
 

 نساجيدانشكده مهندسي  یها/کارگاههاتعهدنامه استفاده از آزمايشگاه

هَظف ثِ رعبیت كبهل ٍ دليك هسبئل ٍ را هطبلعِ ًوَدُ داًشکذُ هٌْذسی ًسبجی وٌی یدستَر العول اایٌجبًت  -1

 ٍ كبرگبُ ّبی داًشکذُ هی ثبشن. ایوٌی در آسهبیشگبُ

خَد پزٍصُ جْت اًجبم  بسيهَرد ًويبیی ٍ دستگبُ ّبی شيخطزات احتوبلی كبر ثب هَاد  اس كليِ ایٌجبًت  -2

 ٍ فزم ّبی ایوٌی هَاد ٍ ٍسبیل ٍ رٍش ّب را ثب كوک استبد راٌّوبی خَد تکويل كزدُ ام.  كبهل دارمآگبّی 

در صَرت هشبّذُ  خَاّن ثَد ٍكَشب  /كبرگبُ ّبی داًشکذُدر حفظ ٍ ًگْذاری ٍسبیل آسهبیشگبُایٌجبًت  -3

ا ثِ كبرشٌبس هزثَطِ گشارش در اسزع ٍلت هَضَع ر ٍ كبرگبّی تجْيشات آسهبیشگبّیگًَِ اشکبلی در ّز

  .خَاّن ًوَد

 /كبرگبُآسهبیشگبُ ثب كبرشٌبس حتوب، ًوبینای استفبدُ هیثزای اٍليي ثبر اس ٍسيلِكِ  در صَرتیایٌجبًت  -4

ت ًبشی ثَجَد آهذُ اس آى در صَرت عذم ّوبٌّگی السم، هشکال .السم را اًجبم خَاّن دادهزثَطِ ّوبٌّگی 

 ثز عْذُ ایٌجبًت است. 

 طزف هسئَليي هزثَطِاس السم هجَس /كبرگبُ ّبی داًشکذُ، گًَِ اهَال اس آسهبیشگبُجْت خزٍج ّزایٌجبًت  -5

 ٍ اس رٍش ّبی ایوي ثزای ایي كبر استفبدُ خَاّن ًوَد.  را اخذ خَاّن ًوَد

 .ی ٍ داًشگبُ  هی ثبشنُ هٌْذسی ًسبجهلشم ثِ رعبیت كليِ همزارت جبری داًشکذ ایٌجبًت -6

  .ٌَاى ّوزاُ ٍارد آسهبیشگبُ/كبرگبُ ًوبینًجبیذ شخصی را ثِ ع ایٌجبًت -7

ٍ در صَرت هفمَد شذى ٍ یب آسيت  هی ثبشن /كبرگبٍُرٍد ثِ آسهبیشگبُ ذيكلهَظف ثِ حفبظت اس  ایٌجبًت -8

َضَع را ثِ كبرشٌبس هزثَطِ یب ضزٍری است در اسزع ٍلت ه ض لفل،یتعَضوي پزداخت ّشیٌِ  ذيكلدیذى 

 .شکذُ گشارش دّنهسئَل دفتز داًشکذُ ٍ در خبرج اس سبعبت اداری ثِ ًگْجبًی داً

 .ًخَاّن دادا در اختيبر افزاد دیگز لزار ر /كبرگبُذ آسهبیشگبُيكلثِ ّيچ عٌَاى  ایٌجبًت -9

ًوَدى دستگبُ ّبی در اختيبر /كبرگبُ ٍ خبهَش ٌّگبم ٍرٍد ٍ خزٍج هلشم ثِ ثستي درة آسهبیشگبُ ایٌجبًت  -10

 .ٍ ثستي شيزّبی اة ٍ گبس هَرد استفبدُ هی ثبشن

اًشکذُ ایٌجبًت ............................... ثِ شوبرُ داًشجَیی .................... داًشجَی همطع ............................... د

ّب ٍ كبرگبُ ّبی داًشکذُ گبًِ فَق را هطبلعِ ًوَدُ ٍ هلشم ثِ اجزا آى در آسهبیشگبُ 10ًسبجی هَارد  هٌْذسی

 هٌْذسی ًسبجی ّستن. 

 :اهضبء

تبریخ:



        

 

 

 
 

   
 

 معبونت محترم پژوهشی دانشکده مهندسی نسبجی 

 جنبة آقبی/ سرکبر خبنم ..................................................

 ببسالم 

زاها جٌاب آقای/سزکار خااًن ................................................................. تاِ ااوارُ    احت

داًشجَیی ........................................ داًشجَی هقطع کاراٌاسی/کاراٌاسای اراا /   

دکتزی داًشک ُ هٌْ سی ًساجی تحت راٌّواایی ایٌجاًاة ًزااس تاِ اساتاادُ اس      

هکاًات هَجَد در آسهایشاااُ/کارااُ ................................................................................  ا

 جْت اًجام پایاى ًاهِ خَد دارد. خَاّشوٌ  است اق اهات السم را هثذٍل فزهایز . 

 ..........اوارُ تواس داًشجَ: ...............................................

 ایوزل داًشجَ: ...................................................................... 

 تا تشکز

 اهضای استاد راٌّوا

 تاریخ 

 مسئول محترم آزمبیشگبه/کبرگبه ......................................... 

 ...................جنبة آقبی/ سرکبر خبنم ...............................

 تاسالم 

احتزاها ت یٌَسزلِ جٌااب آقای/سازکار خااًن......................................................... تاِ     

اوارُ داًشجَیی ........................................ داًشجَی هقطع کاراٌاسی/ کاراٌاسی 

وایی جٌاب آقای/سزکار خاًن ارا / دکتزی داًشک ُ هٌْ سی ًساجی تحت راٌّ

دکتز .................................................. جْت فعالزت تزای اًجام پایااى ًاهاِ خاَد در    

ازدًا . ّونٌازي السم تاذکز اسات ایشااى      آسهایشااُ/کارااُ هذکَر هعزفی های 

هطالعِ ّای داًشک ُ هٌْ سی ًساجی را ّا/کارااُتعْ ًاهِ استاادُ اس آسهایشااُ

 ٍ تایز  ًوَدُ اً . 

 اوارُ تواس داًشجَ: .........................................................

 ایوزل داًشجَ: ......................................................................

 تا تشکز

 اهضای هعاًٍت پژٍّش داًشک ُ 

 تاریخ

 


