
 
 

 
 

 

 

 

 

 : ARA-AFM هستگاد ارينگهد و ازينداراه و نصب ايبر زمال محیطی یطاشر

 ارقر ها نستو رکنا ترجیحاً و )همکف طبقه یا و مینز یرز( یرینز تطبقا در هستگاد دشو می توصیه -1

 دعملکر کیفیت مکانیکی ينویزها لیلد به ستا ممکن باالتر تطبقا در هستگاد نصب رتصو در. دگیر

 یابد. کاهشه ستگاد

 . باشد رغبا و دگر ورود از يجلوگیر ايبر زمال يها محافظت داراي باید هستگاد دهستفاا محل -2

 جز به و دهبو کم ربسیا هستگاد با رکا مهنگا در هیژو به آن در ددتر که دگیر ارقر محلی در باید هستگاد -3

د پاگر داراي و دگیر ارقر گانهاجد تاقیا در هستگاد دشو می توصیه. نباشد هستگاد یکدنز يیگرد دفر رتواپرا

 .باشد شپورو و کفش تعویض جهت ورودي

 .باشد قلاحد باید هستگاد با رکا محیط در صوتی يها گیدلوآ -4

 .باشد قلاحد باید هستگاد با رکا محیط در مکانیکی ينویزها -5

 اش،تر يها هستگادانواع دستگاه هاي آزمایشگاهی، ) زا نویز يها سیستم از مناسب فاصله با باید هستگاد -6

 .دشو ( نصب...و رسانسوآ ،پمپ ر،کمپرسو

 . دشو دهستفاا UPS از باید حتماً قبر به هستگاد لتصاا مهنگا -7

ودستگاه به شبکه اتصال یابد.این امر براي انجام در محل نصب دستگاه باید سیستم شبکه موجود باشد -8

 تنظیمات و ارائه خدمات پس از فروش از جانب فروشنده ضروري می باشد.

 باشد.وجود سیستم اتصال به زمین در شبکه برق )ارت( در محل نصب دستگاه ضروري  می-9

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 مشخصات اپراتور دستگاه :

  به عنوان اپراتور دستگاه  یک نفرشرکت آرا پژوهش متعهد به آموزشMTE در تمامی مُدهاي ،

 باشد.تحت پشتیبانی مدل دستگاه خریداري شده می

 یات گسترده دستگاه کت و به دالیل مختلفی از جمله جزئبر پایه تجربیات شرTEM  در بخش

 خودداري نمایید. اپراتوري، از معرفی بیش از یک اپراتور اکیداً

  با توجه به اینکه کار با دستگاهTEM  فرایندي مهارتی بوده و تا حد بسیار زیادي به تجربه اپراتور

مام گردد اپراتور در نظر گرفته شده نیروي تتوصیه می بستگی دارد، با عنایت به تجربیات قبلی اکیداً

 انتخاب نگردد.  )به دلیل مشغله زیاد( و اعضاي هیئت علمی وقت مجموعه بوده و از میان دانشجویان

  توصیه اکید می گردد شخص در نظر گرفته شده، اپراتور مخصوص براي دستگاهTEM  بوده و

روز در هفته به صورت تمام وقت با دستگاه تصویربرداري نماید. طبیعی است میزان  4حداقل 

ص داده اختصا ثر از زمانمتأ یماًکیفیت تصاویر گرفته شده متناسب با مهارت اپراتور بوده که مستق

مراکزي هستند که  ARA TEMباشد. جهت استحضار، بهترین اپراتورهاي شده در طول هفته می

 اپراتور اختصاصی مقرر نموده و به صورت منظم و مداوم با دستگاه تصویربرداري می نمایند.

  مهندسی، علوم پایه و یا  داراي حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته هاياپراتور معرفی شده

 .علوم زیستی باشد

  با توجه به حساسیت و ظرافت کار با دستگاهTEM دقت و صبر اپراتور در هر چه بهتر نتیجه ،

 گرفتن از دستگاه موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 


