به نام خدا
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
فرم معرفینامه کار در آزمایشگاهها
(فرم شماره )1
جناب آقای/سرکار خانم دکتر...................................
ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
احتراماً اینجانب ................................................................دانشجوی رشته  ..................................مقطع کارشناسی /ارشد/دکتری
رشته ...................................................به شماره دانشجویی  ،.......................................که پروپوزال با
ع نوان............................................................... ........................................................................................................................:
در تاریخ ............ .....................................طی صورت جلسه شماره .....................................در سامانه جامع  SESSثبت گردیده ،تقاضای استفاده از
امکانات

جهت

آزمایشگاه .............................................................

انجام

پایان نامهام را دارم.
لذا خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنما:

جناب آقای/سرکار دکتر...............................
مدیر آزمایشگاههای دانشکده
با سلام و احترام ،خواهشمند است جهت معرفی دانشجو به آزمایشگاه اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
با تشکر
رئیس دانشکده

امضاء

جناب آقای/سرکار دکتر...............................
مسئول آزمایشگاه،...................................
با سلام و احترام ،مراتب جهت اطلاع و همکاری لازم طبق مقررات.
با تشکر
مدیر آزمایشگاههای دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

امضاء

امور

مربوط

به

به نام خدا
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
(فرم شماره )2
اطلاعات پایه
نام پژوهشگر :
عنوان پایان نامه  /رساله:
استاد/اساتید راهنمای پایان نامه /رساله :
شماره ثبت پایان نامه در سامانه جامع :SESS
تلفن همراه دانشجو:
تلفن ضروری (استاد راهنما):
مقطع تحصیلی:

دانشجوی کارشناسی 

دانشجوی کارشناسی ارشد 

تاریخ شروع استفاده از آزمایشگاه:

دانشجوی دکتری 

تاریخ تقریبی اختتام استفاده از آزمایشگاه:

فهرست آزمایشهای اصلی و تعداد هر کدام را ذکر نمایید.
ردیف

تعداد

نام آزمایش

ردیف

1

4

2

5

3

6

تعداد

نام آزمایش

لیست دستگاههایی که در طی انجام این تحقیق نیاز دارید را بنویسید.
ردیف

نام ماده

مقدار

ردیف

1

6

2

7

3

8

نام ماده

مقدار

به نام خدا
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
(فرم شماره )3
مقررات و الزامات آزمایشگاه
)1

دانشجو موظف است دانش پایه لازم برای استفاده از ابزارهای تحقیقاتی را تحت نظر استاد راهنما یا متخصین مرتبط مورد تایید
استاد راهنما فراگیرد و صرفاً در حیطه کار مصوب رشته تحصیلی خود از آزمایشگاه نموده و بدون هماهنگی واطلاع در دیگر زمینه
های مرتبط با دانش ،مسئولیت و وظیفه خود درمحیطآزمایشگاه ،اموری را بر عهده نگیرد.

 )2پوشیدن روپوش سفید در آزمایشگاه الزامی است.
 )3با توجه به اهمیت نظارت حرفه ای بر امور آزمایشگاهی تعهد می نماید که هرگز در آزمایشگاه به تنهایی کاررنکنید و درصورت نیاز
با شخص دیگری تماس حاصل نماید .همیشه حضور خود را در آزمایشگاه با شخص ناظر در میان بگذارد.
 )4شماره تلفن خدمات پزشکی ،آمبولانس و آتش نشانی و اداره پلیس و شماره تلفن های اضطراری داخل دانشگاه (نگهبانی ،تأسیسات)
را در اختیار داشته باشد.
 )5ازخوردن وآشامیدن درآزمایشگاه پرهیز نماید.
 )6شوخی وحرکات نا به جا درمحیط آزمایشگاه خطرناك بوده و هر شکلی از آن مطلقاً ممنوع می باشد.
)7

با صدای بلند درمحیط کارصحبت نکند.

 )8از صحبت کردن با تلفن همراه درمحیط کارخودداری نماید.
)9

به اشخاصی که حضورشان در آزمایشگاه غیرضروری است اجازه حضور ندهد.

 )11بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه دستگاه تهویه را روشنیا خاموش ننماید.
 )11قراردادن نمونههای آزمایشگاهی در یخچال آزمایشگاه باید با ذکر مشخصات نمونه ،تاریخ ورود و تاریخ تقریبی خروج نمونه از یخچال
و شماره تماس دانشجو باشد .نمونههای بدون مشخصات از یخچال دور ریخته می شوند و آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری این
نمونهها ندارد.
 )12وسایلی که برای شستشو به اسیدشویی نیاز دارند بعد از 24ساعت از ظرف اسید خارج نموده و با آب بشوید.
 )13وسایلی که از روز قبل خشك شده را در محل مربوطه قرار دهد.
 )14از هرگونه ریسك و خطرپذیری درکار اجتناب نماید.
 )15به دلایل ایمنی همیشه اسید را به آب اضافه کند .هرگز آب را به محلول غلیظ اسید اضافه نکند.
 ) 16محلول ها را به تناسب مقدار مورد نیازخود بسازد .روی کلیه ظروف حاوی محلول های آزمایشگاه برچسب بزند و مشخصات محلول،
تاریخ ساخت و نام خود را یادداشت نماید.

 )17هنگام کار با مواد آلی فرار ،اسید یا بازها ازفضای زیر هود استفاده کند و حتما از تجهیزات ایمنی از قبیل عینك و دستکش آزمایشگاهی
استفاده کند.
 )17درپایان هرروز مدت زمانی را به نظافت اختصاص دهد و میز کار را نظافت نمایید .کلیه ظروف مورد استفاده را پس از اتمام کار شسته و
خشك نماید.
 )18در صورتی که بیش از یك روز از ظروف شیشه ای ،وسایل و دستگاه ها استفاده نمی نماید آن را درجای مناسب خود قرار دهد تا میزکار و
فضای آزمایشگاه اشغال نشود و از طرفی دانشجویان دیگر نیز بتوانند ازآن ها استفاده نمایند.
 )19درصورتِی که دانشجو براثرعدم رعایت ضوابط ایمنى ،بی دقتى ،استفاده نادرست یا بدون اجازه وآموزش لازم از ابزار موجود درآزمایشگاهها،
آسیبى به خود یا دیگران وارد کند ،یا به تجهیزات آزمایشگاه خسارتى برساند ،مسؤولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود و دانشکده در این
زمینه مسؤولیتی ندارد و با توجه به خسارت وارده به تجهیزات ،هزینه تعمیرات وسایل از دانشجو دریافت میشود.
)21برنامه ریزى فعالیت به گونه اى انجام دهد که درساعات ادارى کار به اتمام برسد.
 )21دانشجو موظف است مسؤولیت پیامدهاى همه فعالیتهاى خود را درآزمایشگاه به عهده بگیرد.
نکته :در صورت مشاهده هر شکل تخلف از مقررات فوق یا مقرارت آموزشی-پژوهشی دانشکده کارشناسان آزمایشگاه موظفند که گزارشات
تخلف را تهیه و به سرپرست آزمایشگاه ،استاد راهنما و مدیر آزمایشگاه تحویل دهند.

اینجانب  ................دانشجوی رشته..........................................مقطع .................................که در حال انجام پروژه  /پایان نامه با
موضوع .....................................................................................................................................................................................شماره ثبت در سامانه
جامع دانشگاه ......................به راهنمایی استاد...............................تمامی مفاد فوق را مطالعه نموده و موظف به رعایت مقررات
آزمایشگاه تحت نظارت استاد راهنما می باشم.

نام و نام خانوادگی دانشجو.......................................... :

نام و نام خانوادگی استاد راهنما.................................:
تاریخ :

پس از تکمیل فرمهای شماره  2 ،1و  ،3اصل فرم ها را به کارشناس آزمایشگاه آقای مهندس حسین رحیمی تحویل داده و کپی فرمها را نزد
خود نگه دارید( .ارسال فرمهای تکمیل شده و تحویل آنها به معنی مطالعه دقیق و کامل آنها و متعهد شدن به رعایت کلیه قوانین حاکم بر
آزمایشگاه خواهد بود)

کارشناسان و مدیریت آزمایشگاه برای شما عزیزان موفقیت و سلامتی را از ایزد منان آرزو دارند.

