
 
 

 

  
 

 

 נוהל שימוש במעבדות 

 

מחקרים. על מנת לשריין את  מסוגים שונים בהן ניתן להריץ בבית הספר ישנן מעבדות  

המעבדות )בין אם הניסוי מתבצע על סטודנטים ובין אם על אוכלוסייה כללית( יש ליצור קשר 

 מנהל/ת המעבדות: במייל עם 

 manager@idc.ac.il-Psylab 

 

, אליו מקבלים הרשאה כל מי  Google Calendar –ניהול הזמן במעבדות מתבצע על ידי שימוש ב 

 שמשתמשים במעבדה. 

 

 נהלים וכללים בנוגע לשימוש בלוח השנה: 

אין לשריין יותר משבועיים מראש. במקרים מיוחדים בהם קובעים עם נבדקים המגיעים   .1

במיוחד מבחוץ )כגון מטופלי קליניקה, משפחות, זוגות נשואים וכו'( יש לתאם מראש עם 

 ולקבל את אישורה לבצע שיריון שכזה.   דנית

וא משותף ואין  לא עורכים, מזיזים או מוחקים ניסויים של חוקרים אחרים. לוח השנה ה .2

 בשום פנים ואופן לגעת בשיריון של אחרים. 

או בכותרת או בפרטי הפגישה. הדבר   –על כל קביעת זמן ביומן לכלול מספר טלפון   .3

 לבדוק תיאום מחדש של מועדי המחקר עם הנסיין/ית. הכרחי למקרה שיש בעיה וצורך 

וקרים נוספים  יש לשאוף לרווח את חלונות המחקר באופן מציאותי כך שיאפשר לח  .4

 8להריץ במעבדה. יש להימנע ממצב בו משריינים "ליתר ביטחון" את המעבדות מ 

מבלי לעדכן את  זמן כלשהובערב ומחכים לראות אם ירשמו נבדקים ל 8בבוקר עד 

הוא זמן מבוזבז עבור חוקרים   ניצלתםהזימון. כל זמן שמשוריין עבורכם במעבדה שלא  

 אחרים. 

הרשמות של נבדקים, נא לעדכן את לוח השנה -יטולים או אימשום שכך, במידה ויש ב  .5

 בהתאם. 
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 נהלים וכללים בנוגע לשימוש במעבדות: 

 אין להכניס אוכל ושתיה למעבדות.  .1

קר. מי שימצא יושב במעבדה לכל  אין לשבת במעבדה לכל צורך אחר שאינו הרצת המח  .2

 צורך אחר )לימודים, פגישות וכו'( יאבד את הגישה שלו לשימוש במעבדות המחקר. 

במייל מועד איסוף מפתחות, חלוקת מפתחות לא מתבצעת בכל  דניתיש לתאם עם  .3

 ימות השבוע. 

על אחריות הנסיינים לבדוק כי כלל הציוד שאמור לשרת אותם בהרצת המחקר )מפתח   .4

לת, מטלות למיניהן במחשבים וכו'( עובדות בהקדם האפשרי ולא להמתין לרגע לד

 האחרון לפני שמתחילה ההרצה, על מנת שיהיה זמן לתקן את הדרוש, במידת הצורך.

מיד בתום תקופת הרצת  מנהל/ת המעבדותיש לשמור על המפתחות ולהחזירם ל .5

 הניסוי. 

(, בכל בעיה טכנית  09-9602400ק )בכל בעיית מחשבים ניתן לפנות בזמן אמת להלפסד .6

, בהיעדרה ניתן לפנות  מנהל/ת המעבדותאחרת הנוגעת למבנה או לציוד ניתן לפנות ל

 לחדר אב הבית בקומת הכניסה. 

 יש לכבות את האורות והמזגן ולנעול את החדר בכל זמן בו לא משתמשים במעבדה.  .7


