
 

 

(330) 33333330:  فاکس( 330) 33333333: تلفن -گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  

Email: ehe.group.skums@gmail.com 

 

 .....................................استاد راهنمای محترم  

مهندسی  کارشناسی ارشد/دانشجوی کارشناسی................................. رساند اینجانب  بدین وسیله به استحضار می ااحترام

خود در مجموعه  پایان نامه/ تقاضای شروع به کار پروژه ...............................با شماره دانشجویی بهداشت محیط

  .بهداشت محیط را دارم آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی

 ......................................................................................................................................................: پایان نامه/عنوان پروژه

 ...........................................................................................................................................: مورد نیاز وسایلآزمایشات و 

 ..................................... :تاریخ پیشنهادی

تجهیزات گرفته شده جهت انجام آزمایش مراقبت های الزم را بعمل گردم از کلیه وسایل و همچنین اینجانب متعهد می

 صیخشت تروص رد) آورده و پس از اتمام کار، آنها را صحیح و سالم تحویل دهم و در صورت بروز هر گونه خسارت

، خسارات وارده به دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه را (بناجنیا فرط زا یهاتوک و روصق رب ینبم هاگشیامزآ سانشراک

 .جبران نمایم

 :تاریخ و امضا                                               :                                        نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 

 ................................................................مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط 

و استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی  پایان نامه /دانشجوی فوق جهت اجرای پروژهشود شروع به کار  گواهی می

 .است  مورد تایید و بال مانعدر مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی بهداشت محیط زیر نظر اینجانب 

 :تاریخ وامضاء                                        :                                            نام ونام خانوادگی استاد راهنما

 

 

 مسئول محترم مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی بهداشت محیط 

لطفا همکاری های . بحضورتان معرفی می گردد پایان نامه/احترامـا بدینوسیله نامبرده  جهت انجام فعالیت های مرتبط با پروژه

 . الزم را بعمل آورید

  :تاریخ وامضاء                                                                                  :مدیر گروه نام ونام خانوادگی 

     آزمایشگاه بایگانی گردد رد هخسن کی و هورگ رد هخسن کیفرم، نهایی پس از تکمیل . 

 

 بسمه تعالی

 دانشجویان مهندسی بهداشت محیطپایان نامه / معرفی نامه جهت انجام  پروژه

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 دانشکده بهداشت
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  مهندسی بهداشتمهندسی بهداشت  مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی گروهمجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی گروهدر در   ررااکک  ییننممییاا  وو  تتااططااییتتححاا

 

پوشیدن روپوش آزمایشگاه و رعایت نکات ایمنی در هنگام کار الزامی است. 

 در آزمایشگاه از خوردن هر گونه خوراکی پرهیز نمایید. 

حفظ وسایل شخصی به عهده شخص دانشجو می باشد. 

 خودداری فرمائید اهمراه جدبه علت محدودیت فضای آزمایشگاه از آوردن هرگونه. 

باشدتهیه کلیه وسایل، مواد، محلول ها و ظروف شیشه ای به عهده دانشجو می. 

پس از شستشو وسایل و ظروف خود را جمع  افطل. باشدشستشوی کلیه وسایل و ظروف به عهده دانشجو می

 .کنید

ل جمع نموده و سکو را مرتب کنیدهر روز پس از پایان کار کلیه وسایل خود را به طور کام. 

خودداری فرمائید اها  و فضای آزمایشگاه جداز قرار دادن وسایل اضافه بر روی سکو. 

 پس از پایان کار حداکثر تا یک . دانشجو یک کمد مشترک تعلق می گیرد  ۳تا  ۲با توجه به محدودیت فضا به

در غیر این صورت درب کمد از طرف دفتر آزمایشگاه باز شده و وسایل . هفته قبل از دفاع کمد را تحویل دهید

 .موجود در آن تخلیه خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود

در . شودمربوطه آموزش داده می کارشناسروع کار نحوه استفاده از وسایل معمول آزمایشگاه با حضور قبل از ش

 .صورت هر گونه خسارت احتمالی مسئول آن دانشجو خواهد بود 

در فرم  تسا مزال .گیردبه علت محدودیت، استفاده از وسایل و تجهیزات با هماهنگی و زمان بندی صورت می

ه کلیه وسایل مورد نظر و عنوان طرح پژوهشی و پایان نامه خود را به طور کامل نوشته و قبل از استفاده از مربوط

 .تجهیزات هماهنگی نموده تا تداخلی در کارها صورت نگیرد

بر روی کلیه آنها نام خود را نوشته تا با وسایل شخص دیگری جابجا نشود ،به علت تشابه مواد و وسایل. 

سایلی که در انکوباتور و یخچال قرار می دهید حتمأ نام و تاریخ را بنویسیدبر روی و. 
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در غیر اینصورت مواد موجود در یخچال . پس از اتمام کار کلیه وسایل خود را از یخچال و فریزر خارج نمائید

 .گرددحداکثر تا یک هفته قبل از دفاع نگهداری سپس از یخچال تخلیه می

 دستگاه را تمیز . آنها را خاموش کرده و دوشاخه برق را از پریز خارج نمائید اها حتمدستگاهپس از استفاده از

 .کرده و کاور را روی آن قرار دهید

 پس از استفاده از میکروسکوپ حتما الم را از زیر میکروسکوپ خارج کرده و در ظرف ساولن انداخته و به هیچ

 .از برق خارج کنید و کاور را روی آن قرار دهیددوشاخه را . عنوان روی سکوها رها نکنید

 استریل نمائید% ۷٠برای اطمینان از صحت کار خود هر هفته به صورت نوبتی انکوباتورها را با الکل. 

از تغییر دادن دمای انکوباتور بدون هماهنگی جدأ خودداری بفرمائید. 

است در زمان مقرر با نیروی خدمات  مزال ،گیردمی بار نظافت آزمایشگاه در زمان تعیین شده صورت ۲ای هفته

 .همکاری نمائید

از دستکش و ماسک استفاده نمائید و مراحل آزمایش را  اهای سمی حتمهنگام استفاده از اسیدها و بازها و محلول

 .زیر هود انجام دهید

مطلع سازید و حتی  باشندول به کار میهنگام کار با مواد سمی و سرطانزا سایر افرادی را که در آزمایشگاه مشغ

 .المقدور در ساعات کم تردد مشغول به کار شوید

ها آسیب دیده باشند و نیاز به تعمیر داشته باشند دانشجو موظف است تا زمان تعمیر در صورتی که دستگاه

 .دستگاه آزمایش خود را به تعویق اندازد

آزمایشگاه را ترک کرده و مسئولین را مطلع سازید اایشگاه سریعدر صورت بروز و مشاهده هر گونه خطر در آزم. 

ها و خاموش بودن پنجره ،شود ملزم است از بسته بودن شیر اصلی گازآخرین فردی که از آزمایشگاه خارج می

 .چراغ ها و بسته بودن درب آزمایشگاه ها اطمینان حاصل نماید 

 نمایندثبت  آزمایشگاه به صورت روزانه ساعت ورود و خروج خود را در دفتر بایددانشجویان محترم. 

آید ممانعت بعمل می در صورت رعایت نکردن موارد ذکر شده و هر گونه بی نظمی از ادامه کار دانشجو . 

مراحل باشد و دانشجو موظف است در تمامی مسئولیت انجام آزمایشات در تمامی مراحل بر عهده دانشجو می

 .آزمایش در آزمایشگاه حضور فیزیکی داشته باشد


