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هدف از تاسیس آزمايشگاهها و کارگاههای دانشگاه ،انجام اموور آموزشوي و پژوهشوي موورد نیواز دانشوجويان
مقاطع مختلف و فعالیتهای تحقیقاتي محققان دانشگاه ميباشد .ارائوه خودمات آزمايشوگاهي و کارگواهي بوه
پروژههای تحقیقاتي موسسات و اشخاص حقیقي و حقوقي ،پروژههای مستقل و پوروژههوای منعقوده در قالو
قرارداد با صنعت ،با تايید دانشکده /واحد مربوطه در کنار فعالیتهای آموزشي و پژوهشي مورد نیاز دانشجويان
و محققین از جان دانشگاه ترغی ميگردد.
رويه حاضر ناظر به بخشي از فعالیتهای آزمايشگاهها و کارگاههای دانشوگاه اسوت کوه خودمات انودازهگیوری،
تعیین پارامترهای عملکردی تجهیزات و قطعات و انجام خودمات سواخت قطعوه يوا محروول را بوه مشوتريان
حقیقي وحقوقي در دانشگاه و يا خارج از دانشگاه ارائه مينمايند و منابع مالي حاصل از اين نوع فعالیوتهوا در
راستای به روز نگهداری تجهیزات در دانشگاه و حقالزحمه اجرای خدمات مررف ميگردد.
به منظور فعالسازی آزمايشگاهها و کارگاههای دانشگاه و استفاده بهینه و هدفمنود از امکانوات و تجهیوزات در
نیل به اهداف پژوهش و فناوری دانشگاه اين دستورالعمل برگرفته از آئین نامهها ،مروبات و دستورالعملهوای
دانشگاه و دانشکدهها و واحدهای مربوط به دانشگاه ميباشد که با اصالح و تکمیل آنها ،تدوين شده است.
کلیه آزمايشگاهها و کارگاههای دانشگاه ،اعم از آموزشي يا پژوهشي به منظور ارائه خدمات به متقاضیان حقیقي
و حقوقي از داخل يا خارج دانشگاه ،انجام پروژههای دانشجوئي ،قراردادهای صنعتي ،يا درخواستهای مستقل،
در چارچوب مقررات جاری دانشگاه از جمله مقررات اداری و مالي براساس اين دستورالعمل اقدام مينمايند.
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 -1نحوه اداره آزمایشگاهها و کارگاهها
 :1-1نظارت بر عملکرد اجرائي و مالي آزمايشگاهها/کارگاهها به عهده معاونت پژوهش و فناوری/رياسوت هور
دانشکده /واحد است.
 :2-1معاون پژوهش و فناوری/رياست هر دانشکده /واحد موظف به ارسال گزارش عملکرد اجرائي و مالي در
فروردين سال بعد به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ميباشد.
 :3-1سرپرست آزمايشگاه/کارگاه به پیشنهاد معاونین پوژوهش و فنواوری يوا آموزشوي دانشوکده برحسو
مورد(وياشورای سرپرستي) و با حکم رئیس دانشکده/واحد به مدت دو سال منروب ميشود که ايون مودت
قابل تمديد است.
 :4-1کلیه آزمايشگاه ها/کارگاه ها در طول  5روز هفته در ساعات اداری آماده ارائه خودمات خواهنود بوود.
انجام فعالیت های آزمايشگاهي در روزهای تعطیول بوا همواهنگي سرپرسوت آزمايشوگاه/کارگاه و موديريت
دانشکده /واحد و دانشگاه ميباشد.
تبصره  :1به منظور بهرهبرداری بیشتر از امکانات ،آزمايشگاه ميتواند بوا همواهنگي دانشوکده و ادارات کول
امور اداری و مالي ،در خارج از ساعت اداری نیز فعالیت نمايد.
 :5-1استفاده پرسنل آزمايشگاه /کارگاه از مرخري با هماهنگي سرپرسوت آزمايشوگاه و بوا تايیود معاونوت
پژوهش و فناوری/رياست /دانشکده /واحد ميباشد.
 :6-1رئیس دانشکده مسئول نظارت بر نگهداری تجهیزات آزمايشگاهي/کارگاهي ،خريد تجهیوزات جديود و
رعايت مسائل ايمني ميباشد.
 :7-1مسئول آزمايشگاه/کارگاه موظف به اعالم کتبي و فوری خرابي و يوا نیواز بوه سورويس دسوتگاههوا و
تجهیزات آزمايشگاه/کارگاه به معاونت پژوهش و فناوری/رياست دانشکده /واحد مربوطه و پیگیری موداوم و
مستمر جهت رفع عی ميباشند.
 :8-1کلیه پرسنل آزمايشگاه بايد برنامه حضور خود را در آزمايشگاه/کارگاه و دانشکده /واحود در پشوت در
آزمايشگاه/کارگاه جهت اطالع مراجعین نر نمايند و يک نسخه از آن را به معاونین پوژوهش و فنواوری و
آموزشي/رياست دانشکده /واحد تحويل دهند.

 -2برنامه انجام خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی
 :1-2برنامه ارائه خدمات به متقاضیان به شرح زير است:
 :1-1-2کلیه درخواستهای انجام خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي به حوزه معاونت پژوهش و فناوری/رياست
دانشکده /واحد اعالم مي شود و توسط کارشناس پژوهشي ثبت و بالفاصله ابالغ ميشود.
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 :2-1-2دستور تعیین هزينه و نظرخواهي برطبوق تعرفوه از سووی معواون پوژوهش و فناوری/رياسوت
دانشکده /واحد به سرپرست يا مسئول آزمايشگاه/کارگاه و اعالم آن به متقاضي.
 :3-1-2پرداخت هزينه توسط متقاضي و ارائه سند پرداختي به کارشناس پژوهشي/رياسوت دانشوکده/
واحد( برای ثبت در دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشکده و اعالم به آزمايشگاه)
 :4-1-2اجرای درخواست توسط آزمايشگاه/کارگاه و اعالم نتیجه به معاون پوژوهش و فناوری/رياسوت
دانشکده/واحد.
 :2-2آزمايشگاهها/کارگاهها کلیه فعالیتها و درخواستهای خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي را در دفتری بوا
قید تاريخ و شماره ثبت ميکنند.
 :3-2انجام هرگونه خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي مورد نیاز دانشجويان که پروژه مروب دارنود منووط بوه
ارائه درخواست کتبي دانشجو که به تايید استاد راهنما رسیده باشد و در قالو ظرفیوت مرووب پژوهشوي
دانشکده /واحد و با تعرفه مروب ميباشد.
 :4-2انجام هرگونه خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي مورد نیاز پروژههای مستقل و پروژههای ارتباط با صنعت
اعضاء هیات علمي منوط بوه درخواسوت کتبوي مجوری پوروژه و تايیود معواون پوژوهش و فناوری/رياسوت
دانشکده/واحد و با تعرفه مروب ميباشد.
 :5-2ارائه هرگونه خدمات آزمايشگاهي مربوط به موسسات و اشخاص حقیقي و حقوقي خوارج از دانشوگاه
منوط به ارائه درخواست کتبي ملزم به شماره ،تاريخ و آدرس تماس است که توسوط کارشوناس پژوهشوي
واحد مربوطه ثبت ميشود.

 -3نحوه پشتیبانی فعالیتهای پژوهشی و آموزشی آزمایشگاهها/کارگاهها
 :1-3سرپرستان کلیه آزمايشگاهها/کارگاهها موظفند برنامههای آموزشي و پژوهشي آزمايشگاه/کارگاه خوود
را به همراه مواد و تجهیزات مورد نیاز اعم از ريالي و ارزی در آغواز هرسوال بوه ترتیو بوه دفتور معواونین
آموزشي و پژوهش و فناوری/رياست دانشکده /واحد برحس مورد ارسال نمايند.
 :2-3خريد مواد و يا تجهیزات مورد نیاز هر آزمايشگاه/کارگاه با توجه به فعالیتهای آموزشوي و پژوهشوي
آن آزمايشگاه/کارگاه صرفاً پس از تايید معاونین آموزشي و پوژوهش و فنواوری /واحود و بوا دسوتور رئویس
دانشکده انجام ميشود.
 :3-3اولويتبندی خريد تجهیزات آزمايشگاهها/کارگاهها به شرح زير ميباشد:
 :1-3-3شرايط خاص به تشخیص شورای آموزشي -پژوهشي دانشکده/واحد.
 :2-3-3آزمايشگاههای آموزشي.
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 :3-3-3آزمايشگاههای سرويس دهنده و تجهیزات يدکي که در تکمیل و تجهیز دستگاههوای اپراتووری و
گران قیمت ( از قبیل میکروسکوپ الکتروني ،دسوتگاههوای اشوعه ايکوس ،جوتب اتموي و  )...موجوود در
دانشکده/واحد بکار ميروند.
 :4-3-3تجهیزات يدکي ساير دستگاههای موجود ( که در تکمیل و تجهیز آنها بکار ميروند)
 :5-3-3آزمايشگاههای در حال تاسیس
 :6-3-3آزمايشگاههايي که کمتر خريد داشتهاند.
 :4-3خريد تجهیزات و مواد مررفي در هور آزمايشوگاه منووط بوه ارائوه گوزارش مونظم فعالیوتهوای آن
آزمايشگاه است.
 :5-3خريد تجهیزات بسته به بودجه پژوهشي با تروي

شورای آموزشي پژوهشي دانشوکده/واحد تعیوین

ميشود.
 :6-3در خريد مواد مررفي و ملزومات آزمايشگاهها/کارگاهها ،مواد مررفي ،خدمات ،نگهداری و تعمیورات
آزمايشگاههای آموزشي و دستگاههای سرويس دهنده عمومي پژوهشي اولويت دارند.
 :7-3درخواستهای مربوط به متقاضیان تاسیس آزمايشگاه يا کارگاه جديد ،با اولويت اعضاء هیات علموي
فاقد سرپرستي آزمايشگاه/کارگاه ،در شورای آموزشي پژوهشي دانشکده /واحد بررسي و ترمیم گیری مي-
شود.

 -4سهم عوامل آزمایشگاه/کارگاه و دانشگاه از بابت خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی
 :1-4پرسنل و يا سرپرست آزمايشگاه/کارگاه حق دريافت هیچگونه وجهي از متقاضویان را ندارنود .کلیوه
دريافتها و پرداختها زير نظر معاونت پژوهش و فناوری/رياست دانشکده/واحد ،انجام ميشود.
 :2-4کلیه درآمد حاصل از آزمايشگاه ها/کارگاه ها صرفاً به حساب درآمد اختراصي دانشگاه واريز و طبق
ماده شش ( )6اين دستورالعمل تقسیم و پرداخت ميشود.
 :3-4پرداخت سهم سرپرست و پرسنل آزمايشگاهها /کارگاههوا منووط بوه ارائوه گوزارشهوای عملکورد و
فعالیتهای سه ماهه توسط سرپرست به معاون پژوهش و فناوری دانشکده /واحد ميباشد.
 :4-4حقالزحمه خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي به فعالیتهای زير تعلق ميگیرد:
 :1-4-4انجام خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي مورد نیاز پروژههای منعقده در قال قرارداد با صنعت.
 :2-4-4خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي ارجاعي از سوی موسسات و اشوخاص حقیقوي و حقووقي داخول و
خارج از دانشگاه.
 :5-4درصد پرداختي به خدمات ارائه شده از سوی عوامل آزمايشوگاه/کارگاه بوا نظور معواون پژوهشوي/
رياست دانشکده ،توسط سرپرست آزمايشگاه/کارگاه به عوامل آزمايشگاه/کارگاه پرداخت ميشود.
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 -5نحوه تعیین تعرفه (فهرست بهای) خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی
 :1-5تعرفه خدمات آزمايشگاهي/کارگاهي با پیشنهاد سرپرسوت آزمايشوگاه و ترووي شوورای آموزشوي
پژوهشي دانشکده تعیین ميگردد و پس از تروي
ميشود.

در هیات رئیسه دانشگاه جهت اجرا به دانشکده ابوالغ

 :2-5متقاضیان حقیقي و حقوقي خارج دانشگاه  %100تعرفه ،متقاضویان داخول دانشوگاه  %60تعرفوه و
متقاضیان داخل دانشکده  %50تعرفه را پرداخت مي نمايند .در هر صورت هزينه پرداختي نبايد از حداقل
هزينه تمام شده آزمايش کمتر باشد.
 :3-5حداقل هزينه تمام شده آزمايش با پیشنهاد آزمايشوگاه و بوا ترووي شوورای آموزشوي پژوهشوي
دانشکده /واحد تعیین ميشود.
 :4-5تعرفه خدمات آزمايشگاهها/کارگاههای دانشکده /واحد مطابق بند  1-5اين دستورالعمل هرسال بايد
بروز شود.

 -6امور مالی و نحوه پرداخت و تقسیم درآمد خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی
 :1-6مسئولیت نظارت دورهای و موردی بر انجام امور مالي و نحوه هزينه کرد در آزمايشگاهها/کارگواههوا بور
عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ميباشد.
 :2-6پرداخت هزينه خدمات آزمايشگاهي و کارگاهي توسط متقاضي به صورت واريز به حساب سیبا شوماره
 2177519001002به نام تمرکز وجوه درآمدهای اختراصي دانشگاه صنعتي امیرکبیر نزد بانک ملي ايوران
شعبه فردوسي تهران کد ( 137قابل پرداخت در کلیه شع بانک ملي ايران) صورت ميپتيرد و اصول فویش
بانکي ماشین شده به آزمايشگاه و از آن طريق به معاونت پژوهشي تحويل داده ميشود.
 :3-6رئیس هر دانشکده/واحد بايد مستندات واريز به حساب فوق را به موديريت موالي -پشوتیباني معاونوت
پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نمايند.
 :4-6مبلغ واريزی به شرح زير تقسیم ميگردد:
 :1-4-6سهم باالسری دانشگاه به میزان %20مبلغ واريزی ميباشد.
 :2-4-6سووهم دانشووکده /واحوود ( )%80بوورای هزينووه هووای لوووازم مروورفي ،خريوود تجهیووزات ،عواموول
آزمايشگاه/کارگاه و ساير به تشخیص دانشکده هزينه ميگردد .اين امر توسط نماينده معرفي شده از سوی
دانشکده به حوزه معاونت پژوهش و فناوری انجام ميشود تا از طريق قرارداد و يا ارسال اسناد و مودار
مثبته ،پس از تايید قرارداد يا اسناد به هزينه گرفته شود .حوزه مالي -پشتیباني معاونت پژوهش و فناوری
برای هر آزمايشگاه سرفرلي ايجاد ميکند و مبالغ سهم هر آزمايشگاه در آن ثبت ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 :5- 6معاون پژوهش و فناوری/رياست هر دانشکده /واحد موظف به ارسال گزارش عملکرد اجرائي ،مقايسه
بودجه مروب با عملکرد مالي(هزينه های پرسنلي ،تعمیر و نگهداری و  )..سال قبل و همچنوین پیشونهاد
بودجه و پیش بیني هزينهها سال آتي در فروردين ماه هرسال به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ميباشد.

 -7تسهیالت و اعتبارات مربوط به خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی
 :1-7اعتبووار پژوهشووي دانشووجويان کارشناسووي ،کارشناسوويارشوود و دکتوورا جهووت اسووتفاده از خوودمات
آزمايشگاهي/کارگاهي صرفاً قابل ارائه در آن دانشکده/واحد مربوطه به ترتی پون میلیوون ريوال ،بیسوت
میلیون ريال و پنجاه میلیون ريال با تعرفه آزاد ميباشد.
تبصره  :2اين اعتبارات تنها به خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه و امکانات موجود در دانشکده/واحد مربوطه
تعلق مي گیرد و هیچ تعهدی را برای دانشکده /واحد ايجاد نميکند.
تبصره  :3ارائه امکانات و خدمات دانشکده ،اولويت بندی موضوع اين بند ،با توجه به اولويوت انجوام اموور
آموزشي موظف دانشگاه ،و با همواهنگي قبلوي ،بوه تشوخیص سرپرسوت آزمايشوگاه و معاونوت پژوهشوي
دانشکده /واحد خواهد بود.
 :2-7به دانشجوياني که بر روی پروژههای صنعتي يا تحقیقاتي دارای قرارداد از بیرون دانشگاه کار موي-
کنند و يا هزينههای انجام پروژه به نحوی تامین شده باشد و يا موضوع پروژه دانشجويي ايشان در راستای
اجرای قراردادهای اعضاء هیات علمي دانشگاه باشد .بنا بوه اعوالم اسوتاد راهنموای مربوطوه يوا تشوخیص
معاونت پژوهشي دانشکده /واحد ،اعتبار دانشجويي تعلق نميگیرد.
 :3-7خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه به امکانات موجود در دانشکده /واحد بستگي داشته و هیچ تعهودی
را برای انجام پروژهای که بدون هماهنگي قبلي تروي شده باشود ،ايجواد نمويکنود .الزم اسوت در فورم
تروي پروژه دانشجو بخش آزمايشگاهي ذکر شود.
 :4-7ارائه خدمات آزمايشگاهي دانشجويي صرفاً برای انجام پروژه مروب دانشجويي مويباشود و هرگونوه
استفاده از آن برای ساير پروژهها مجاز نبوده و قابل انتقال به غیر نميباشد .در صورت مشاهده خالف آن،
دان شجو موظف به پرداخت نقدی خدمات استفاده به نرخ آزاد بوده و تخفیف های تخریص داده شوده بوه
ايشان به تشخیص معاونت پژوهشي و سرپرست آزمايشگاه قطع خواهد شد.
 :5-7دانشجويان دانشکده /واحد بعد از تاريخ دفاع از پروژه دانشجويي مروب خود ،بوا اسوتناد بوه اعوالم
دفتر تحریالت تکمیلي دانشکده /واحد ،تحت هیچ عنوان از قبیل اتمام ،اداموه يوا تکمیول پوروژه ،حوق
استفاده از خدمات و امکانات آزمايشگاهي را نداشته و در صورت نیاز ،با محاسبه خدمات طبق تعرفوه آزاد
دانشکده /واحد و پرداخت هزينه ها به حساب دانشگاه و تايید و دستور کتبي معواون پژوهشوي دانشوکده،
مجاز ميباشند.
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 -8روند و شرایط خروج اموال از آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه
 :1-8پر کردن فرم «درخواست رفع عیوب فني ،تاسیساتي ،تعمیر و سورويس دسوتگاههوا و تجهیوزات»،
توسط کارشناس و سرپرست آزمايشگاه/کارگاه يا واحد درخواست کننده انجام ميشود که بايود بوه تايیود
رئیس دانشکده يا جانشین وی برسد.
 :2-8در صورت نیاز به خروج اموال يا دسوتگاههوا و تجهیوزات فووق ،فورم «درخواسوت خوروج امووال از
دانشگاه» توسط متقاضي(سرپرست و کارشناس/تکنسین آزمايشگاه/کارگاه واحد درخواسوت کننوده) بايود
تکمیل شده و به تايید رئیس دانشکده يا جانشین وی برسد.
 :3-8پس از تايید رئیس دانشکده يا جانشین وی مبني بر صدور پروانه خوروج امووال موورد نظور واحود
متقاضي ،روند تهیه پروانه خروج توسط اداره امووال و موديريت اموور اداری دانشوگاه توسوط اموین امووال
دانشکده انجام وپروانه خروج به متقاضي خروج اموال داده شده و فرم «درخواست خروج اموال از دانشگاه»
به انضمام تروير «پروانه خروج اموال از دانشگاه» در معاونت موالي و اداری و نوزد اموین امووال دانشوگاه،
جهت پیگیریهای آتي شامل پیگیری بازگشت اموال به دانشگاه و  ...نگهداری ميشود.
 :4-8امین اموال دانشگاه موظف است قبل از اتمام مدت قید شده در پروانه خروج ،نسبت به يوادآوری و
پیگیری اموال خارج شده از دانشگاه ،از خارج کنندگان اموال ،اقدام نمايد.
 :5-8خروج اموال اداری و ستادی دانشکده/واحد به وسیله مامور خريد (يا شخري راکه دانشکده معرفوي
مي کند) انجام ميشود و الزم است که فرد معرفي شده ،فرمهای مربوطه را تکمیل کرده و مسئولیت را به
عهده بگیرد.

 -9مسائل ایمنی و حفاظت آزمایشگاهها /کارگاهها
 1-9دستورالعمل ايمني در آزمايشگاه نر و به دقت رعايت شود.
 :2-9مواد خطرنا

موجود در آزمايشگاهها در صورت حجیم بودن و عدم امکان نگهداری ايمون و بودون

خطر ،بايد در انبار مناس نگهداری شود.
 :3-9کلیه آزمايشگاهها/کارگاههای دارای هرگونه مواد شیمیايي ،موظف هستند نسبت به تهیه کارتهای
 MSDSاقدام و نسبت به تحويل يک نسخه از آن به کاربران آزمايشگاه/کارگاه و يک نسوخه بوه معاونوت
پژوهشي دانشکده اقدام نمايند.
 :4-9کلیه آزمايشگاهها/کارگاهها بايستي مجهز به جعبه کمکهای اولیه ،محتووی موواد و وسوايل ايمنوي
الزم به همراه دستورالعمل استفاده از آنها ،کپسولهای آتش اطفواء حريوق ،صوابون يوا موايع دستشوويي،
روپوش آزمايشگاهي و ساير مواردی که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشکده اعالم ميشود ،باشند.
 :5-9سرپرستان و مسئوالن آزمايشگاهها موظف به يادگیری و آموزش کلیه مسائل ايمني الزم ميباشند.
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 :6-9سرپرستان و مسئوالن آزمايشگاه موظف به ابالغ اصول ايمني و حفاظت آزمايشگاه به کاربران موي-
باشند.
 :7-9سرپرستان و مسئوالن آزمايشگاهها/کارگاهها موظف به گوزارش نوواقص تهويوه ،روشونايي مناسو ،
سرمايش و گرمايش ،در و پنجرهها و ساير مسائل فني در اسرع وقت به معاونت پژوهشوي دانشوکده موي-
باشند.
 :8-9تهیه و تدوين آئین نامهها و دستورالعملهای اختراصي هور آزمايشوگاه/کارگاه ،توسوط کارشوناس
ضروری است.
 :9-9ايمن سازی محیط آزمايشگاه/کارگاه به منظور انجام فعالیتهای آموزشي و پژوهشي الزامي است.

 -10مقررات داخلی آزمایشگاهها /کارگاهها
 :1-10برای فعالیت در آزمايشگاه/کارگاه ،نیاز به دستورکتبي سرپرست آزمايشگاه ميباشد.
 :2-10سوواعت کووار در آزمايشووگاه/کارگاه بووه وسوویله کارشووناس آزمايشووگاه و هموواهنگي بووا سرپرسووت
آزمايشگاه/کارگاه تنظیم ميشود.
 :3-10دانشجويان و کاربران بايد ساعت ورود و خروج خود را در دفتر مربوطه در آزمايشوگاه/کارگاه ثبوت
نمايند.
 :4-10استفاده از هرگونه تجهیزات آزمايشگاه ،بدون اجازه کارشناس مسئول آزمايشگاه ممنوع ميباشد.
 :5-10کارشناس مسئول آزمايشگاه/کارگاه ،هیچگونه مسئولیتي در قبال نگهداری از نمونهها و محلولهای
اشخاص در حال کار در آزمايشگاه ندارد.
 :6-10کلید آزمايشگاه/کارگاه به هیچ وجه و تحت هیچ شرايطي در اختیار دانشوجو قورار داده نمويشوود،
مگر در شرايط خاص و با مسئولیت سرپرست آزمايشگاه/کارگاه.
 :7-10نمونهها و محلولهای شیمیايي داخل ظروف (باز يا بسته) که فاقد عالمت و نشانه خوانا و مشخص،
نوع ،صاح
شوند.

و تاريخ ساخت نمونه باشند ،هنگام نظافت آزمايشگاه بايد با رعايت موارد ايمني ،جموع آوری

 :8-10هرگونه کاغت يادداشت ،دستمال کاغتی ،پالستیک و  ...واقع در محویط آزمايشوگاه/کارگاه هنگوام
نظافت بايد جمع آوری شود.
 :9-10محلولها و نمونههای ساخته شده به وسیله دانشجو پوس از دو هفتوه عودم اسوتفاده از آنهوا بايود
جمعآوری شود و برای نگهداری و بايگاني آنها با کارشناس مسئول آزمايشگاه هماهنگي شود.
 :10-10وسايل و تجهیزات آزمايشگاه/کارگاه به علت متعلق بودن بوه هموان آزمايشوگاه/کارگاه و ثبوت در
اسناد و اموال دانشکده /واحد به هیچ وجه و تحت هیچ شرايطي بوه خوارج از آن آزمايشوگاه/کارگاه نبايود
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منتقل شود .در صورت ضرورت با تشخیص رئیس دانشکده /واحد و تنظویم صوورت جلسوه ای بوا امضواء
سرپرستان آزمايشگاهها/کارگاهها ،امین اموال دانشکده ،معاونین پژوهشي و مالي و اداری داشکده ضورورت
ميباشد.
 :11-10کارشناس مسئول آزمايشگاه/کارگاه بايد بعد از اتمام کار و قبل از خوروج از آزمايشوگاه نسوبت بوه
بستن شیرهای آب ،خاموش کردن فن کوئلها ،دستگاههای برقوي و روشونايي و غیوره اطمینوان حاصول
نمايد.
 :12-10ظروف آزمايشگاه/کارگاه پس از اتمام کار روزانه بايستي کوامالً شسوته و تمیوز شوده و از ريخوتن
ضايعات و زبالهها در محیط آزمايشگاه/کارگاه جلوگیری شود.
 :13-10هرگونه خسارت به محیط آزمايشگاه/کارگاه و تجهیزات و وسوايل داخول آن توسوط هور شوخص،
بايستي به سرپرست آزمايشگاه/کارگاه و معاونت پژوهشي دانشکده گزارش شود.
 :14-10شخص يا اشخاصي که با دستگاههای مختلف کار مي کنند ،پوس از اتموام کوار ،موظوف هسوتند
آزمايشگاه ،دستگاه و تجهیزات مورد استفاده را تمیز و مرت نمايند.
 :15-10به مواردی که در اين دستورالعمل پی ش بینوي و مشوخص نشوده اسوت ،توا ترووي در شوورای
پژوهشي -آموزشي دانشکده/واحد ،با نظر و دستور مديريت دانشکده/واحد عمل خواهد شد.
اين دستورالعمل جايگزين کلیه مروبات ،مقررات و آئین نامههوای دانشوکده/واحدها و دانشوگاه در موورد
آزمايشگاهها /کارگاههای دانشگاه ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

