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ست، بخش بهداشت، ایمنی و محیط زی

جدایی ناپذیر و مهم آموزش و پرورش، کار 

 .و زندگی



 شومخواهم یک ... بمن می

 عضو 
 ٪04سه شماره از خبرنامه ما، استفاده از کتابخانه سمعی و بصری، تخفیف 

 .رایگانتماس  تلفنساعته،  40در نشریات، پشتیبانی 

o دالر 04  شخصی، یک ساله 

o دالر 04  شخصی، دو ساله 

o  ،دالر 444  ساله 0شخصی 

o دالر 444   سازمانی 

 عضو( 0)دارای   

o دالر 40   دانشجویان 

 ینمشترک speaking of safety 
 یک ساله )سه شماره(

o دالر 00   دانشجویان 

o دالر 40 ساکنین ایاالت متحده 

o دالر 04 ساکنین کانادا و مکزیک 

o دالر 00  سایر کشورها 

 شماره( 6دو ساله )

o دالر 40   دانشجویان 

o دالر 04 متحده یاالتساکنین ا 

o دالر 04 ساکنین کانادا و مکزیک 

o دالر 64  سایر کشورها 

 ها بدون اطالع قبلی ممکن است تغییر یابند()نرخ

 ...دوست موسسه ایمنی آزمایشگاه 
o دالر 04تا  04   دوست 

o دالر 44تا  04   همکار 

o       دالر 044تا  044  اعضای وابسته 

o دالر 444تا  044   حامی مالی 

o دالر 4444تا  0444  می شخصیحا 

o دالر یا بیشتر 04444   خیرین 

 



 تاریخچه کوتاه..

بودم تا آنچه در مورد در تالش کردم و کار می( DOW)که من برای شرکت شیمیایی داو نوشته شد در حالی "ایمنی آزمایشگاه راهنمای"

این  هاینسخه (DOW) داوشرکت ، 0496در سال ه اشتراک بگذارم. بها و دانشگاها مدارس، کالج ایمنی آزمایشگاه یاد گرفته بودم را ب

 !تجدید چاپ دریافت کرد درخواست 404444و  فرستاد هاو گروه شیمی دانشگاه دانشکده 4444برای دستورالعمل را 

ارسال  رستانیدب 04444 بهرا نسخه  نیا (DOW) . داوردمدستورالعمل کمک ک ویرایش مجدد رایب( DOW)داو به شرکت ، من 0406در سال 

 چاپ شده است. دیو در اشکال مختلف تجد گردیده عیتوزاز این دستورالعمل نسخه  ونیلیاز سه م شی. از آن زمان به بعد، بنمود

با  "ایمنی آزمایشگاهی راهنمای"کردم و یک مجموعه بازنگری (Fisher) فیشرمرکز مطالعات علوم برای را دستورالعمل  این سال، مندر 

جشن گرفتن نام جدید سازمان و  ه منظوراین نسخه ب. توزیع شده است از این مجموعهپنج هزار نسخه تا کنون  را آماده کردم که یرنگچاپ 

 .ماده گردیدها آتازه آناهداف 

از خطرات  پیش زمینهداشتن که  اعتقاد داریمزیرا  نمایدارائه می خود را برای بهبود ایمنی آزمایشگاه هایپیشنهاد آزمایشگاهسه ایمنی موس

 .جدایی ناپذیر و مهم از آموزش علم، کار و زندگی باشد باید بخش چگونگی ایمن ماندن،ذاتی و یادگیری 

دالر در  04مبحث از دستورالعمل در سایت موسسه ایمنی آزمایشگاه با قیمت  044تا  444با  "ایمنی آزمایشگاه راهنمای"نسخه تکمیل شده 

 باشد.دالر موجود می 04اینچ و با قیمت  0در  4نیز به صورت پوسترهای  های رنگیدستورالعمل باشد.دسترس می

 دالر( 0)حداقل  گرددبه آن اضافه میدرصد هزینه حمل و نقل  0 . ضمناپرداخت انجام گیرد ها باید پیشبرای تمامی درخواست

 



 (LSIاطالعات تکمیلی در مورد موسسه ایمنی آزمایشگاه )

 یهاارائه آموزش یبرافمن با عنوان کارگاه آموزشی ایمنی آزمایشگاه میالدی توسط دکتر جیمز.ا.کا 0409 سه ایمنی آزمایشگاه در سالموس

برنامه در علم و دانشمندان  نفر از آموزگاران هزار  00از  شیاز آن زمان به بعد، ب شد. سیمتوسطه تاسدوره معلمان مدرسه  یبرا یمنیا

 د.انهداشت شرکتراسر نقاط جهان در س LSIیها

 بهرا برای کمک  متنوعی این موسسه برنامه ها و خدماترا دارد. " مرکز ملی برای ایمنی علوم"تبدیل شدن به یک  قابلیت LSIامروزه

 کرد: توان به موارد زیر اشاره. از جمله میداردو صنعتی  آزمایشگاههای پزشکی، دولتی هادر تمام سطوح و همچنیندانشگاه

و  یمنیا یتوسعه برنامه ها شگاه،یآزما یمنیا باره اصولدر های تخصصیومیکوتاه مدت و سمپوز یدوره ها نارها،یها، سم ی.سخنران0

 موضوعات خاص

 یمنیاز مقررات و توسعه مشاوره برنامه ا یرویو پ یبازرس ،یزی. مم4

 یو بصر یسمع مورد منابع 004مرجع و  یها.کتابخانه کتاب0

-و گزارش یکتابشناس ،یمنیا مطرح نمودن مباحث، از جمله خبرنامه گرید مطالب چاپ شدهاز  یاریو بس شگاهیآزما یمنیا دستورالعمل. 0

 (و غیره "یمنیآموزش ا یبالعوض دولت برا یکمک ها"، "پرداخت غرامت معلم" :موضوعات خاص )به عنوان مثالهایی از

 یمیش هایدانشکدهدر از حوادث و صدمات  یمل هایی. نظرسنج0

 هشگایآزما یمنیا زاتیتجه ها وبرنامهگریو د "هروز کی یصوت ناریسم"، " هدو روزویدئویی دوره کوتاه  ".6

 شگاهیآزما یمنیا یقاتیتحق یاز پروژه ها تیحما یبرا کوچک یمال ی. کمک ها9



 شگاهیآزما یمنیااعضای . پاسخ به سواالت 0

 یالعاتمط یهاو فرصت مجزا. مطالعه 4

 (Labsafety-L)بحث و تبادل نظرو گروه  ینترنتیا تی.وب سا04

 اکثر ناشران. یاحرفه یمنیا هایو کتاب یشگاهی. فروش آزما00

 بیولوژیکیتامین انجمن شیمی آمریکا، شرکت کابوت، های: دوستان و حامیان مالی شرکتتوسط اعضای آن،  موسسه ایمنی آزمایشگاه

 ،Flinnعلمیگروه ،  (Fisher) گروه علمی فیشر،  (Fisher) فیشرمرکز مطالعات علوم ، Erlabداو ، گروه شیمیایی گروه مواد کارولینا، 

در تحقیقات، فایزر، پالروید،  Olin مرکز تحقیقات ،ACS، بخش شمال شرقی و بهداشت و درمان، بنیاد ملی شورای ایمنی Honeywellشرکت

 گردد.حمایت می و اتحادیه کاربید

 توانید ازمی ،داشتن تقاضای جمعی )گروهی(در صورت  همچنین .از آن حمایت کنیدموسسه ایمنی آزمایشگاه عضویت و یا اشتراک در  با

 .است040(C)0یک سازمان آموزشی غیرانتفاعی ،(LSI)موسسه ایمنی آزمایشگاه  .گردیدمعافیت مالیاتی برخوردار 
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