
درخواست استفاده از آزمایشگاه -28فرم شماره  

 

..................................................استاد محترم جناب آقاب/سرکارخانم   

 با شماره تلفن به شماره دانشجویی .......................... ............................... مقطع ..................................... دانشجوی رشته ................................اینجانب .................

ا عنوان خود ب ژه/پایان نامه/طرح پژوهشیبرای انجام پرو  ................................. و آدرس پست الکترونیک  ..................................................................

ضمن مطالعه و پذیرش مقررات  ...................................................................................................................................................................................................................

.ط، از تاریخ ...................... تا ......................... درخواست استفاده از مواد و وسایل آزمایشگاهی به شرح ذیل را دارممربو  

 
 وسایل مورد نیاز:

16-  11-  6-  1-  

17-  12-  7-  2-  

18-  13-  8-  3-  

19-  14-  9-  4-  

20-  15-  10-  5-  

تاریخامضا و -نام و نام خانوادگی دانشجو  

 

..................................... مدیرمحترم گروه  

مورد تایید می باشد. پژوهشیوی مذکور به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فوق با توجه به عنوان پروژه/پایان نامه/طرح نیاز دانشجمراتب  بااحترام،  

تاریخو  امضا-نام خانوادگی استاد راهنما نام و  

 

.....................................مدیر محترم تحصیالت تکمیلی   

پروژه/پایان نامه/طرح  به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فوق و تصویب موضوع  با احترام، با توجه به نیازآقای /خانم .....................................................

د مراتب توسط استاد راهنما، خواهشمند است نسبت به معرفی نامبرده اقدام الزم مبذول فرمایند.پژوهشی در شورای  گروه و تایی  

  امضا و تاریخ-نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

..................................... آموزشی محترم معاون  

پروژه/پایان نامه/طرح  به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فوق و تصویب موضوع  ..................................................... با توجه به نیازآقای /خانم با احترام،

در شورای  گروه و تایید مراتب توسط استاد راهنما، خواهشمند است نسبت به معرفی نامبرده اقدام الزم مبذول فرمایند. پژوهشی  

  تاریخ و امضا-مدیرگروه وادگینام خان نام و

  
.....................................معاون محترم پژوهشی   

پروژه/پایان نامه/طرح  به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فوق و تصویب موضوع  با احترام، با توجه به نیازآقای /خانم .....................................................

 پژوهشی در شورای  گروه و تایید مراتب توسط استاد راهنما، خواهشمند است نسبت به معرفی نامبرده اقدام الزم مبذول فرمایند.

  امضا و تاریخ-مدیرگروه  نام و نام خانوادگی

  



درخواست استفاده از آزمایشگاه-28فرم شمارهادامه   

 

...................................رییس محترم دانشکده    

پروژه/پایان نامه/طرح پژوهشی  به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فوق و تصویب موضوع با احترام، با توجه به نیازآقای /خانم .......................................... 

 جهت شروع مرحله پژوهشی دوره تحصیلی ند است نسبت به معرفی نامبرده،  خواهشممعاون محترم آموزشیدر شورای گروه و تایید مراتب توسط 

 اقدام الزم مبذول فرمایند.

امضا و تاریخ-/ آموزشی نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی  

 

..................................................  رییس محترم آزمایشگاه  

خود با عنوان ........................ ..............  پژوهشیببا احترام، بدینوسیله خانم/ آقای ............................... مجوز داده می شود برای انجام پروژه/پایان نامه/طرح 

................................. در ساعات اداری از آزمایشگاه، مواد  تا ............................از تاریخ ........................................ ........ ............. ............................................ .......

آزمایشگاه استفاده نمایند.   کارشناسزیر نظرشیمیایی، وسایل و تجهیزات آن مطابق با قوانین و مقررات آزمایشگاه و   

تاریخ و امضا–رییس دانشکده نام خانوادگی  نام و  

 

.................................... کارشناس محترم آزمایشگاه  

........................  خود با عنوان  پژوهشیمجوز داده می شود برای انجام پروژه/پایان نامه/طرح   با احترام، بدینوسیله خانم/ آقای ...............................

از تاریخ .................................. لغایت ................................. در ساعات اداری از .............. ...... ........ ............. ............................................ ...................................

آزمایشگاه استفاده نمایند.زیر نظر جنابعالی یشگاه، مواد شیمیایی، وسایل و تجهیزات آن مطابق با قوانین و مقررات آزمایشگاه و آزما  

تاریخ و امضا-آزمایشگاه رییسنام خانوادگی  نام و  

  
 

 مقررات آزمایشگاه

 د در آزمایشگاه.و اجرای کالس درس بدون حضور استاممنوع بودن تشکیل  -1

 و ...(. اد غیر مسوول ) دانشجویان، استادهاعدم تحویل کلید و یا مسوولیت محل کار ) آزمایشگاه یا کارگاه( به افر -2

 الزامی بودن استفاده از لباس فرم )روپوش( در محیط داخل آزمایشگاه ها. -3

 افراد متفرقه در کلیه آزمایشگاه ها. رفت و آمد ممنوع بودن حضور و -4

-می صورتفقط با مجوز نوشتاری مسوول مربوط جام طرح یا پروژه دانشجویی ان برای، دانشجویان و کارمندان محترم در آزمایشگاه ها هااستادحضور  -5

 طرح های پژوهشی ممنوع می باشد. برایپذیرد و مصرف مواد موجود در آزمایشگاه 

کلیه اطالعات مربوط به ایمنی تجهیزات و مواد شیمیایی مورد استفاده را پژوهشی ر به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی، دانشجو باید قبل از شروع کا -6

 به کارشناس آزمایشگاه اعالم نماید. نوشتاریدانسته و همچنین عناوین تجهیزات و مواد مورد استفاده خود و همچنین تعداد آزمایشات را بصورت 

دانشکده، حراست دانشکده و  یسبا ری نوشتاریکلیه آزمایشگاه های دانشکده بهداشت پس از ساعت قانونی اداری تعطیل می باشد. مگر با هماهنگی  -7

 رییس آزمایشگاه مربوطه و مسوول آزمایشگاه ها.



به از ورود به آزمایشگاه و شروع کار فرم تکمیل شده مربوط به ورود دانشجویانی که برای انجام پایان نامه می خواهند در آزمایشگاه کار کنند باید قبل  -8

و مسوول بوط آزمایشگاه ها را به امضای رییس دانشکده، معاون آموزشی و یا پژوهشی بر حسب مورد )آموزشی یا پژوهشی(، رییس آزمایشگاه مر

 آزمایشگاه های دانشکده برسانند.

و پایلوت دارند بعد از ثبت عنوان در گروه آموزشی و با نظر استاد  (پری تستپیش آزمون )ایان نامه نیاز به انجام پ یش نویسدانشجویانی که برای تهیه پ -9

اجازه ورود به  دانشکده و رییس آزمایشگاه مربوط وهشیده، معاون آموزشی و معاون پژکراهنما به مدت یک هفته تا یک ماه و با هماهنگی رییس دانش

 داشته باشند. ارپیش آزمون )پری تست( آزمایشگاه و انجام 

 .آزمایشگاهی به دانشجویان و استادها بر اساس فرم مربوطدستگاه های  گرداندن بازرعایت فرآیند تحویل و  -10

:گرددبدینوسیله متعهد می  

میدانم.ها را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت همه موارد آن اینجانب راهنمای ایمنی آزمایشگاه -1  

گیرم.های خود در آزمایشگاه را به عهده مییت پیامدهای همه فعالیتمسوولاینجانب -2  

بدون هماهنگی و فراگیری روش درست استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، از آنها استفاده نخواهم کرد. -3  

نه همکاری مسووالها با پرسنل آزمایشگاه آزمایشها، جمع آوری و نظافت محوطه مورد استفاده برای در آماده سازی، انجام آزمایش-4

 خواهم داشت.

ای انجام خواهد شد که در ساعات اداری بتوانم کار را به اتمام برسانم.برنامه ریزی فعالیت به گونه-5  

شوم، آن را به سرعت به  در صورتی که به هر دلیلی خسارتی به ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی وارد شود، یا از عملکرد نادرست آنها آگاه -6

استفاده نخواهم کرد.های خود ن آزمایشگاه خواهم رساند و از ابزار و تجهیزات آسیب دیده آزمایشگاهی جهت فعالیتمسووالاطالع   

ها آزمایشگاهاجازه و آموزش الزم از ابزار موجود در در صورتی که بر اثر عدم رعایت ضوابط ایمنی، بی دقتی، استفاده نادرست یا بدون -7

یت آن به عهده اینجانب خواهد بود و مسوولتوسط اینجانب، آسیبی به خود یا دیگران وارد شود،یا به تجهیزات آزمایشگاه خسارتی برسد، 

یتی ندارد.مسوولدانشکده در این زمینه   

ام، حق شگاه و تجهیزات آن را رعایت نکردهارشناسان آزمایشگاه در هر زمان با تشخیص اینکه اینجانب ضوابط استفاده صحیح از آزمایک -8

ها جلوگیری کنند.دارند از حضور اینجانب در آزمایشگاه  

امضاوتاریخ-نام ونام خانوادگی دانشجو  

 


