
  بسمه تعالي                                                                                           

فرم حضور در آزمايشگاه در ساعات خارج از وقت ادارييا فاطمه الزهرا -يا علي  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..................... دكتر جناب آقاي  

 استاد محترم راهنما

........ .............................شماره دانشجويي .............. به ......................... دانشجوي رشته ...............................اينجانب ...رساند باستحضار مياحتراما 
در بازه هاي زماني اعالم شده ذيل در ساعات خارج از وقت اداري در حضور پايان نامه خود نيازمند آزمايشهاي مربوط به براي انجام 
وليت تمامي خطرات مرتبط ئرم در زمان حضور در ساعات غير اداري مساعالم مي دالذا بدينوسيله باشم. مي ..................................آزمايشگاه 
ونات ئگردم به تمامي قوانين و شو متعهد مي پذيرفتهرا در صورت بروز آسيبهاي احتمالي وارده به خود و تجهيزات آزمايشگاهي با ايمني و 

پيوست) امضا شده (فرم نموده و تابع شرايط تعيين شده از سوي سرپرست آزمايشگاه مربوطه اين بازه هاي زماني عمل  اخالقي دانشگاه در
  .انجام گرددهماهنگي هاي الزم  فرماييدخواهشمندم دستور از اينرو  .باشم

  :(با ذكر تاريخ و ساعت) بازه هاي زماني درخواستي
                                                                                                                                              

  

  امضا دانشجو و تاريخ                                                                                                                                                           

  حميدي/ قادريجناب آقاي دكتر 

  محترم دانشكده مهندسي عمرانمعاونت  /رياست 

  با سالم واحترام

پروپوزال ايشان از نظر بنده مورد تاييد است و حتما نياز است ايشان در ساعات غير اداري در بازه هاي اعالمي در دانشگاه درخواست دانشجو با توجه به 
مسئوليت مربوط به كليه در صورت عدم حضور، يا و  يافتهدر زمان موردنياز دانشجو در محل آزمايشگاه حضور  گردممتعهد مي. در اين راستا حضور يابند

ونات ئدر ساعات غير اداري و رعايت كامل قوانين و ش هاوليتئمس تعهدات ايشان مبني بر پذيرش دانشجوبا توجه به شناخت از را پذيرفته و دانشجو 
  .گردد انجامهماهنگي هاي الزم با واحد حراست دانشگاه فرماييد دستور لذا خواهشمندم  .اخالقي دانشگاه را تاييد مي نمايم

  امضا استاد راهنما و تاريخ                                                                                                                                                              

  افراسيابجناب آقاي دكتر 

  رياست محترم حراست دانشگاه

  با سالم واحترام

  .حسب صالحديد تقديم مي گرددبر جهت استحضار و صدور دستور مقتضي درخواست دانشجو و تاييد استاد محترم راهنما 
  دانشكده و تاريخمعاونت  /امضا رياست                                                                                                                                                   

  مديريت حراستامضا باشد.                                                                                                   حضور دانشجو بالمانع مي       

 


