
 "گروه علوم زيستي و بيوتکنولوژيهاي تحقيقاتي كار در آزمايشگاهمقررات "

استاد راهنما الزامي  كتبي از  در آزمايشگاه حضور داشته باشد، مجوز ، 2مربوط به بند اگر دانشجويي بخواهد در روزهاي جمعه و ايام تعطيالت رسمي و بعد از زمان مقرر *

  هيچگونه مسئوليتي در ايام خارج از وقت اداري ندارد.آموزشي است و گروه 

   باشم.با مطالعه كامل اين مقررات و آگاهي كامل از مفاد  آن موظف به رعايت تمام بندهاي آن مي                          اينجانب
                                                                                                              :دانشجو امضاء      

 اجازه استاد راهنما براي شروع به كار دانشجو در آزمايشگاه تحقیقاتي الزامي است. 1

 *بهار و تابستان(  مي باشد.در )  02/21پايیز و زمستان( و تا در )  22تا ساعت   صبح 7ساعت كاري، از هر روز در آزمايشگاه ساعت كار در  2

 باشد.ميالزامي قبل از شروع كار در آزمايشگاه هاي تحقیقاتي در آزمايشگاه كار ايمني و اطالع از موارد  پوشیدن روپوش 0

 از آن نسخه اضافي درست نمايد.ديگري امانت دهد و يا شخص كلید آزمايشگاه را به  نبايدبايد امین وسايل و مواد آزمايشگاهي باشد و دانشجو  4

و كلیه وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه قبل و بعد از انجام كار با محلول مناسب  ها، دستگاهمیز كاراز قبیل آزمايشگاه و ضدعفوني كردن تمیز كردن  5

 دانشجويان است. درصد و غیره، بر عهده 72مانند الکل 

 ها، دانشجو بايد روش استفاده صحیح را از استاد راهنما و يا از دستور كار نوشته شده براي هر دستگاه ياد بگیرد. براي استفاده از دستگاه 6

 خودداري نمايد. "اكیدابا مسئول آزمايشگاه، از جابجايي هر نوع وسیله يا دستگاهي بدون هماهنگي دانشجو بايد  7

 ها و كار با مواد سمي و خطرناک، استفاده از عینك محافظ الزامي استدر موقع حرارت دادن محلول 8

 گروه اطالع دهد.مدير و راهنما را به استاد خود و هر دستگاه آزمايشگاهي، مراتب ونه مشکل احتمالي براي گهر در صورت بروز دانشجو موظف است  9

اي نیاز به روشن ماندن براي مدت طوالني و يا در طول شب دارد، موضوع بايد با قرار دادن برچسب يا نوشته در كنار در صورتي كه دستگاه يا وسیله 12

 آن همراه با ذكر نام دانشجو،  اطالع رساني شود.

-دانشجويي است كه آزمايشگاه را ترک ميها، هواكش، هود، شیرهاي آب و گاز، پنجره ها و روشنايي آزمايشگاه برعهده آخرين كنترل تمامي دستگاه 11

 كند.

 دانشجو بايد توسط خود وي جبران شود.هر هرگونه خسارت وارده به آزمايشگاه توسط  12

 دانشجو موظف است نتايج و روند پیشرفت كار خود را اعم از اينکه نتیجه گرفته يا نگرفته باشد، به استاد راهنما  تحويل نمايد. 10

هاي در ظرف طور مجزابه را مضر براي محیط زيست را به روش مناسب خنثي سازي نموده و يا آنها ضايعات آزمايشگاهي  اندموظف ياندانشجو 14

 به مسئول مربوطه تحويل نمايند.از محیط آزمايشگاه  خروج جهتو  دربسته جمع آوري

 ساير دانشجويان، خودداري نمايد. دانشجو بايد از هر گونه مداخله و مزاحمت عمدي و غیر عمد در كار  15

 ممنوع است.حتي براي مدت كوتاه  هاو دانشجويان  به ساير آزمايشگاهورود افراد متفرقه  16

 غذايي در محیط آزمايشگاه ممنوع است. وادخوردن و آشامیدن هر نوع م 17

 موسیقي و راديو در آزمايشگاه ممنوع است.هر نوع پخش  18

 آزمايشگاه براي انجام كارهاي تحقیقاتي و تبلیغاتي غیر از كار پايان نامه، بدون اجازه استاد راهنما و مدير گروه ممنوع است.استفاده از  19

با آزمايشگاه تسويه حساب نموده و كلید وسايل تحويلي را به استاد راهنما تحويل دهد و  ،دانشجو موظف است پس از پايان كار تحقیقي خود 22

 تحويل دهد.به دفتر گروه را  آزمايشگاه
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