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 فرم درخواست استفاده از

 پژوهشتحقیقاتی آزمایشگاه 
 

 پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 

و کامپیوتر  دانشکده برق دانشجویان کارشناسی های عملی و ساختمکانی برای انجام پروژه آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهش

ی پایانی خود نیاز به آزمایشگاه . دانشجویان کارشناسی که برای انجام پروژهباشدلدین طوسی میصنعتی خواجه نصیرا دانشگاه

 توانند با هماهنگی استاد راهنمای پروژه خود از فضای آزمایشگاه پژوهش استفاده نمایند.و امکانات آزمایشگاهی دارند، می

 :نام و نام خانوادگی  شماره دانشجویی: 

 رشته تحصیلی:  تعداد واحد گذرانده: 

 استاد راهنمای پروژه:  :کل تا کنون معدل 

 نوع پروژه: انفرادی     گروهی  نام همگروه: 

 عنوان پروژه: 

 شماره تماس:  پست الکترونیکی: 

 در فرمی جداگانه  *** در صورتی که پروژه به صورت گروهی تعریف شده، الزم است مشخصات هریک از دانشجویان
 

اینجانب                      دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره دانشجویی                 ضمن مطالعه و 

 برای انجام پروژه پایانی خود دارم. را پذیرش مقررات  آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهش درخواست استفاده از آن

 تاریخ -امضای دانشجو

موافقت خود را با حضور ایشان در اینجانب                       استاد راهنمای پروژه کارشناسی دانشجو                               

 آزمایشگاه پژوهش اعالم می نمایم.

 تاریخ -امضای استاد                      توضیحات:

جهت حضور دانشجوی نامبرده در آزمایشگاه پژوهش و استفاده از امکانات مسئول محترم آزمایشگاه پژوهش، اقدامات الزم 

 این آزمایشگاه را از تاریخ                   الی                     به عمل آورید.

 تاریخ -امضای معاون پژوهشی دانشکده                   توضیحات:

 

 



 

  مقررات آزمایشگاه پژوهش:

و  ، نکات ایمنینکات ذکر شده در بُرد آزمایشگاه را به طور پیوسته مطالعه و  در رعایت نظمدانشجویان الزم است  -

 ت و نظافت در محیط آزمایشگاهی کوشا باشند.حفظ سکو

لوازم آزمایشگاه و مسئولین آن ضمن تالش برای فراهم آوردن محیطی مناسب، هیچگونه مسئولیتی در قبال  -

 باشند.و صرفاً دانشجویان مسئول حفظ وسایل و قطعات خود در آزمایشگاه می دانشجویان نداشته

 باشد.جابجایی هرگونه قطعه، دستگاه و وسایل آزمایشگاه منوط به هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می -

 شود.غیبت طوالنی مدت و بدون هماهنگی موجب لغو امتیاز آزمایشگاه می -

مام پروژه خود مراتب را جهت تسویه و تحویل میزکار و امکانات به مسئول دانشجویان موظف هستند در صورت ات -

آزمایشگاه اطالع دهند. همچنین در صورت اتمام مدت زمان تعیین شده برای آزمایشگاه، دانشجویان باید جهت 

 تحویل میزکار خود و یا در صورت لزوم تمدید مدت زمان حضور در آزمایشگاه اقدام نمایند.

طرح پیشنهادی پروژه مصوب خود را به همراه این فرم به مسئول آزمایشگاه تحویل دهند الزم است دانشجویان  -

 )جهت مشاوره و همکاری هرچه بهتر مسئول آزمایشگاه در انجام پروژه(

قرار دارد که قطعات و ابزارهای مورد نیاز  انبار پژوهشدر کنار محوطه آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهش، 

دهد. جهت استفاده از قطعات و به امانت گرفتن تجهیزات این انبار الزم ها قرار می دانشجویان را در اختیار آن

خود را که توسط استاد راهنمای شما و معاونت پژوهشی تایید شده مورد نیاز ای از لیست قطعات است تاییدیه

 ول این انبار تحویل دهید.به مسئ است را

 لیست قطعات مورد نیاز:

 

 

 

 

 

 امضای معاون پژوهشی                                      راهنما امضای استاد

 است.( 21الی  21)*** ساعات کار انبار پژوهش، روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 

 

 



 

 پژوهشو انبار رم تسویه حساب آزمایشگاه ف

  پژوهش تکمیل شود( و همچنین انبار اتمام دوره باید به وسیله مسئول آزمایشگاه)این فرم پس از 

 

به شماره دانشجویی                      فعالیت خود در        د، دانشجو                    شوید میبدینوسیله تای

 آزمایشگاه پژوهش را به اتمام رسانده و میزکار خود را تحویل داده است.

 توضیحات:

 

 

 

 تاریخ -مسئول آزمایشگاه پژوهشامضا 

 

با انبار پژوهش تسویه به شماره دانشجویی                             د، دانشجو                    شوبدینوسیله تایید می

 را تحویل داده است.و قطعات به امانت گرفته شده حساب نموده و ابزار 

 توضیحات:

 

 

 

 تاریخ -پژوهش انبارمسئول امضا 

 

 


