
 مقررات آزمایشگاه 

 

ه زمان های مقرر موسوم به بازه آزاد محدود گردد. صحبت کردن برای مشورت و پرسش و پاسخ بایستی ب  .1

خارج از آزمایشگاه منتقل گردد. مکالمات بسیار ضروری در  در خارج از این بازه زمانی گفتگو بایستی به

 محیط آزمایشگاه بایستی با صدای آهسته به گونه ای که توسط دیگران قابل تشخیص نباشد صورت گیرد.

 صحبت با تلفن همراه همواره بایستی در خارج از محیط آزمایشگاه صورت گیرد.

برای کار را  آرامو  امنزیرا حق دیگران در خصوص فضای  است غیر مجازدعوت مهمان به داخل آزمایشگاه   .2

در موارد لزوم صرفًا از طریق هماهنگی قبلی با استاد سرپرست آزمایشگاه برای زمان معلوم ضایع می کند. 

 این بند شامل ورود کوتاه افراد )در حد دقیقه( برای تبادل وسیله یا برگه ها نمی گردد.  .پذیر استامکان

به حفظ نظافت و مرتب نمودن فضایی است که به او اختصاص یافته است. باقی ماندن غذا  هرکس موظف .3

مدت میز کار یا طاقچه فوقانی آن در صورت مشاهده منجر به نمره منفی روی میز یا به هم ریختگی طوالنی

 می گردد.

 یرا ضمن احتمال آسیب به کتابخانه،ی در کتابخانه های دیواری یا در ارتفاع قرار گیرند. زوسایل سنگین نبایست .4

 داشته باشد. ها می تواند آسیب جسمی به همراه سقوط آن

و همراه با ثبت در دفتر تبادالت  استفاده یا جابه جایی وسایل بین آزمایشگاه ها صرفاً از طریق مدیر آزمایشگاه  .5

توسط او امکان دارد. مدیر آزمایشگاه در موارد خاص یعنی دستگاه های گران قیمت تجهیزات کمیاب و رایانه 

 اصلی محاسباتی با استاد سرپرست آزمایشگاه هماهنگی می نماید.

در شرایط حساس  از پشت بسته باشد تا امکان کمک رسانی نبایستیدر هنگام حضور در آزمایشگاه درب آزمایشگاه  .6

  .وجود داشته باشد

درب آزمایشگاه نباید بدون حضور حداقل یکی از اعضا باز بماند. همه موظف هستند در موقع خروج در را   .7

 ببندند و کلید خود را به همراه داشته باشند.

برق دستگاه های غیر از رایانه ها مانند کتری برقی آب جوش یا هویه برقی و ...  همواره باید در مواقع عدم   .8

حتی اگر احتمال به طور خاص در زمان خروج آخرین نفر از آزمایشگاه، وی موظف است استفاده قطع باشد. 

از خاموش بودن پریز برق ورودی دستگاه ها اطمینان حاصل نماید. عدم  رسیدن شخصی دیگر را می دهد

 گردد.رعایت این نکته در صورت مشاهده منجر به نمره منفی می

گردد. این کت در پیشبرد کارهای گروه باعث کسب نمرات مثبت میکمک به دیگران در امور پروژه و مشار  .9

 گردند. امتیازات مثبت از طریق نظرسنجی کتبی از همه اعضا در جلسات گروه مشخص می

 

با قدردانی از همه اعضای محترم آزمایشگاه که با رعایت حقوق یکدیگر برای 

 .دنکنتالش می کشور پیشرفت علمی


