
 لطفا و حتما نحوه کار با دستگاه را که توسط مسئول مربوطه آموزش داده می شود بیاموزید 

بدون حضور مستول مربوطه از دستگاه ها استفاده نکنید

مقطع تحصیلیشماره دانشجویینام و نام خانوادگی دانشجو

 هفته پس از دفاع نسبت به تحویل وسایل و کمد اقدام نماید 2دانشجو موظف است تا 

درخواست استفاده از خدمات        

آزمایشگاه مواد

: کد فرم

:تاریخ

:عنوان پژوهش

:امضا مدیر گروه:امضا استاد راهنما

الزامات فردی 

 پوشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی در کلیه ساعات حضور و همراه داشتن کارت دانشجویی

(...ماسک، دستکش ، عدم حضور در زمان بیماری و)رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی 

خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه ممنوع است

.درصورت ریختن اسید روی میزکار از بی کربنات سدیم و ریختن باز از اسید استیک استفاده شود

.از پوار برای برداشتن مایعات استفاده نمایید

در مجاورت شعله از مواد قابل اشتعال استفاده نکنید

برای دورریز مایعات و مواد اضافی ظروف پسماند تعبیه شده است و پسماند راهرگز درون سینک نریزید

از شوخی کردن، صحبت بلند با تلفن همراه، گوش دادن به موسیقی در محیط آزمایشگاه خودداری کنید

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه قبل از استفاده از دستگاهها و تکمیل دفترچه سوابق دستگاه 

:تجهیزات مورد استفاده

الزامات عمومی

ضمن مطالعه الزامات، نسبت به حفظ سالمتی خود و دیگران در محیط آزمایشگاه و همچنین حفظ تجهیزات .......................اینجانب 

امضا./                    آگاه بوده و مسئولیت اجرای موارد فوق را به طور کامل میپذیرم

هرگز برای شناسایی مواد از بوییدن یا چشیدن استفاده نکنید

.برای رقیق کردن محلول ها، هرگز آب را به اسید اضافه نکیند بلکه اسید را به صورت اهسته و از جداره ظرف اضافه نمایید

.در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئول جبران خسارت احتمالی دانشجو خواهد بود

:نکات  استفاده از خدمات آزمایشگاه

شستشو و تمیز نمودن کلیه تجهیزات و میز کار پس از استفاده 

همراه است حتما از هود استفاده شود... در هنگام انجام آزمایش هایی که با نشت بخار،دود و 

کار در آزمایشگاه فقط در ساعات تعریف شده مجاز است و هرگونه درخواست کار در خارج از زمانبندی آزمایشگاه 

بصورت انفرادی منوط به تایید مدیرگروه و استاد مربوطه با پذیرش مسئولیت خواهد بود
.در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق دانشجو اجازه فعالیت در آزمایشگاه مهندسی مواد را نخواهد داشت


