تعهدنامه دانشجویان و پژوهشگران جهت کار در آزمایشگاه-
های مرکز تحقیقات زیستفناوری ،پردیس بینالملل

شماره:

تاریخ:

احتراما ،اینجانب.......................دانشجوی مقطع ..................رشته...........................دانشگاه /واحدآموزشی
.......................به شمار دانشجویی  ،.................استاد راهنمای ......................و همکاری......................تقاضای
انجام کار تحقیقاتی مربوط به پایان نامه خود با عنوان.......................................................................................
در آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست فناوری ،حیوانخانه و سایر آزمایشگاههای پردیس بین الملل دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد را دارم .بدینوسیله اینجانب متعهد به پذیرش و اجرای مقررات مشروح
در فرم تعهدنامه هستم .همچنین مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام پایان نامه و طرح تحقیقاتی خود را
تهیه و خریداری کرده و ضمنآدر هنگام کار در آزمایشگاه واستفاده از تجهیزات آزمایشگاهی نکات ایمنی
برای حفظ سالمت خود و تجهیزات مربوطه زیر نظر کارشناس مربوطه رعایت می کنم .الزم به ذکر است
در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت علمی و یا کارشناسان شاغل در پردیس بین الملل به عنوان استاد
راهنما ،مشاور و یا همکار پایان نامه باشند ،متعهد میشوم که در هنگام چاپ مقاله حاصل از پایان نامه
ذکر  Affiliationمربوط به پردیس بین الملل در مورد نامبرده رعایت کنم.
امضاءدانشجو
گردش کاروتاییدیه های مورد نیاز:
تایید نامه استاد راهنما و یا موسسه توسط سرپرست پردیس بین المللتکمیل فرم تعهد و تایید سرپرست آزمایشگاههای پردیس بین المللمراجعه به امور مالی پردیس بین الملل و تایید امور مالی-تایید حراست پردیس بین الملل

-تحویل تعهد نامه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه

اینجانب  ..................................................استاد راهنما/مجری طرح آقا/خانم ..............................................................
تائید مینمایم که نامبرده صالحیت استفاده از امکانات دستگاهی و خدماتی مرکز تحقیقات زیستفناوری را جهت
انجام پایانامه  / طرح تحقیقاتی  را دارند و در صورت امکان ایجاد هرگونه نقص در حین کار با دستگاه ،مسوولیت
کامل آن را بر عهده میگیرم.
امضا

شماره تماس استاد راهنما  /مجری طرح........................................................ :

تعهدنامه دانشجو
 -1کلیه شئونات اخالقی و اسالمی را رعایت می نمایم و در انجام کار مالحضات اخالق پژوهشی را در نظر خواهم گرفت.
 -2کلیه مقررات ،راهنمای ایمنی آزمایشگاه ،نکات ایمنی و دستورالعمل کار با دستگاههای مورد نیاز را مطالعه نموده و خود را ملزم به
رعایت همه موارد آن می دانم .معهذا در صورت بروز هر گونه حادثه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ،مسئولیت پیامدها را به عهده میگیرم.
 -3بدون هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه و یا پیش از آموزش کامل ،از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده نخواهم کرد.
 -4در آمادهسازی محلولها ونمونهها و انجام آزمایشها ضمن رعایت مسائل ایمنی ،در حفظ و نظافت محیط مورد استفاده برای آزمایشها
با پرسنل آزمایشگاه ،مسئوالنه همکاری خواهم داشت.
 -5در صورت استفاده از مواد شیمیایی متعهد میشوم که برگه اطالعات حفاظتی و ایمنی مواد شیمیایی ( )MSDSمورد نیاز خود را کامال
بررسی و مطالعه نمایم.
 -6درصورت نیاز به استفاده از مواد شیمیایی سمی یا غیرمتعارف در پایاننامه ،مراتب را سریع به کارشناس آزمایشگاه اطالع میدهم و
تنها در صورت وجود امکانات ایمنی مورد نیاز در این زمینه در آزمایشگاه آزمایش خود را انجام خواهم داد.
 -7در صورتی که به هر دلیلی خسارتی به دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه وارد شود و یا در هر مقطعی که از معیوب بودن دستگاه مطلع
شوم ،موضوع را سریع به اطالع پرسنل آزمایشگاه خواهم رساند.
 -8در صورتی که بر اثر عدم رعایت ضوابط ایمنی ،بی دقتی ،استفاده نادرست یا بدون اجازه و آموزش الزم از تجهیزات موجود در
آزمایشگاه توسط اینجانب آسیبی به خود ،دیگران ،دستگاههای آزمایشگاهی و تجهیزات وارد شود ،مسئولیت آن به عهده اینجانب خواهد
بود و پرسنل آزمایشگاه در این رابطه مسئولیتی نخواهند داشت.
 -9سرپرست آزمایشگاه میتواند با تشخیص اینکه اینجانب ضوابط استفاده صحیح از آزمایشگاه و تجهیزات آن و اصول ایمنی را رعایت
نکردهام ،از حضور اینجانب در آزمایشگاه جلوگیری کند.
 -10پس از اتمام پروژه تمامی وسایل تحویل گرفته را به کارشناس آزمایشگاه تحویل خواهم داد.
 -11متعهد میشوم که تعرفه تعیین شده توسط مرکز را تا پیش از پایان در آزمایشگاه به طور کامل پرداخت نمایم.
طبق برآورد مسئول آزمایشگاه اینجانب متعهد به پرداخت  .................................................................................................................................ریال
بابت هزینه کار در آزمایشگاه ( )bench feeبه همراه تجهیزات استفاده شده (و نه مواد مصرفی) ،در وجه حساب درآمد دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد میباشم.

تاریخ و امضا دانشجو:

