
 هاها و كارگاهنامه اجرائي آزمايشگاهآيين

 تعاريف -1ماده

سرپرست آزمايشگاه يا كارگاه از بين اعضاي هيات علمي گروه و بنا به پيشنهاد مدير گروه و حكم  .1

 شود.رئيس دانشكده منصوب مي

مربوط به شوند. آزمايشگاه آموزشي ها به دو نوع آموزشي و تحقيقاتي تقسيم ميها و كارگاهآزمايشگاه .2

هاي پژوهشي و تحقيقاتي دروس عمومي و تخصصي و آزمايشگاه تحقيقاتي منحصراً مربوط به فعاليت

 است.

 شود.هاي آموزشي تعيين ميها با نظر مديريت گروهبندي آزمايشگاهتقسيم تبصره:

 كادر هر آزمايشگاه و كارگاه متشكل از سرپرست، كارشناس و تكنسين خواهند بود. .3

 نمايند.ها تحت نظر سرپرستي انجام وظيفه ميها و كارگاههاي آزمايشگاهارشناسان و تكنسينك تبصره:

 وظائف سرپرست -2ماده

 ها و امور مربوطه و ايجاد هماهنگي بين كارشناسان.نظارت بر اجراي آزمايش .1

 ها و انطباق محتوي آن با دروس نظري مربوط.كنترل كيفيت آزمايش .2

ها براساس پيشرفت و تغييرات احتمالي ها و به روز درآوردن آناجرائي آزمايشنظارت بر دستورالعمل  .3

 متون درسي با هماهنگي استاد درس.

تالش در جهت تأمين و جذب اعتبار و ها كارگاهكمبودهاي تجهيزاتي آزمايشگاه و  بينيبررسي و پيش .4

 الزم و تهيه پروفورما و پيگيري خريدهاي مورد نياز.

 ها به منظور هماهنگي متقابل.ها و كارگاهبين سرپرستان ساير آزمايشگاهايجاد ارتباط  .5

ها، ارتقاء سطح علمي آزمايشگاه و كارگاه از طريق مشاوره و همكاري علمي با كادر آزمايشگاه و كارگاه .6

 دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري.

 نامه.همين آيين 6دهرعايت اصول ايمني آزمايشگاه و كارگاه و نظارت بر اجراي مفاد ما .7

 ذيربط دانشكده در ارائه خدمات مورد نياز. هماهنگي الزم با معاونين .8



نامه مربوط و با تأييد معاونت اداري و مالي دانشكده و مدير هاي درآمدزا بر اساس آيينانجام فعاليت .9

 گروه.

 واحد موظف سرپرست آزمايشگاه -3ماده

با ظرفيت كامل تشكيل  چه متناسب با تعداد دانشجو در يك هفتههاي آموزشي چنانها و كارگاهآزمايشگاه .1

واحد موظف  2و بيشتر از دو نوبت در هفته برابر  5/1واحد موظف و در دو نوبت معادل  1شود معادل

 گردد.ميمنظور 

 گيرند.واحد موظف قرار مي 1هاي تحقيقاتي مشمولها و كارگاهآزمايشگاه .2

هايي كه هم آموزشي و هم تحقيقي باشند با نظر مدير گروه مشمول واحد موظف ها و كارگاهآزمايشگاه .3

 بيشتري خواهند شد.

 وظايف كارشناس -4ماده

 ها و پاسخگويي به سئواالت دانشجويان.مسئوليت اجراي آزمايش .1

 ها و امور مربوطه.رعايت اصول ايمني در حين انجام آزمايش .2

 ها و تصحيح گزارش كار دانشجويان.مل آزمايشتدوين دستورالع .3

 برگزاري امتحان و گزارش نمرات زير نظر و با تأييد سرپرست آزمايشگاه يا كارگاه. .4

 وظايف تكنسين -5ماده

 حفظ و نگهداري وسائل .1

 سازي وسائل مورد نياز هر آزمايشآماده .2

 درخواست و اخذ وسائل و مواد مصرفي مورد نياز با تأييد سرپرستي. .3

 ضوابط ايمني در آزمايشگاه -6ماده

 اخذ تعهد كتبي از كليه دانشجويان قبل از آغاز هر واحد آزمايشگاهي يا كارگاهي. .1

 نصب مقررات و دستورالعمل اصول ايمني در آزمايشگاه و كارگاه. .2

هاي هر گروه توسط گروهي ها و كارگاهتدوين جزوات اطالعات مربوط به ضوابط ايمني آزمايشگاه .3

 از تني چند از سرپرستان بنا به تشخيص مديريت گروه. متشكل



 هاي جاري مگر با تأييد كتبي سرپرستان.ممنوعيت هر گونه فعاليت خارج از برنامه .4

 ممنوعيت حضور افراد غير مسئول و متفرقه در آزمايشگاه و كارگاه مگر با تأييد سرپرستان. .5

نشاني، ها )نظير كپسول آتشها و كارگاهآزمايشگاهكنترل و بازرسي ماهانه و تكميل كليه وسائل حفاظتي  .6

 هاي اوليه و غيره(.شيرهاي گاز، سيلندرها، جعبه كمك

 آموزش اجباري اصول حفاظت و ايمني آزمايشگاه به دانشجويان قبل از شروع ترم. .7

 ها بعد از ساعت اداري مگر با تأييد سرپرستان.مسدود شدن درب آزمايشگاه و كارگاه .8

 ي حوادث غيرمترقبه به معاونت اداري و مالي دانشكده.گزارش فور .9

 7ماده

ها پس از گزارش كتبي سرپرستي بعهده ها و كارگاهرسيدگي و تأمين فوري نيازهاي ايمني آزمايشگاه

 دانشكده خواهد بود.

 8ماده

 نامه معاونت اداري و مالي دانشكده خواهد بود.مرجع رسيدگي به كليه مواد اين آيين

 9ماده

 رسيد.فني به تصويب شوراي دانشكده  25/3/72ماده در تاريخ  9نامه در ين آيينا

 

 


