
 

 

 

 فرم درخواست کبر تحقیقبتی در آزمبیشگبه

 

................................ مدیر محترم گروه آموزشی 

با سالم 

 لزا بِ جْت .ساعت سا داسًذ...... بِ هیضاى .................................................................................... کاسگاُ / احتشاها تعذادی اص داًشجَیاى بِ ًام ّای ریل تماضای استفادُ اص آصهایشگاُ 
. خَاّشوٌذ است هَافمت خَد سا اعالم فشهاییذ..............................................................................................استماء علوی ٍ پژٍّشی دس صهیٌِ 

  

1 - 4- 7- 

2 - 5- 8- 

3 - 6- 9- 

 

بب تشکر 

امضبء استبد راهنمب 

مدیر محترم پژوهشی / معبونت 

با سالم 

داسًذ، خَاّشوٌذ است هَافمت خَد .............................................................................................. احتشاها با عٌایت بِ ایٌکِ داًشجَیاى فَق تصوین بِ کاس تحمیماتی ٍ پژٍّشی دس صهیٌِ 

.  سا جْت استفادُ اص آصهایشگاُ ٍ کاسگاُ هزکَس سا اعالم فشهاییذ

بب تشکر  

امضبء مدیرگروه 

واحد محترم امور کالسهب 

باسالم 

. اعالم فشهاییذ.................................................................... احتشاها صهاى خالی بشای اًجام کاس تحمیماتی دس کاسگاُ سا با ّواٌّگی هتصذی هحتشم کاسگاُ، بِ استاد هحتشم 

بب تشکر  

مدیر پژوهشی /امضبء معبون

. بذیٌَسیلِ بشًاهِ بشگضاسی کاسگاُ هزکَس جْت الذام بِ ششح صیش تاییذ هی گشدد

................... لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  ...................               لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  

................... لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  ...................               لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  

................... لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  ...................               لغایت .................... اص ساعت ......................................................... سٍص  

 

o                       تبیید مسئول امور کالسهب

o                            تبیید معبونت توسعه مدیریت و منببع

o تبیید حراست موسسه 

........................................................ استبد محترم 

با سالم 

. احتشاها صهاى ّای هَسد تاییذ جْت اًجام کاس تحمیماتی ٍ پژٍّشی دس کاسگاُ ٍ آصهایشگاُ بِ ششح فَق تاییذ ٍ بِ حضَس اعالم هی گشدد

: تَضیح 

بب تشکر  

امضبء متصدی کبرگبه و آزمبیشگبه هب 

: ضمنب رعبیت موارد توسط دانشجویبن السامی است

 ًظافت پس اص آصهایش ٍ کاستحمیماتی -1

 لشاسدادى تجْیضات دس هحل هٌاسب -2

 .فمط دس ساعت تعییي شذُ جْت اًجام اهَس تحمیماتی ٍ پژٍّشی دس کاسگاُ حضَس یابٌذ -3

 .ٍسٍد افشاد غیش گشٍُ هشخص شذُ هوٌَع هی باشذ -4

 .داشتي لباس کاس هٌاسب دس ساعت کاس آصهایشگاُ ٍ سعایت کلیِ اصَل ایوٌی اجباسی هی باشذ -5

 .دس صَست عذم سعایت هَاسد فَق، طبك همشسات حفظ ٍ حشاست اص اهَال ٍ تجْیضات  آصهایشگاّی بشخَسد هی شَد -6


