باسمه تعالی
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمانشاه

با سالم و احترام .اینجانب .......................دانشجوی دورهی کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری رشته.........................با شماره دانشجویی
............................از دانشگاه .........................تقاضای استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه را دارم .لطفا
دستور مقتضی را صادر فرمایید.
شماره همراه:
ردیف

دستگاه

امضاء متقاضی
عنوان آزمون

واحد

امضاء کارشناس مربوطه

تعرفه/ریال

مالحظات

امضاء استاد راهنما

رئیس محترم ادارهی امور آزمایشگاهها

پس از بررسی های الزم مطابق تعرفه خدمات آزمایشگاهی اقدام نمایید.
دکتر آرش بوچانی
معاون پژوهش و فناوری

رئیس محترم اداره ی حسابداری

لطفا طبق مصوبه دانشگاه مبلغ ......................ریال برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد و مبلغ ریال.........................جهت
دانشجویان دکتری به مدت یک ماه از دانشجو دریافت گردد .پس از واریز مبلغ مذکور به شماره حساب  0106089303003 :تصویر
فیش واریزی به ادارهی آزمایشگاهها ارسال گردد.
(بخشنامه شماره  70/68398مورخه 93/07/19
چنگیز کرمی
رئیس خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
رئیس خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

استفاده آقا/خانم ............................................با رعایت کامل شئونات اخالقی و اسالمی وسایر ضوابط اداری و در روزهای غیر تعطیل و
ساعات اداری و تحت نظر کارشناس مربوطه استفاده از وسایل و امکانات آزمایشگاه..........................................ازتاریخ..............تا
تاریخ.................از نظر حراست بالمان است.
مدیر کل حراست
کارشناس محترم آزمایشگاه...........................

آقا/خانم ...........................طبق ضوابط دانشگاه از تاریخ.........................تا.......................مجوز استفاده از آن آزمایشگاه را دارد .لطفاً
مساعدت نمایید.

چنگیز کرمی
رئیس خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

فرم تعهد متقاضیان استفاده کننده از امکانات آزمایشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

رئیس ادارهی آزمایشگاهها

با سالم و احترام ،اینجانب ...................................دانشجوی دورهی کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری رشته.........................با شماره

دانشجویی ............................از دانشگاه  .........................در خصوص استفاده از فضا و تجهیزات آزمایشگاههای این واحد دانشگاهی
متعهد می گردم:
 .1ضمن رعایت اصول امانت داری ،در استفادة صحیح ،حفظ اموال و تجهیزات آزمایشگاه کوشا باشم.
 .2در صورت بروز هرگونه حادثه و خرابی تجهیزات و اموال ،مدیر و کارشناس آزمایشگاه را مطل نمایم.
 .3نسبت به موازین شرعی و اخالقی پایبند بوده و کلیه شؤنات اسالمی را در آزمایشگاه رعایت نمایم.
 .4در صورت وارد نمودن هرگون خسارت به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی خسارات وارده را جبران نمایم.
 .5متعهد به انجام تمامی مقررات وض شده در آزمایشگاه میباشم.
 .6متعهد می شوم فقط در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری و تحت نظر کارشناس مربوطه در
آزمایشگاه حضور داشته باشم) 7/30-16/10( .
 .7در خصوص رعایت حقوق معنوی ،متعهد می گردم در بخش تقدیر و تشکر ( )Acknowledgmentکلیه محصوالت علمی
که در تولید آنها از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه استفاده شده است ،تقدیر و تشکر نمایم.
تاریخ و امضای متقاضی

شماره:

فرم تعهد انجام فعالیت در آزمایشگاههای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

تاریخ:
پیوست:

احتراما به اطالع میرساند اینجانب  ................................................دانشجوی مقطع (کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا ، )همکار
طرح  با مشخصات ذیل ،متعهد به پذیرش و اجرای مقررات مشروح در فرم تعهدنامه ،در طول مدت حضور در آزمایشگاه میشوم.
رشته...................................................:گرایش............................................:شمارهدانشجویی........................................................
شماره تماس ضروری ...........................................:استاد راهنما...................................:استاد مشاور..........................................:
عنوان کامل پروژه پژوهشی........................................................................................................ ......................................................:

اینجانب  ....................................استاد راهنما/مشاور ،دانشجو آقا /خانم .............................تائید مینمایم که نامبرده صالحیت
استفاده از امکانات دستگاهی و خدماتی در آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه را جهت انجام  ...................................را
دارند و در صورت امکان ایجاد هرگونه نقص در حین کار با دستگاه ،مسوولیت کامل آن را بر عهده میگیرم.

دانشجو /همکار طرح:
تاریخ و امضا:

استاد راهنمای دانشجو /مجری طرح
تاریخ و امضا:

مسئول آزمایشگاه
تاریخ و امضا:

تعهدنامه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

شماره:

تاریخ:
پیوست:

 -1کلیه مقررات ،راهنمای ایمنی آزمایشگاه ،نکات ایمنی و دستورالعمل کار با دستگاههای مورد نیاز را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت همه
موارد آن میدانم .معهذا در صورت بروز هر گونه حادثه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ،مسئولیت پیامدها را به عهده میگیرم.
 -2بدون هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه و یا پیش از آموزش کامل روش درست استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی از آنها استفاده نخواهم کرد.
 -3در آمادهسازی محلولها و نمونهها و انجام آزمایش ها ضمن رعایت مسائل ایمنی ،در حفظ و نظافت محیط مورد استفاده برای آزمایشها با
پرسنل آزمایشگاه ،مسئوالنه همکاری خواهم داشت و مسئولیت نظافت و شستشوی ظروف مصرفی و تمیز کردن میز کار را بر عهده میگیرم.
 -4در صورت استفاده از مواد شیمیایی متعهد میشوم که برگه اطالعات حفاظتی و ایمنی مواد شیمیایی ( )MSDSمورد نیاز خود را کامال بررسی
و مطالعه نمایم .
 -5درصورت نیاز به استفاده از مواد شیمیایی سمی یا غیرمتعارف در پایاننامه ،مراتب را سریع به کارشناس آزمایشگاه اطالع دهم تا مواد مورد
استفاده بالفاصله با هماهنگی استاد راهنما با مواد غیرمضر جایگزین گردد.
 -6در صورتی که به هر دلیلی خسارتی به دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه وارد شود و یا در هر مقطعی که از معیوب بودن دستگاه مطلع شوم،
موضوع را سریع به اطالع پرسنل آزمایشگاه خواهم رساند.
 -7در صورتی که بر اث ر عدم رعایت ضوابط ایمنی ،بی دقتی ،استفاده نادرست یا بدون اجازه و آموزش الزم از تجهیزات موجود در آزمایشگاه توسط
اینجانب آسیبی به خود ،دیگران ،دستگاههای آزمایشگاهی ،تجهیزات و فضایی کار وارد شود ،مسئولیت آن به عهده اینجانب خواهد بود و پرسنل
آزمایشگاه در این رابطه مسئولیتی نخواهند داشت.
-8از آوردن شخص همراه به داخل آزمایشگاه خودداری نمایم.
 -9سرپرست آزمایشگاه میتواند با تشخیص اینکه اینجانب ضوابط استفاده صحیح از آزمایشگاه و تجهیزات آن و اصول ایمنی را رعایت نکردهام ،از
حضور اینجانب در آزمایشگاه جلوگیری کنند.
 -10متعهد میشوم که تعرفه تعیین شده توسط آزمایشگاه را تا حداکثر آخرین حضور در آزمایشگاه و یا قبل از آن به طور کامل پرداخت نمایم
(برای افرادی که در مدت معین از فضای آزمایشگاه استفاده میکنند هزینه  benchfeeبه همراه تجهیزات استفاده شده در پایان هر ماه محاسبه
و طبق مقدار اعالم شده توسط مسئول آزمایشگاه پرداخت شود) .
 -11پس از اتمام پروژه تمامی وسایل تحویل گرفته را به کارشناس آزمایشگاه تحویل خواهم داد.
تاریخ و امضا دانشجو:

