جزوه آموزش مهارتهای آزمایشگاهی

این جزوه شامل سه بخش می باشد که با مطالعه و دقت نظر می توان تقریباً با وسایل معمول آزمایشگاهی آشنا شد و البته برای کسب مهارت باید
تجربه کرد و در حین انجام آز مایش به آن مهارتی که مد نظر است برسید ان شاء اهلل این جزوه مورد استفاده شما قرار گیرد.
 -1آشنایی با وسایل و کاربرد آنها
 -2آشنایی با روش کار با وسایل آزمایشگاهی
 -3آشنایی با قوانین و توصیه های ایمنی هنگام آزمایش
آشنایی با وسایل و کاربرد آنها
این بخش شامل آشنایی با
 -1وسایل و ابزار های اندازه گیری ،
 -2وسایل گرم کردن یا ذوب کردن مواد و مخلوط ها،
 -3وسایل نگهداری و انتقال مواد شیمیایی ،
 -4پایه وگیره و اتصاالت مربوط به آن
 -5وسایل مخصوص برای آزمایش های خاص
-1وسایل و ابزار های اندازه گیری
الف) وسایلی که برای اندازه گیری حجم مایعات
پیپت :
این وسیله در دو شکل پیپت ساده و پیپت حباب دار دیده می شود  .از این وسیله برای
برداشتن مقدار معینی از حجم یک محلول یا مایع شیمیایی استفاده می شود  .این وسیله
از پایین به باال درجه بندی شده است  .صفر وسیله پائین و حداکثر آن با توجه مقدار
حجم پیپت در باالی آن قرار دارد .
هر پیپت دارای دقت اندازه گیری معینی است که روی وسیله حک و نوشته شده است .
برای استفاده از پیپت ابتدا آن را داخل مایع قرار داده تا مایع به خاطر اختالف فشار وارد
پیپت شود سپس با قرار دادن انگشت نشانه را روی پیپت قرار
داده و پیپت را از ظرف خارج می کنیم و در ظرف مورد نظر قرار داده و با جدا کردن
انگشت نشانه از پیپت و خواندن درجه های پیپت با توجه به مقدار مایع ای که نیاز داریم از آن داخل ظرف می ریزیم .

پوآر ) )poar
وسیله کمکی برای افزایش دقت در برداشتن و ریختن مایعات است که به انتهای پیپت متصل می شود و شامل سه
دگمه  ،S ،Aو E

می باشد که به روش زیر با آن کار می شود :
ابتدا دگمه ( Aدگمه هوا )را فشار داده و همزمان حباب پوآر را فشار می دهیم با این کار هوای داخل آن خارج می
شود سپس دگمه را رها کرده و بعد حباب پوآر را رها می کنیم .
با قرار دادن پیپت داخل محلول دگمه  Sیا استارت را فشار می دهیم  ،مایع به درون پیپت کشیده می شود .
سر پیپت را داخل ظرف دیگر قرار داده و با دگمه  Eیا خروج مایع داخل ظرف می ریزد
البته امروزه برای افزایش سرعت عمل و از طرفی دقت زیاد از نوعی پیپت الکتریکی به نام سمپلر ()SAMPLER
استفاده می شود که در تصویر می توانید مشاهده کنید .این وسیله تا دقت یک صدم میلی لیتر را اندازهگیری می کند.

بورت
بورت لوله شیشه ای بلند و درازی است که در پائین آن یک شیر وجود دارد که محل خروج مایع می باشد  .از این وسیله برای ریختن حجم معینی از
یک مایع درون ظرف دیگر استفاده می شود  .در جه بندی بورت برعکس پیپت می باشد و
صفر آن از باالی لوله شروع می شود  .برای استفاده از بورت باید آن را به یک سه پایه متصل و
ثابت کرد  ،سپس با ظرف دیگری از باال مایع مورد نظر را داخل آن ریخت تا ظرفیت آن کامل
شود  .سپس شیر آن را با دست چپ به آرامی باز کرده تا حجم معینی از مایع درون ظرف
ریخته شده وشیر را می بندیم .از بورت در انجام عمل تیتراسیون و سنجش مقدار درصد اسیدی
یا قلیایی یک محلول استفاده می شود .

بالن حجمی (بالن ژوژه )
ظرفی است شبیه بالن با گردنی دراز و باریک که روی آن یک خط
نشانه وجود دارد .گنجایش بالن حجمی با عددی که روی آن نوشته
شده است
مشخص می شود که حد آن تا همان خط نشانه است  .برای پر کردن
یالن حجمی از قیف شیشه ای استفاده می شود  .از بالن حجمی برای
رقیق کردن
محلول ها با غلظت معین و تهیه محلول های استاندارد استفاده می
شود.
استوانه مدرج
یک لوله شیشه ای یا پالستیکی استوانه ای مدرج است که دارای یک پایه می باشد  .با قرار دادن
آن روی یک میز مایع را داخل آن می ریزند
درجه بندی آن مانند پیپت است و صفر آن پائین لوله است .از استوانه مدرج برای برای برداشتن حجم
معینی از یک مایع  .تعیین حجم مواد بی شکل
(شکل معینی ندارد ) استفاده می شود .برای اندازه گیری چگالی مایع های مانند روغن ،آب ،جیوه و
 .....نیزاستفاده می شود.

گیالس مدرج
این وسیله شبیه استوانه مدرج می باشد با این تفاوت که گیالس مدرج شبیه یک مخروط وارونه می باشد با دهانه ای
گشاد با همان ویژگی و کارایی استوانه مدرج ابزارهایی برای گرم کردن و مخلوط کردن مواد
 -2وسایلی برای گرم کردن یا ذوب کردن مواد و مخلوط ها،
لوله آزمایش :
این وسیله یکی از رایج ترین و متداولترین وسایل آزمایش می باشد که
از شیشه پیرکس و نشکن (مقاوم در برابر گرما) ساخته می شود
از لوله آزمایش برای حرارت دادن مواد در حجم خیلی کم یا ترکیب و
تجریه مواد استفاده می شود .

لوله ازمایش را به کمک گیره مخصوص خودش گرفته می شود و برای حرارت دادن روی چراغ الکلی یا چراغ گازی به صورت مورب و کج قرارمی
گیرد  .همیشه در لوله آزمایش مواد به مقدار کم یا حداکثر یک ،سوم لوله ریخته می شود .تاهنگام گرم کردن مواد به بیرون نریزد.
پس از آزمایش باید لوله آزمایش را به وسیله لوله شور فرچه ای شست تا مواد داخل آن نماندو سپس در جایگاه مخصوص خود به صورت وارونه قرار
داده تا خشک شود
بشر
بشر یا لیوان آزمایشگاهی وسیله ای است استوانه ای شکل و مدرج در اندازه های
مختلف از جنس پالستیک یا شیشه ساخته می شود که البته جنس مرغوب آن شیشه ای
می باشد .لبه بشر یک شیار کوچکی دارد که برای سهولت در ریختن مایعات استفاده می
شود.از بشر مدرج برای برداشتن مقدار معینی مایع یا محلول استفاده می شود  .از بشر برای
گرم کردن محلول ها  ،تهیه محلول  ،حل کردن مواد  ،انتقال محلول استفاده می شود .
برای گرم کردن مواد ،بشر را روی یک سه پایه به همراه توری نسوز قرار داده و زیر آن
چراغ الکلی یا گازی قرار می دهند .
برای برداشتن بشر داغ از گیره مخصوص آن استفاده می شود  .از بشر برای پر کردن بورت یا استوانه مدرج استفاده می شود  .برای تبخیر سریع محلول
ها و مخلوط کردن مواد نیز بکار می رود .
ارلن مایر
ارلن یک ظرف شیشه ای مخروطی است که در اندازه های مختلف ساخته می شود  .قسمت باالیی ارلن باریک تر
است تا از بیرون ریختن مایع جلوگیری شود  .از ارلن مدرج برای برداشتن حجم معینی از یک مایع استفاده می شود .اما
بیشتر برای تهیه محلول ها و گرم کردن آن استفاده می شود در بعضی موارد ارلن یک لوله جانبی دارد که از آن برای
جمع آوری گاز یا تخلیه هوای داخل آن استفاده می شود (.ارلن خالء) ارلن بخاطر داشتن دهانه کوچک وبرای نصب
چوب پنبه سوراخ دار مناسب می باشد تا مواد گازی تولید شده را به ظرف دیگر هدایت کرد .

بالن
بالن به دوشکل ته گرد و ته صاف وجود دارد و در اندازه های مختلف دیده میشود  .بالن همانند ارلن دارای دهانه
ای کوچک می باشد که برای حرارت دادن مایعات  ،تقطیر محلول ها  ،تهیه گازها  ،و تعیین چگالی گاز ها استفاده
می شود .برای استفاده از بالن باید ان را به وسیله گیره مخصوص به یک سه پایه متصل کرد تا ثابت باقی بماند .
همیشه باید سعی کرد هنگام گرم کردن مواد به کمک بشر  ،ارلن و بالن از حرارت غیر مستقیم استفاده کرد تا باعث
شکسته شدن آنها نشود  .به همین دلیل همیشه زیر این وسایل توری نسوز قرار می دهند .
بالن با لوله جانبی  ،شبیه بالن معمولی می باشد اما دارای یک لوله جانبی می باشد که برا ی تقطیر یا تهیه وجمع
آوری گاز ها  ،تهیه آب مقطرو  ...استفاده می شود .

بالن تقطیر
این وسیله از جنس شیشه است .دارای دو یا سه دهانه می باشد که برای ورود و خروج مواد (بخار مایع) تشکیل شده
است .
شیشه ساعتی
این وسیله شبیه شیشه یک ساعت است که دایره ای و گود می باشد  .از آن برای تبخیر سریع مایعات  ،و
محلول ها  ،نمایش گرما زا بودن یا گرماگیر بودن تغییر حالت مواد هنگام تصعید یا تبخیر .در بعضی
موارد برای انجام آزمایش سوختن یا ترکیب و تجزیه شدن مواد شیمیایی استفاده می شود
از شیشه ساعتی برای رنگ آمیزی بافت های جانوری و گیاهی که به صورت مقطع نازکی تهیه شده
است استفاده می شود .
برای خالص کردن بعض مواد جامد نیز بکار می رود

-3وسایل نگهداری و انتقال مواد شیمیایی
ظرف پتری (ظرف کشت )
این وسیله از جنس شیشه یا پالستیک ساخته می شود و به شکل استوانه ای وکوتاه به همراه
یک درب دیده می شود .از این وسیله برای کشت سلول و باکتری ها و قارچ ها استفاده می
شود .برای این کار درون ظرف را از ماده ای مغزی به نام آگار ریخته سپس بر روی آن
باکتری یا قارچ وسلول مورد نظر را قرار داده  .با قرار دادن درب آن در محل مناسب گذاشته تا سلول ها تکثیر یابند.
قطره چکان
قطره چکان از جنس پالستیکی یا شیشه ای می باشد که برای ریختن یا برداشتن مقدار بسیار کم در حد چند قطره از مواد و
محلول های شیمیایی استفاده می شود .

آبفشان یا پیست
پیست وسیله از جنس پالستیک می باشد که به شکل ظرف استوانه ای همراه با درب و یک لوله بلند متصل به
آن تشکیل شده است  .داخل آن آب ریخته و با وارد کردن فشار به بدنه ظرف آب از طریق لوله باریک وارد
ظروف دیگری مانند لوله آزمایش  ،ارلن یا بالن می شود .
در بعضی موارد آبفشان شیشه ای نیز بکار می رود با این تفاوت که روی در آن دو لوله باریک متصل می
باشد که یکی برای فوت کردن و دیگری وظیفه هدایت آب را به بیرون داشت .

قیف شیشه ای
قیف ها از جنس شیشه یا پالستیک ساخته می شوند  .و برای هدایت و ریختن مایعات درون
ظروف با دهانه باریک مانند لوله آزمایش  ،ارلن و ..
بکار می رود  .از قیف شیشه ای به همراه کاغذ صافی برای صاف و جداکردن بعضی مخلوط
ها (سوسپانسیون) استفاده می شود .

قیف دکانتور (قیف شیر دار یا قیف جدا کننده )
این وسیله از جنس شیشه می باشد و به شکل یک مخروط و دوکی شکل بود که در قسمت پائین آن
باریک شده و به یک شیر منتهی می شود
مواد مخلوط مانند مخلوط روغن و آب (امولسیون ها) را با قیف معمولی داخل آن ریخته و پس از جدا
شدن آن ها شیر را باز کرده تا مایع زیری (سنگین تر) خارج شده سپس ظرف دیگری را زیر آن قرار داده
و دوبار شیر را باز می کنیم تا مایع دوم (سبکتر) از آن خارج شود .برای استفاده از دکانتور حتما
باید آن را به کمک گیره مخصوص به یک سه پایه متصل کنیم تا ثابت باقی بماند.
قیف بوخنر (قیف خالء یا قیف چینی)
این وسیله از جنس چینی یا شیشه ای ساخته می شود .این قیف
دارای دهانه ای استوانه ای می باشد و داخل قیف یک صفحه
سوراخ دار وجود دارد که برای قرار دادن کاغذ صافی بکار می
رود .از قیف برای تصفیه و جداکردن سریع مواد مخلوط به کمک
کاهش فشار هوا (ایجاد خالء) استفاده می شود .
قیف را به کمک یک در پوش مخصوص روی ارلن تخلیه قرار
داده سپس با اتصال یک لوله پالستیکی به لوله جانبی ارلن و ایجاد
مکش به کمک دستگاه یا تلمبه مخصوص یا به کمک فشارآب  .هوای داخل آن را خارج کرده  ،در نتیجه مایع درون قیف به سرعت
به داخل ارلن کشیده می شود و مواد جامد جدا می شود
بوته چینی (کروزه چینی)
این وسیله از جنس فلز (نیکل)  ،سفال  ،گرافیت و چینی (سرامیک ) ساخته می شود .شکل آن استوانه ای یا مخروطی می باشد و
دارای یک درب نیز بوده که برای جلوگیری از خروج مواد از داخل آن بکار می رود .از بوته برای حرارت دادن مواد  ،ذوب کردن
 ،خشک کردن و تجزیه مواد استفاده می شود .بدین منظور آن را داخل دستگاهی به نام کوره الکتریکی یا اتوکالو قرار داده تا به آن
دمای باالی  1111درجه داده شود.برای جابجا کردن بوته چینی از گیره مخصوص خود ش استفاده می شود .هنگام گرم کردن بوته
چینی خارج از کوره ،آن را بر روی سه پایه به همراه مثلث نسوز قرار داده و زیر آن را چراغ گازی روشن می کنند .

کپسول چینی
این وسیله شبیه بوته چینی می باشد با این تفاوت که این ظرف ته گرد  ،با دهانه ای گشاد و مانند بشر دارای یک شیار
می باشد که برا ی آسانتر ریختن مایع بکار می رود .از کپسول چینی برای تبخیر سریع محلول ها(متبلورکردن )  ،برای
ذوب کردن مواد با نقطه ذوب پائین و برای معین کردن قابلیت حل شدن مواد استفاده می شود .
هاون چینی
این وسیله از جنس سنگ مرمر یا چینی و یا فلزی ساخته می شود  .این وسیله شبیه هاون های معمولی بوده با
یان تفاوت که کوتاه تر و دار ای دسته هاون کوچک با لبه ای گرد  .از هاون برای خورد کردن  ،سائیدن و
نرم کردن مواد مختلف استفاده می شود  .در بعض موارد از هاون چینی برای سائیدن برگ درخت به همراه
الکل جهت جدا کردن کلرفیل از برگ استفاده می شود .

دسیکاتور (خشکانه )
این وسیله از فلز یا شیش ه ساخته می شود  .و به شکل قابلمه دو طبقه و درب دار می باشد با توجه به
شکل آن .از این وسیله برای آب گیری از مواد یا خشک کردن مواد و بافت های گیاهی  ،جانوری
استفاده می شود  .بدین منظور ظرف زیری را از ماده جاذب آب یا رطوبت پر می کنند (اسید
سولفوریک) سپس با قراردادن یک توری روی آن ظرف دوم راکه ته ندارد را روی آن قرار داده و
درون آن موادی که قرار است خشک و آبگیری شوند قرار می دهند .البته بعضی از دسیکاتورها یک
ظرف می باشد و برای جدا کردن دو محیط از یک پایه یا توری جدا کننده استفاده می کنند .
اسپاتول (قاشق آزمایشگاهی)
این وسیله بیشتر از فلز و در بعضی موارد پالستیکی یا شیشه ای و چینی ساخته می
شود  .دارای یک دسته ویک یا دولبه پهن برای برداشتن مواد می باشد از این وسیله
برای برداشتن مواد شیمیایی جامد استفاده می شود .
 -4پایه وگیره و اتصاالت مربوط به آن
گیره لوله آزمایش
این وسیله از جنس فلز یا چوب ساخته می شود .از این وسیله برای گرفتن
لوله آزمایش استفاده می شود
توجه  :هنگام حرارت دادن لوله آزمایش هیچ گاه دهانه آن را روبه خود
و دوستان هم جوار خود نگیرید

گیره بالن
این وسیله فلزی شبیه دست انسان می باشد اما با سه یا چهار
انگشت که به گردن بالن متصل می شود .
این وسیله از یک طرف به گیره و سه پایه متصل می شود.

گیره قیف دکانتور
این وسیله از جنس فلز می باشد و در انتهای آن یک حلقه قرار دارد
که قیف جداکننده داخل آن قرار می گیرد این وسیله به کمک گیره
رابط به سه پایه وصل می شود .

گیره بورت
این وسیله فلزی شبیه گیره بالن می باشد اما با اندازه ای کوچکتر  .که از یک طرف دارای گیره رابط می باشد
.این گیره به شکل های دیگری نیز دیده می شود که در تصویر مقابل مشاهده می کنید .

گیره رابط
این وسیله فلزی برای متصل کردن گیره وسایل مختلف  ،به سه پایه استفاده می شود.

گیره بوته
این وسیله شبیه قیچی می باشد با این تفاوت که دارای لیه های خمیده می باشد .از این وسیله برای
گرفتن بوته چینی یا کپسول چینی استفاده می شود .

پایه و میله
پایه یکی مهمترین وسایل آزمایشگاه می باشد که برای بیشتر وسایل
یک تکیه گاه مناسب می باشد بعضی از پایه ها مانند شکل نیاز به
اتصال یک میله فلزی دارد و بعضی دیگر پایه ومیله به هم متصل
می باشند.

سه پایه
این وسیله دارای سه پایه است که به یک حلقه یا مثلث فلزی متصل شده است .از این وسیله به عنوان تکیه گاه
مناسب برای بالن – بشر و ...می باشد .

توری نسوز
وسیله فلزی که به شکل توری می باشد و در میان آن از ماده نسوز استفاده شده است.
از این وسیله برای یکنواخت کرن شعله و برای اینکه به ظرف حرارت مستقیم نرسد استفاده می شود.

 -5وسایل مخصوص برای برخی از آزمایش های خاص
ترازو
این وسیله برای اندازه گیری جرم اجسام بکار می رود  .این وسیله به شکل های مختلف دیده می شود  .ترازوی
یک اهرمی  ،دو اهرمی 1ترازوی دیجیتالی و .......البته امروزه از ترازو های دیجیتال استفاده می شود .

چوب پنبه سوراخ کن
این وسیله برای سوراخ کردن چوب پنبه ها یا واشر های پالستیکی بکار می رود  .برای ایجاد سوراخ همیشه از کوچکترین
و باریکترین قسمت استفاده می شود.سپس با توجه به اندازه ومقطع سوراخ مورد نظر از قسمت های بزرگتر وسیله استفاده
می شود .

مبرد( دستگاه تقطیر)
این وسیله در آزمایشگاه بیشتر به صورت شیشه ای دیده می شود .این وسیله به شکل های مختلفی
دیده می شود که در شکل های زیر دیده می شود از این وسیله برای عمل تقطیر محلول ها و
مایعات مختلف استفاده می شود  .در بکار گیری این وسیله باید دقت کافی داشت .

سانتریفوژ
این وسیله دستگاهی است که با استفاده از قانون گریز از مرکز مواد را از هم جدا می کند .این دستگاه به صورت دستی و برقی
وجود دارد  .برای استفاده از این وسیله ابتدا مواد را به صورت مخلوط مایع در می آورند و درون لوله آزمایش قرار داده و سپس
داخل دستگاه قرار می دهند و با حرکت سریع می چرخد که در پایان مواد سنگین در ته لوله و موادسبکتر در قسمت باالی لوله
قرار می گیرند  .از این دستگاه برای جداسازی اجزای خون استفاده می شود.

دستگاه الکترولیز (ولتامتر)
این وسیله شیشه ای از دو لوله بلند تشکیل شده است که منتهی به دو الکترود است .یک لوله شیشه ای هم در میان
دو لوله دیگر قرار دارد که محل ریختن مایع مورد نظر است .در قسمت باالیی لوله ها شیری قرار دارد که پس از
تجزیه ماده به گاز از این محل خارج می شود .
از این وسیله بیشتر برای تجزیه آب به گاز هیدروژن و گاز اکسیژن استفاده می شود .
برای تجزیه محلول نمک طعام  ،محلول سولفات مس  ،محلول یدید پتاسیم و .....

چراغ گازی (چراغ بونزن)
این وسیله یکی از پر کاربردترین وسایل آزمایشگاه .با اتصال به گاز شهری از سوزاندن گاز ،گرمای الزم را تامین
می کند .روش کار با این وسیله در آزمایشگاه آموزش داده می شود.
البته باید این نکته را بد اتید که همیشه گرم ترین نقطه شعله مانند شکل رو به رو می
باشد.

چراغ الکلی
این وسیله نیز مانند چراغ گازی منبع تولید انرژی برای آزمایش های مختلف می باشد که از الکل موجود در
مخزن آن استفاده می شود .برای خاموش کردن چراغ از قرار دادن درب چراغ روی شعله استفاده می کنند.

ایمنی در آزمایشگاه
 _1هنگام کار با اسیدهها با ها رااب
بخصین

باییدها اسیدهها با ها رات او سین ا نه ات ه کنه کا اته با نس

نسیکیات ا اسکا تا مهایا اااح اا ک کننه ا اتا اراهایندا باات رناد اص ده ین ه ات کا در

آ راتهگا رنجند اس

دز هق ری کنه ا

 _2اگا اسییده رتخکا یییه آ را با ر هار تاد آت ی ی ییکا س ی م آ اا با راکنش آرن دای ی ی ییکهیین دهده
درآخاتک اردتگا اتا عاک را با آت ا جام دهده ا
 _3اگا با رتخ

بار هار فاا ا آت عاک یی یکهن را ا جام داد ب ه باات ی کهن ا ساکا اسکفاد کنده در

آخاا آت اسکفاد کنده ا
 _4باخی رناد رنجند درآ راتهگا فاار ه ا اتنگن ا رناد را در راک خنک گاههارت کنده ا ب ضی ا رناد ظدا ااا
را باته در تخیاش باار دادا
 _ 5هاگز آت در اسیده اتزته ا در ارا اتا عاک ر هارت ااا رو انلده ری یییند کا بصنرو بخار خارم ری کنه ا
بخارآت ذراو اسده را با خند ا ظاف خارم در فضا خش ری کنه راکا اس
راکنش اسدهها بخصن

خطااای اتجاد کنه ا باات ایدا

اسده سنلفنرتک  ،هادها اسده را بطا بطا در آت باتزته هم بز دها

 _6هنگام رهاهه تا بنتده  ،نرو خند را ر ک دااً باالت دسکگا باار ههده ا
_ 7هنگام گام کاد لنلا آ راتش دز آ اا ب ا

خند تا دتگاا

گداته ا

_8در آ راتهگا اکااً ا ر نش آ راتهگا اسکفاد کنده ا
 _9م ا اااام آ راتش  ،ساتک را اادز راا
11ا م ا خاااا آ راتش کای

در جات خند باار دهده اا رهککی دش داته ا
ساتک کار یاا در ارا ااارو گام یه ا ه بکهرتج ساد

ا کنده اا منا یا ابزار

ین ه ا در نرادکا دسکگا با رن ع آت ارا اط دایکا بایه ب ک ا بطع ااارو  ،ارا اط آ اا با رن ع آت بطع کنده
ا تاا ب ک

کاهش فهار در دسکگا راکا اس

آت به

آ

فنذ خطااای اتجاد کنه ا

 _ 11باات بن کاد ها راد یییداداتی باته با اکا داد دسیی

 ،بخار آ راد را با سیینت بدنی خند باا ده ا ا

زدتک کاد دها ا ت لنلا با بدنی خند جهاً اهدز کنده ا
 _12فکزاو بکدیاتی بکدیاتی خیاکی ل فکزاو انه اراا را نه سییهتم  ،کاسییدم  ،لدکدم را در تا ف
گاههارت ری کننه ا اکنش اتا فکزاو با آت ب دار یهته اس
باته ا

تا ارافدا

ا اتا فکزاو را با ااکداط با ر هار خدکی کم بکار

 _ 13هاگز رناد یداداتی را لام کنده ا
 _ 14ااام اسیده ها ت بنت تا اسده هات ر ه ی را نه اسده ککاته رتک  ،اس ده سنلفنرتک اسده دکاتک بکی
کا غکدظ ه کنه خطا ای اا ه اگا ربدق ین ه دس
ایده یه آ یا با مهم اس

ا م بیکا اس

د با آ یا خطا کاکات دارد ا ر انالً خطا بزرگ اسدهها

هنگام آ راتش با اسده هات رخککف ا عدنک رخصن

اسکفاد

کنده ا باخی ا اسیده ها را نه اسی ده سینلفنرتک اسده دکاتک خطا ای اا ه تاا بدش ا ب دا اک ده کننه
ه یکنه ا خطا اسیده هات آلی در اال

ککی ا اسدههات ر ه ی کاکا اس

فنک لاسده فندک ا اسده اگزالدک خطا اکنه ا خطا آ یا با عک

لی اسکاناهاتی هم جند دارد را ً

سای بند آ یاس

ا

_15با هات بنت را نه ئدهر ک یده سیهتم لسند سن آ ر ا ئدهر ک ده کاسدم ل کاح سن آ ر ا ردکنا نه را ه
سنخکگی ین ه ا با هات ع دف را نه ئدهر ک ده کک دم ل آهک راد ا اگا رهو تادت با نس

اسیده ها س

به در اااح باینه اتجاد سنخکگی ری کننه ا راکنش با هات ربدق ا ات اً بی خطا ه  ،با جند اتا هنگام اااح
با آ یا باته ب فا کا راک اااح را با آت ی کهن داد ا
 _16با کار باد جدن  :جدن اکی در دراتی کا آت تخ ری بنهد ا خدا ری یییند بخار آ بی بن  ،بی ر و بی
کا اااکم آ

ط م اسی

دز با افزاتش درا بدهیکا ری یییند ا اتا بخار سای اس

گذارد ا اسیکنهیاق بخار جدن تا آ ر اسی
بهند تا با نس

با سینل

در اعضات به

ر ت دسکگا اعصات ارا ری

فنذ ری کنه  ،هایندا اگا ارد ر ه

به اااح تابه جذت ری یند کا با ع ئم عص ی ر ا ی اظاها ری کنه ا

_17مااغ الککی را هاگز در کنار آاش ا کنده ا
_18ا_ باات بادایکا رات او ری انا ا د

تا بطا مکا اسکفاد اند ا

 _19عات او یداداتی را در بالا اتزته ا بککا در تک ظاف بزرگ رجزا ل سطک

سکدکی ا جاع آ رت اائده ا

_ 21عات او یداداتی کا یارک ا لیات ه کنه ل را ً اسکن  ،بنزتا  ،بناا ک  ،دت اادک ااا ا را در یدها هات با
درهات رطائا باتزته ا سیطک رخصن

یدها هات فنق الذکا را هاا نه رناد یداداتی د ر ا دسکاح کندکا

باار دهده ا اتا عات او را در راک رناس ی اخکدا ااتده ا
 _21در ییدها هات اا ت رناد فاار را نه بنزتا  ،اسکا  ،ااا  ،الکک ظاتا آ اا هاگز زدتک ی کا با کنده ا در
ینرو با آاش سن ت باات خارنش کاد آاش ا ک

نش آاش ها ی کا در آ راتهگا رنجند اس

اسکفاد

کنده ا
 _22هدینب
ر انرد

رناد یییداداتی را یهییده ا تاا اکاااً سییای خطا ای ه ییکنه ا انفم باخی گا ها دز اتجاد

ری کنه ا ا زدتک کاد بدنی خند با اتا گا ها یهتهاً ااکاا کنده ا

 _23رناد ییداداتی را هدی نب
اس اانش » تا بایق

با دس

اته گاف

سکدکی ری انا ا جام داد ا

تا در کف دس

رتخ

اتنکار را با ا ای تا بایق مدنی «

_رسیینت ارافدا اسییکئارتا  :ب اتات آ اا در ک

یینش مدنی ااارو داد  ،ذ ت کاد

خالی کنده ب ه با رناد

ینتنه آ اا اادز کنده ا
_24باات بن کاد ها راد یداداتی باته با اکا داد دس

 ،بخار آ راد را با سنت بدنی خند باا ده ا ا زدتک

کاد دها ا ت لنلا با بدنی خند جهاً اهدز کنده ا یاته اتا کار خطا بزگی هااا دایکا بایه ا
_25هنگام کار با رناد ابزار خطا ای  ،هانار ا عدنک راافظ ل عدنک آ راتهیگا ا اسیکفاد کنده ا در نرو
لز م با ا

دسکنرهات داد یه ا هند اسکفاد کنده ا

 _26ها گن ا کاغذ باطکا  ،رناد جاره د ر رتخکنی را در ظاف رخصن

باتزته ا هاگز منت ک ات

ها راد کم راکنش را در دسکهنتی ارد کنده ا انیا ا بطا مکا تا لنلا رخصن
_27هادهیا با بام ی
جند ی اه

یدها هات اا ت رناد کار ً دب

کنده ا اغک

 ،کاغذ افی

آ اسکفاد کنده ا

با جات تک بار آ یا را د بار بخنا ده ا با

اسای  ،افا و بزرگی بدا ککاته کاسدم ککااو کاسدم جند دارد ا

_28ب ک ا باداییکا ظاف اا ت راد یداداتی ،بام

آ اا با دب

بخنا ده هادها ر هار راد را رکناس

با

رصیاف ا کخات کنده ا هدیگا رناداعافی را با ظاف ا کی با گادا ده م ا بادایکا راد رنرد ااکدام  ،ظاف را
در جات خند باار دهده ا
_29هادها ب ک ا آ راتش ساتک یدها ات را ظا اای خنردگی بارسی کنده ا
 _31هدچ سیدکا یدها ات را زدتک با ل ا ت ردز باار ههده آ یا را س ردز بگذارته  ،ظاف بزرگ ا کی را ،
کا راکنت رناد یداداتی ه کنه  ،ر ت ردا تا خدکی زدتک با آ باار دهده ا
_31رفینم دا ا با ج  :ها را با ییاا گفکا یییه کا ا هکی ا تک راد ت یییداداتی جاره را بادارته رفینم دا ا
با ج را فاارنش کنده ا ا ها
ری م

اجم تک دا ا با ج را در ظا بگداته ر ادش آ را کا باعهااً با ا کیات بای ی ک

ه بادارته ا

 _32بکی رناد یییداداتی را در تک لنلا ت آ راتش گام ری کنده بیکا اسیی

کا آ را ر ت ییی کا با ااک

در

آ رته  ،دها ا ت لنلا را هاگز با طاف ااعاا گداته بککا آ را ر با دتنار گا دارته ا هاگز تک لنلا ت آ راتش
را بدش ا تک سنم تا صف ظافد

ا کنده اا هنگام جنیده راکنت آ با خارم ایده هند ا

 _33بکی رناد یییدادیاتی را ا ظافی بیا ظاف دتگا ری رتزته  ،با هاتکا را کار ً با کنده ظا ف را د ر ا
نراکا گیهارته ا

_34ا ک اش راد جاره ا ظاف با لنلا آ راتش را انسی تک کاغذ اا ییه با نرو  7ا جام ری دهدم ا اا کاد
کاغذ  ،هم با آ اسکاکام ری بخهه هم با یاا ارکا ری دهه کا با آه کگی با ا گه

خند با ل ا کاغذ بز ده

اا راد یداداتی راهی ظاف یند مدزت ا آ با اطااف اتزد ا
_35رنادت ریا نه بنه بااد ت ر ت رطک اً بی عییار ه ییکنه لی اگا با رناد اک ییده کننه ات ظدا ککااایا
ارنگناایا رخکنط ین ه بابک ا فجار ری ین ه ا
 _36رناد اک یده کننه ااکااق را ییهته اا ری کننه ا در باخنرد با رناد سنخکنی ل را نه ااام رناد آلی ا خطا
ا فجار تا ااکااق جند دارد ا بدا رناد خدکی خطا ای اتا گا باته ککااایا

ا اک دهها

ا ککااایا هایندا

اسده ا ککاتک را ام باد ا
 _37با انجا با اتنکا ککااو سهتم ککااو کاسدم ا رناد خدکی ر انلی آ راتهگا با ا ات ری آتنه بات کی
ا خطااو آ یا دز آگا بند ا هنگام رخکنط کاد آ یا با رناد دتگا دب

ااکداط بدهکات کاد کار ً رااب

بند

کا اتا رناد کنمککاتا اااسیی با اسده هات بنت هایکا باینه  ،تاا رنجا با اهکدک دت اک ده ککا ری ین ه
کا سیای اس

س

ا هایندا اتا اااح راکا اس

ا فجاریند ،

دز بات کی آ یا را ا رنادت ا ب دک گنگاد

سینلفده ها  ،ف فا  ،بنه  ،الککیا  ،ا لیات آلی  ،ااکد او آرن داکی  ،ندر فکزاو  ،ر غنیا تا مابدیا ها نع گه
کا با سینل

اک ده ری ین ه د ر گیهای

ا

 _38م ا اااام آ راتش  ،ظا ف را اادز بهنئده ها تک را در جات رخصن

خند باار دهده ا

 _39باخی ا رناد ییداداتی رنجند در آ راتهگا فاار ه ا اتنگن ا رناد را در راک خنک گاههارت کنده ا ب ضی
ا رناد ظداااا را باته در تخیاش باار دادا

راﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﻰ :
اﻟﮭﺎم ﻏﻧﯽ زاده

