باسمه تعالي

تاريخ :
…………………………………………….
تاريخ :
شماره .……………………………………… :
مشاره .…………………………………………… :
پيوست……………………………………… :
.پيوست ………………………………………… :
………………………………………

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یادگارامام خمیني(ره)

حوزه معاونت پژوهشي

« اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها »

فرم اجراي پایان نامه تحصیالت تکمیلي
رئیس محترم امور پژوهشي دانشکده

/93الف0/012/

………………………………………………

سالم عليکم  ،احتراماً باطالع مي رساند اينجانب ……………………………………………… .دانشجوي مقطع ..................... :با مشخصات ذيل تقاضاي استفاده از آزمايشگااه
تحقيقاتي را دارم لذا ضمن پذيرش تعهدات مندرج در برگ دوم اين فرم  ،خواهشمند است دراين خصوص اقدامات الزم مبذول فرماييد .
نام و نام خانوادگي ( بطور کامل )  ……………………………………………… :رشته …………………... :گرايش  ………………………….… :شماره دانشجويي ………………………………………………:
شماره تلفن اضطراري ……………………… :نام و نامخانوادگي استاد راهنما  ………………………………… :نام و نامخانوادگي استاد مشاور ……………………………………………… :
عنوان کامل پايان نامه مصوب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. :
تاريخ و امضاء ...................................... :

 تاريخ
کد شناسايي پايان نامه .................................................................. :
تاريخ اخذ کد شناسايي ....................................................................:

تصويب پايان نامه در شوراي پژوهشي .......................................... :

 حداکثر نياز به حضور در آزمايشااه تحقيقاتي  ................ماه
و مواد و تجهيزات مورد نياز بشرح جدول ذيل ميباشد .

دفتر امور پژوهشي دانشکده
امضاء


ردیف

ماده مورد نیاز

مقدار

فرمول

ردیف

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

تاييد استاد راهنما
امضاء

تجهیزات مورد نیاز

مالحضات

تعداد تقریبي آنالیز

 تذکر :ارایه مواد ،وسایل و تجهیزات (در صورت موجود بودن) صرفاً براساس مندرجات جدول  ،4صورت خواهد پذیرفت.

 حضور دانشجوي فوق در آزمايشگااه تحقيقگات...................
از تگاريخ  ................................لغايگت ، ................................جمعگاً
بمدت  ............ماه بالمانع مي باشد.

 برنامه حضور دانشجو در طول هفته :

کارشناس آزمايشااه تحقيقاتي ................

امضاء

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

صبح 8 -03:21
عصر 02 – 07
متعهد ميشوم مطابق برنامه فوق در آزمايشااه حضور يابم
تاييد دانشجو :

تاریخ و امضاء

.



تایید مدیر گروه

تاییدرییس اداره امور پژوهشي دانشکده



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

امضاء
با سالم  ،لطفاً ضمن اعالم کليه نکات ايمني و شرايط استفاده از
مواد مصرفي و تجهيزات موجود به دانشجوي مذکور و نظارت بر
عملکرد ايشان اقدام الزم بعمل آيد .

رئيس اداره امور آزمايشااهها و کارگاهها

تعهدات دانشجو :

امضاء

باسمه تعالي

تاريخ :
…………………………………………….
تاريخ :
شماره .……………………………………… :
مشاره .…………………………………………… :
پيوست……………………………………… :
.پيوست ………………………………………… :
………………………………………

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یادگارامام خمیني(ره)

حوزه معاونت پژوهشي

« اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها »

 .1کليه مقررات آزمايشااه تحقيقاتي را رعايت نموده و نهايت همکاري را با کارشناس آن بعمل آورم .
 .2کليه موارد مرتبط با ايمني استفاده از مواد و فرآيندهاي پايان نامه مطالعه و نکات مربوطه در طول حضور در آزمايشااه رعايت خواهد شد.
 .3قبل از شروع به کار در آزمايشااه اطالعات  MSDSمربوط به هر يک از مواد شيميايي مصرفي را تهيه و تحويل مسئول آزمايشااه خواهم داد.
 .4در زمان اعالم شده از سوي استاد محترم راهنما پروژه خود را به پايان برسانم و با شروع هر ترم نسخه اِي از پرِينت انتخاب واحگد خگود را در
اختِيار کارشناس آزماِيشااه تحقِيقاتِي نماِيم ( درصورت عدم ارائه پرِينت انتخاب واحد  ،مجاز به حضور در آزماِيشااه تحقِيقاتِي نمِي باشم) .
 .5در حفظ و ناهداري اموال دانشااه ( مستقر در آزمايشااه تحقيقاتي ) نهايت تالش خود را بعمل آورده و آزمايشات الزم را با هماهناي اسگتاد
راهنما و نظارت کارشناس آزمايشااه به انجام برسانم.
 .6مطابق زمانبندي اعالم شده از سوي آزمايشااه تحقيقاتي در آن آزمايشااه حضور يافته و پروژه خود را آغاز و به اتمام برسانم و درصورت عگدم
امکان حضور مطابق برنامه فوق  ،مراتب را بصورت کتبي به کارشناس آزمايشااه تحقيقاتي اعالم نمايم .
 .7درصورت عدم مراجعه به آزمايشااه تحقيقاتي براي بيش از دو هفته متوالي  ،کارشناس آزمايشااه مجاز به تخصيص امکانات اينجانب به سگاير
دانشجويان بوده و اينجانب حق اعتراض نخواهم داشت .
 .8از بهمراه آوردن يا خارج نمودن مواد ،تجهيزات و  ...آزمايشااهي بدون اطالع کارشناس آزمايشااه خودداري نمايم .
 .9حقوق ساير دانشجويان حاضر در آزمايشااه تحقيقاتي شيمي را محترم شمرده و رعايت نمايم .
 .11بالفاصله پس از اتمام پايان نامه نسبت به عودت وسايل  ،امکانات و تجهيزات دريافتي به کارشناس آزمايشااه اقدام نمايم .
 .11درصورت گزارش کارشناس آزمايشااه تحقيقاتي مبني بر مضر (سمي يا غير متعارف ) بودن مواد مورد استفاده اينجانب در پروژه  ،بالفاصگله و
با هماهناي استاد محترم راهنما نسبت به جايازيني مواد غير مضر اقدام خواهم نمود .

تاریخ و امضاء دانشجو :

................................................


ردیف

ماده مورد نیاز

مقدار

فرمول

ردیف
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6

7

7
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8
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11

11

تجهیزات مورد نیاز

تعداد تقریبي آنالیز

مالحضات

توجه :در صورت عدم انطباق مواد و تجهیزات مورد نیاز مندرج در جدول شماره  ،4با مندرجات پروپوزال ارایه شده ،مالک مندرجات
پروپوزال خواهد بود.

