
 بسمه تعالی

 ، در دانشکده مهندسی نساجی"هاو کارگاهی تحقیقاتی هادستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه"نامه اجرایی شیوه

 

های دانشگاه، به منظور حفظ سطح کیفی و کمّی ها و کارگاهپیرو اعالم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مبنی بر آغاز فعالیت آزمایشگاه

، مراحل انجام این کار در دانشکده مهندسی نساجی 19های پژوهشی، با رعایت اصول بهداشتی و حفظ سالمت در دوره شیوع بیماری کوید فعالیت

 ح زیر تعیین گردیده است. به شر

های تحقیقاتی و اطالعیه معاونت پژوهش و فناوری ـ دستورالعمل بازگشایی محدود آزمایشگاه"پیوست   مطالعه دقیق پروتکل بهداشتی( 1

 توسط دانشجو.  "هاکارگاه

، پرینت و امضاء فرم در صورت نداشتن عالئم بیماریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و  ثبت نام در سامانه خوداظهاری( 2

 الذکر(. مربوطه )پیوست اطالعیه فوق

 : ( است پیوستبه )فرم  یا کارگاه، حاوی اطالعات زیر نامه در آزمایشگاهمبنی بر انجام بخش تجربی پایان درخواست دانشجو،( 3

 کارگاهالف( نام آزمایشگاه/

 ب( نوع فعالیت مورد نظر در آزمایشگاه/کارگاه

 ج( مدت کار روزانه )ساعت(

 د( برآورد تعداد روزهای کار در آزمایشگاه/کارگاه 

 درخواست دانشجوتایید )و/یا اصالح(  (،در صورت موافقت استاد راهنما با درخواست دانشجو) تأیید استاد راهنما:دریافت ( 4

ت سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت، ـ( پرین2، کارگاه/آزمایشگاه در حضور دانشجویی درخواست فرم( 1: شاملِدانشجو  درخواستارسال ( 5

)برای دانشجویان دکتری( و  aut@gmail.com92textile آدرس دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده به به،  2( فرم تکمیل شده بند3

  .)برای دانشجویان ارشد( grad.te@aut.ac.irآدرس 

 :بهاعالم نام دانشجو و تأیید درخواست دانشجو بررسی و   دانشکده:تحصیالت تکمیلی تأیید ( 6

 برای آن. ریزیبرنامهها و کارگاه/هاآزمایشگاه تأیید حضور دانشجو درجهت  هدیر گروم ـ 

انتظامات دانشگاه جهت صدور مجوز ورود، و بخش بهداشت جهت آموزش و تحویل لوازم محافظت جهت هماهنگی مسئول دفتر دانشکده، و ـ 

  .شخصی

به سرپرست و اعالم دانشجویان متقاضی حضور در هر آزمایشگاه/کارگاه ریزی برای تأیید و برنامه  :دیر گروهریزی متأیید و برنامه( 7

 آزمایشگاه/کارگاه. 

 ها در اسرع وقت،به منظور به انجام رساندن فعالیت وقفه دانشجو در آزمایشگاه/کارگاهحضور منظم و بی (8

 های تعیین شده، آن مهلت به دانشجوی متقاضی دیگری اختصاص داده خواهد شد.در صورت عدم حضور/حضور نامنظم دانشجو در زمان تذکر:

و پذیرش مسئولیت توسط دانشجو های بهداشتی ها با رعایت کامل دستورالعملانجام کلیه فعالیت :1بند های بهداشتیمراعات دستورالعمل (9

 برای تضمین سالمت خود. ضدعفونی نمودن محل کار، تجهیزات و امکانات مورد استفاده شخصی، قبل از آغاز هر دوره فعالیت.
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