم شماره 

 

 آزمأشگاٌ متعلك بٍ َمّ ماست، در حفظ آن کًشا باشٕم.
 

ٍلَیت ًذّیذ.  أمىٓ ي سالمتّیچ اهزی را ثز  -1  خَد ا

 سوی ٍ خغزًبک اس هبسک ٍ ٍسبیل حفبظتی استفبدُ ًوبییذ. ،در ٌّگبم کبر ثب هَاد ضیویبیی -2

 سهبى استفبدُ خَد را در جذٍل ًصت ضذُ ثز رٍی در درج ًوبییذ. از دي ريز لبل،لغفبً ثزای استفبدُ اس قسوت تست، حتی االهکبى  -3

 .کٌیذکبر در خبرج اس ًَثت ثب آقبی دکتز سَداگز ّوبٌّگ در صَرت ًیبس فَری ثِ  -4

 ، دٍستبى ضوب در عزف دیگز در حبل هغبلعِ هی ثبضٌذ.کٌیذرعبیت  در ٌّگبم کبر در قسوت تست سکَت را -5

 .کٌیذاس تجوع ثی هٌظَر در ایي هحیظ خَداری  -6

 قجل ٍ ثعذ اس خزٍج اس قسوت تست حتوبً در را ثجٌذیذ. -7

 ثذٍى ّوبٌّگی ثب هسئَل آسهبیطگبُ جب ثِ جب یب اس آسهبیطگبُ خبرج ًٌوبییذ. بٍ َٕچ يجٍّب را دستگبُ -8

 .جعجِ ّیچ دستگبّی را ثبس ًکٌیذ  -9

 ّب یب اتصبالت ثِ خزج دّیذ. ّب، سیندستگبُهل در هَرد سبلن ًگْذاضتي هزاقجت کب -10

 در ٌّگبم کبر هزاقت ثبضیذ کِ پزٍة اسیلَسکَح ثِ جبیی گیز ًکزدُ، سیز پب ًوبًذ. -11

 ّب ثزخَرد ًکٌذ.ّب ٍ دستگبُگبم کبر هزاقت ثبضیذ َّیِ ثِ سیندر ٌّ -12

 ّذٓ ّز گًَِ ایزاد هسئَل آسهبیطگبُ را هغلع سبسیذ.در صَرت هطب -13

 یذُ را در هحل قغعبت سبلن قزار ًذّیذ، آًْب را در اختیبر هسئَل آسهبیطگبُ قزار دّیذ. قغعبت آسیت د -14

 .کٌیذاس ًصت ثزًبهِ ثز رٍی کبهپیَتز آسهبیطگبُ ثذٍى ّوبٌّگی ثب هسئَل آسهبیطگبُ خَدداری  -15

 .کٌیذثزق راثظ هیش خَد را قغع ، کلیذ یلَسکَح را در جبی هخصَظ گذاضتِثعذ اس اتوبم کبر، َّیِ ّب را اس ثزق کطیذُ، پزٍة اس -16

 ثعذ اس کبر هیش خَد را تویش کزدُ ٍ ٍسبیل ٍ ثزدّبی هزثَط ثِ خَدتبى را در جبی هٌبست )داخل کوذ( قزار دّیذ. -17

َلیتی در هقبثل ٍسبیل ضخصی ًذارد.  ٍسبیل ضخصی ٍ ث -18  زد خَد را در آسهبیطگبُ رّب ًکٌیذ. آسهبیطگبُ ّیچ هسئ

   
 

 
 

 

                                                           
 

ِ ًوَدم ٍ توبم تالش خَد را در ایٌجبًت                                                         ِ عَر کبهل هغبلع َارد ثبال را ث ه

َاّن ثست. ِ کبر خ ب ث  رعبیت آًْ

 تبریخ:
 

   /     / 

 اهضب:

 

1/7/1389 -1ٍیزایص   


