بسمه تعالی

فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی/کارگاهی در روزهای غیرتعطیل (دانشجویان دانشکده پروپوزال مصوب)
 -1جناب آقای دکتر ......................................................استاد محترم راهنما ،با سالم؛ احتراماً اینجانب ......................................................................
دانشجوی مقطع ارشد دکتری رشته  ............................................................................دارای پروژوزال مصوب به تاریخ ......................................
متقاضی کار در آزمایشگاه اصلی  .............................................. :و آزمایشگاه  .........................................می باشم.
دستگاههای با تکنولوژی باال که کار خواهم کرد عبارتند از:
....................................................................................................................................................................................
دالیل کار در ساعات غیراداری و روزهای غیرتعطیل و وسایلی که الزم دارم:
....................................................................................................................................................................................
تاریخ

امضای دانشجو

 -2معاون محترم پژوهشی ،مراتب فوق مورد تأیید است .با عنایت به درخواست و توضیحات ارائه شده لطفاً مساعدت الزم جهت فعالیت دانشجو از
تاریخ  .................................تا تاریخ  ..................................مبذول فرمایید/.
با کار در ساعات غیراداری موافقم به دلیل.................................................................................. :
با کار در ساعات غیراداری مخالفم به دلیل.................................................................................. :
تاریخ

امضای استاد راهنما

 -3مسئول محترم آزمایشگاهها ،با توجه به موافقت استاد محترم راهنما مساعدت الزم به عمل آید/.
..................................................................................................................................................................................
تاریخ

امضای معاون پژوهشی

 -4مسئول محترم انتظامات ،جهت اطالع و هماهنگی با انتظامات داخلی آزمایشگاه مرکزی/.
امضای مسئول آزمایشگاه ها

امضای مسئول انتظامات

خیلی مهم توجه شود:
 ساعت اداری برای آزمایشگاه ها  8صبح تا  88عصر و کارگاه ها  8صبح تا  81عصر می باشد (به شرط حضور کارشناس) ساعت غیراداری برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از  88عصر تا  22شب و پنجشنبه ها  8صبح تا  81: 03عصر می باشد .بدیهی است غیر از این زمان ها آزمایشگاه ها وکارگاه ها تعطیل است.
در ایام تعطیل رسمی دانشجو فقط در موارد خاص و تکمیل فرم مخصوص با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی به صورت استثنا میتواند در آزمایشگاه یا کارگاه کارنماید.
 مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه ها در چارچوب قوانین و مصوبات کمیته ایمنی دانشگاه همکاری الزم را به عمل خواهند آورد.مسئولیت کلیه اتفاقاتی که در اثر بی احتیاطی عین کار افتاده باشد در حضور کارشناس برعهده کارشناس و دانشجو بوده و در ساعات غیراداری و عدم حضور کارشناسبرعهده دانشجو و استاد محترم می باشد.

